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Merhaba,

Haziran’da çıkacak olan 37. sayımızla, yayın hayatımızı sona 
erdiriyoruz. 
Bakalım digital bir dergi olmak nasıl olacak, göreceğiz.

“Bitiriyoruz” dedikten sonra sizden gelen mesajlar çok kıymetliydi, 
yalnız olmadığımızı, suya yazıp durmadığımızı hatırlattınız. Sağolun. 

Önümüzdeki iki sayının ilki, “Adına da Derler Seks” dosyasıyla 
çıkacak. Bu sayının editörleri, Meral Akbaş ve Zeynep Ceren Eren. 
Her zamanki gibi, Mart sayısının yazılarını Şubat ayının onuna kadar 
bekliyoruz. Son sayımızı kendimize ayırdık. Haziran’da bir veda 
sayısı yapalım diye karar verdik. Dokuz yıllık maceramız üzerine 
düşünelim. Bu sayıya Amargi’ye bir şekilde dokunmuş herkes yazsın 
istiyoruz. Dergi mutfağında çalışanlar ve çalışmış olanlar, yazarlar, 
okurlar... Haziran sayısına göndereceğiniz yazıları, mektupları, 
fotoğraf ve çizimleri de Mayıs’ın onuna kadar gönderebilirsiniz. 

Elinizdeki sayının dosya konusu, Kahramanlarımız. Onlar hakkında 
konuşmayı seviyormuşuz belli ki, çok sayıda yazı geldi, hepsini 
yayınlayamamamıza rağmen, şişkin bir sayı oldu.

Feminist tartışmalarda daha önce, 16. sayımızda “Genç Feministler 
Ne Diyor” diye başladığımız tartışmayı sürdüren “Hikâyelerimiz, 
Feminizmin Hikâyesidir” sohbetini ilgiyle okuyacağınızı umuyoruz. 
Hüner Aydın’ın Arzu Demir’le söyleşisi, Rojava’da olup bitenlere 
neden kadın devrimi dendiğini anlamamızı sağlıyor. Kadına yönelik 
şiddetle mücadelede eksik de olsa önemli bir araç olarak İstanbul 
Sözleşmesi üzerine Şehnaz Kıymaz Bahçeci yazdı. Hilal Demir, Angie 
Zelter ile şiddetsizlik çalışmaları hakkında konuştu, yine feminist 
tartışmalarda okuyabilirsiniz.

Keyifli okumalar...



Gloria Steinem 
ve Dorothy Pitman-Hughes,
1971 ve 2014’te.

Fotoğraflar: 

Dan Wynn, Dan Bagan
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 İfakat’le Fitnat 
ve Güzin

“Kız düşünsenize anneniz “seni dokuz ay karnımda taşıdım” duygu 
sömürüsü yapamayacak? Ya da “sana içirdiğim sütler haram zıkkım 

olsun” diye terlik fırlatamayacak.”

AYİLE DEMEK 
NE DEMEK?

Ne Olacak Bu Memleketin Hali - 9



İ: Aman Fitnat bugün bizi kahveye çağırdın, sağ 
olasın da yeni döndün memleketten, yol yorgunusun-
dur.

F: Ay Güzin’i de ne zamandır görmüyordum, iyi 
oldu. Hoş geldin Güzincim.

G: Hoş bulduk sevgilim. Ee kahveleri kim yapacak?
F: Hep ben yapıyorum, kaderim böyle, İfakat de 

içiyor. Hatır hatır üstüne...
G: Kahveleri yapacak bir kadın mı alsak diyorum. 

Evlensek mi yeniden acaba?
F: Hadi ya, tam özgürleşmişken ne işimiz var.
İ: Evlenmekten söz ediyor kız.
F: Biliyorum ya, duymazdan geliyorum İfakat bu 

yaştan sonra. Nasıl yapacan anlat bakalım.
G: Evlenecem ama bir kadın alacam eş olarak. Ge-

lirken düşündüm evli olmak güzel bir şey gibi geldi 
bana. Eve geliyorsun her şey hazır; yemek, yatak. Bak 
şimdi kahve yapacağız, hangimiz yapacak? Hepimiz 
önemli insanlarız ya! Evin içinde bir kadın, anne olsa, 
bir aile olsaydık burada şimdi kadınımız bize kahveyi 
yapar getirir koyardı. Biz de şurada önemli işleri ya-
pardık yani.

İ: Ay nasıl yani? Evlilikten mi söz ediyorsun eve 
köle almaktan mı?

F: İkisi de aynı şey.
G: Rica ederim köle almak ne demek. Ben çiçekle-

re, pamuklara sararım o kadını. Çiçek o, çiçek. Yorul-
masın diye dışarıya işe yollamam. Çalıştırmam evde 
oturur, bize kahve yapar güzel güzel. Yemekleri yapar, 
çocuklara bakar. Bir kadın daha ne ister!?

İ: Sen solmuş çiçeklerle kırılmış taçlardan söz edi-
yorsun gibi geliyor bana.

G: E tamam be! Çocuk da yaptırmam ben ona. 
Hindistan’da bebek fabrikaları açılmış duydunuz mu?  
Vücudu bozulmasın diye çocuğu ordan alırım. Çiçek-
ler solmasın diye neler yapıyoruz. Bebek fabrikası bile 
kurduk yani.

F: Nasıl bir fabrika bu? Ben neyi kaçırdım?
G: Tüp bebek, taşıyıcı annelik meselesi bir fabri-

kaya dönüştürülmüş. Üretim bantlarından bebek ge-
liyor. Fordist bir yaklaşımla seri üretime geçilmiş.

F: Yok ya?! Kadınların kendileri doğurmuyor ha! 
Fabrikadan mı çıkaracaklar çocukları?

İ: Aman Fitnat, her koşulda kadınlara doğurttu-
ruyorlar işte.

G: Benim param var İfakat. Doğurmak isteme-
dim zamanında vücudum bozulmasın diye. Bak bu 
yaşımda hala taş gibiyim. Arkeolojik kazıdan çıkmış 
taş ama olsun, kıymetli değil miydi o taşlar?

İ: Bu bize bi şey mi demek istedi Fitnat?
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F: Duymazdan gel!
G: Veririm yirmi sekiz bin doları Hindistan’dan 

alırım bir çocuk, taşıyıcı anneden. Nesi kötü bunun?
İ: Üstüme iyilik sağlık. Fazla dizi mi seyrediyon, 

Cumhurbaşkanını mı dinliyon, n’apıyon anlamadım 
ki? Kimi kullanıyonuz be?!

G: Yoksul kadınları... Onlar da memnun ben de. 
Bebek fabrikasındaki hizmetleri gördünüz mü? Jine-
kologlar, hemşireler güler yüzlü ifadelerle objektifle-
re poz vermişler. Çok başarılı bir iş yaptıklarını an-
latıyorlar. Özene bezene yoksul kadınları servislerde 
besleyip izleyerek sağlıklı çocuklar doğurmalarını sağ-
lıyor ve bu çocukları batılı zengin kadınlara-ailelere 
satıyor, kiralıyorlar. Bir sektör olmuş durumda. Emi-
nim o sağlıkçılar da yemin etmişlerdir.

F: Hipokrat yemincileri... Her konuda hemen sek-
tör oluşuyor zaten.

İ: Derdimiz günümüz para. Her yol paraya çıkıyor. 
Kadın rahmi uluslararası ticaretin pazar yeri ha!

G: Yahu kızlar aslında baktığınızda iyi bir şey gibi 
görünmüyor mu bu? Kimler bu fabrikanın müşteri-
leri dersiniz? Batılı, okumuş, kariyer sahibi kadınlar, 
aileler. Neden? Sanki kadına yapılmış kıyak gibi ama 
arkasında kâr anlayışı var. İşgücüne katılan ‘nitelikli’ 
kadınlar gebelikle zaman kaybetmesin diye yapılıyor 
sanki bunlar. Her kadının en az 2 gebelik geçirdiğini 
düşün en verimli yaşlarında gebelik izni, doğum izni, 
emzirme izni derken en az 4 yıl üretimden düşmesi 
demek bu. Ben patron olsam hiç istemem kadın ça-
lışan valla. 

İ: E tabii, tek derdin paraysa niye isteyesin ki! Hat-
ta ‘sosyal sorumluluk gereği’ kadın örgütlerini destek-
leme kampanyası yapıp hak gaspına cila da çekersin. 
“Onlar da en verimli yaşlarında gebe kalmayıversin-
ler” değil mi? 

G: Bunu da düşünmüşler kızlar. Fabrika olmazsa 
derin dondurucu verelim... 

F: O ne be? Et mi saklayacaz?
G: Bir tür et diyebiliriz. Amerika’da büyük şirket-

ler kadın çalışanlarına yumurtalarını dondurmaları 
için tazminat ödüyor. Çalışırken gebe kalmalarına 
izin verilmediği için yumurtalarını dondurmalarına 
olanak ve fırsat veriyorlar. 

İ: Fırsata bak! Bu ne be, korku filmi gibi! Ay anam, 
tazminatı bile göze alıyor da gebelere, bebelere bak-
mayı reddediyorlar. Çocuk fabrikası kuruyor; yok-
sul kadınları işçi, varlıklıları müşteri yapıyor. Onlar 
da memnunmuş, ben de, yok yaa!! Kız Güzin, yok 
öyle, “ikimiz bir fidanın güller açan dalıyız” teranesi... 
Nasıl bir güç savaşı ki bu, zamana uyduruyor, am-
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balajlıyor, ‘daha fazla kadına daha uzun süre çalışma 
olanağı’ hikâyesiyle çocuğu da bakımını da kadından 
kadına devrediyor, pay ediyorlar. Kadınlar da kreş 
desin, bakım hizmeti desin, uygun çalışma koşulları 
desin, hem sermaye hem devlet baksın desin, desin de 
desin... Bizim zamanımızda yoktu böyle şeyler, daha 
neler duyacağız... 

F: E sen neden hala evlenmek istiyorsun ki? Hem 
bir kadınla nasıl evlenecen hayatım, Türkiye’de yasa-
lar izin vermiyor ki!

İ: Bu köle almaktan söz ediyor.
F: Olsun ben yine de aklıselime davet etmeye çalı-

şıyorum arkadaşımızı.
G: Hem bizim buralarda bir sürü Suriyeli mülteci 

var.  Hatta dört tane birden mi alsam?
F: Aaaa, anlaşıldı, bu memleket halleri senin sinir-

lerini bozmuş hemşire.
G: Bak, resmi olarak vacip olmasa bile “dört kadın 

alabilirsiniz” diyo.  Kime dedi bilmem ki. Erkeğe mi 
kadına mı? Bugünler için paraları biriktirdim, dört 
tane kadın alacam diye. Ayrıca bana söylediler san-
mıştım ben o lafı “dört eş alabilirsin”. Aile yapacam 
kendime, parasıyla değil mi?

İ: Ay her şeyi tersinden anlamışın sen anam. Hem 
dinleseydiniz memleketin büyüklerini, boşamazdınız 
herifleri.

F: Bak kendi boşamadı ya, ondan.
İ: Aile dediğin şey çatlasa da kırılsa da düşse de 

hatta yıldırım çarpsa da toplumun direğidir. 
F: Aaa şimdi anladım ayol, Başbakan yardımcısı-

nın televizyonda kadınların tırmandığını söylediği 
direk, bu direeek. Tabii, sarılın, koruyun, sürdürün, 
gıkınızı çıkarmayın, her şey aile, aile, aile için diye 
diye tırmandırdılar kadınları…

Gülüşmeler
F: Bu aile işi aşırı abartıldı son yıllarda di mi?
İ: Hep abartılmıştı da, boşuna değil tabii...
F: Ama şimdi iyice abartıldı.
İ: Hatırlar mısınız bir zamanlar mahalleye üç ço-

cuklu bir aile taşınmıştı. Bir süre sonra anneleri öldü 
de, babaları ikinci bir eş getirmişti eve. Bir gün kıya-
metler koptu. Polisler geldi adamı götürdüler. Öğren-
dik ki adam kızına tecavüz edermiş. Sonunda şikâyet 
edebilmiş çocuk, geldiler adamı götürdüler. Sonra 
kız ortadan kayboldu. Yıllar sonra öğrendim, çocuk, 
yetiştirme yurdundaymış. Çünkü bütün aile ve akra-
balar reddetmiş, babayı hapse sokturdu diye. Aileyi 
dağıtmayacaksın...

G: Evet susacaksın. Olmaz öyle.
F: Toplum bu konuda çok iki yüzlü.

G: Sabretseydi on dört yaşında gelin olup gidecek-
ti. Gül gibi aileyi dağıtmanın ne alemi var şimdi.

İ: Hııı, dayan ölene kadar, şikayet de n’oluyor... 
Annesi de kahrından öldü, diyorlar. Ne dayak yedi, ne 
dayak yedi garibim. Kısacık bir süre oturdular ama o 
süre boyunca bütün mahalle öğrendi o pis herifin nasıl 
dövdüğünü de sonra yan komşusu Menekşe Hanım 
gitti şikâyet etti karakola, hatırlar mısınız bilmem.

F: Sen de maşallah her şeyi hatırlıyorsun. Yaşlan-
dıkça hafızan güçleniyor.

İ: Anam siz de iyice bunadınız. Hiçbir şey hatırla-
mıyorsunuz.

G: Bu hikâyenin hangi birini hatırlayalım ki?
F: Bu hikâyeden o kadar çok ki ayrıca.
G: E tabii çünkü bu aile dediğimiz şeyin içinde 

olmuyor mu bütün bunlar. Yani bu ensest dediğimiz 
ya da cinsel taciz, dayak şiddet dediğimiz şey herkes 
biliyor ki aslında evin içinde oluyor bu işler. Hep an-
nemiz babamız aman dışarıya çıkma senin başına bir 
iş gelir diyordu. Halbuki evde otururken geliyordu 
başımıza işler.

Hatırlasanıza karşı komşuları vardı onların. Ada-
mın iki karısı vardı bi de üstüne üstlük çocuklar ev-
deyken sevgililerini eve getirirdi. Adama, “Kadınların 
gözlerinin içine soka soka bu ilişkileri, niye böyle ya-
pıyorsun” diyen mahallelilere, “bunu bir tek ben mi 
yapıyorum. Bütün toplum yapıyor. Hepsinin sevgi-
lileri, metresleri var. Ayrı ev açıyorlar, hepsinden ço-
cukları var. Ben en azından dürüst davranıp eve geti-
riyorum” diyordu. 

Gülüşmeler
İ: ‘Bütün toplum’ da erkekler yani. Dürüstlük ko-

nusunda kafası karışmıştır diğerlerinin.
F: E hatırlasanıza erkekler kendi aralarında fısır fı-

sır “ya oğlum şu adamdan ders almamız lazım valla” 
diye iç geçirirlerdi gözümüze baka baka.

“Bebek fabrikasındaki hizmetleri 
gördünüz mü? Jinekologlar, hemşireler 
güler yüzlü ifadelerle objektiflere poz 
vermişler. Çok başarılı bir iş yaptıklarını 
anlatıyorlar. Özene bezene yoksul 
kadınları servislerde besleyip izleyerek 
sağlıklı çocuklar doğurmalarını sağlıyor 
ve bu çocukları batılı zengin kadınlara-
ailelere satıyor, kiralıyorlar. Bir sektör 
olmuş durumda.”
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G: Eee adamın oğulları da benimseyip sürdürdü 
babalarının bu ‘dürüstlüğü’nü. Doğru, ne olacak her-
kes yapıyor. İşin fıtratında var kızım. Evlilik denen 
şeyin fıtratı böyle bir şey. Bunu yapacaksın. Kadınları 
ikna edebilirsen... Adamın ikna gücü çok yüksekti.

F: Çok mu yakışıklıydı bu adam, hatırlayamadım 
şimdi ben...

G: Yakışıklıydı. Ağzı çok iyi laf yapardı. Yılanı de-
liğinden çıkarırdı. O yüzden kadınların rızası var bu 
işte. Biraz çaresizlik de var tabii. Anne, okuması yaz-
ması olmayan bir kadın. Beş çocukla nereye gitsin. 
Üstüne bir kuma gelmiş. Üçüncü bir kadın gelmiş, 
onlardan çocuklar gelmiş. 

İ: Ay şişirdiniz beni... ayol zorbanın baskısı, çare-
sizlik, olmuş ‘ikna’! Evin dili olsa da konuşsa!

G: Ev hangi birini anlatsın ki İfakat? Sıra dışı aile 
yapılanması, çoklu ve paylaşılan aile. Bir sürü anne 
var. Bir dolu kimden olduğunu bilmediğin kardeş-
lerin var. Düşünsenize üvey annenin ilk kocasından 
bir kızı var. Ne anne ortak ne baba ortak ama kardeş. 
Üvey annenin önceki kocasından.

İ: Amaaaan
Gülüşmeler
G: Kim kimin nesi bunun annesi kim, babası kim 

şimdi böyle bir kaotik yapıdan gelince bu aile dedi-
ğiniz özellikle de çekirdek aile tanımı, bir anne bir 
baba ve çocuklardan olan aile tanımının ne kadar 
eksik ve garip kaldığının bir yaşam pratiği. E şimdi 
günümüze taşıdığın zaman,  konuşulan taşıyıcı an-

neden olan bebekler, külliyen kiracı anneler, eşcinsel 
ailelerin çocukları. Orda baba kim anne kim, kim 
kimin kardeşi? Kiracı annenin doğurduğu diğer ço-
cuk senin kardeşin olmaz mı? En azından süt karde-
şin olur. E bizim toplumumuzda hala süt kardeşler 
yok mu? Dondurucuda sakladığın yumurtayı hangi 
spermle dölleyeceksin? O seride kullanılan spermler 
ile yakın akraba olmayacak mısın? İşler karışık yani 
kızlar. Nasıl tanımlanacak bu aile ve kadınlık me-
seleleri? Aslında çocukluğumda bizim mahalledeki 
ortamın içine düşmüş olmak, bu aile denen özellikle 
çok kutsanan küçük dar aile denen şeyi bana sorgu-
lattı. Hiç de yakın olmadığım bir şey. O yüzden de 
yani aile olmadan nasıl olur düşüncesi, yaşam biçi-
mi bana çok sıcak geldi. Hele de o feminist kadınları 
okumuştuk ya gençken. Ulan aile olmadan da olabi-
lir mi? Mahalledekiler yapabiliyordu bu işi. Anneleri 
değişiyordu. Kardeşleri değişiyordu. Aklına yatanı 
kendine kardeş seç. Kan kardeşi, süt kardeşi, karın 
kardeşi, dolap kardeşi. Ay ne bileyim be kardeşlik 
değil miydi bizim de verdiğimiz mücadele?  Kardeş 
olduğumuz için de değil aslında yani birbirimizi 
anlayabildiğimiz, birbirimiz gibi düşünebildiğimiz 
için birbirimizle birlikte bir hayatı paylaşma seçeneği 
doğrultusunda kurarsın akrabalığı.

İ: Hee yaa, bu işler çeşit çeşit. Ama yine de seçe-
bileydin adı akrabalık, kardeşlik mi olurdu ki!? Za-
ten onun da nasıl olacağını belirliyorlar bak; en baş 
başbakan aile nedir, makbulü nasıldır, söyleyiveriyor. 
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Durumdan vazife çıkaranlar da elinden geleni ardı-
na komuyo. Adliyeye boşanma için gelen kadını, adli 
yardım çalışanı “tüüü hem adamın ekmeğini ye, hem 
boşan” diye aşağılayabiliyor. Kimi, ne kadar, nasıl se-
veceğinin hükmü verilmiş, ne seçimi? Görmüyor mu-
sun hemşiiire, başkasını sevmesi değil, ihtimali bile 
öldürüyor kadını. Faili haklı, seyretmeyi meşru kılı-
yor. Birbirine muhalif, karşı olan gruplar, yaklaşımlar, 
söz konusu kadın olduğunda ne kadar özgürlük va-
dediyor ki!? Aileyi muhafaza etme çabasındakiler, adı 
‘muhafazakar’ olanlarla mı sınırlı? Yani, bu değirmene 
çooook su taşıyan var. 

F: Aile çok sahtekâr bir kurum gerçekten.
G: Ya hatunlar şimdi aklıma geldi, geçen gün bura-

da bir vakıf ‘bir başka aile mümkün mü’ diye bir top-
lantı yapmış. Başka bir dünya mümkün mü, başka bir 
hayat mümkün mü, sloganını başka bir aile mümkün 
mü diye yazmışlar, sanki anarşik bir şey yapıyorlarmış 
gibi. Dramatik yani, hayat yerine aileyi koymuşlar ya. 
Aile eşit hayat olmuş oluyor o zaman. Birden çok öf-
kelendim neden böyle bir başlık diye, yani başka bir 
aile üzerine arayışlarımız sürüyor...

İ: Halbuki ‘aile şart mıdır’ diye bir şey çok daha 
iyi olmaz mı?

G: ‘Bu feministler o kadar sevgisiz, o kadar sev-
gisizler ki aile, çocuk, yuvada duyduğumuz sevgiyi 
yok etmek için bütün politikalarını bunun üzerinden 
kuruyorlar’ diye bizi eleştirmiyorlar mı? Ne koyacan 
yerine, aileyi çıkartıp?

İ: Haa, hayatta da başka bir şey yok zaten!
G: Varsa söyle bakim
F: İnsanlık nasıl üreyecek.
İ: Kız üremek için aile mi olmak gerekiyor.
G: Üremek dedi yaaa... Ürüyoz işte banttaki ta-

vuklar gibi..
Gülüşmeler
İ: Ordan da üç çocuğa gider!
G: Fabrika kurdum işte size. Çocuk oradan üreye-

cek. Git oradan al gel bacım.
F: Haa bu da fabrikaya sarmış...
G: Şimdi fabrika olursa bu anne feminist bacılar 

diyorlardı ya. Bu aile ve çocuk meselesinden kadını 
kurtarmak önemli bir şey. Bence zaman içinde şöyle 
bir şeye evrilebilir o fabrikalar. Oradan çıkan mallar 
kamunun ortak malları falan olabilir mi? Pazarda satı-
lır? İkinci el pazarı bile olur bunun. Böylece herkes o 
çocuklara sahip çıkar.

F: Yaaa, çok çıkarlar. Kadın annelikten kurtulabi-
lecek mi?

G: Benim kanım, benim canım meselesi çok kritik 

bir mesele. O aidiyet hissi çok hastalıklı bir şey. O 
olmazsa neden olmasın.

F: Tabii, tabii. 
G: Senin bedeninden olan bir canı öyle ortada 

bırakıp kolay, kolay gidemiyorsun. Ailenin mülkiye-
tinin kaldırılmasında bu benim canım, kanım mese-
lesinde çok zor bir şey o. Kadının iktidarla biricik-
yegâne ilişkisi olan “doğurganlık” ortadan kalkmış 
olacak. Hayalet bir ilişkiydi bu zaten...

İ: Ay, Allah köpekleri ana etmesin demiyorlar bo-
şuna. Ama bak, mülkiyet ilişkisi diyor Güzin.

G: Kız düşünsenize anneniz “seni dokuz ay kar-
nımda taşıdım” duygu sömürüsü yapamayacak? Ya da 
“sana içirdiğim sütler haram zıkkım olsun” diye terlik 
fırlatamayacak.

F: Yani bu şekilde annelik kurumu zayıflayacak. 
Kadının üstünde baskı olmaktan çıkacak. Keşke olsa, 
biz de isteriz yani.

İ: Ne o Fitnat, bebelerim derken birden ‘annelik 
kurumuna’ zıplayıverdin. Hem başka örnekler de var.

F: Nerde var.
İ: Aman Fitnat, kadının sadece doğurduğu, çocu-

ğu tüm topluma ait gören toplumların olduğunu kül-
türleri araştıran bilim göstermiş ya!

G: Feminist, feminist konuşuyon bir de ilkel kabi-
lelere kadar götürecen, gerici mi ne ya...

İ: Sen doktorluk da yaptın Güzin. Ailelerde her bir 
boku gördün de başka aileler de gördün.

G: Evet gördüm de hepsi birbirine benziyor as-
lında. Bütün erkekler de birbirine benziyor denebilir 
ama kadınların hayatları birbirine daha çok benziyor. 
O sıkışmış, konserve kutusuna bastırılmış, turşu ol-
muş hayatlar, tatları birbirine çok benziyor. Fakat o 
hayatın içinden çıkmak mümkün mü?  Kadının ça-
lışması mesela kurtuluş olabilir mi? Şimdi şöyle şeyler 
yaşar olduk çok fazla. Geçen gün bir öğrencim geldi. 
En parlak öğrencilerimdendi. Çok güzel bir kız, çok 
akıllı, zeki, becerikli. İşini çok severek yapıyor. Has-
taya dantel özeniyle yaklaşan bir öğrencimdi, bitirdi 
hekim oldu. Mecburi hizmete gitti. Acilde çalışmaya 
başladı. Acil servislerde çalışmak çok zordur. O özen-
le hasta bakan kız, hastalardan dayak yemeye başladı. 
Kadın hekim olduğu için daha çok dayak, saldırı, ta-
ciz yaşıyor tabii. 

İ: Dayak?... Hasta yakınlarından mı?
G: Hasta ve hasta yakınları artık giderek hekimlere 

çok şiddet uyguluyor. Sağlık personeline. Bu şiddet 
bütün toplumu sardı. Sağlığın içine de çok nüfus et-
miş durumda. Politikaya girmeyecem tabii burada.

F: Girme bizim ne işimiz var politikayla.
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G: Bu kızcağız evlenmeye karar verdi. Birine aşık 
oldu. Çok da iyi bir çocukla evlendi. Çok iyi anla-
şıyorlar falan. Aradan üç dört yıl geçti. Çocuk yap-
mayacam ben dedi önce. Sonra çocuk yapmaya karar 
verdi. Çocuk da olmadı, tüp bebek denedi.

F: Olmayınca inada biniyorlar adeta.
G: Sorma.  Bu öğrencimle evlat edinme konusun-

da bir dolu çalışma yapmıştık. “Seninle ‘evlat edin-
meye bakış’ diye saha çalışmaları yapmadık mı, bu 
konuları tartışmadık mı? Peki sen niye evlat edinmi-
yorsun, tüp bebekte ısrar ediyorsun?” dedim ama... 
Neyse bebek doğdu. Ne yapıyor dersiniz şimdi? “Ben 
artık hekimlik yapmayacağım evde çocuklarıma baka-
cağım, kocam da hekim o bana bakar” diyor. Ağlaya-
cak gibi oluyorum. O kadar arttı ki bu örnekler. Onca 
emek harcadığı eğitimi, mesleğini terk edip eve dönü-
yor. “Hekimlik yaptığım zaman kadın olduğum için 
bir sürü şiddete maruz kalıyorum.  İlerleyemiyorum, 
adım atamıyorum onun azarları, bunun tacizleri...” 
diyorlar. Biraz da gösterişli bir kız olduğu için sürekli 
cinsel istismara, tacize maruz kalıyor vs. “Evde şahane 
iki güzel çocuk var, kocam bana bakıyor, çok mutlu-
yum. Arkadaşlarımı ağırlıyorum...” Bu aileden ya da 
buradan nereye çıkacak kadınlar? Nereye gitsinler bu 
ortamda ya da bu toplumda. Çık aileden, kopar falan 

da nereye gideceğiz? Kamusal alan da kusuyor seni.
İ: Hımm okkalı laf ettin. 
G: Ya bizi kim sevecek, koşulsuz kim bakacak. 

Patronumuz bizi sevmez öyle kucağında oturtmadan 
karşılıksız.

İ: Ailenin yerine ne koyacağız öyle mi?
G: Öyle anarşistsiniz ki yok yok yerine bir şey koy-

madan yetiştirmek lazım bir şey önce.
İ: Anam bir şey koyup yapana kadar aile dediğin 

şeyin içinde kadın kalmayacak.
G: İçinde sence kadın başka bir şeye dönüşebilir 

mi? Mesela çok eğitimli oldu bu kadınlar artık. Kadın 
hakları bilir oldu. Ben senin çayını kahveni getirmek 
zorunda değilim. Ben de çalışıyorum...

İ: Ne içi ne dışı, ayol! Aaa içim şişti sabahtan beri. 
Sanki aile dediğin her şeyden müstesna. Ne para pul 
işlerinden ne devlet meselelerinden bağımsız. Kuru-
lu düzenin içinde alternatif mi aranır? Bu senaryoyu 
ben yazmadım ama yaşadım. Bana iyi gelen yanlarını 
da beni zorlayanını da biliyorum. Sadece iyi ve kötü 
diye ikiye ayrılaydı daha kolaydı zaten. At kötüyü, tut 
iyiyi. Ama her şeyi masaya yatırmak gerekmiyor mu 
doktorcum? Birbiriyle bağlarını görerek, küçük oldu-
ğu için küçümsenen ama aslında hayatı sürdürmede 
güç veren şeyleri gözardı etmeden, kesip atılacakları, 



10  feminist tartışmalar

iyileştirilip düzeltilecekleri, oluşturulacakları, kurula-
cakları hem birlikte hem tek tek görerek...

G: Elbette! Tek bir şey yok ki. Mesela yeni nesile 
bakıyorum, sıklıkla da evden kaçıp başka kadının kol-
larına gidiyorlar. Buna ne diyeceğiz? 

F: Ayrıca kadınlar haklarını bilse n’olacak erkekle-
rin kafa yapısı, algısı aynı oldukça... Sonuçta yine ev 
işlerine mahkûmlar çocukların bakımına mahkumlar. 
Diğer işlere ilaveten üstelik. Koştur, koştur. İşe koş. 
Kaynanasına çocuğu götürüyor bilmem ne yapıyor... 

G: Yaa bünyeleri de zayıf. Bir araştırma var. Uzun 
çalışma saatleri erkeklerle kadınlara ne yapıyor diye. 
Gece nöbeti tutan, uzun çalışma saatleri olan kadın-
larda sadece hafif bir uykusuzluk şikayetinden başka 
şikayet görülmüyor. Ama erkekleri uzun süre çalıştır-
dığın zaman intihar eğilimine kadar bir dolu şikayet 
gelişiyor. Ayar bozuluyor.

F: Cinsleri bozuk, cinsleri hep onu derim ben
G: Neden, çünkü kadınlar zaten hep çok uzun sa-

atler çalışıyorlar. Eve geldiğinde de çocuğa bakıyor, 
kalkıyor yemek yapıyor. Gündüz de çalışıyor gece de 
çalışıyor. O yüzden bünye alışık.

İ: Sorarım size bütün bunların tersine, daha gü-
venli bir hayat, daha özgür bir hayat, nimetlerinden 
daha fazla yararlanılabilen bir hayat için mevcut olan-
ların yerine illaki bir kurum mu koymak lazım? 

F: O zaman devleti yok etmen lazım. Devletin te-
meli aile di mi. İyice çetrefilli bir noktaya geldik.

G: Olmaz öyle!
F: Ne olacak peki?
G: Gerçekten de başka bir yönetim biçimi olma-

dan olur bu işler.
İ: Ne diyon bacım?
G: Diyelim ki bu kadar kapitalist, emperyalist 

düzenin içinde başlarken de söylediğimiz para pul,  
alınabilir, satılabilirlik şeyinde baktığınız zaman aile 
bundan azade olabilir mi? Çok insani bir şey söyle-
yim, bütün politikayı bırakayım ben tek başına yalnız 
yaşayan bir kadınım, çocuğum yok, kocam yok, karı 
da almama müsaade etmiyorsunuz zaten.

İ: Ay karı almak diyor hâlâ yaa... Gerçi kadınlar 
birbirleriyle evlenseler hayatları daha kolay olurdu.

G: Ben öyle birbirleriyle evlenip aile, kadınlık, 
sorumluluk falan istemiyorum. Çok kötü bir şey. 
Onunla uğraşmak gerekiyor. Erkekler gibi yapacan 
alacan bir kadın, olacak... Şaka bir yana. Şöyle bir se-
çeneğimiz var mı bizim? Cüzdanı paylaşmadan. Yani 
cüzdandan kastım şu. Evlilik cüzdanını paylaşmadan, 
nüfus cüzdanını paylaşmadan bir hayat paylaşılabilir 
mi? Ne bileyim.. İlla bir insanla hayatı paylaşmak is-

tiyorsan bir cüzdan paylaşman gerekiyor ne yazık ki. 
Ya annen kardeşin bilmem ne seninle ilgileniyor. Başı-
na bir şey geldiğinde onlar sahip çıkıyor. Ya da kocan 
varsa o sahip çıkıyor. Ya da kabarık bir cüzdanın varsa 
çok paran varsa bakım, ilişki satın alabilirsin. Seni se-
ven sana bakan seni kollayan vesaire. Onun dışında 
bizim birbirimizi kollayan, var olmamız için kendi-
mizi güvenli iyi, mutlu hissedebilmemiz için olması 
gereken kurgu, insan sıcağı, insan desteği, paylaşımı 
denen şeyi hangi mekanizmayla sağlayacağız? Nerede 
var bu? Arkadaşlarımız mı olacak?

İ: Hımm devletle bitirmedin işi. Bu pilav daha çok 
su kaldırır ama kısaca arkadaşlıklar var, diyelim.

G: Hadi söyle bakalım o arkadaşlıklar nereye kadar 
var? Hangi arkadaşını gece üçte dörtte ararsın? Diye-
lim felç oldum.

F: Allah etmesin!
G: Kızım yaşımız geldi artık. 
F: Çok ayıp ediyorsun biz bakarız. Olmadı alır bir 

bakım yurduna yerleştiririz güzelce.
İ: Bizim çocuklar bakmaz bize. Kendi hayatları 

var. Ben de istemem zaten. Birbirine yakın yerlere ta-
şınsak da güçlerimizi birleştirip birbirimize baksak ya 
da birbirimize bakacak şeyler ayarlasak diyoruz. 

F: Böyle düşünüyoruz. Seni de alabiliriz.
G: Baston yakınlığı diyorlar buna.
F: Aaa baston yakınlığı, baston arkadaşlığı, ismi 

de güzel!
İ: Ay o kadar da değil, ayol! Ölmeden mezara sok-

tunuz. 
F: Allah hepimize ele ayağa düşürmeden ölüm na-

sip etsin. 
İ: Anaa daha dur kız!
G: Hiç ölmeyecek gibisin.
F: Sen sus zaten, yeniden evlenmekten söz ediyor-

sun.
G: Hükümet büyüklerimizi dinlemedim, üç çocuk 

doğurmadım. Yalnız yaşıyorum. Başımda kocam da 
yok. Geçenlerde neydi şu bizim olmayan bakanlığın 
adı: Hani kadın lafını çıkardılar da aile ve bilmem ne 
bakanlığı yaptılar. Hah o bakanlık bir afiş bastırmıştı 
ya. Yalnız yaşayan insanlar kesik başlarını ellerindeki 
torbaya koyup eve gidiyorlardı. Kocası olmayan baş 
kesilmeli... 

İ: Nasıl mutlu olacağımı bu hükümet bana söylü-
yor. Çok rahatladım! 

G: Hadi kızlar başımız kesilmeden keselim bu mu-
habbeti. Nerde kaldı bu kahveler yahu...

İ: Bastonla gitti ya kahve yapmaya, ancak...
Gülüşmeler
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HİKÂYELERİMİZ, 
FEMİNİZMİN 

HİKÂYESİDİR...

“Feminizm, feminizm olarak yoktu ilk gençliğimde, 
bir kavram, bir ideoloji olarak onunla tanışmam önceleri uzaktan için için beğenip 

nedir kimlerdendir bilmediğim çekici bir yabancıyı çaktırmadan izlemek gibi.”

Bu konuşmaya başlarken kendine farklı zamanlarda femi-
nist diyebilmiş kadınların feminizmle ilişkilenmelerinin farklı 
olacağını tahmin ediyorduk. Bir de hepimizin söz söylemeye 
ve birbirini dinlemeye çok ihtiyacı var, bunu biliyorduk. Fa-
kat diğer yanda “kişisel olan politiktir”, bazen “bu çok kişisel 
oldu”larla frenlenmeye çalışılan deneyimler, akacak yol bul-
duğunda ne güzel birikiyor, çoğalıyor; ne güzel esinlenmelere 
vesile oluyor bunu gördük. Belki bu sohbetin de devamı gelir, 
aktarılacak başka deneyimlere, kuşaklar arası güzel sohbetlere 
bir kapı aralar...

İyi okumalar!
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Demet Gülçiçek: Merhaba can kadınlar. Biliyorsu-
nuz, bir süredir hemen her toplantıda illa ki kendini 
feminist olarak tanımlama sürecinin kuşaklara göre 
nasıl değiştiği üzerine bir muhabbete giriyoruz. Ben-
ce çok önemli bir mesele, güncel feminist politikala-
rımızı da etkilediğini düşünüyorum. Siz nasıl dene-
yimlediniz bu süreci, oradan başlayalım mı?

Özge Özdemir: Bu benim için uzun bir süreç gibi 
değildi aslında. Hayatımın feminizmle kesiştiği yerde 
zaten düşüncelerimin de pratiklerimin de feminizmle 
rahatlıkla yan yana yol alabileceğini düşündüm. Son-
rası feminizmle beraber değişip dönüştüğüm hala de-
vam eden bir süreç.

Demet: Peki bunu düşündüren neydi sana? İlk tanış-
ma nasıl, nereden doğru oldu? Bunu deşmeye çalışı-
yorum çünkü bir ayrışma varsa eğer, buradan doğ-
duğunu düşünüyorum. Benim de söyleyecek sözüm 
olacak bu konuda…

Özge: Küçüklükten beri kız çocuk olduğuma göre 
yapmam gereken şeyler vardı, annemden ablamdan, 
sağdan soldan gelen tavsiyeler. Tabii o zamanlar, or-
taokul lise yıllarımda yani, bunun büyük resimle bir 
bağını kuruyor değildim. Kız çocuk olduğuma göre 
uymam gereken tavsiyelere inadına karşı çıkma eği-
limindeydim; bazen bilerek ve isteyerek tam tersini 
yapmak, bazen de hakikaten sırf inat olsun diye o 
tavsiyelerin dışına çıkmak. Bütün bunların toplum-
sal olanla, kapitalizmle, ataerkil toplum yapısıyla, ne 
bileyim medyanın dayattıklarıyla falan ilgili olduğu-
nu fark ettiğimde, daha doğrusu bunlar arasında bir 
bağ kurmaya başladığımda, tam o sıralar feminizmle 
de tanışmışım, böyle güzel bir ortaklık kuruldu. Bel-
ki de bütün bu ilişkileri feminizmle tanış olduktan 
sonra kurdum. Tam emin olamıyorum şu anda. Fe-
minizmi yıkan, bozan bir şey olarak anladım, benim 
de bilerek veya bazen de bilmeyerek yapmaya çalış-
tığım böyle bir şeydi. İlk tanışmam böyle bir yerden 
kuruldu sanırım. 

Senin için nasıl oldu tüm bunlar?

Demet: Düşünüyorum da, benim için iki etmen var 
sanırım. Birincisi akademiydi, bu daha soğuk baş-
layan bir şey. Sosyoloji lisans eğitimi alıyordum ve 
bir sürü teorinin içinde bir de feminizm vardı. Fakat 
bu giriş kitaplarından çıkıp meseleyi derinleştirme-
ye başladığımda muazzam bir dünyayla karşılaştım, 

büyük teoriler altında alt başlık olamayacak bir şey. 
İkincisi ise el yordamıyla değiştirdiğim hayatımdı. 
Muhafaza etmeye çalıştığım bir alandan düşünsel ola-
nı da içeren bir dünyaya doğru yürümek istiyordum. 
Ne demek olduğunu bilemiyor ama sürekli rahatsız-
lık hissediyordum. Sonradan politize oldukça neden 
rahatsız olduğumun teker teker adını koydum. Fakat 
bu hem el yordamıyla hem de biraz yalnız oldu. 

İşte bizim kuşakta yaygın olduğunu gördüğüm bu 
tür bir feminizmle tanışma. Bence sizlerden farklı 
hikâyeler çıkacak, Fatma, Melek?

Fatma Nevin Vargün: Kürt ve aşiret büyüğü bir ba-
banın belki bu oğlan olur diyerekten dünyaya gelmiş 
dört kızından biriyim. Babam bize pek hissettirmedi 
ama annem sık sık erkek olmadığımız için söylendi 
durdu. Altmışlı yaşlara geldik ama annem hala söy-
leniyor. Babam öldüğünde akrabalarımız bize bakıp 
öyle ağıtlar yaktılar ki kendimi suçlu hissetmiştim.

Şimdiki nesilden farklı olarak önce sosyalizmle ta-
nıştık. Feminizm sol camiada pek iyi bir şey olarak 
görülmüyordu. Sosyalizm geldiğinde cinsler arasında 
eşitlik olacağına inanıyordum ve solcu biriyle evlenir-
sem özgürleşeceğimi ve ailemde yaşadığım özellikle 
politik baskılardan kurtulacağımı düşünüyordum. 
Tabii ki düşündüğüm gibi olmadı.

İlk özgün kadın çalışmasına İKD’de başladım. Femi-
nist bir politika güdülmese de sol içinde bir ilkti ve 
hala feminist hareket içinde olan pek çok kadın ye-
tişti. On iki eylül sonrası 1402 ile her ikimiz de işsiz 
kaldık. Üstelik iki ay içinde. Sosyalist kocam serbest 
işe atıldı evden ve evin sorumluluklarından nerdey-
se tamamen uzaklaştı. Adını açıkça feminizm olarak 
koymasam da kadın aydınlanmamı bu süreçte yaşa-
dım ve çok okudum. 

Kürt hareketi benim için feminizm konusunda lisans 
yapmak, doktora yapmak gibi bir şeydi. Doksanlarda 
zor ama çok keyifliydi. Feminizm yaptık aslında ama 
kendimizi feminist olarak tanımlayamadık. Kendimi 
feminist olarak tanımladığımda elli yaşıma gelmiştim.

Melek Göregenli: Yazılanları okuyunca ben hangi 
kuşaktayım diye düşündüm ve galiba insan haya-
tı kuşak kuşak pense şeklinde bir çocuk oyunu gibi 
geldi bana; hayatımda farklı kuşaklar içinde oldum 
sanırım, sek sek oynar gibi ileri geri yan adımlarla 
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ilerlemişim bir kadın olarak, kayrak bir taşı çizginin 
dışına düşürmemeye çalışarak. Kayrak taş solculuk, 
bir zamanlar ağız dolusu söyleyebildiğim ve içini gö-
zümü kırpmadan doldurabildiğim bir gelecek tahay-
yülünün yolcusu olmak, sosyalist olmak. 

Ben, 80 darbesinin milat gibi böldüğü bir gençlik 
çağı içinde önce ve galiba hep önce solcu oldum, kır-
mızı kuşak yani esasen... Feminizm, feminizm olarak 
yoktu ilk gençliğimde, bir kavram, bir ideoloji olarak 
onunla tanışmam önceleri uzaktan için için beğenip 
nedir kimlerdendir bilmediğim çekici bir yabancıyı 
çaktırmadan izlemek gibi. Elime rastlantısal olarak 
geçen, daha önce okuduğum bildiğim örgütlerin si-
yasetlerin dergilerine hiç benzemeyen, “kadınlar”dan 
söz eden, içinde kapitalizm, emperyalizm gibi sözle-
rin pek geçmediği “başka ve uzakta”ki kadınların, be-
nim ait olmadığım “ezilen kadınlar”ı bilinçlendirmek 
için çıkardıkları dergiler. 80’lerin yalnızlığı içinde 
Alsancak’ta bir kadın toplantısına -feminist değil- ka-
tılmış, pek az konuşmuş ve kimisini başka sol siya-
setlerden tanıdığım, sadece kadınlardan oluşan bu 
grubun içinde galiba biraz tuhaf hissetmiştim. Evde 

beni bekleyen küçük bir oğlum, o sırada hayran, bir 
zamanlar âşık olduğum çok iyi bir adam olan kocam, 
bitirmem gereken tezim ve evde yapılacak çok işim 
vardı ve ben sadece kadınları değil dünyayı kurtar-
mak istiyordum.

Düşünüyorum da doğal olarak feminist olduğumu 
-kendime önce- yüksek sesle söylemem, kadın oldu-
ğumu ve bu kadın olma meselesinin aslında dünya-
mın ve dünyanın tamamını biçimlendirdiğini anla-
mak ya da bu duruma “aymak”la aynı ana rastlıyor. 
Kadın olmanın, benim kukum onların pipisi var’dan 
öte bir şey olduğuna aymakla aynı şey bu.

Yani Özge ve Demet’ten daha farklı bizim kırmızı 
kuşağın feminizmle tanışması galiba, daha çok Fat-
ma’nınkine yakın benimki sanki; yani başka bir ide-
alin içinde ve hayatı adeta cinsiyetsiz tanımlayan bir 
tahayyül içinde kadın ve feminist olmak bir ihtiyaç-
tan doğamazdı sanki daha çok bir icattı bizim kuşak 
için, keşif değil.

Demet: Bu sözünüz benim için çok ilginç Melek 
hocam. Fatma’nın da bahsettiği, sizin icadınız daha 
çok kendi örgütlenmelerinizle mücadeleye girmek 
sonucu ulaştığınız bir şey sanırım. Çünkü çoğunluk-
la kendinizi bu örgütlenmeler içinde konumlandırı-
yor ve buna karşı çıkıyor, buna diretiyor ve bunun 
mücadelesinin yürütüyormuşsunuz gibi. Tezim için 
yaptığım ama benim için tezden çok bağımsız bir 
anlamı da olan saha çalışmamda gördüğüm buydu 
en azından. 1980 feminizminin İstanbul’daki kuru-
cu kadınlarıyla görüştüğümde gördüğüm: neredeyse 
varoluşsal bir karşı çıkış, örgütü karşına almaya hazır 
olmak, bunu becermek ve kadın dayanışmasıyla kar-
şılaşmak, bunun yarattığı rahatlama.

Fakat bizim kuşağa gelince... Kocaman genelleme-
ler yapmayayım, kendimden gideyim. Yine varoluş-
sal bir karşı çıkış olduğu kesin.  Kendi hayatım için 
şunu söyleyebilirim: bireysel bir varoluşsal krizdi bu. 
Karşıma aldığım örgütüm değildi; en fazla arkadaşla-
rım, çevremdeki insanlar, akademinin bir alanı, aile 
ve kendi pratiklerim. Tabii bu da hiç az bir şey değil, 
hayatımı toptan değiştirmem gerekti, bunu istedim 
ayrıca. Evet, ortada sorulmuş bir sürü soru, sorgu-
lanmış çok alan, muazzam bir birikim vardı sizden 
gelen. Ama çoğu soruyu kendi başıma sorup kendim 
cevaplamaya çalıştım. Yanımda hep destek olan ka-
dın arkadaşlar vardı, ama bunlar hep arkadaşlık üze-

K
ar

ol
in

 S
ch

no
or



14  feminist tartışmalar

rine kuruluydu, kolektif bir yapılanma değil. Belli 
feminist gruplara dâhil olmaya çalıştığımda hep tos-
ladığım bir şeyler oldu, geri çekildim.

Benim merak ettiğim şu, örgütlü olanla bir karşılaş-
ma yaşamamak tek başına kötü bir şey midir emin 
değilim, ama eminim ki belli etkileri vardır. Şimdi 
bizim feminizmimizde, politika yapma biçimimizde 
dönüştürücü bir etkisi var mıdır? Siz ne düşünürsü-
nüz bu konuda?

Melek: Yazdıklarını okuyunca, feminizmle tanışık-
lığın her kadın için kendine özgü yanları olduğuna 
ilişkin sezgim doğrulanıyor gibi. Galiba, feminizmin 
bir kimlik siyaseti olmasıyla çok ilgili bu, yani di-
ğer boyutlarının dışında her birimiz “kadın” olarak 
-kadın olmak- hikâyemizin özgüllüğü içinde kadın-
lığımızı hayatımızın farklı evrelerinde inşa ettik fe-
minizm aracılığıyla. Durup düşünmediğimi fark edi-
yorum şimdi, nasıl oldu bu? Ben, sanırım ve bana 
benzer yaşta ve koşullarda yaşayanlar Türkiye’de 
80 sonrası feminist hareketlerin gelişimi açısından 
prototip değiliz. Her şehirde de başka başka şeyler 
yaşandı sanırım. Çok genç yaşta evlenmiş ve çocuk 
sahibi olmuş bir kadın olarak, darbe öncesi ve sonra-
sı, özellikle sonrası, kadın olarak yaşadığım şeylerin 
hep devrimciler olarak “hayatta kalmak” çabasının 
gerisinde, gölgesinde kaldığını biliyorum, kesinlikle 
böyleydi. Darbe, kalabalıklığımızı, aidiyetlerimizi, 
sıcak komünitelerimizi, sokağı yok etmişti, gerçek 
anlamda yok etmişti. Birbirimizi kaybetmiştik, tek 
tek ayakta hayatta kalmaya çalışıyorduk. O yalnızlık 
içinde siyasi gruplarımızla bağlarımız kopmuşken, 
kadın hareketini örgütlemeye çalışan kadınlarla iliş-
kilenmek güçlendirici bir şeydi benim açımdan san-
ki, rahatlatıcı ve güvenli. Örgütlü yapılar içindeyken, 
kadınlar, Kürtler gibi “özel sorunlar”ı olan grupların 
tüm sorunlarının sosyalizm yoluyla çözüleceğine dair 
teorik bir inanç taşıyorduk ve evlerimizde babaları-
mız, kocalarımız, abilerimizle yaşadığımız sorunların 
hayatın doğal akışının yani geleneğin sonuçları ol-
duğunu düşünüyorduk galiba ya da hiç düşünmü-
yorduk, çok daha büyük meselelerimiz vardı. Sonra 
kadınlar olarak “yalnız” kaldığımızda sanırım, haya-
tın bizler için de değişmesinin başka bir iş olduğunu 
ve bu işin en çok da kendimizi yeniden inşa ederek 
öncelikle gerçekleşebileceğini anladık.

Ben galiba hala, feminizmi kadınların örgütlü müca-
delesi olarak gördüğüm kadar belki de daha fazla cin-

siyet, cinsellik, başkaları, devlet, var olana isyan gibi 
soyut teorik meselelerin tekil, özgül hikâyelerimizle 
hayata geçirilmesi gibi anlıyorum, öyle yaşıyorum. 
Savaşa karşı bir mitinge katılmakla, 8 Mart’ta sokağa 
çıkmak aynı şey değil benim için. Paradoksal gibi gö-
rünebilir ama hiç bir örgütlülük içinde olmasam da 
feminist olma, yani kadın olarak dünyayı kavrayabil-
me ve kadınlık deneyimimi dönüştürebilme çabamı 
sürdürebilirim, bu, yaşamanın ta kendisi; evde, işte, 
sokakta, örgütte. Doğrusu ya da dünya için hepimiz 
için iyisi bu olduğu için değil. Bana öyle geliyor ki 
cinsiyet ve cinsellik gibi konularda siyasi olan top-
lumsal olduğu kadar kişisel.  

Zeynep Ceren Eren: Ben galiba feminizmin pek ‘po-
litically correct’ olduğu bir zamana rastladım, mem-
leket sınırları içerisinde demiyorum tabii ki, benim 
kendi küçük mikro evrenimde, üniversitede, dahası 
beşeri bilimlerde, yeni yetme bir sosyoloji öğrencisi 
olarak ilk temaslarımı düşünüyorum, feminizm ve 
solculuk pek kabul gören, insanın zaten olması gere-
ken bir şeydi sanki, başka türlüsü mümkün değildi. 
Fakat bunların bir hiyerarşisi vardı bende ve benim 
etrafımdaki kadınlarda, solculuk feminizme daha 
ağır basan bir şeydi, birbirinden kopuktu, bizler bi-
raz burun kıvırırdık, feminizmi orta sınıf, kendi dar 
gündeminden bakan bir şey olarak bulurduk. (Aklı-
ma bir şey geldi, bir Kürt kadınla röportaj yapmış-
lardı, kaç sene önce, ÖDP ve Kürt hareketi arasında 
kalmışlıktan bahsediyordu, bir yere tam ait olama-
maktan, ÖDP’li olamayacak kadar Kürt, Kürt hare-
ketinden olamayacak kadar solcuyum demişti. Bizim 
durum da azıcık benzerdi o zamanlar.) Zannımca 
beni ikna eden, gönlümü çelen, baştan çıkartan, fe-
minizmin devrimciliği oldu. O en basit, en sıradan, 
en kemikleşmiş gibi görünen iktidara, nerede olursa 
olsun, evin bir köşesinde ya da alanlarda, sokaklarda 
meydan okuması...

Yazdıkça yaşlı hissetmeye başladım, size de oldu mu? 
Sanki anılarımı yazıyorum :)

Feminizmle daha samimi bir ilişki kurmam, sanırım 
politikleşmeyle, feminizmi bir parça da olsa yapıp et-
tiğim bir şeye dönüştürebilmem sayesinde mümkün 
oldu galiba, Memleketin kadınları giderek sıkıştıran 
ortamının da bunda büyük payı vardı bence. Bütün 
o kürtaj tartışmaları, kadın cinayetleri, her şey be-
nim üzerimde “bu olan biten benim-bizim varlığı-
ma-varlığımıza tehdit” hissiyatı uyandırdı, (varlığım 
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ve varlığımız konusunda kafam net olmasa da) ve 
devamında direnme isteği, bağırma isteği ve değiş-
tirme isteği. İşte o noktada feminizm sanki daha bir 
ete kemiğe burundu benim için, daha da bürünmesi 
gerekiyor sanki. (burada hikâye Amargi kadınlarını 
da kapsıyor fakat bunu yazamayacağım galiba, biraz 
zaman geçmesi lazım...) 

O zamanlarda gördüğüm bir rüyayı hala hatırlı-
yorum. Ankara’da Kızılay’da metroda bir kadını sı-
kıştırıyorlardı, meşhur üst geçitlerimizden birinde. 
Yardım etmek için koşuyordum, bir yandan korka-
rak adamlardan. Sonra slogan attığımı fark ettim, ne 
diye bağırıyordum şimdi hatırlamıyorum ama femi-
nist sloganlarımızdan bir şeyler. Sonra bir sürü kadın 
benimle beraber bağırmaya başladı, çok güzeldi, öyle 
uyandım. 

Bunlar benim ilk temas deyince aklıma gelenler. Bir 
de feminizm bilmeden kendine sahip çıkma, karşı 
koyma, kadınlık halleri var, ama o zaman dilimde fe-
minizm yoktu. Gene de sayılır mı? :)

Hüner Aydın: Üç etekli, ak puşulu, türkü bakışlı ka-
dınların dağlara doğru yürüyor olduğunu duymuş-
tum, abim sürekli dinliyordu ve çocukluğumda tek 

bir gün yoktu ki Ahmet Kaya duymadan geçmiş ol-
sun. O kadınları düşlemeye çalıştığımı hatırlıyorum 
ama feminizmle gizil tanışmam “Sıdıka” dizisiyle 
gerçekleşti sanıyorum. Kod adı İvan olan kadim bir 
dostun da benzettiği gibi Sıdıka’nın yaşamına benzer 
bir yaşamım oldu üniversiteye kadar. Misak-ı milli 
sınırları içindeki belli başlı ötekilikleri bünyesinde 
barındıran bir ailede dünyaya gelmiştim. Kürt olup 
Kürtçe bilmemeyi, Alevi olup dört kapı kırk makamı 
öğrenmemiş olmayı kendime dert edinmiştim. Ba-
bam otoriter ve geleneksel bir baba değildi. Altı yaş 
itibariyle kendisiyle gizli gizli rakı içmeye, on yedi 
yaşında karşılıklı sigara içmeye, on sekiz yaşındayken 
ona unutamadığım Çorumlu eski sevgilimi anlatma-
ya başlamıştım. Adı Ali diye küfür etmemişti, dede 
soyundan gelmek bunu gerektiriyormuş. Her neyse, 
şu an on dokuz yaşında olduğumu hesaba katarsak 
çok da geçmiş bir zaman olmuyor. Babamın aksine 
abim, babanın açık verdiği otorite hususuna yoğun-

“Bana feminizmin kapısını açan 
şey kendine ait bir oda oldu, yazmak 
meselesini başat hale getirmeye 
başlamıştım, kadın (vircinya), kadınlara 
yazın diye sesleniyordu.”
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laşmıştı. Açıkçası delirmeye küçük yaşlarda (yani 
yine çok da geçmiş bir zaman değil tabii ki) bu ters 
orantı neticesinde başladığımı hissediyordum. Baba, 
büyük, sıfır otorite; abi, babadan sonra gelen, Ka-
tolik kilisesi mübarek. Gerçi babalık müessesesinde 
otoriter bir rejim görmemekle birlikte eş’lik nokta-
sında ciddi sıkıntılar olduğunu gözlemleyebiliyor, 
annemin yaşadıkları karşısında ağlayıp zırlıyordum. 
Sıdıka’ya benzerliği içselleştirmeme sebep olan şey 
günlük tutuyor olması olabilir. Sıdıka’dan Virginia 
Woolf ’a geçiş dönemi diye bir dönem korkarım ki 
bu yüzden yok. Bana feminizmin kapısını açan şey 
kendine ait bir oda oldu, yazmak meselesini başat 
hale getirmeye başlamıştım, kadın (vircinya), kadın-
lara yazın diye sesleniyordu. İtiraf etmek gerekirse hiç 
Duygu Asena okumadım, Sevgi Soysal’lı bir lise ha-
yatı geçirdim. Duygu Asena’yla alakalı tek yaptığım 
şey, “Kadının Adı Yok”u izlemek oldu. Keşfettiğim 
şeyler arttı, örneğin abimin otoritesinin benim er-
genlik dönemimle birlikte baş göstermiş olması gibi. 
Kürt hareketine ve hareket içinde kadınların verdiği 
mücadeleye yoğunlaştım üniversiteye geçince. Teori-
yi üniversitede öğrendim, Aksu Hoca’ya danışarak. 
Sonra olaylar gelişti.

Selda Tuncer: Benim feminizmle ilişkilenmem lise 
yıllarımda başladı desem yeridir, tabii bu ilişkilenme 
daha çok kadın konularıyla ilgilenmekten ibaretti o 
dönemde. Ama bu o kadar azımsanacak da bir şey 
değildi, özellikle dindar ve geleneksel bir ailede ye-
tişen bir genç kız olduğumu düşünürsek. Lise ikiy-
di sanırsam, ailedeki ilk ve son tokadımı abimden 8 
Mart nedeniyle yemiştim. Kadınlar günü için rad-
yodaki bir arkadaşın programına katılmış ve eve geç 
gelince de cevabını almıştım haliyle. Daha sonraki en 
belirgin anım ise yine lisede bir yaz tatilinde kuzen-
lerle yatılı kız kuran kursuna yazılmıştım ve yanımda 
götürdüğüm kitaplar Duygu Asena’nındı. Gündüz 
Kuran öğrenip namaz kılıp gece yatarken “Kadının 
Adı Yok” okuyordum. Öyle büyük bir çelişkiyle de 
yaşamıyordum bunu, hani karşıma engel, yasak çık-
tıkça mücadele ettiğim bir şeydi; tabii sonraki yıllar-
da bunu çözmem yıllarımı aldı o ayrı ve bunda da en 
büyük yardımcım ve rehberim hep feminizm oldu. 

Şimdi düşündüğümde, aslında ne lise ne üniversite 
döneminde etrafımda feminist ya da kadın hareke-
tinden biri olmamış, hatta bu konuya benim kadar 
duyarlı arkadaşlarım da yoktu. Bu yüzden benim 
feminizmim biraz kendi kendine gelişip filizlendi. 

Doksanlı yılların politik atmosferinde, özellikle de 
öğrenci hareketinin yükseldiği bir dönemde pek fe-
minist ya da kadın harekete çok da yer kalmamıştı, 
yani en azından ben rastlayıp hemhal olmadım. Ken-
di çevremizde de kadın konuları henüz öyle dert ol-
mamıştı, hiç öyle bir tartışma, etkinlik vs. kalmamış 
zihnimde.

Kendimi feminist olarak tanımlayabilmem için ise 
epey bir yıl geçmesi gerekti, ancak yüksek lisansa baş-
ladıktan sonra bunu açıkça ifade eder oldum. Ve ilk 
kez bu dönemde ciddi biçimde bu konuda okumaya 
başladım ama en önemlisi benim gibi düşünen ko-
nuşabileceğim kadın arkadaşlarım oldu. Ve o zaman 
Türkiye’deki kadın hareketine dair ne kadar az bilgim 
olduğunu fark ettim. Sonraki yıllarda sokakta femi-
nist politikaya aktif katıldığım dönemde de benden 
genç kadınlarda aynı durumu gördüm. Bu dönemki 
deneyimlerim bana gösterdi ki, hakikaten feminist 
mücadelede, kadın hareketinde farklı dönemler ara-
sında büyük kopukluk var ve harekete yeni katılanla-
rın geçmişiyle bağı ve ilişkisi çok zayıf. Yani kuşaklar 
arası aktarım konusunda ciddi sorunlarımız var. Bu 
yüzden de bir türlü belirli bir tarihin parçası olma 
konusunda zorluk yaşıyoruz. Aktif olarak katıldığım 
dönemde bulunduğum grup yaş açısından epey kar-
maydı, benden epeyce genç kadınlar olduğu kadar 
yaşça büyük kadınlar da vardı ve ben bu anlamıyla 
epey kendimi orta kuşak hissettim. Epeyce zorlukları 
olsa da çok besleyici ve geliştirici bir konum bu arada-
lık. Hem daha önceki kuşaktan kadınların bilgi ve de-
neyimini alma fırsatım oldu hem de genç kadınların 
farklı düşünme ve eylem biçimlerini görme ve öğren-
me şansım. Ama yine de sanırsam kendimi önceki ku-
şaktan kadınlara daha yakın hissettim, birçok konuda 
farklı düşünsek de orada bildi ve deneyim birikimi ve 
paylaşımı benim için çok öğretici, güçlendirici oldu.  

Özge: Yazdıklarını okurken şunu çok merak ettim 
Selda, anladığım kadarıyla 80 sonrası için kadınla-
rın feminizmle tanışmalarının kulaktan kulağa iler-
leyen bir yanı var, bizim kuşak içinse zaten, femi-
nizmle tanışmamış olmak, hangi haliyle olursa olsun 
imkânsız gibi. 

Ama bir orta kuşak olarak ve dindar geleneksel bir 
aileden gelen bir kadın olarak, üstelik feminizmle il-
gili/ilişkili arkadaşın da yokken nasıl mümkün oldu 
kadınlar günü için bir radyo programına katılmak ya 
da eline Duygu Asena’nın kitabının geçmiş olması?
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Selda: Özge, hakikaten buna net bir cevabım yok, 
ama birinden almadığıma eminim misal kitapları. 
Ama en olası tahminim okumayı çok erken öğren-
dim evde ablamın sayesinde, ondan sonra da annem 
ve babam geçim derdiyle geç saatlere kadar bakkal 
dükkânındayken evde ne bulduysam okudum. Bura-
da da yine ablamın etkisi büyük, harçlıklarıyla aldığı 
yerli yabancı klasikler vardı hatırı sayılır miktarda. 
Sanırsam bunların çok etkisi oldu kafamın açılma-
sında. Bir de ailem dindar falandı da öyle korkunç 
baskıcı değildi. Hani ben içine doğduğum için yap-
tım bir sürü şeyi kendiliğinden, zorla değil. Mesela 
okumam konusunda bir sorunları yoktu -tabii başka 
şehirde okumamda vardı!- benim dönemimde başör-
tü yasağı da olduğundan zaten okuyacak mecbur açık 
olacak deyip hiç konu bile etmediler, büyük ablam 
açık küçük ablam kapalıydı misal. 

Bir de Melek’in dediği gibi ben de hakikaten günde-
lik hayatın içinde öğrendim ve feminizmi, feminist 
mücadeleyi hep orda algıladım, öğrendim, yaşadım. 
Önüme engeller, kısıtlamalar koyuldukça mücadele 
etmek durumunda kaldım sanırım. Etrafımda çok 
kadınla büyüdüm, ama değil feminizm, kadın hak-
ları konusuyla bile ilişkilenen yoktu. Yani bir de alt 
sınıf olunca ve köyden gelmiş bir aile olunca okuyan 
kadın örneği bile yoktu aile yakın akraba çevresinde. 
Ben anne ve baba tarafı ikisi de dâhil bütün kuzen-
lerim arasında yükseköğretim gören ve şehir dışına 
çıkan ilk kadınım misal. Ama aile ve çevremde öyle 
baskın bir erkek egemenliği vardı ki ona çok öfkeliy-
dim, Herhalde okudukça ses edip bir alan buldum, 
ses çıkardım sanırım.

Fatma: On iki eylül hepimiz için gerçekten çok yı-
kıcı oldu. Ağır işkenceler, çözülmeler birçok konuda 
insanların inançlarını da sarstı. Mağlup olmuştuk, 
yoldaşlarımız darmadağın olmuştu. O koca koca kit-
lesel örgütlerimiz bir günde nereye gitmişti? Bu soru-
yu yıllarca sordum kendime.

Bir süre herkes kendine yeniden bir hayat kurmaya 
yöneldi ve bu yeni hayat benim evliliğimi derinden 
sarsmaya başlayan ilk adımlar oldu. Daha önce de 
söylemiştim ya, aynı zamanda kadınlığımı fark etti-
ren bir dönem oldu. Ee, her şerde bir hayır vardır 
diye boşa söylememiş büyüklerimiz.

İktidarı, sistemi değiştirmek gibi bir amacınız varsa 
ve buna inanıyorsanız örgütlü olmak zorundasınız. 

Tek başına çıkaracağınız sesle birlikte çıkaracağınız 
ses aynı değil. Ben buna hep inandım tabii ki, ör-
gütlülüğe de. Fakat örgütlerde de pek çok sorunla 
boğuşmak zorunda kaldık. Özellikle kadın kurum-
larında kuşaklar arasındaki farklar zaman zaman çok 
kırıcı ve dağıtıcı olabildi.

Bizim kuşağın tutuculuğu, yeni kuşağın kendine 
düşkünlüğü bence temel problemlerdi. Zaman da 
değişti. Özellikle büyük kentlerde yasamak için para 
kazanmak gerekiyor. Örgüte ayrılacak zamanla “be-
nim” ihtiyaçlarım arasında yeni kuşakta örgüt önde 
gelmiyor ve doğrusu da bu galiba. Dünyada da siyasi 
iklim düzen değiştirmek üzerinden esmiyor. Bu ko-
nuda güçlü ve itici politik bir ortak bakış yok.

Bizim örgütlülük anlayışımızdaki gibi her şeyi, ço-
cuklarını, evini, özel zevklerini, hatta sinemaya git-
meyi bile bırakıp gece gündüz örgütte çalışma hali 
çok geride kaldı. Şimdi doğru düzgün bir işbölümü 
yapmak gerekiyor ve örgütler burada tıkanıyor; iş bö-
lümü ve sorumlulukları paylaşma konusunda ciddi 
problemler var. Yeni kuşak çok çabuk yoruluyor.
 
Çocuklarım küçükken sendika ve daha sonra parti 
çalışmalarına başladığımda çok mücadele verdim. 
Evin ve çocukların ihtiyaçlarını düzenleyip sokağa 
öyle çıkmak gerekiyordu. Şimdi düşünüyorum da ne 
kadar çok işi bir arada yapıyordum, ama ne kocayı ne 
de çocukları memnun etmek mümkün değildi.

Doksanlı yıllarda Kürt siyasetinde olmak aynı za-
manda çok da tehlikeliydi. Fakat annemin ve eşimin 
tepkileri aynılaşmıştı ve tehlikeden ziyade evi ihmal 
etmek üzerinden itirazlar geliyordu. Eşimin ablası 
köyünden pek çıkmamış bir kadındı ve bize geldi-
ğinde “Fatma bu işlerle uğraşma, polis gelir kardeşi-
mi götürür,” demişti.  Yani güler misin ağlar mısın...

Ayyy çok konuştum yine! Fakat tüm bu mücade-
lenin beni güçlendirdiğini de düşünüyorum. İyi ki 
direndim.

Demet: Sadece bizim kendi deneyimlerimizden çıkıp 
şu kuşak yaz kuşağı, şu kuşak kış kuşağı, ortada su 
kuşağı demek zor olur sanırım! Fakat daha sürmesi 
imkânı olan bir konuşma olsa ne güzel olur bu ko-
nuşma. Feminist olma yollarımıza ek olarak bunun 
politika yapma biçimimiz etkisini konuşurduk belki 
canlar, ne dersiniz?
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Hüner Aydın

“DEVRİM ÖNCE KADINLARIN 
YAŞAMINI DEĞİŞTİRİR”

Arzu Demir’le Rojava Kadın Devrimi 
üzerine bir sohbet

“Ben Rojava’da, birbiri ile karşılayıp göz göze gelip de birbirine 

selam vermeyen insan görmedim. Kiminle göz göze geliyorsanız, 

size selam veriyor. Bu devrimin, halklara verdiği güven ve 

mutluluktur, esenliktir. Bu muazzam insani bir durumdur.”
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Arzu Demir, HDK Hacettepe Gençlik Meclisi’nin 
düzenlediği “Rojava Kadın Devrimi, Kobanê Direni-
şi ve Gençliğin Mücadelesi” panelinde, farklı zaman 
dilimlerinde Rojava’nın Efrin ve Cizire kantonların-
da bulunan, Etkin Haber Ajansı (ETHA) ve Fırat 
Haber Ajansı (ANF) muhabiri Arzu Demir’den dev-
rimin kadınların ruhuna nasıl sirayet ettiğini dinle-
me fırsatı bulduk. İstedik ki Amargi’de de Rojava’yı, 
kadınların devrimini Arzu Demir’den dinleyelim, iyi 
okumalar; serkeftin!

Rojava Devriminin özelliklerinden ve “kadın dev-
rimi” niteliğinin yarattığı süreçten biraz bahsede-
bilir misiniz?
Rojava devrimi başladığı ilk andan itibaren büyük 
bir kuşatma ve saldırı altında. 15 Eylül’den bu yana 
IŞİD’in Kobane’ye dönük işgal amaçlı saldırıları gün-
demimizde; ancak devrimin başladığı 19 Temmuz 
2012 tarihinden bu yana hep savunma durumunda 
kaldı. Ancak bu koşullar altında bile, yani insanların 
emeğinin büyük bir bölümünün savunmaya gittiği 
koşullarda bile yeni bir yaşam inşasına başlandı. Bu 
yeni yaşamın, başka bir ifadeyle Rojava devriminin 
iki temel karakteristiği var. Birincisi, devrimin bir 
kadın devrimi olması, ikincisi ise bir halklar devri-
mi olması. Neden “Rojava kadın devrimi” diyoruz? 
Devrim ilk önce kadınların yaşamını değiştirir. Bunu 
hem 2013 yılının Eylül ayında gittiğim Efrin’de, hem 
de 2014 yılının Ağustos-Eylül ayında gittiğim Cizire 
kantonunda çok net görebildim. Yaşamları değişen 
kadınlar hayatın her alanında. Bununla bağlantı-
lı olarak kadınlar, bu devrimin hem komutanı hem 
de neferi. Siyasi kurumlardan askeri kurumlara her 
yerde kadınlar var. Bence daha da önemlisi, kadınlar, 
devrimden ve hayattan hakkı olanı almak için meka-
nizmalar da yaratmış durumdalar. Burası çok önemli 
bence. Her devrimde kadınlar vardı. Örneğin, Paris 
Komünü. Luis Michel’in komutanlık yaptığı kadın 
barikatı en son düşen barikattır. Rojava’da kadınların 
devrime aktif olarak katılımının dışında, eşit yaşam 
talebini hayata geçirecek mekanizmaları da kurmaları 
asıl dikkat çeken nokta. Örneğin, Rojava toplumsal 
sözleşmesinde, tüm kurumlarda yüzde 40 oranında 
kadın varlığının tanınması gerektiği belirtiliyor. Bu 
anayasal bir hak. Ben Ağustos ayında Qamışlo’ya 
gittiğimde, Yasama Meclisi Başkan Yardımcısı ile ko-
nuştuğumda, yüzde 40’ı yüzde 50 yapmak gerektiğini 
anlatıyordu. Keza, eşbaşkanlık sistemi. En alttan en 
tepedeki kuruma kadar her yerde uygulanıyor. Kadın-

ları koruyan başkaca düzenlemeler. Örneğin, eşiniz-
den şiddet gördünüz ve dava açıyorsunuz. Kadın evi 
hemen sizin yanınızda. Sizin davanızı kadın evi yü-
rütüyor. Bakanlık sistemi, bir bakan ve iki yardımcısı 
şeklinde. Hiçbir bakanlıkta 1 erkek bakan, 2 erkek 
yardımcı görmedim. Eğer bakan erkekse, kesinlikle 
yardımcılardan biri kadındı. Özetle, sadece yasalarda 
değil pratikte eşitlik için kadınların güvenceleri var. 

Devrimin ikinci özelliği ise, halklar devrimi olması. 
Rojava sözleşmesinin ilk maddesi zaten, halkların 
özerk demokratik yönetimi olduğuna dikkat çek-
tir. Evet, Rojava, Kürdistan’dır. Ağırlığı Kürt halkı 
oluşturmaktadır. Ancak, Kürt halkının dışında tüm 
halklar - Süryaniler (Asuri ve Arami), Türkmenler 
ve Çeçenler devrimin tüm kurumlarında yer alıyor. 
Kürtçe’nin dışında Arapça ve Süryanice resmi dil. 
Az önce bakanlık sisteminde kadınlar için söyledi-
ğim şey, ulusal kimlikler için de geçerli. Eğer bakan 
Kürt ise kesin yardımcıları Arap ya da Süryani ol-
masına özen gösterilmiş. Süryaniler, asayiş/polis biri-
mi içerisinde Sutoro adıyla yer alıyorlar. Bu haliyle, 
Rojava’da kurulan yeni yaşam, bugüne Ortadoğu’da 
yaşanan ulusal ve mezhepsel boğazlaşmaların, savaş-
ların önüne geçecek bir model. Bu nedenle devrim 
saldırı altında. 

Rojava’daki toplumsal inşa süreci nasıl işledi? 
Ekolojik yaşam, toplumsal sözleşme, Tev-Dem, 
özel mülkiyetin sınırlandırılması gibi durumları 
kısaca açıklayabilir misiniz?
Suriye devletinin, Kürt politikası, Türk devletinin 
Kürt politikasından özü itibariyle farklı değil. Adı 
üzerinde; Suriye Arap Cumhuriyetçi. Arap milliyet-
çi politikanın sonucu, Kürtleri bir halk olarak yok 
saymak olmuş. Kimliksizleştirme politikasının yanı 
sıra yoksullaştırma politikası da izlenmiş. Hem Efrin 
hem de Cizire’ye ilk gittiğimde kendimi 1960’ların 
çekildiği bir film platosunda gibi hissetmiştim. Bu 
zamanın dışında yerler. Bunu tarihin korunduğu 
anlamında söylemiyorum, yoksul ve geri bırakılma-
yı anlatmak açısından söylüyorum. Nesnel durum 
bu. Rojava’da devrimci hazırlık, Esad despotizmi-
ne ve Arap sömürgeciliğine karşı mücadeleden çok, 
Kuzey’de Türk sömürgeciliğine karşı gelişen devrimci 
savaş içerisinde yürüdü. Rojava Kuzey’deki devrim-
ci savaşın cephe gerisi olurken, Kuzey’deki devrim-
ci savaş, Rojava devriminin programatik ve ideolo-
jik temeli, siyasal, örgütsel ve askeri hazırlık okulu 
oldu. Devrimin arka planında böyle bir tablo var. 
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Suriye’de 2011’lerde başlayan siyasi kriz, Kürt halkı-
na, rejimi kendi bölgelerinden uzaklaştırma imkânı 
verdi. Halk bunu kullanarak, kendi yaşamını kurma-
ya başladı. Ancak bunun öncesinde kurulan siyasi ve 
askeri kurumlar var. Örneğin, PYD, YPG, Yekitiya 
Star. Özetle şu; Rojava, üçüncü bir yolu izledi. Ne 
Esadçı oldu ne de ÖSO’cu. Kendi yeni yaşam yoluna 
girdi. 2000’lerin başından itibaren örgütlenen PYD-
Demokratik Birlik Partisi, Rojava halkının devrimci 
önderi olarak gelişti. Hızlı bir şekilde meclisler, aka-
demiler kuruldu. Bir yandan halkın günlük ihtiyaç-
ları karşılanırken, diğer yandan da yeni yaşamın in-
şası ve savunmasını yapacak olan halkın eğitim süreci 
başladı. Bu yönüyle Rojava, büyük bir aydınlanma 
yeri oldu. Dil akademileri, okuma yazma bilmeyen 
ya da Kürtçe okuyup yazmak isteyen onlarca insan-
la doldu. Efrin’de bir akademiye gittiğimde, gecenin 
ilerleyen saatlerine kadar ders yapan, tartışan, öğre-
nen gençlerle tanıştım. Geçtiğimiz Ağustos ayında, 
Qamışlo’ya gittiğimde, Cizire kantonunun 2. akade-
misinin açılışına katıldım. İlk önce hukuk akademisi 
açılmıştı. Ağustos ayında da Tarih ve Sosyoloji Aka-
demisi açıldı. Kadın Akademileri var örneğin. Kadın-
lar bu akademilerde on beş yirmi gün kalıyor, birlikte 
öğreniyor ve tartışıyor. Bunlar gerçekten muazzam iş-
ler ve çok heyecan verici.
 
Özel mülkiyet meselesine gelince... Rojava sözleş-
mesinde de belirttiği gibi özel mülkiyet yasak de-
ğil. Ancak tekelleşmenin önüne geçilmek isteniyor. 
Ayrıca temel tüketim maddelerinin fiyatları kontrol 
altında tutuluyor. Bu çok önemli. Savaş döneminde 
bile bunu devrim sağladı. İşçi ücretlerini de belli bir 
seviyenin altına düşmesine izin vermiyor. Bir yan-
dan tekelleşmenin önüne geçmeyi amaçlarken, emek 
sömürüsünün de önüne geçecek önlemler almayı 
amaçlıyor. 

“Rojava, yeryüzünün cenneti” söyleminizi biraz 
daha açabilir misiniz?
Cenneti, dinsel anlamı ile değil toplumsal anlamı ile 
kullanıyorum. Cennetin toplumsal karşılığı, mutlu-
luktur. Ben Rojava’da, birbiri ile karşılayıp göz göze 
gelip de birbirine selam vermeyen insan görmedim. 
Kiminle göz göze geliyorsanız, size selam veriyor. Bu 
devrimin, halklara verdiği güven ve mutluluktur, 
esenliktir. Bu muazzam insani bir durumdur. 

Devrimin hane içindeki, günlük ilişkilerdeki, 
kadın-erkek ilişkilerindeki, ailedeki ve sokak-

taki yansımalarına dair gözlemleriniz nelerdir? 
YPJ’nin, YJA-STAR’ın; kadınların silahlı mücade-
lede özne olarak yer alması, halkta toplumsal cin-
siyet rolleri hususunda nasıl bir değişim yarattı?
Rojava her iki gidişimde de yanıtını aradığım soru 
buydu aslında. Devrim, evde ya da mutfakta da ge-
leneksel rolleri değiştirmiş miydi? Başka bir ifadeyle 
söylersek, devrim mutfağa girmiş miydi? Bu soruya 
yanıt evet. Devrim, evlere, mutfaklara sirayet etme-
ye başlamış. Kadınların siyasi kurumlarda ve YPJ’de 
yer alması muazzam değişimin ilk adımı. Kadının 
siyasete ya da devrime katılımı, evdeki yaşama da et-
kilemeye başladı. Evine konuk olduğum bir kadına 
sordum. Qamışlo’da bu durumu. Yanıtı çok netti: 
Sabah 8’de evden çıkıyorum, akşam 8’den önce gele-
miyorum. Eve geldiğimde eşim çocuklar için yemek 
yapmış oluyor. Devrimden önce böyle değildi. Bir 
erkeğe sormuştum aynı meseleyi. Yanıtı; kadınların 
artık örgütü var. Söz söylemek kolay değil. Kadınlar, 
düne kadar başı öne eğik geçtikleri sokaklardan elle-
rinde silahları ile ya da kitapları ile geçiyor. Üstelik 
devrimi silahıyla da savunuyor. Bu muhafazakâr bir 
toplumda muazzam bir değişim kaynağıdır. Asıl be-
lirleyici olan kadınların örgütlü gücü. Rojava’da her 
bir kadın, başı sıkıştığında yanında duracağını bildiği 
bir örgüt olduğunu biliyor. Ya da her bir erkek, bir 
kadına karşı şiddet uyguladığında karşısında bir dev-
rimi bulacağını biliyor. Devrim elbette yolun başın-
da, her şey hallolmuş değil. Bunu iddia etmiyorum. 
Ancak değişimin tohumlarını öncelikle kadınların 
bilincinde atmış. Bence önemli olan da bu. Kadınlar 
bir kere özgürlüğün tadına vardı. Bu yoldan geri dö-
nüşü olmaz artık. 

“Kadınlar, devrimden ve hayattan 
hakkı olanı almak için mekanizmalar da 
yaratmış durumdalar.”

“Asıl belirleyici olan kadınların örgütlü 
gücü. Rojava’da her bir kadın, başı 
sıkıştığında yanında duracağını bildiği bir 
örgüt olduğunu biliyor.”

“Rojava toplumsal sözleşmesinin 
28. Maddesi, “Kadınlar, özsavunma ve 
her türlü cinsiyet ayrımını kaldırma, 
reddetme hakkına sahiptir” diyor.”
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Kadın mücadelesinin bir kazanımı olan öz savun-
ma hakkı’ndan söz edebilir misiniz?
Rojava toplumsal sözleşmesinin 28. Maddesi, “Kadın-
lar, özsavunma ve her türlü cinsiyet ayrımını kaldırma, 
reddetme hakkına sahiptir” diyor. Özsavunma bir gü-
venlik gücü olduğu kadar, kadınların kendi gelecekle-
ri hakkında da söz sahibi olmasıdır. YPJ ya da kadın 
asayiş birimleri, kadınlar için bir güvencedir. Bunun 
anayasada tanınması ve kadınlara her türlü cinsiyet ay-
rımını kaldırma ve reddetme hakkının, bir anayasal bir 
hak olarak tanınması, çok çok ileri bir adımdır. 

Rojava’daki boşanma davalarının devrim sürecin-
de ciddi bir artış göstermesi devrimin hangi yönü-
nü ortaya koyar?
Boşanma davalarındaki artışı da ben kadınlar açısın-
dan ilerleme olarak görüyorum açıkçası. Bu sadece 
Rojava devrimine özgü bir durum da değil. Sovyet 
devriminde de böyle olmuştur. Kadınlar eskisi gibi 
yaşamak istemediklerinde, devrimin de yarattığı gü-
vencelerle boşanmak istemişlerdir. Bu kadınların cins 
bilincindeki gelişmeyi de gösterir. Biliyoruz ki birçok 
evliliği kadınlar zorla sürdürüyor. Başka alternatifleri 
olmadığını düşündükleri için o evliliklere ömür boyu 

katlanmak durumunda kalıyorlar. Ya da boşanmak 
istediklerinde öldürülmekten korktukları için. Roja-
va devrimi ise kadınlar için güvenli bir toplum ya-
rattı. O nedenle kadınlar bunu gördü ve hayatlarını 
kökten değiştirmek istediler. Bu çok iyi bir şey bence. 

Fransız ELLE Dergisi’nin son sayısında YPJ savaş-
çılarına yer vermesi ve derginin kapağına YPJ’li bir 
gerillanın yerleştirilmesi; Rihanna’nın gerilla kıya-
feti giydi, haberlerinin çıkması; H&M adlı giyim 
markasının gerilla üniformalarını metropollerdeki 
günlük kıyafetlere uyarlamasıyla üretime geçirme-
si gibi durumları nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Bunlar aslında direnişin ve devrimin yayıldığı, et-
kilediği alanları gösteriyor. Direniş bu kadar uzun 
sürmeseydi, büyümeseydi, ELLE dergisinin nereden 
haberi olacaktı ki! Direnişin sonucu bence bunlar. 
Ancak bir taraftan da ürkütüyor beni. Nasıl Che bir 
marka haline geldi, YPJ de bir marka haline gelme-
sinden kaygı duyuyorum açıkçası. Çünkü kapitalist 
ilişkiler, dokunduğu her şeyi kirletiyor. İnsan kendi-
sinden uzak durmasını da istiyor bir yandan. Ama 
diğer yandan da direnişin meşruiyetinin kapsamını 
da gösteriyor. Biraz kafam karışık yani bu konuda. 
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Şehnaz Kıymaz Bahçeci

KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI YENİ BİR ARAÇ:

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ1

“Sözleşmenin dikkat çektiği diğer önemli nokta “kadınlara yönelik şiddet, 
kadın ve erkekler arasında tarihsel eşitlikçi olmayan güç ilişkisinin 
tezahürüdür” ve “Kadına yönelik şiddet, erkeklerle kıyaslandığında kadınları 
ikincil konuma zorlayan temel sosyal mekanizmalardan birisidir” savlarını 
tanıyor olmasıdır.”

Av
ru

pa
 K

on
se

yi
 w

eb
 si

te
sin

de
n.



feminist tartışmalar  23

“Tıpkı, ikinci dalga feminizmin politika 
kavramını, kişisel ve özel diye adlandırılan 
alanlara genişletmeyi hedeflemesi gibi, 21. yüzyıl 
başındaki feminist aktivizmin ana itkisi de, 
bilincimizi sadece sorunların küresel boyutuna 
değil, çözümlerin küresel boyutuna da açmaktır.”2  

Ackerly ve True (2010)

Kadınlara Yönelik Şiddet ve Hane İçi Şiddetin Ön-
lenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa 
Konseyi Sözleşmesi3 taraf devletlerin ve uluslararası 
camianın kadına yönelik şiddeti önleme ve engelle-
meye yönelik kullanabilecekleri yöntemlere odak-
lanan ve bir denetleme komitesi bulunacak olan 
bağlayıcı uluslararası ilk sözleşmedir. Sözleşme’nin 
kadına yönelik şiddetin bir ayrımcılık formu ve ka-
dının insan hakları ihlali olduğuna dair yaptığı vur-
gu ile kadına yönelik şiddetin “kadınlar ve erkekler 
arasındaki tarihsel eşitlikçi olmayan güç ilişkisinin 
tezahürü olduğu” açıklaması, Sözleşme’nin kadınla-
rın güçlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sağla-
maya yönelik olarak yorumlanması konusunda son 
derece önemlidir.

Kadına Yönelik Şiddet ve Hane İçi Şiddetin Önlen-
mesi ve Bunlarla Mücadele’ye İlişkin Avrupa Konseyi 
Sözleşmesi Türkiye’de kadına yönelik şiddete karşı 
olan aktivistler için bir dönüm noktasıdır: Çünkü 
bir yandan mağdurlar için rehabilite edici hizmetler 
önerirken kadına yönelik şiddetin gerekçeleri, orta-
dan kaldırılması için gerekli adımlar üzerine bağlayı-
cı, iyi ayrıntılandırılmış, kapsayıcı, ilerici ve sağlam 
bir belgedir. 

Avrupa Konseyi’nin oluşturduğu uzmanlar grubu 
Kadına Yönelik Şiddet ve Hane İçi Şiddetin Ön-
lenmesi ve Bunlarla Mücadele için Geçici Komite 
(CAHVIO)’nun 2009 - 2010 yılları arasındaki ça-
lışmaları sonucunda ortaya çıkan Sözleşme, 2011 
yılının ilk yarısında Avrupa Konseyi’nin dönem baş-
kanı olan Türkiye hükümetinin yoğun çabaları ile 11 
Mayıs 2011’de İstanbul’da yapılan Avrupa Konseyi 
Bakanlar Kurulu toplantısında imzaya açılmış ve bu 
sebeple kısaca İstanbul Sözleşmesi olarak anılmaya 
başlanmıştır. Sözleşmeye ilk imzayı Türkiye atmış 
ve sonrasında parlamentosundan geçirerek ilk onay-
layan ülke olmuştur. İstanbul Sözleşmesi 1 Ağustos 
2014 tarihinde, 10. üye ülkenin onay mekanizmasını 
tamamlamasından sonra yürürlüğe girdi. 

SÖZLEŞMEDEKİ ÖNEMLİ KONULAR

Kadına Yönelik Şiddet 
ve Hane İçi Şiddetin Tanımı
İstanbul sözleşmesi, Kadınlara Karşı Her Türlü Ay-
rımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW) 19 
No’lu Tavsiye Kararı ile biçimlendirilen ve sonrasın-
da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Bildirge (DEVAW) 
3(a) maddesinde ayrıntılandırılan kadına yönelik 
şiddet tanımını örnek almış ve bu tanıma eklemeler-
de bulunmuştur. Bu tanıma göre, “‘Kadına yönelik 
şiddet’,  bir insan hakları ihlali ve kadınlara yönelik 
ayrımcılığın bir biçimi olarak anlaşılmaktadır ve ister 
kamusal ister özel alanda meydana gelsin kadınlara 
fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik zarar veya 
ıstırap veren veya verebilecek olan, toplumsal cinsi-
yete dayalı her türlü eylem ve bu eylemlerle tehdit 
etme, zorlama veya keyfi olarak özgürlükten yoksun 
bırakma” anlamına gelir. Toplumsal cinsiyete daya-
lı şiddetin tanımı, aynı belgede, “kadın olmasından 
kaynaklı, kadına yöneltilen ya da kadını orantısız 
olarak etkileyen şiddet” olarak verilmektedir.

Öte yandan hane içi şiddet, madde 3(b)’de “aile içe-
risinde veya hanede veya mağdur faille aynı evi pay-
laşsa da paylaşmasa da eski veya şimdiki eşler veya 
partnerler arasında” meydana gelen şiddet olarak ta-
nımlanmaktadır. 

Sözleşmenin dikkat çektiği diğer önemli nokta “ka-
dınlara yönelik şiddet, kadın ve erkekler arasında ta-
rihsel eşitlikçi olmayan güç ilişkisinin tezahürüdür” 
ve “Kadına yönelik şiddet, erkeklerle kıyaslandığında 
kadınları ikincil konuma zorlayan temel sosyal me-
kanizmalardan birisidir” savlarını tanıyor olmasıdır. 
Sözleşmenin bu iki paragrafı açısından imza atan tüm 
devletler, kadına yönelik şiddetle yaratılan döngüsel 
etkiyi ve kadına yönelik şiddetin toplumsal cinsiyet 
eşitsizliğinin hem sonucu hem de kaynağı olduğu 
gerçeğini ve kadın ve erkek arasında anlamlı bir eşit-
liğe ulaşmak için de kadına yönelik şiddetin ortadan 
kaldırılması gereğini tanımaktadırlar.

İstanbul Sözleşmesi, kadına yönelik şiddetin hiçbir 
koşulda göz ardı edilmemesi gereken bir konu oldu-
ğuna ve hem barış hem de silahlı çatışma zamanların-
da mücadele edilmesi gereğine dikkat çekmektedir.4 

Yukarıda söz edilen bu tanımlar ve önlemler sözleş-
menin ruhunu, politik duruşunu belirlemektedir. Bu 
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sözleşmeden yola çıkarak oluşturulacak ulusal ka-
nunlar da böyle bir politik duruşa sahip olmalıdır.

4P Yaklaşımı
Sözleşme kadına yönelik şiddet ve hane içi şiddetin 
önlenmesi konusunda bütüncül bir yaklaşım öngö-
rüyor. Bu bütüncül çalışma için 4P yaklaşımını ön-
görmektedir: Prevention (Önleme), Protection (Ko-
ruma), Prosecution (Cezalandırma) ve Policy Making 
(Politika Yapma). Sözleşme Taraf Devletleri tüm 
bu alanlarda önlemler almaya davet ediyor, kendisi 
de bu alanlarda alınacak önlemler hakkında detay-
lı düzenlemeler öngörüyor. Bir ülkenin Sözleşmeyi 
uygulamaya yönelik politik kararlılığını tartışırken 
bu 4P’den kaçını ele aldığına bakarak yorum yapa-
biliriz.  

Türkiye’de kadına yönelik şiddet ve hane içi şid-
detle ilgili ana yasal mevzuat durumundaki 6284 
No’lu Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin 
Önlenmesine Dair Kanun İstanbul Sözleşmesi’nin 
yapım sürecinde çalışmalarına başlanmış, kadın 
örgütlerinin yoğun çalışma ve savunuculuk faali-
yetleri ile ortaya çıkmış, İstanbul Sözleşmesi’nin 
Türkiye tarafından imzalanmasından kısa bir süre 
sonra Meclis’ten geçmiş bir kanundur. Sözleşme’nin 
ilk imzacısı ve uluslararası alanda birçok kez söz-
cülüğünü üstlenmiş Türkiye’nin kendi iç yasasına 
İstanbul Sözleşmesi’ni olduğu gibi almasını bekle-
mek yerinde olurdu. Ancak ne yazık ki, kanunun 
isminden ve terminolojisinden başlayarak birçok 
noktada Sözleşme’den ayrıştığını görmek mümkün. 
Sözleşme’nin ismi ne yazık ki hatalı bir şekilde eski 
yasadan taşınarak Ailenin Korunması başlığı ve 
mentalitesi korunmuştur. Ayrıca Sözleşmede domes-
tic violence (hane içi şiddet) olarak kullanılan tanım 
yasada “aile içi şiddet” olarak kullanılmış, yasanın 
ailenin korunmasına yaptığı vurgu yine kadına yö-
nelik şiddete karşı öncelik kazanmıştır. Yasadaki bir 
başka terminolojik değişiklik ise “toplumsal cinsi-
yet” konusunda yaşanmıştır. İstanbul Sözleşmesi 
kadına yönelik şiddeti toplumsal cinsiyete dayalı 
şiddet olarak tanımlamakta ve toplumsal cinsiyet te-
rimini, ayrımcılık maddesi (Madde 4) dahil, birçok 
maddede kullanmaktadır. Uluslararası kadın hakla-
rı rejimlerinde artık iyice yerleşmiş olan ve yalnızca 
kadın erkek eşitsizliğini değil, LGBTI’lerin yaşadık-
ları ayrımcılıkları da içeren bir terim olan toplumsal 
cinsiyet eşitsizliği yasadan son çalışmalar sırasında 
hükümet tarafından çıkarılmıştır. 

6284 No’lu yasanın Sözleşme ile karşılaştırıldığın-
da en temel eksiği ise arkasındaki politik kararlılık-
ta yatmaktadır. Yukarıda bahsettiğim gibi İstanbul 
Sözleşmesi 4P yaklaşımı üzerine kurulmuş, bu yak-
laşım ile bütünsel bir politika ve çözüm oluşturmuş 
bir Sözleşmedir. 6284 No’lu yasa ortaya çıkmış olan 
şiddet vakaları için koruma sağlarken oluşabilecek 
şiddet vakalarını önlemeye dair ciddi düzenlemeler 
getirmemektedir. Yasada belirtilen farkındalık art-
tırıcı faaliyetler elbette önleme çalışmalarının bir 
kısmıdır, ancak Sözleşme’de belirtilenlerin tümünü 
kapsamamaktadır. Yasa elbette cezalandırma yaklaşı-
mına dair düzenlemeler içermektedir. Bu haliyle yasa 
bahsi geçen 4P yaklaşımının yalnızca üçünde düzen-
lemeler önermekte, bu 3P’nin bazılarını ise kapsamlı 
bir biçimde ele almamaktadır. Bu haliyle 6284 No’lu 
yasanın İstanbul Sözleşmesi’nin ruhunu tam olarak 
yansıtamadığını söylemek yerinde olacaktır.    

Geniş Kapsam
Sözleşme’ye dair bir diğer önemli nokta da Sözleş-
me’nin kadına yönelik şiddet ve hane içi şiddetin 
engellenmesi ve bunlarla mücadele konusunda çok 
geniş kapsamlı tanımlar, önlemler ve açıklamalar 
içermesi. Sözleşme Taraf Devletler’in kendi sınırları 
içerisinde, kendi bayraklarının olduğu bir gemide, 
kendi yasaları altındaki bir uçakta; ve yahut kendi 
vatandaşlarından biri tarafından, ya da ülkelerinde 
ikamet edenlerden birine karşı işlenen şiddet suçla-
rı konusunda sorumluluğu olduğunu ve bunlar için 
gerekli tüm önlemleri almaları gerektiğini belirtmek-
tedir. Böylece çoklu ayrımcılığa uğrayan sığınmacı, 
mülteci ya da kendi ülkesi dışına zorla evlendirilmiş 
kadınların durumlarını da kapsam içine sokmakta-
dır.5 Örneğin, Almanya’da yaşayan bir Türkiye vatan-
daşı ya da Türkiye’de ikamet eden bir Alman vatan-
daşı bir şiddet suçunun faili ya da mağduru olursa 
Türkiye şiddet gören kişinin korunması ve failin 
cezalandırılması için gerekli tüm önlemleri almakla 
yükümlüdür. 

Sözleşme ayrıca kadına yönelik şiddet ve hane içi 
şiddetin engellenmesi konusunda Taraf Devletler’in 
medya ve özel sektörü de işin içine katarak, onların 
çalışmalarına destek olarak kapsayıcı çalışmalar yap-
malarını önermektedir. 

Sözleşme ayrıca kadın erkek eşitliği, kalıplardan arın-
dırılmış toplumsal cinsiyet rolleri, karşılıklı saygı, 
kişilerarası ilişkilerde şiddetsiz çatışma çözümü, top-
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lumsal cinsiyete dayalı kadınlara yönelik şiddet ve 
kişisel bütünlük hakkı gibi konularda, uygun olan 
yerlere, resmi müfredatta ve eğitimin her düzeyinde 
eğitici materyaller eklemelidir diyerek kadına yönelik 
şiddet ve hane içi şiddet ile ilgili mücadeleyi eğitimin 
her düzeyinde farkındalık yaratarak ele almanın öne-
mini vurgulamaktadır.

LGBTIQ Bireylerin Şiddetten Korunması  
İstanbul Sözleşmesi’nin öncü yönlerinden biri de, 
metinde LGBT bireylere yönelik ayrımcılıktan 
doğrudan ve net bir biçimde söz etmesidir. Şidde-
tin toplumsal cinsiyetlendirilmiş yapısından LGBT 
bireylerin ne kadar mustarip olduğu, özellikle de 
Türkiye gibi muhafazakâr bir toplumda ne kadar sa-
vunmasız kalıp yabancılaştıkları göz ardı edilemez. 
Sözleşme’nin Temel Haklar, Eşitlik ve Ayrımcılık 
Karşıtlığı başlıklı 4. Maddesi’ne göre “Bu Sözleşme 
hükümlerinin Taraflarca uygulanışında, özellikle de 
mağdurun haklarını koruyacak tedbirler alınırken; 
cinsiyet, toplumsal cinsiyet, renk, dil, din, siyasi veya 
başka görüşler, ulusal veya toplumsal köken, ulusal 
bir azınlığa mensubiyet, mülkiyet, doğum, cinsel yö-
nelim, cinsiyet kimliği, yaş, sağlık durumu, engellilik, 
medeni hal, göçmenlik veya mültecilik statüsü veya 
başka statüler temelinde hiçbir ayrımcılık yapılmaya-
caktır.” (vurgu tarafımdan eklenmiştir). Ayrıca yuka-
rıda da belirtildiği üzere Sözleşme hane içi şiddetin 
tanımını yaparken “eş” kavramı ile birlikte “partner” 
kavramını da ele alarak eşcinsel bireylerin içerisinde 
olabileceği ilişkilerde yaşayabilecekleri hane içi şiddet 
vakalarını da kapsamaktadır. 

Sözleşme’nin bu özelliğinin henüz daha Sözleşme 
yürürlüğe girmemiş iken 2012 senesinde yeni Ana-
yasa yapım sürecinde Ayrımcılık maddesine “cin-

siyet kimliği ve cinsel yönelim” ifadesinin de dahil 
edilmesi için lobi çalışmaları yürüten Türkiye’deki 
LGBT grupları tarafından da kullanılmış olması 
Sözleşme’nin Türkiye’de kullanımı ve bilinilirliği an-
lamında ümit verici bir olaydır. Ancak yeni Anayasa 
yapım sürecinin askıya alınması ile bu maddeleri da-
hil etmek mümkün olmamıştır. 

İkincil Mağduriyet (Secondary Victimization)
İstanbul Sözleşmesi ayrıca kadına yönelik şiddet ve 
hane içi şiddet vakalarında mağdurların korunması 
ve suçluların kovuşturulması sırasında ikincil mağ-
duriyetin önlenmesi gereğini önemle belirten ve 
bağlayıcılığı olan ilk belgedir. İkincil Mağduriyet’in 
Hattenford ve Tollerud (1997) alıntılanan tanımı şu-
dur: “Bir travmayı takiben mağdurların karşılaştığı 
adaletsizlikler”. Türkiye’de ne yazık ki çokça karşı-
laştığımız ikincil mağduriyet vakalarında Devlet ku-
rumlarına şiddet mağduru olarak başvuran kadınlar, 
bu süreç boyunca ya da sonrasında; polis güçlerinin 
ya da yasa uygulayıcılarının tutumlarından dolayı, 
saldırganla karşı karşıya gelmekten dolayı, ailenin 
ikamet yerinden ve/veya çocuklarından uzakta kal-
mak zorunda olmalarından dolayı ikincil mağduriye-
te uğrayabilirler. 

SÖZLEŞMENİN EKSİK NOKTALARI

Sözleşme’nin “Çift Başlı” Yapısı6

Sözleşme adından da anlaşıldığı gibi çoğunlukla ayrı 
ayrı analiz edilen ancak birlikte ele alınan iki kavra-
mı içinde barındırır: kadına yönelik şiddet ve ev içi 
şiddet.

Sözleşme’de iki kavramın farklı tanımları olduğunu 
önceki bölümde ele almıştım. Bu tanımlar iki kavram 
arasındaki farkı net bir biçimde ortaya koymaktadır; 
kadına karşı şiddet kavramı kadınların toplumdaki 
patriyarkal yapılar nedeniyle karşı karşıya olduğu 
sistematik şiddet biçimine açıkça odaklanırken, ev 
içi şiddet kavramı tüm cinsiyetler için geçerlidir ve 
ataerkil yapıların sistematiği ile ilişkili olabildiği gibi 
bundan bağımsız da gerçekleşebilir.
 
Sözleşmeyi hazırlayan CAHVIO’nun Türkiye tem-
silcisi olan Prof. Feride Acar, bu “çift başlı” yapının, 
Avrupa Konseyi’nde bir araya gelen iki farklı çaba-
nın birleşmesinin bir sonucu olduğunu söylemiştir. 
Avrupa Konseyi’nin kadına yönelik şiddetle ilgili bir 
rapor oluşturulması için kurduğu bir Görev Gücü 

“Sözleşme’nin ismi ne yazık ki hatalı 
bir şekilde eski yasadan taşınarak 
Ailenin Korunması başlığı ve mentalitesi 
korunmuştur.”

“Sözleşme ayrıca kadına yönelik 
şiddet ve hane içi şiddetin engellenmesi 
konusunda Taraf Devletler’in medya ve 
özel sektörü de işin içine katarak, onların 
çalışmalarına destek olarak kapsayıcı 
çalışmalar yapmalarını önermektedir.”
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kendi raporu üzerinde çalışıyorken, başka bir komite 
olan Avrupa Suç Sorunları Komitesi hane içi şiddetle 
ilgili bir çalışma yürütmekteydi. Komiteler daha önce 
irtibata geçmemiş olsalar da, sözleşme düzenlenmesi 
için karar verildiğinde, Avrupa Konseyi Bakanlar Ko-
mitesi iki grubun, ya iki konuyu da içererek ya da 
sadece birini ele alarak bu anlaşmayı birlikte hazır-
lamasını talep etmiş. CAHVIO bu amaçla kurulmuş 
ve sonuç olarak İstanbul Sözleşmesi oluşturulmuştur. 

Bu durum Sözleşme’nin toplumsal cinsiyete dayalı 
kadına yönelik şiddet konusunda, kadın bakış açı-
sından bir sözleşme oluşturmayı isteyen ülkeler/
temsilciler ile daha muhafazakâr bir bakış açısı olan 
ülkeler ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin gitgide 
azaldığına inanan İskandinav ülkelerinin hane içi 
şiddete ağırlık verilmesine dair istekleri arasında yo-
ğun müzakereler ile hazırlanmasına sebep olmuştur. 
Ancak Sözleşme’nin 2. Maddesi “(B)u Sözleşme hane 
içi şiddet de dahil olmak üzere, kadına yönelik olan 
ve kadınları orantısız bir biçimde etkileyen tüm şid-
det biçimleri için geçerli olacaktır.” ve “Taraflar bu 
Sözleşme’yi hane içi şiddetin tüm mağdurları için 
kullanabilirler. Taraflar Sözleşme’nin hükümlerini uy-
gularken cinsiyet temelli şiddetin kadın mağdurlarına 
bilhassa dikkat edecektir.” Maddeleri ile Sözleşme’nin 
odağı mümkün olduğunca toplumsal cinsiyet temelli 
kadına yönelik şiddet olarak kalmıştır. 

Devletler için Ceza Mekanizması
Kadına Karşı Şiddet ve Ev İçi Şiddetle Mücadele Ko-
mitesi (GREVIO), İstanbul Sözleşmesi’ne başvuru 
sürecinin çok önemli bir parçası olacaktır. Komite 
prosedür kurallarını kendisi belirleyecekse de, Komi-
te kurulduğunda CEDAW Komitesi ve onun rapor-
lama prosedürleri gibi kullanılabilecek. Bu raporlama 
yöntemi, CEDAW, CAT vb. gibi denetim organları 
bulunan BM Sözleşmelerinde de benzer bir şekilde 
kullanıldıysa da, bu yöntemin, Komite ile incelenen 
taraf devletlerin sivil toplumlarının kapsamlı çabala-
rıyla uzun vadede değişiklik getireceği doğrudur.

Brynes’a göre (1994), “Bağlayıcı standart getirmeye 
gelince uluslararası hukukun kısıtlılıkları olduğu çok 
iyi biliniyor, uluslararası insan hakları hukuku da bu 
anlamda istisna değil”; Brynes bu kısıtlılıkları “ulus-
lararası hükümlerle uyum gerektiren uluslararası bir 
kolluk kuvvetinin eksikliği”ne bağlamaktadır.7 Avru-
pa İnsan Hakları Mahkemesi gibi vatandaşlarının in-
san haklarını ihlal eden suçlar işleyen devletlerin mali 

yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceği bir kanun uy-
gulayıcı mekanizma olmadıkça, uluslararası huku-
kun “adını karalama” prosedüründen başka yaptırı-
mı yoktur. Bu nedenle bir Taraf Devlet’in İstanbul 
Sözleşmesi’nin hükümlerini uygulamaması sebebi ile 
maddi tazminata mahkum edilememesini bazı çevre-
ler önemli bir eksiklik olarak vurgulamaktadır.

İstanbul Sözleşmesi, önemli bir ceza mekanizması 
getirmese de, kadın hareketine taleplerini dile ge-
tirmede bir çıkış noktası sağlayarak kadına yönelik 
şiddetin önlenmesinde etkisi olabilir. Türkiye kadın 
hareketinin benzer bir izleme mekanizması CEDAW 
Sözleşmesi’ni ne denli etkin kullandığı ve bu vesile ile 
sahip olduğu kazanımları göz önüne alırsak hareketin 
bir ceza mekanizmasının yokluğunda dahi İstanbul 
Sözleşmesi’ni etkin şekilde kullanacağı söylenebilir. 

Ayrıca bu konuda diğer bir önemli nokta ise 
Sözleşme’nin bir Avrupa Konseyi belgesi olarak 
Türkiye’nin de bağlı olduğu ve cezai yaptırımlar geti-
rebilen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)’in 
kullanacağı belgelerden biri olmasıdır. Bu saye-
de Sözleşme direk bir cezai yaptırım getirmese de 
Sözleşme’nin Türkiye tarafından ihlal edildiği du-
rumlarda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne baş-
vurularak İstanbul Sözleşmesi uyarınca yapılan ihlal 
değerlendirilebilecektir. 

Çekince Koyma
Çekince koyma, anlaşmayı imzalayan devlete, 
Sözleşme’nin geri kalan kısmında tanımlanan yü-
kümlülükleri yerine getirmeyi kabul etmekle beraber 
çekince koyulan maddede belirtilen yükümlülükleri 
askıya alma olanağı sağlar.

Ancak İstanbul Sözleşmesi Taraf Devletlere kısıtlı 
maddelere çekince koyma olanağı vermektedir. İstan-
bul Sözleşmesi’nin 78. Maddesine göre Sözleşme’nin 
ancak 30(2), 44(1.e), 44(3), 44(4), 35. Madde ile 
ilgili olarak 55(1), 37, 38, 39. Maddelerle ilgili ola-
rak 58, ve 59. Maddelere çekince koyulabilir. Bunun 
yanında ülkelerin ayrıca  33. ve 34. Maddelerde be-
lirtilen davranışlar için cezai yaptırım yerine idari 
yaptırım uygulama hakkı bulunmaktadır. 

Taraf Devletlerin Sözleşme’yi onayladıkları süreçte 
çekince koydukları maddeleri beyan etmeleri gerek-
mektedir. Buna ek olarak, 79. Maddeye göre ihtirazi 
kayıtlar 5 yıl süreyle koyulabilmektedir; bu da dev-
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letlere belirtilen sürenin sonunda ihtirazi kayıtları 
değerlendirme ve bu devletlerdeki sivil topluma bu 
ihtirazi kayıtların kaldırılması yönünde savunuculuk 
yapma şansı tanıyacaktır. 

Türkiye’nin Sözleşme’yi çekincesiz bir şekilde 
onaylamış olması ise Türkiye kadın hareketinin 
Sözleşme’nin uygulanması konusundaki çalışmaları-
nı destekleyecek niteliktedir. 

Sözleşme’nin Türkçe’ye Yanlış Çevirisi 
İstanbul Sözleşme’si gibi uluslararası sözleşmelerin 
imzalanmasından sonraki onaylama süreci için tartı-
şılması ve Türkiye yasalarına göre analiz edilmesi için 
ilgili bakanlıklara ve devlet kurumlarına gönderilme-
si gerekmektedir. Bunun için de Sözleşme Türkçe’ye 
çevrilmeli ve ilgili kamu kurumlarına öyle gönderil-
melidir. 

Türkiye’nin ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi’ni 
ilk onaylayan ülke olmak için uğraşı sırasında Söz-
leşme Dışişleri Bakanlığı’nca hızlıca Türkçe’ye çev-
rilmiştir. Ancak Sözleşme’nin bu resmi çevirisinde 
Sözleşme başlığı şu şekilde geçmektedir:

“Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlen-
mesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi 
Sözleşmesi”. Daha önceki bölümlerde de söz ettiğim 
üzere bu başlık ile Sözleşme’nin asıl başlığı arasında-
ki fark, “hane içi şiddet” kavramının çevirisidir. Bu 
kavram “hane içi şiddet” ya da “ev içi şiddet” olarak 
çevrilmesi gerektiği halde “aile içi şiddet” olarak çev-
rilmiştir ve bu kullanım İstanbul Sözleşmesi metni-
nin bütününde devam etmektedir. Bu çeviri, hane içi 
şiddetin Türk Medeni Kanunu’nda açıklanan “aile” 
kavramı çerçevesinde anlaşılmasına neden olarak 
Sözleşme tarafından korunabilecek kişileri sınırlaya-
bilir.8 Sözleşme ise aile sayılmayan ancak aynı hane 
içinde yaşayan kişileri de kapsamakta ve koruma al-
tına almaktadır. 

Kadına yönelik şiddete ilişkin temel yasa olan No. 
6284’un başlığına “ailenin korunması” ifadesini ek-
leyerek yasanın kadın örgütleri tarafından önerilen 
ismini değiştirmek, daha önce Kadın ve Aileden So-
rumlu Devlet Bakanlığı olan bakanlığın lağvedilip 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak kurulması 
gibi adımlar ile “hane içi şiddet” kavramını “aile içi 
şiddet” olarak çevirme konusundaki ısrarcılık bir ara-
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da düşünüldüğünde, bu eğilim devletin aile üzerin-
deki vurgusunu yansıtmaktadır. 

SÖZLEŞME’NİN İŞLEYİŞİ

Sivil Toplum Örgütlerinin Rolü
İstanbul Sözleşmesi kadına yönelik şiddet ve hane 
içi şiddetle mücadele ve bunları önleme konusun-
da sivil toplum örgütlerinin önemini bu konuyu 
Sözleşme’nin içerisinde hem tam bir madde ayıra-
rak, hem de başka maddelerin alt maddelerine dahil 
ederek ele alıyor. Sözleşme Taraf Devletler’in kadına 
yönelik şiddet konusunda çalışan sivil toplum ör-
gütlerini tanımasını, teşvik etmesini ve en önemlisi 
çalışmalarını desteklemelerini ısrarla tavsiye ediyor. 
Ayrıca Sözleşme, “sivil toplum kuruluşları ve sivil 
toplum tarafından yürütülenler de dahil olmak üze-
re, işbu Sözleşme kapsamında yer alan her türlü şid-
deti önleme ve bununla mücadeleye ilişkin bütüncül 
politikaların, tedbirlerin ve programların uygun bi-
çimde uygulanması için yeterli mali ve beşeri kaynağı 
tahsis eder” diyerek Türkiye’de sivil toplum alanın-
da yaşanan en büyük sorunlardan biri olan mali ve 
beşeri kaynak eksiklikleri için Devlet’e sorumluluk 
yüklüyor. Sözleşme’nin sivil toplum örgütlerinin 
bu mücadelede önemini ele aldığı diğer konular ise 
farkındalık arttırma, mağdurların korunması ve des-
teklenmesi, soruşturmalar ve dava sürecinde mağ-
durların isteği doğrultusunda onların desteklenmesi 
ve yardımcı olunması. Sözleşme’nin denetim meka-
nizması olacak olan GREVIO uzmanlar grubunun 
yapacağı ülke gözden geçirmelerinde de sivil toplum 
örgütlerinden ve sivil toplumdan Taraf Devletler’in 
Sözleşme’nin gereklerini yerine getirip getirmediği 
konusunda bilgi alınabilecek. 

Türkiye Anayasası’nın 90. Maddesine İlişkin Olarak    
Türkiye Anayasası’nın 90. Maddesine göre usulüne 
uygun olarak Meclis tarafından onaylanmış uluslara-
rası sözleşmeler kanun hükmündedir. Temel hak ve 
özgürlüklere ilişkin uluslararası sözleşmeler ile ulusal 
hukuk kuralları arasında bir farklılık olması duru-
munda bu sözleşmelerin hükümlerinin uygulanacağı 
belirtilmektedir. 

Bu madde İstanbul Sözleşmesi’ne uygun kararlar 
verilmediğinde kadın hareketinin yargı sistemini so-
rumlu tutabileceği bir yöntemdir ve Anayasa’nın 90. 
Maddesi’ne dayanarak temyiz başvurusunda bulu-
nulabilir. Ancak, önceki deneyimler yargı sisteminin 

kararlarında 90. Madde’ye dayanarak uluslararası 
sözleşmelerin hükümlerini kullanabilmeleri için bu 
belgelerin iyi bilinmesi ve ulusal yasalar yerine bun-
ları kullanmayı tercih etmesi gerektiğini göstermiştir. 
Bu ise henüz yaygın bir uygulama değildir. Bu neden-
le, Türkiye tarafından kabul edilen yeni uluslararası 
anlaşmalar ve bu anlaşmaların hangi durumlarda ve 
nasıl mağdurun lehine kullanılabileceği konusunda, 
yargıç ve savcıları bilgilendirmek için düzenli hizmet 
içi eğitimler gerekli olacaktır(181). Ayrıca Sözleşme 
Taraf Devletleri kendi yasaları içerisinde gerekli yasal 
düzenlemeleri yapmaya davet ettiğinden bu yalnız-
ca iç hukuk Sözleşme’ye uygun bir şekilde düzen-
lenene kadar kullanılabilecek bir yöntem olmalıdır. 
Kalıcı bir biçimde, yalnızca 90. Madde’ye atıf ile iç 
hukukta gerekli düzenlemeleri gerçekleştirmemek 
Sözleşme’nin uygulanması konusunda bir politik ira-
de eksikliğinin göstergesi olacaktır.    

Evrensel Tasdik İhtimali
İstanbul Sözleşmesi Avrupa Konseyi tarafından hazır-
lanmış, Avrupa Konseyi üye ülkeleri ile Sözleşme’nin 
hazırlanmasına katkıda bulunan Amerika Birleşik 
Devletleri, Kanada, Vatikan, Meksika ve Japonya 
ile Avrupa Birliği’nin onaylamasına açık bir sözleş-
medir. Ancak, bu haliyle bölgesel bir sözleşme ol-
masına karşın İstanbul Sözleşmesi’nin önemli bir 
özelliği Sözleşme’nin 76. Maddesi uyarınca Avrupa 
Konseyi’nin daveti ve Taraf Devletler’in onayı ile 
yukarıda sayılmayan diğer ülkelerin de Sözleşmeyi 
imzalamak üzere davet edilebilmesidir. Bu da bağ-
layıcı bölgesel bir belge olarak hazırlanan İstanbul 
Sözleşmesi’nin zamanla bağlayıcı evrensel bir belge 
olmaya gitme ihtimalini ortaya koymakta; yalnızca 
Avrupa değil, uluslararası kadın hakları hareketinin de 
kullanabileceği bir belge olabileceğini göstermektedir. 

Denetim Mekanizması: 
GREVIO Uzmanlar Grubu
Sözleşme maddeleri uyarınca İstanbul Sözleşmesi’nin 
uygulanmasını denetlemek üzere Sözleşme yürür-
lüğe girdiği tarihten sonraki bir sene içerisinde bir 
uzmanlar komitesi (GREVIO) kurulması öngö-
rülmüştür. İlk önce 10 kişiden oluşacak GREVIO, 
25. Ülkenin Sözleşme’ye taraf olmasından sonra 15 
kişiye çıkacaktır. GREVIO’nun çalışma usulleri ise 
GREVIO’ya ilk olarak seçilecek 10 uzman tarafın-
dan belirlenecek. Ancak şu noktada, Sözleşme’de 
belirtildiği kadarı ile GREVIO’nun ülkeleri bir soru 
formu (survey) yardımı ile gözden geçireceğini ve bu 
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gözden geçirmeler sırasında sivil toplumdan da bilgi 
alabileceğini biliyoruz. GREVIO ayrıca önemli bul-
duğu konularda ülkelere soruşturma ziyaretleri de 
gerçekleştirebilecek.    

GREVIO’nun çalışma usulleri henüz belli olmasa 
da, Türkiye’deki kadın hareketinin Birleşmiş Millet-
ler CEDAW Komitesi ile olan olumlu deneyimleri ve 
GREVIO’nun işleyiş bakımından CEDAW Komitesi 
ile benzerlikler taşıması nedeniyle Türkiye’de kadına 
karşı şiddete son verme mücadelesinde GREVIO me-
kanizması İstanbul Sözleşmesi’nin öncelikli avantaj-
larından biri olarak değerlendirilebilir. Türkiye’deki 
kadın STK’ları CEDAW değerlendirme sürecinden 
çok iyi faydalanmış, detaylı Gölge Raporları ve Bir-
leşmiş Milletler’deki savunuculuk faaliyetleri ile bu 
sürece katkı sağlamıştır. Bu deneyimler ile Türkiye 
kadın hareketinin İstanbul Sözleşmesi’nin değerlen-
dirme sürecinden de çok iyi faydalanacağı ve seslerini 
bu alanda da duyuracağı kolaylıkla söylenebilir. 

GREVIO’yu oluşturacak ilk uzman grubunun ça-
lışma usullerini belirlemek gibi de önemli bir görevi 
olacak. Bu sebeple bu komitede Türkiye’den kadına 
yönelik şiddet konusunda uzman birinin olabilmesi 
ayrı bir önem kazanmaktadır. Türkiye kadın hare-
ketinde senelerdir kadına yönelik şiddet konusunda 
çalışmalar yapan uzmanlardan birinin GREVIO’ya 
seçilebilmek için Türkiye Dışişleri Bakanlığı tara-
fından önerilmesi hem Türkiye’nin Avrupa Konseyi 
nezdindeki saygınlığı açısından, hem de Türkiye ka-
dın hareketinin Sözleşme’den yararlanması ve uygu-
lanmasına katkıda bulunması bağlamında son derece 
önemli olacaktır. 

İstanbul Sözleşmesi Taraf Devletleri kadına yönelik 
şiddet ve hane içi şiddetin bütünsel bir yaklaşımla 
önlenmesi ve engellenmesi konusunda teşvik etmek 
için önemli bir kaynaktır. Ancak birçok uluslarara-
sı sözleşme gibi, İstanbul Sözleşmesi de, Türkiye’nin 
Sözleşmeyi iç hukuka ve uygulamalar ile günlük ha-
yata taşıyabilmesi için Türkiye kadın hareketinin sü-
reci izlemesine, sürece dahil olmasına ve Sözleşmeyi 
etkin şekilde kullanmasına ihtiyaç duyacaktır. 

Notlar
1. Bu makale benim yüksek lisans tezim üzerinden 
temellendi. Tezimin Türkçe’ye çevrilmesine ve bu ve-
sile ile bu makaleye de katkıda bulunan Mor Çatı 
Gönüllülerine teşekkür ederim.

2. Ackerly, B. And True, J. 2010. “Back to the Fu-
ture: Feminist theory, activism, and doing feminist 
research in an age of globalization”  Women’s Studies 
International Forum içinde. V. 33. sf 470.
3. Sözleşme’de domestic violence (hane içi şiddet) 
olarak ele alınan terim, Sözleşme’nin resmi Türk-
çe çevirisinde “aile içi şiddet” olarak kullanılmıştır. 
Ancak ben makalede doğru çeviri ve Sözleşme’nin 
içeriğini yansıtan doğru terim olduğu için “hane içi 
şiddet” terimini kullanmayı tercih ediyorum.
4. Bu minvalde, Sözleşme’nin Açıklayıcı Kitapçık’ın-
da (Explanatory Report) uluslararası insani hukuğu 
ve uluslararası ceza hukuğunu bütünleyici bir şe-
kilde Sözleşme altında ele alınan tüm şiddet türleri 
ve bunlarla mücadele için getirilen düzenlemelerin 
silahlı çatışma dönemlerinde de devam ettiğinin 
altı çizilmektedir. Sözleşme’nin maddelerinin nasıl 
yorumlanması gerektiğine dair yine CAHVIO Uz-
manlar Grubu tarafından hazırlanmış olan Açıklayıcı 
Kitapçık için bkz: http://conventions.coe.int/Treaty/
EN/Reports/Html/210.htm
5. Sözleşme’nin medyada en öne çıkan maddelerin-
den biri 60. Maddesi. Madde 60(2)’de “zulümden 
korkulduğu durumlarda başvuranlara mülteci sta-
tüsü verilir” ibaresi yer almakta. Bu madde uyarınca 
şiddetten kaçan bir kadının Sözleşme’ye taraf dev-
letlere mülteci statüsü için başvurması mümkün. Bu 
madde ayrıca Sözleşme’nin çekince konulamaz mad-
delerinden. Ancak bu noktada Türkiye’nin “mülteci” 
tanımının yalnızca Avrupa’dan gelen kişiler ile sınırlı 
olması Sözleşme’nin bu maddesinin Türkiye’de uy-
gulanması konusunda bir sıkıntı doğurabilir. Ancak 
bu sıkıntı da Sözleşme’nin Anayasa’nın 90. Maddesi 
uyarınca iç hukuka karşı öncelenmesi sebebi ile aşı-
labilir. (Kaynak: Gökçeçiçek Ayata. “Erkek Şiddetine 
Yerinde Müdahale Hakkı Geliyor” Petrol-iş Kadın 
Dergisi. 49. Sayı. http://www.petrol-is.org.tr/ka-
dindergisi/sayi49/istanbulsozlesmesi.htm  İçerisinde 
Bertan Tokuzlu beyanı )
6. “Çift başlı” (Janus Headed) ifadesi Prof. Feride 
Acar’a aittir; kendisi ile tezim için yaptığım görüş-
me sırasında dile getirilmiştir. Terimin çevirisi bana 
aittir.
7. Brynes, A. 1994. “Enforcement throguht Interna-
tional Law and Procdures” Human Rights of Women 
- National and International Perspectives; ed. Rebec-
ca Cook. University of Philadelphia Press: PA sayfa 
191-192.
8. Gülsen Ülker tarafından tezim için yapılan görüş-
mede dile getirilmiştir.
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1997 yılından bu yana savaş karşıtlığı, antimilitarizm, queer ve şiddetsizlik üzerinde 
çalışıyorum. 2014 yılının Mart ayında, İstanbul’da “Şiddetsizlik Eğitim ve Araştırma 
Merkezi”ni kurmak için İspanya’dan Türkiye’ye döndüm. Şimdi Hülya Üçpınar ile İstan-
bul Cihangir’de bulunan ofisimizde şiddetsizlik, şiddetsiz direniş üzerine Türkçe materyal 
üretimi öncelikle olmak üzere, seminer ve atölye çalışmaları düzenliyor ve merkezi bu 
alanda üretim yapan bir kaynak merkez haline getirmek için çalışıyoruz. (Merkez hakkın-
da daha fazla bilgiye www.sarm-nvrc.org adresinden ulaşılabilir.)

Hilal Demir 

ŞEYTANA DİRENMEK 
MÜMKÜN MÜ?

Şiddetsizlik Eğitim ve Araştırma Merkezi kurucusu Hilal Demir, 
Hrant Dink Vakfı 2014 Başarı Ödülü sahiplerinden 
Angie Zelter ile söyleşti.
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Hrant Dink Vakfı 2014 Başarı Ödülü’nü alan An-
gie Zelter’i Uluslararası Savaş Karşıtları örgütünde 
çalıştığım yıllardan tanıyorum. Kendisiyle İsveç’te 
“Militarizm ve Şiddetsiz Feminist Pratikler” üzerine 
yaptığı bir atölye çalışmasında tanıştık. İngiltere’de 
doğan ve yaşamının önemli bir kısmını İngiltere’de 
geçirmiş olan Angie, ‘80’li yıllardan beri nükleer si-
lahlara karşı aktif bir biçimde mücadele etmiş ve yüz 
kereden fazla olmak üzere, çeşitli ülkelerde eylemle-
rinden dolayı tutuklanmış bir aktivist. 

Bu söyleşide, Angie Zelter ile şiddetsizlik ve şiddetsiz 
eylem deneyimleri üzerinden konuşacağız. 

Bu inanılmaz hikâye nasıl başladı Angie? Seni nük-
leer silahlara karşı mücadele etmeye iten şey neydi?
İki çocuk sahibi biri olarak 24 yaşındayken ve 
Cameroon’da üç yıl geçirip döndüğümde Soğuk 
Savaş’ın en kötü zamanlarıydı ve nükleer silah ko-
nusu sivil toplumun en temel kaygılarından biriydi. 
Tüm bir şehrin bütün yaşayanlarının nesiller boyun-
ca genetik hasara uğramasına neden olacak şekilde 
çevreyi kirletecek, tarafsız ülkeleri de etkileyerek 
ve en önemli uluslararası insani yasaları çiğneyerek 
onları tehdit edecek bir şeyin niye ve nasıl aklana-
bileceğini hiçbir zaman anlamış değildim. Nükleer 
silahlar yasadışıdır, ahlaki değildir ve kıt olan kay-
nakları korkunç bir biçimde harcamaktır. Dahası, 
toplumun tüm dokusunu bozmaktır. ‘80’lerde toplu-
mun büyük bir kesimi için bir nükleer savaşın yaşa-
nabileceği ihtimali çok korkutucuydu. Bu silahların 
kaldırılması için kitle hareketlerine katılmam gerek-
tiğine karar verdim.

İngiltere’de Doğu Anglia’nın kırsal bir bölgesin-
de yaşıyordum. Dünya Silahsızlanma Kampanyası 
(World Disarmament Campaign) için imza toplamaya 
başladım ve daha sonra burada bir yerel “Barış Gru-
bu” kurdum. Bir arkadaşımdan, Amerika Birleşik 
Devletleri’nin güdümlü nükleer füzelerini Greenham 
Common üssüne getirmelerini durdurmak için yapı-
lan Kadın Barış Kamp’ını duymuştum. O zamanlar 
Birleşik Krallıkta yüzden fazla Amerika Askeri Üssü 
bulunmaktaydı. Kampı ziyaret ettik ve devam eden 
yıllarda bazılarına binlerce kadının katıldığı eylemler 
ve gösteriler yapmaya devam ettik. Bu, nükleer füze-
lerin gelişini durdurmada başarılı olmuş bir kampan-
yaydı; daha sonra askeri üs kapatıldı ve kurulduğu 
toprak, yerel halka geri verildi.

Neden eylemlerinizin şiddetsiz olmasına karar ver-
diniz? Şiddetsizliği nasıl tanımlıyorsun?
Ben her zaman şiddetsizliğe inandım. Şiddetli araçla-
rın kullanılarak yapıcı, barışçıl bir dönüşümün nasıl 
yaratılabileceğini bilmiyorum ve bunu anlamıyorum. 
Yöntemlerimiz, vizyonumuzla tutarlı olmalı. Şiddet, 
her zaman daha fazla şiddete neden oluyor. Şiddet-
sizlik, kendimiz dâhil, insanlara veya diğer yaşayan 
canlılara zarar verecek yöntemlerin kullanılmaması-
dır. Birbirini dinlemek, işbirliği yapmak, tolerans ve 
çatışkıların çözümlenmesi için yaratıcı yolları arama-
ya istekli olmaktır. Şiddetsizlik aktiftir, uysal bir şey 
değildir. Ve adaletsiz veya şiddetli bir duruma büyük 
ölçüde dikkat çekmek ve bu durumu, toplumun her 
kesiminin kazanabileceği biçimde dönüştürmektir. 
Şiddetsizlik her zaman unvanın, rütbenin, ünifor-
manın, kıyafetin veya kişinin taşıdığı rolün gerisine 
bakar ve kişideki saklı insanlığı arayarak tamamen in-
sani bir seviyede ilişkilenmeye çalışır.

Birçok nükleer karşıtı kampanyanın örgütlenme-
sinde rol aldığını biliyorum. Bir kampanya örgüt-
lerken senin için neler önemliydi?
Toplumun sadece bir kesimine hitap ederek değil, 
mümkün olduğunca katılımcı ve tüm renklere açık 
olmak... Sadece mektup, imza kapmayası veya göste-
ri yapmak değil, sıradan insanların da silahsızlanma 
çalışmasına dâhil olmasına imkân tanıyacak doğ-
rudan eylemler düzenlemek... Kampanyaya katılan 
insanlar için mümkün olduğunca çok destek sağla-
mak; mahkemelerin ve yasal süreçlerin sır perdesini 
aralayarak hem aktivistlere hem de destekçilerine 
antrenmanlar yaptırma yoluyla insanları mahkeme-
lerdeki öz savunuları için cesaretlendirmek... Des-
tekçi rollerin, tutuklanma riskini alan insanlar kadar 
değerli olduğunun anlaşıldığından emin olmak... 
Tüm kaynak eksikliklerini (para, yetenek, bilgi vb.) 
görerek bu eksikliklerin doldurulması için daha faz-
la kişiye ulaşmamız gerektiğini hatırlatmak... Tabii 
tüm bunların yanında mutlaka açık olmak, hesap 
verebilir olmak ve şiddetsiz olmak. Hatta yapılabil-
mesi için gizliliğin gerektiği sürpriz bir blokaj eyle-
mi veya silahsızlandırma eylemi için bile eylem biter 
bitmez eylemin duyurusu yapılmalı, ne hakkında ya-
pıldığı açıklanmalı ve yasal sonuçlarını üstlenmeye 
istekli olunmalıdır. Bu, eylemi niye yaptığınızı top-
luma açıklama yollarından biridir. Bu ayrıca, plan-
lanan eyleme katılmaktan gerçekten gurur duyup, 
adınızı yazabileceğiniz bir eylem olup olmadığını 
kontrol etmenize yarayan bir yöntemdir de. Dâhil 
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olduğum kampanyalarda aynı zamanda uzun süre-
li polis irtibat çalışması da yapıyorum, bu çalışma-
lar ile askeri bir üsse izinsiz girdiğimizde ve askeri 
ekipmana zarar verdiğimizde bile polisin bizim ‘te-
rörist’ olmadığımızı -polisin de uygulaması gereken 
yasalara uyduğumuzu, yasadışı kitle imha silahlarını 
etkisizleştirerek masumları korumaya çalıştığımızı 
anlamalarını sağlamaya çalışıyoruz. 

Kampanyalar sırasında bazı eylemleri sadece ka-
dınlar olarak yaptınız. Bunun arkasında yatan 
mesaj / neden neydi?
1980’de deneyimlediğim Greenham Kadın Barış 
Kampı, kadınların kendilerine ait sesi, sıklıkla, diğer 
kadınlarla birlikte nasıl bulduğunu anlamamı sağla-
dı. Özellikle Birleşik Krallıkta ama tabii birçok başka 
ülkede de erkekler, dinlenen, kayda alınan ve genelde 
kadınları bastıran en yüksek çıkan sese sahip gibiler. 
Sadece kadınlardan oluşan grupların, utangaç ve çe-
kingen kadınların fikirleri de dâhil olmak üzere, iyi 
bir karar alma konsensüs süreci var ve alınan kararlar 
bu yüzden çoğunlukla daha yaratıcı ve sağlam oluyor. 
Bu gruplarda kadınlar çoğunlukla daha aktifler, sıkı 
çalışıyorlar ve yapılması gerekenlerin sorumlulukları-
nı almaya hazırlar. Sadece kadınlardan oluşan gruplar 
daha güvenliler çünkü çoğunluğu erkek olan asker 
ve polis için daha az tehdit oluşturuyorlar ve tabii 
ki sadece kadınlardan oluşan bir grupta yer almanın 
kendisi, eril gücün istismar edici olduğunu ve hâlâ is-
tismar ettiğini vurgulamak anlamına da geliyor. Yine 
de örgütlediğim birçok eylem ve kampanya karışık 
gruplardan, cinsiyet veya cinsiyetsizliğin değerli ol-
duğu gruplardan oluşuyor ve bu tüm kampanyaya 
dâhil edilmiş bir değer oluyor.

Seninle yapılan başka bir röportajda Gezi Parkı 
protesto eylemlerinde olduğu gibi, ağaçlara za-
rar verecek olan bir greydere zarar verebileceğini 
söylemiştin. Bunun neden yapabileceğini, hangi 
koşullar altında yapabileceğini biraz daha açar 
mısın? “Kamu malına zarar vermek” bazı eylem-
lerde sistem tarafından toplumu eylemcilere karşı 
kışkırtmak için kullanılabiliyor ve çoğunlukla da 
başarılı oluyor, son dönemde Kobane eylemlerin-
de olduğu gibi…
İnanıyorum ki bir teknolojik araç, makine veya yapı, 
yanlış olanı koruyor ve yanlışın sürmesini sağlıyorsa 
yıkıcı eylemler yaşanmaya başlanır. İşte o zaman şid-
detsiz bir yaklaşımla ve hesabı verilebilir bir biçimde, 
hiç kimsenin hayatını riske atmayarak bir teknolojik 

aracı, makineyi veya yapıyı yıkmak haktır. Bu ne-
denle ben, masum siviller üzerine soykırım saldırısı 
için kullanılacağına dair kanıtlarımızın bulunduğu 
askeri bir uçağa ciddi biçimde zarar veren bir gruba 
dâhildim. Yine aynı şekilde Birleşik Krallığın kit-
lesel ölüm tehdidi yapabilme kapasitesi için gerekli 
bağlantılardan birini kırmak amaçlı Birleşik Krallık 
nükleer denizaltılarının bulunduğu test laboratu-
varında bulunan malzemeleri imha eden başka bir 
grubun da parçasıydım. Birçok başka eylem de mül-
ke zarar vermeyi içeriyordu ama bu eylemler sadece 
bu mülkün olduğu gibi bırakılmasının uluslararası 
insani yasaları çiğneyen çok büyük yanlışlar doğura-
cağını bildiğim ve kanıtlayabildiğim eylemlerdi. Bir-
leşik Krallık yasalarında ve dünyanın birçok başka 
yerindeki hukuki sistemde, belli bazı zarar verme ey-
lemlerine izin verilir ve iyi olarak görülür. Örneğin, 
yanan bir evin kapısını birisini kurtarmak için kır-
mak ve izinsiz girmek iyi bir eylem olarak yasalarca 
belirtilir.

Bir insan, bir şirket veya hükümet doğaya veya çevre-
ye zarar vermek için makine kullanıyorsa veya insan 
haklarını ihlal ediyorsa ve otoriteler insanları dinle-
miyor ve bu yanlış şeylerin olmasını durdurmuyorsa 
o zaman “insanların yasayı kendi ellerine almalarına” 
hakkı olduğuna ve yanlışı durdurmaları gerektiğine 
inanıyorum. Ama bu şiddetsiz olarak yapılmalı ve 
mümkünse hesabı verilebilir şekilde olmalıdır. Böy-
lece eylemlerimizin sonucunu üstelenebiliriz; halk 
eylemlerimizi yargılayabilir ve geniş kitlelerden geri 
beslemeler alabiliriz. Kimse, gerçeğin tekeline sahip 
değildir, bazı şeyleri yanlış yapmış olabiliriz, bu yüz-
den her zaman kendimizi savunmaya hazır olmalıyız 
ve eylemlerimize gelen tepkileri dinlemeliyiz.

Birçok sivil itaatsizlik eyleminden sonra yargılan-
dın ve ceza aldın. Ülkenin adalet sistemine inanı-
yor musun? Türkiye bir polis devleti olma yolunda 
ilerliyor. Adalet sistemi günbegün devlet ideolojisi 
tarafından daha da etkilenmeye başladı. Adaletin 
herkes için eşit işlemediği bir düzende sivil itaat-
sizlik eylemlerinin bir seçenek olabileceğini düşü-
nüyor musun?
Ülkemin adalet sistemine inanmıyorum, özellikle her 
seviyede işlemediğine inanıyorum ama çok daha cid-
di ‘suç’lar için, davamızı on iki sıradan insanın önü-
ne koyabileceğimiz bir jüri sistemimiz var hâlâ (gerçi 
epey bir zarar gördü) ve bu devlet ihlalleri için iyi 
bir kontrol mekanizması. Ve Yüksek Mahkeme sevi-
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yesinde hâlâ bazı adil yargıçlar var. Yine de genelde 
sistem bizden yana değil.

Lakin sistemle mahkemelerde ve mahkeme dışında 
sürekli olarak mücadele ettiğimizde değişim yaratı-
labilir. Tüm hükümetler, diktatörler ve ‘otoriteler’, 
yönetmek için halkın rızasına / boyun eğmesine da-
yalıdır. Bu yüzden toplumsal gösteriler vb. bastırılır. 
Hepsi bu yüzden yaptıklarının toplumun çıkarına 
olduğunu bizi ikna etmeye çalışırlar. Bu nedenledir 
ki açık bir şekilde bizim çıkarımız için değil de güçlü-
nün, ailelerinin ve sermaye çıkarları veya toplumdaki 
bir etnik grubun çıkarı için davrandıklarında bunun-
la yüzleştirilmelidir. Şiddetsiz Sivil İtaatsizlik veya 
benim tercih ettiğim Sivil Direniş (çünkü daha yüce 
bir ideal için itaat, itaatsizlik değil) çoğu zaman ada-
let sisteminin devletinden bağımsız olarak her yerde 
gereklidir. Aslında belki de en yozlaşmış veya baskıcı 
toplumlarda çok daha fazla gereklidir. Eğer biz, sivil 
toplumun bir parçası olarak direnmeye gücümüz ve 
cesaretimiz yoksa, toplumsal direniş hareketlerinde 
yerimizi almıyorsak, o zaman güçlü olan, toplumu 
bozmaya ve hepimiz acı çekmeye devam ederiz. Ta-
bii ki, bazı toplumlarda sivil direnişçilere gösterilen 
tepkiler diğerlerinkinden daha serttir ve bu yüzden 
gerekli olan cesaret daha büyüktür. Değişim için 
şiddetsiz eylem kolay bir seçenek değildir ve cesaret, 
güç ve azim gerektirir. Ama hepimiz bu özelliklere 
sahibiz ve hepimizin daha eşit, adaletli ve insani bir 
toplumu hedefleyen kampanyalara sunabileceği bir 
şeyleri vardır. Bazen, bir grup ‘uluslararası’ insanlarla 
örgütlenen eylemler, ‘yerel’ aktivistlere bir nebze ko-
ruma sağlayabilir ama bunun bir dış müdahale olarak 
görülmediğinden emin olunmalıdır.

Ben ‘korku’ mevzusuyla çok ilgileniyorum. Ak-
tivizmin sırasında hiç korktun mu? Üstesinden 
nasıl geldin veya nasıl ilişkilendin bu duygu ile? 
Korkunun politik bir araç olarak kullanılması ko-
nusunda ne düşünüyorsun?
Evet, çoğunlukla korkuyu hissettim. Korkumla iliş-
kilenmek için öğrendim tek yol bu duyguyu bir 
uyarı olarak almak ve eylemleri düşünüş, planlama 
ve uygulama sırasında olabildiğince dikkatli olmak 
oldu. Sadece risk olarak büyüyebileceğimi ve daha 
iyi bir yaşam sürebileceğimi anlamış bulunuyorum. 
Genellikle korku, bilinmeyene dairdir ve eğer ilerler-
sen korku azalır. Korkuyu yendiğimde daha güçlü ve 
kendime güvenen bir insan oluyorum. Bazen korku 
sadece güvenli alanının dışında olmak oluyor ve he-

pimiz zaman zaman bu güvenli alanı terk etmeliyiz. 
Herkes, kendi korkularını tanımalı ve kendi bildiği 
yollarla bunlara meydan okumalıdır. Eğer korku çok 
güçlüyse ve planda ilerlemek için kendimi yeterince 
kontrol edemiyorsam o zaman kendime zor zaman-
lar yaşatmam ve büyük resim hakkında daha yaratıcı 
düşünmeye çalışırım -şeytana direnmek ve istediğim 
değişimi yaratmak için yapabileceğim başka şeyler 
var mı, sorusunu sorarım.

Hrant Dink Ödülü’nü almak senin için bir sürp-
riz oldu mu? Yaptığın çalışmalara pozitif bir etkisi 
oluyor mu?
Çok büyük bir sürprizdi ve ödüle layık olduğumu 
hissetmedim. Yaptığım her şeyi başkalarıyla birlikte 
yaptım; binlerce başka insan bu ödülü benden çok 
daha fazla hak ediyor. Hrant Dink Vakfı’nın benim 
çalışmalarımı nereden bildiğini bilmiyorum. Çalış-
malarım da her zaman olduğu gibi devam ediyor ama 
mesela bu röportaj gibi yazılar sayesinde okuyucu-
larla çalışmalarımı paylaşma şansı yakalamış olmam, 
ödülün bir etkisidir diye düşünüyorum. 

Umarım bu yazı, dünyanın birçok yerinde yapısal 
değişim yaratmak için örgütlenen eylemlere birçok 
okuyucunun katılması için onları yüreklendirir. He-
pimizin, şirketlerin sürdürdüğü bu para yapma sal-
tanatını durdurmaya ciddi biçimde ihtiyacımız var; 
daha insani ve seven toplumlar haline gelebilmeleri 
için toplumlarımızı dönüştürmeli ve sosyalleştirme-
liyiz; insanlara, halklara ve doğaya verdiğimiz zara-
rı iyileştirecek yapılar kurmaya başlamalıyız. İklim 
değişikliği, hepimize yapılan bir uyanış çağrısıdır, 
birçok hayati konuyla ilgilidir. Parayı yiyemeyiz, içe-
meyiz veya soluyamayız, meslekler herkesin çıkarına 
olmalıdır.

Angie Zelter’in çalışmalarını 
incelemek isteyenler için: 
• Trident on Trial —the case for people’s disarmament 
written by Angie Zelter, published in 2001 by Luath.
• Faslane 365 —a year of anti-nuclear blockades edited 
by Angie Zelter, published in 2008 by Luath.
• Trident and international law —Scotland’s Obliga-
tions edited by Rebecca Johnson and Angie Zelter, 
published by Luath in 2011.
• World in Chains —The Impact of Nuclear Weapons 
and Militarisation from a UK Perspective edited by 
Angie Zelter, published by Luath in 2014.
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Bir fark ettik ki, aramızdaki sohbetin en istikrarlı konusu, kahramanlarımız. Alâkasız bir şey 
konuşurken nasıl oluyorsa söz bir romana, bir filme, bir karaktere geliyor. Sanki yaşadıklarımı-
zı anlamaya çalışırken, bize anlam çerçeveleri sunuyor bu kadınlar. Yaptıklarıyla, söyledikleriyle, 
bazen de sustuklarıyla, çekildikleriyle. Kendi aramızda yapıp durduğumuz şeyi dergiye taşıyalım, 
bakalım başka kadınlar kimlerden, hangi yapıp etmelerden, hangi çekilmelerden bahsedecekler 
dedik. Öngörmediğimiz bir şey oldu, ters-kahramanlık hakkında pek çok yazı geldi. Bunların bir 
kaçını okuyacaksınız dosyada. Yani, uzak durmak istediğimiz kadınlar hakkında. 

Tuhaf olan bu değil, bizim bunu öngörmemiş olmamızdı muhtemelen. Öyle ya, kadınlar en çok 
başka kadınlarla karşılaştırarak tanımlamaz mı kendini? Kendine benzemeyen, aradaki sınırı kuv-
vetlice çizmek istediği kadınlarla? Belki bir de ters kahramanlar dosyası yapmak gerekecek- çok 
daha zor bir iş. Zor çünkü bildiklerimizden çok bilmediklerimizle uğraşmamız gerekecek ters kah-
ramanlarımızı ortaya çıkarırken. Belki ancak bunu yaptıktan sonra dönüp yeniden kahramanları-
mızın neden kahramanımız olduklarını düşüneceğiz. Belki o zaman başka türlü göreceğiz onları. 
Kim bilir.

Göreceksiniz, yazılarda kurgu karakterlerle “gerçek” olanlar birbirine karışıyor- gereken özeni gös-
termediğimiz bir film kahramanından af dileyebiliyoruz mesela ya da üzerimizdeki etkisi büyük 
olan bir kadını roman kahramanıymışçasına anlatabiliyoruz.

Kadın kuşakları arasındaki farklılıkları ve süreklilikleri izlemenin iyi bir yolu gibi görünüyor kah-
ramanlarına bakmak. Anna Karenina nasıl bir süreklilik kuruyor da mesela, Pippi nasıl bir özgül-
lüğe işaret ediyor?

Üzerine konuşacak çok şey veren yazılar sizin anlayacağınız. Ve tabii çok eksik. Her zamanki gibi. 
Maria Puder’siz olmazdı aslında, Joe March’sız da. Thelma&Louise yok, Catti Brie yok, Kezban 
yok, Iraz Ana yok, Sabiha, Asya… 

Bu dosyayı okuduktan sonra arkadaşlarıyla kendi kahramanları üzerine konuşmaya başlayan ka-
dınlar hayal ediyoruz. Bu bize çok iyi geliyor…

İyi okumalar…
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Guadalupe Vásquez

“YAŞIYORUM 
ve HÂLÂ GÜCÜM KUVVETİM 
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Doña Lupita’ya dair bir iki söz1:

Kadınların hikâyeleri olur hep, kimse dinlemedi-
ğinde bile anlattıkları... Bu dünyayı terk etmeye yakın 
söylediklerinde nasıl ayakta kaldıklarının sırrı da giz-
lidir. İlk duyulduğunda sır gibi gelmez belki insana; 
“sıradan” bir hikâyedir işte anlatılan... Oysa zamanla, 
zaman geçtikçe hatırlanır güngörmüş kadınların fısıl-
tıları... Önce güler insan; sonra başkalarına anlatma-
ya başlar. Bir kadın giderken bir hikâye bırakmıştır 
gerisinde. Bu hikâyenin peşine düşeni de olur çoğu 
zaman. Çünkü insan hikâyesi olsun ister, hikâyesini 
anlatmak ister, gerisinde bulduğu bir hikâyeye sarıl-
mak ister. Hiç yoksa da bir “gizem”i anlatılmış olanın, 
bu dünyadan geçip giden bir kadının sesi kalmıştır 
geriye... Guadalupe hâlâ yaşıyor mu bilmem ama o da 
böyle bir kadındır. Sesi kalanlardan...

Çoğu şeyi, sayıları, tarihleri, adları hatırlamadan 
anlattığı hayatının büyük kısmında yalnız kalan, yal-
nız da nasıl ayakta durduğunu hiç unutmadan anlatan 
Lupita’nın şimdi herkeste bulduğunu söylediği sevgi-
de tuhaf bir şey var! Neyi hiç unutmadığına, neyin 
hiç unutulmadığına dair “sıradan” ve “küçük” bir şey!

Kaç yaşında olduğumu bilmem ben. Ama bu kasa-
banın en yaşlı kadınlarındanım. Benden daha genç 
kadınların çoğu hepten tükenmiş. Ağrılarından, sı-
zılarından sürekli dert yanıyorlar. Hepsinden daha 
yaşlıyım ama sağlığım da yerinde. Şimdiye kadar hep 
bu evde, babamın evinde yaşadım. 

Buralıyım. Annem gibi Amatenango’da doğdum. 
Ama babam başka bir yerden gelmiş. İspanyolca ko-
nuşurdu. Ben de küçüklüğümden beri İspanyolca’yı 
ve kendi dilimi konuşurum.2 Ailemi uzun yıllar önce 
kaybettim. Onları neredeyse hiç hatırlamıyorum. 
Belki biraz annemi... Birbirimize çok benzerdik.

Kaç kardeşim olduğunu tam olarak hatırlamıyorum. 
Sanırım altı kardeştik. Benim dışımda hepsi öldü. 
Annemin benden başka iki kızı daha vardı, benim 
kız kardeşlerim... Onları çok severdi annem. Beni 
sevmezdi. Ben reddettiği kızıydım.

Babam içki içer ve sonra annemle kavga ederdi. Çok 
tartışırlardı. Babam eve sarhoş geldiğinde birbirlerine 
vururlardı. Eğer kocaları içtiğinde kadınlar ses çıkar-
mazlarsa, hiçbir şey olmaz. Adamlar sızıp kalırlar ve 

sonra her şey düzelir. Ama kadınlar şikâyet ederse, 
kavga ve dayak başlar. Annem şikâyet ederdi.

Babam ben çok küçükken, erken yaşta öldü. Annem 
bir daha evlenmek yerine, en sevdiği kızıyla beraber 
yaşamaya karar verdi. Bir yıl sonra o da öldü.

Gençken değirmene gider ve yanında çalıştığım in-
sanlar için buğday ayıklardım. Sonra onları eve ge-
tirir ve öğütürdüm. Tortillalar yapmak için mısır da 
öğütürdüm. Büyük tortillalar! Bu benim işimdi. 

Kaç yaşında evlendiğimi ve kocamla nasıl tanıştığı-
mı hatırlamıyorum. Ama onu sevmiyordum. Ailesi 
Teopisca’dandı. Ailelerimiz bizi evlendirdi. Ama biz 
hiçbir zaman evli olmadık aslında. Sadece beraber 
yaşıyorduk. Onunla hiç mutlu olmadım.

Sanırım yedi veya sekiz çocuğum oldu. Hepsi de ko-
camdandı. Bir süre beraber Amatenango’da, benim 
evimde yaşadık. Fakat daha sonra kocam beni terk 
ederek, Teopisca’daki ailesiyle yaşamaya gitti. Ailesi 
benim de onlarla yaşamamı istiyordu. Beni almaya 
geldiler. Ama ben onlara “Burada kendime ait bir 
yerim varken niye sizinle geleyim ki?” dedim. Bana 
ait olan, doğup büyüdüğüm bu evde yaşamayı tercih 
ettim. Çocuklarım benimle kalmışlardı. Onları yal-
nız başıma büyütmek zorundaydım. Kocam bana hiç 
para vermedi. Çocuklarımı sırtımda taşırdım, odun 
toplardım, buğday biçerdim ve tortilla pişirirdim.

İlk oğlum doğduğunda, onu vaftiz ettirmek istedim. 
Ama babası “Hayır, o vaftiz edilmeyecek” dedi. Ol-
sun! Ben yine de çocuğu vaftiz ettim! Sonra, çocuklar 
okula gidecek yaşa geldiğinde, öğretmen onları oku-
la kayıt yapmak için geldi. Ama kocam çocukların 
okula gitmesini de istemiyordu. Bana “Niye çocukla-
rı okula göndermek istiyorsun ki” diye bağırdı. Ben 
de “Anneyim ben. Onlara ben bakıyorum. Ben gide-
cekler diyorsam, gidecekler!” dedim. Bunun üzerine 
büyük bir kavga ettik. Çocuklarımın okula gidiyor 
olması beni çok mutlu etti.

Kocam çocuklarıyla hiç ilgilenmedi. Onlara giyecek, 
okul kitabı ya da hastalandıklarında ilaç almadı. On-
ları çamaşır yıkayarak, odun keserek büyüttüm ben. 
Çok çalıştım.

Çocuklarımın hepsi büyüdü. Artık onların da ço-
cukları var. Ve onların çocuklarının da çocukları... 
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Onları sık sık göremiyorum. Kızlarımın üçü de San 
Cristóbal’de çalışıyor. Büyük kızım hiç evlenmedi 
ve yalnız yaşıyor. Oğullarımdan biri Amatenango’da 
yaşıyor ve ailesiyle zaman zaman beni ziyarete geli-
yor. “İşte, seni ziyarete geldik” derler; “Tortillaların 
için geldik!” Gelir gelmez comala3 koşarlar ve tüm 
tortillalarımı silip süpürürler. Yortu zamanlarında 
da beni ziyarete gelirler. Beraber eğleniriz. Çocuk-
larım beni sever.

Uzun zamandır bu evde yalnızdım. Ama şimdi en 
küçük oğlum burada kalıyor. Benimle ilgileniyor ve 
ben bundan çok memnunum. O iyi bir çocuk ve ben 
en çok onu seviyorum. Çok nazik ve iyi bir adam. 
Henüz evlenmedi, benim gitmemi bekliyor. Çok ça-
lışıyor. Bir keresinde Mexico City’ye kadar gitti, ama 
sonra döndü. Şimdi mısır tarlasına göz kulak oluyor, 
çamaşırlarımızı yıkıyor ve yemek pişiriyor. Çok dü-
şünceli bir çocuk. Yalnız yaşadığım onca yıldan son-
ra, şimdi oğlumla yaşamaktan çok mutluyum. Artık 

mısır satın almak zorunda da değilim, çünkü kendi 
mısırımız var. Her şeye sahibiz.

Çok acı çektim. Zor zamanlardı ama artık mutluyum. 
Az bir zaman önce hastaydım, Amatenango’nun in-
sanları bana baktılar. İyileştim. Ölüm hakkında hiç 
düşünmedim. O kadar da korkutmuyor beni ölmek. 
Tanrı istediğinde beni alabilir. Yaşıyorum ve hâlâ gü-
cüm kuvvetim yerinde.

Bahçemde her zaman çiçek yetiştiririm. Mümkünse 
evde vakit geçirmem. Haftanın birkaç günü kendi 
kendime şöyle derim: “Evet! Bu gün San Cristóbal’e 
gideceğim.” Sonra otobüse biner ve çiçeklerimi sat-
mak için kasabaya giderim. Ayinlere katılmaktan 
hoşlanırım, çünkü San Cristóbal’deki kilise büyük ve 
çok hoş.      

İnsanlar beni gerçekten çok sever. Amatenango’da da, 
San Cristóbal’de de. Çiçeklerimi sattıktan sonra, do-
laşmaya çıkarım. Ne zaman caddeden geçsem, insan-
lar beni çağırırlar: “Doña4 Lupita! Hadi gel biraz otur 
da sohbet edelim.” Sonra insanların beni çok sevdiği 
pazar yerine giderim. Arkadaşım çoktur. Buraya çok 
gelmemin sebebi de bu zaten. Teopisca’ya neredeyse 
hiç gitmedim. Tamam... orayı da sevdim, ama oranın 
insanları Amatenango’dakiler ve San Cristóbal’dekiler 
kadar dost canlısı değiller.     

Kalan çiçeklerimi sen satın aldın. Yani buradaki 
işim bitti. Şimdi pazara gidiyorum. Kızlarımdan biri 
orada beni bekliyor. Daha sonra da arkadaşlarımdan 
birini görmeye gideceğim. Adını hatırlamıyorum 
ama arkadaşım o benim. Bugünlük bu kadar! Gidi-
yorum ben...     

Kaynak: Gayle Walker ve Kiki Suárez, Las Doñas de 
Chiapas, 2006, Mexico: Editorial Fray Bartolomé de 
Las Casas, ss. 20-23.
Çeviren: Meral Akbaş 

Notlar
1. Çevirenin notudur.
2. İngilizce basımda Guadalupe’nin konuştuğu dilin 
Tzeltal dili olduğu belirtiliyor.  
3. Comal: Tortilla pişirmek için kullanılan yayvan 
çömlek ya da metal tavanın adıdır. 
4. Doña: Yaşlı kadınlara seslenirken adlarından önce 
kullanılan bir saygı ifadesidir. 

“Çok acı çektim. Zor zamanlardı ama 
artık mutluyum. Az bir zaman önce 
hastaydım, Amatenango’nun insanları 
bana baktılar. İyileştim. Ölüm hakkında 
hiç düşünmedim. O kadar da korkutmuyor 
beni ölmek. Tanrı istediğinde beni 
alabilir. Yaşıyorum ve hâlâ gücüm 
kuvvetim yerinde.”
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Anıl Uzcuce 

KADINLARI KADINLARLA 
YOĞURUN
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Anlatılası çok yaşam taşıyorum cebimde. Lakin kahra-
man sıfatı durmuyor hiç birinin omuzlarında. Ne çok 
güçlüler ne şanslı ne de süper! Süper olsalar nasıl do-
kunabilirlerdi bana? Nasıl anlayabilirdim yaptıklarını, 
nasıl tahmin ederdim yapacaklarını? Hayal kurarak 
yaşayıp güvenerek nefes almakken anayasası yaşamı-
mın, ne mükemmeliyet anlardı ruhum ne de alkış-
ları kaldırabilirdi. Noksan olanla bulurken kendimi, 
kaybı da bu inançlarla yaşadım. Kadınları kadınlarla 
yoğurun. Hayatımdaki herkesten bir parçayım sanki. 
Herkese bir töz parçası bırakmışım, onları toplamak 
için gelmişim tekrardan. Bundandır belki tesadüflere 
inancım. Cebinde renkli kalemler unutmak bir çanta-
nın, denk gelmesi aylar sonra. Bu işte, bulmak. Ken-
dinden bir şeyleri başka bir kadında bulmak. Küçüğü 
büyüğü fark etmiyor, karşılaşmalar, hele ki eşleşme-
ler mutlu ediyor beni. Hayal kurmanın ciddi bir iş 
olduğunu bilmediğim yıllarda karşıma çıkan kadın-
dır ki kocaman çekip çevirmiştir hayatımı. Ben nasıl 
inanmayayım sana Nazlı Eray? Aklımın filtrelerini 
çekinmeden kaldırdığım anlarıma şahit olan annem, 
deli yanını çok daha sevdiğim kadındır mesela. Anne 
sıfatı kutsal ama başka bir kadın yetiştirmek ve ona bu 
kadar güzel dokunabilmek yıllar boyu, bu mucizevi 
bir şey. Nasıl inanmayayım ben bu kadına. Annane 
dostu yıllar öncesinden arabesk bir sesi bu kadar anla-
maya çalışmam, kendini kendime zaman zaman dert 
etmem mesela; çaresizliği yeni öğreniyor olmam değil 
midir? Hatta ve hatta yıllar sonra onun yakarışını mis 
caz sesli Ceylan’dan duymam değil midir hayatımın 
minik cilveli heyecanı.

Yollarla karşılaştığım yıllarda gelmedi mi elime 
Tezer’in satırları. “Olabileceğim yer kaldı mı?” de-
diğinde fark ettim üzerinde durduğum rayların ha-
yatıma henüz girdiğini ve hissettim hep olmalarını 
istediğimi. Güneşten, yıldızdan anneler yazdım ken-
dime. İkisini de edindim hayatıma. Durmaksızın ya-
zan Yıldız annem kontrolün ne de zararlı olduğunu 
gösterirken Güneş  annem boynumdan ayrılmadı 
yıllarca. Kurabiyelerden terapiler yazarken kendime 
kulağımda Yıldız’ın sesi oldu ve terapi tamamlandı 
çoğu zaman. Yıllar sonra kurabiyelerimin kokusunda 
Sylvia’yı tanıdım. Fırın başında kurabiye beklemele-
rim anlam kazandı. Romantikliğimden uzaklaşmamı 
düşünmedim değil zaman zaman, ülkeye bakmam 
yetti bu vakitlerde. Kadın olmanın farkını o zaman-
larda yaşadım, zira benim dünyamda cinsiyetin adı 
geçmiyordu. Aklımın almadığı sistemlere yorarken 
kendimi kadını gizlediklerini, parmaklıkları ve bastı-

rılmaya denk geldim. Sevgi Soysal bağırıyordu. Haya-
lime yakışan karakterdi. Gerçeği çözmeye çalıştığım-
da ona kaçabileceğimi biliyorum ve Ela’sını yürüterek 
önümde büyüyorsun diye de uyardı beni, tam da 
büyüdüm ben dediğim gün takvimimde. Büyümeyle 
karşılaşmam kapsül şeklinde olsa da tabi ki de acısını 
zamana yaydım. Dediği gibi Sevgi Soysal’ın gelmesi 
çok olağan olan vapurlardan değişik bir şey bekledim. 
İnen yolcular için o kadar da önemli değildim. Yürü-
yordum, büyüyerek. Mevsim dışı sayfiye yeri sokakla-
rında başlayan ‘yürümek’ sürecim o yollarda başka sa-
tırlarla çığlık bulmuş kuşlarla karşılaşarak devam etti. 
Kuşların konduğu çiçeklerden ruh istedim, renkleri 
döndürseydi başımı başka bir şey değil. Mezarını ara-
dığım Didem’in toprağında bile ruh bulabileceğime 
inanmışken nasıl inanmayayım ben bu kadına. Çiçek 
aşısı isterken hayallerim Didem’den, ağzında çiçek ye-
tiştiren meczup bir kadın girdi ki hayatıma en güzel 
tesadüfleriyle Kadıköy’ün ruhuma battığı bir günde. 
Kadıköy Sinemliydi (Sal) artık. Satırları, balkondan 
atlayan çiçeği, dilindeki küfrü başımın tacı. Takvimin 
o büyüme gününe en güzel çiçek konduran ise Eylül. 
Tesadüflerin heyecanıyla da bir güzel bezedim ki bu 
karşılaşmayı. Eylül ayının son gecesine dönerken gün, 
tam da aklımdayken diğer kadınların nasıl büyüyüp 
nasıl atlattıkları Irmak Zileli’nin dile getirdiği Eylül 
çıktı karşıma. ‘Eşik’ dedi Irmak, bu bir eşik ve o eşi-
ği aştıktan sonra hiç bir şeyin eskisi gibi olmayacağı-
nı öğrendim. Eylül’ün dediği gibi Stalin bir çikolata 
markası değildi veya sevmek işi karşılıklı olmayabilir-
di artık. Böyle dizerken hayatı uzak olsam tanımasam, 
varlıklarını bile hayal edemesem dediğim kadınlar da 
oldu. Koca diye sevdasını adlandıran çakma cadıla-
rı, imza ve bir takım somut çöplüklere değer katan 
kadınları da anlamadım hiç, sevmedim çünkü seve-
mediklerini düşündüm. Büyümemişler miydi acaba 
dedim. İnandıkları izledikleri hayatlar olmadı mı diye 
düşündüm. Sanırsam bunun cevabını da diğer bir bü-
yüme gününde takvimimin cevaplayacağım.

“Hayatımdaki herkesten bir parçayım 
sanki. Herkese bir töz parçası bırakmışım, 
onları toplamak için gelmişim tekrardan. 
Bundandır belki tesadüflere inancım. 
Cebinde renkli kalemler unutmak bir 
çantanın, denk gelmesi aylar sonra. Bu 
işte, bulmak. Kendinden bir şeyleri başka 
bir kadında bulmak.”
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Ayşe Başak 

NENEMU
TABİYAT ANA

“Hiç mi şaşırmazlar?”
“Hayır.”
“Nereden biliyorlar?”
“Anneleri belletir onlara…”

Nenemu ile avlunun ortasında durmuş, gelen leylek ailelerinin telaş-
lı ev yerleştirmelerini izliyoruz.

Nenemu, basmadan, bileğine kadar uzun elbiseler giyerdi; küçük 
çiçekli, olmadı yeşil dallardan yapraklı desenli; allar, morlar ve güze-
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lim pembeler döner dururdu kollarında, etek uçların-
da. Beyaz tülbent olurdu başının üzerinde, kenarları 
lacivertten, pembeye, kırmızıdan turuncuya sutaşları 
ile süslü. Ve yarı mahcup gülümserdi kınalı saçları.

Her yemek sonrası; bir bir eteğinin üzerine dökülen 
ekmek kırıntılarını uzun ince parmakları ile toplardı. 
Cam bir kavanozu vardı Nenemu’nun…  Her bir kı-
rıntı öbeğini, her öğün düzenli bir şekilde kavanozun 
içine doldururdu, neden yapıyorsun sorusuna hep 
aynı yanıtı verirdi, kuşları beslemek lazım.

Çocukluk denildiğinde buram buram toprak kokan 
o anlar ilk aklıma düşen. Köydeyiz ve ezbere biliyo-
ruz tüm koyunların ve kuzuların adlarını. Nenemu, 
bana otları anlatıyor tek tek, maydanoza benzer be-
yaz çiçekli baldıranı gösteriyor, zehirdir; sakın diyor, 
mantarların renklerinden şekillerinden ayırt etmeyi, 
delice renkleri olan çiçekleri, gövdelerinden başlayıp 
dallara, dallardan yapraklara, yapraklarda meyveye 
durmuş ağaçları tanıtıyor. Karıncaların yuvalarını 
nasıl olup da hiç şaşırmadıklarını, kuşların ötüşle-
rindeki gizli konuşmaları, kuzuların analarını nasıl 
bellediğini, Kopuk’un ki o bir kangaldı, burnunun 
maharetini, gözlerinin keskinliğini… Bulutların an-
lamlarını… Yağmurdan sonra pür neşe açan gökku-
şağının neler anlattığını...

“Su, buradan akacağını nereden biliyor Nenemu?”

Kaynaktan epey uzakta, çıldırmış gibi göğe uzanan 
çam ağaçların arasında cüce kalmış cevizin altında 
oturuyoruz. Ceviz, çamlardan epey kısa olsa da kısa-
lığına inat geniş… Hayatımda gördüğüm, görebile-
ceğim en iri gövdeye ve bir çatı gibi yayılmış dallara 
sahip. Uzaktan beş adımda geçilebilen, kıvrılan, düz-
leşen, bir taşın sertliği ile coşup, bir göbek etrafında 
dönen, minik balıkları ile neşe içerisinde oynaşan de-
renin az uzağındayız.

“Su akar, yolu bellidir.”
“Neden düz gitmiyor peki, neden böyle kıvrılıyor?”
“Bak,” diyor, derenin geçtiği kıyıları işaret ederek, 
“görüyor musun, otları, çiçekleri; onları beslemek 
için.”
“Değiştirmez mi hiç yönünü?”
“Değiştirmez, yatağı bellidir.”
“Şu kayayı koysak önüne…”
“Yıkar geçer o zaman tüm buraları… Yıkamazsa kü-
ser, kurur. O kuruyunca her yer kurur…”

Nenemu ile ağustos sıcağında çatıda uyuyoruz, Sa-
manyolu üzerimize ince bir şal gibi düşüyor, yıldız-
lardan şekiller çıkarıyoruz. Her bir yıldızın adını bili-
yor, kendi uyduruk isimlerini de serpiştiriyor aralara:

“Şu var ya,” diyor “bak,” birleştiğinde avcıyı anımsa-
tan grubu gösterirken, “kışın na şurada durur.”
“Onlar da hep bilir yerlerini, zamanlarını Nenemu?”
“Bilirler elbet.”
“Nereden bilirler?”
“Anaları belletir.”
“O oo …” diyorum, hınzır bir merakla yerimden 
kalkıp, yüzüstü vuruyorum bedenimi, dirseklerim 
Nenemu’nun göbeğinde.
“Hepsinin anası aynı mı?”
“Evet.”
“Nasıl? Hepsinin, alacalı kuzu ile şakak yıldızının ve 
cüce cevizin ve Kopuk’un?”

Bir süre düşünüyor sonra ikna olmuş bir sesle;

“Aynı…” diyor, “senin, benim bile, yani ta bizim en 
eski ama aklının alamayacağı kadar en eski büyük 
anamızdır O.”
“Kim ki O?”
“Tabiyat Ana,” diyor.
“Gördün mü sen onu hiç” Eskiden eski bir tek kendi-
sini biliyorum çünkü, onun mutlaka görmüş olması 
gerek.

Ayağa kalkıyor, hiç üşenmeden, tek örgülü, uzun kı-
nalı saçını hare gibi dolamış başının üzerine, beyaz 
renkli, uzun geceliği ile ay ışığının altında adeta bir 
masal kahramanı gibi. Etrafta saksılarda büyüyen gü-
nebakan çiçekleri boyunlarını eğmiş sanki onun tek 
bir hareketini bekler gibi. 

Nenemu, yeri, göğü gösteriyor, tam bir tur atıyor 
kendi etrafında, mavi gri gözlerini bana çevirip,  
“Her yerde ve her şeydedir Tabiyat Ana. Anaların en 
güzeli, en cömerdi, şefkati sonsuz. Kimseye boyun 
eğmez. Herkesten güçlü. Kusursuz. Çalışkandır; tik 
tak tik tak işler... Hepimizden sabırlı ve merhametli 
lakin öfkesi…! Öfkesi de hiçbirimizde yok.”

Sekiz yaşın etkisi midir,  Şaman Nenemu’ya sahip 
olmanın şansı belki,  benim ilk ve tek süper kahra-
manım oldu Doğa Ana, Kutlu Kadınımın değişi ile 
Tabiyat Ana.
Evrenin ruhu.
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“Ferit, Huriye’nin kafesinden içeri giren, 
onu yalnızlıktan kurtaracak bir kuştur ve artık uçmuştur.”

Dilara Caner

BENİ AFFET 
HURİYE!



dosya: Kahramanlarımız  43

Kadın kahramanlardan bahsedilince, zihnimi yokla-
dım ve taramaya başladım. Belleğimin derinliklerin-
den Huriye’yi bulup çıkardım. Onu bu kadar derin-
lere atmış olmanın suçluluğunu duydum sonra da. 
Bu yazı benim için Huriye’nin gönlünü alma yazısı-
dır da aynı zamanda. Şimdi hatırlatacağım size, önce 
filmi, sonra da Huriye’nin kim olduğunu. Senaryo-
sunu Sadık Şendil’in yazdığı, Orhan Aksoy’un yönet-
tiği, başrollerini Gülşen Bubikoğlu ve Tarık Akan’ın 
paylaştığı, 1975 yapımı bir film “Ah Nerede”. Bana 
kalırsa filmi de Huriye’yi de biliyorsunuz ama ben 
camın buğusunu silmek için özetleyeyim.
 
Filmde üç kardeş üniversite okumak için taşradan 
İstanbul’a gelirler. Ancak İstanbul’da her biri kendine 
okumak dışında başka meşgaleler edinir ve daha çok 
onlara zaman ayırır. Ferit (Tarık Akan) çapkınlık pe-
şinde koşar, diğer iki kardeşten biri kendini kumara 
verir, diğeri ise örgütlü solcu olur. Bizim esas oğlanı-
mız Ferit olduğu için hemen ona geçiyorum. Ferit sıkı 
çapkındır. Aynı anda üç kadınla birlikte olmayı ve bu 
ilişkiler yumağını idare etmeyi başarır. Ta ki Zehra’ya 
(Gülşen Bubikoğlu) gerçekten aşık olana kadar. Haya-
tına Zehra girdikten sonra diğer kadınların hiç birini 
arayıp sormaz ve nihayetinde foyası meydana çıkar. 
Vaziyet Zehra’nın kulağına gider ve Ferit terk edilir. 

Ferit’in yaraladığı kadınlar örgütlenip Ferit’i cezalan-
dırmak için intikam yemini içerler. Ve kumpas plan-
larlar (buraya bir soru işareti koyalım). Nihayetinde 
Ferit cezalandırılır, ağzının payını alır ama Zehra’yı 
deli gibi sevmektedir. Onu buna ikna edebilmek için 
bir binanın tepesine çıkar ve aşağıya atlayacağını hay-
kırır, nitekim dediğini de yapar. Ama itfaiye çoktan 
gelmiş ve alta brandayı germiştir. Ferit ölmez. Zehra 
ikna olur, olay yerine intikal etmiş olan polis ekibi-
nin komiseri düğüne davet edilir. Aşıkların sarılışı, 
komiserin “babacan” gülüşüyle film biter. 

Eee? Huriye nerede? İnternetteki sinema siteleri-
nin genelinde bu filmin özetlerine baktığınızda 
Huriye’den bahsedildiğini pek göremezsiniz. Tam 
da şimdi ona yapılan bu haksızlığı affettireceğiz ve 
onun gönlünü alacağız. Huriye, Ferit’in kandırdığı 
iki kız kardeşin üst komşusudur ve bana göre fil-
min en önemli kadın karakterlerinden biridir. Soru 
işareti koyduğumuz noktaya gelirsek, bizim örgüt-
lü kadınlar bu Ferit’i baygın bir şekilde Huriye’nin 
odasına sokarlar. Huriye’nin ağabeyi bunları basar. 
Ferit’i Huriye’yle evliliğe zorlar. İntikam yemini iç-

miş kadınlar da bu şekilde Ferit’i “cezalandırırlar.” 
Muhteşem kadın Adile Naşit’in oynadığı bu muhte-
şem kahraman Huriye’nin hikâyesi işte böyledir bu 
filmde. Ama aslında ötesi vardır. Huriye, orta yaşlı, 
kızıl saçlı, cesurca, yere bakmadan yürek yakan, ka-
bına sığmayan ve hatta sığmayı reddeden, gözü kara, 
deli dolu bir kadındır. Yalnızlık canına tak etmiştir, 
tutkulu bir aşk istemektedir. Cinsel arzularını diz-
ginlemekten yorulmuş, onları biriyle paylaşma arzu-
su içindedir. Bir de beli silahlı, kabadayı bir ağabe-
yi vardır. Huriye’nin namusunu korumayı kendine 
görev edinir, onu eve hapseder. Huriye evden dışarı 
çıkmamalı, eve zorunlu durumlar dışında (elektrik 
arızasının tamiri, evin ihtiyaçları vb. gibi) kesinlik-
le bir erkek girmemelidir. Huriye’nin eve pamuk at-
maya gelen hallaçla olan sahnesinde başını eğreti bir 
şekilde bağladığını görürüz. Başındaki yazma ona ait 
değil gibidir sanki; nitekim sahnenin sonunda hallaç-
la meşke dalar ve yazmayı başından atıverir. 

Huriye’nin sokakla olan ilişkisi hem ağabeyinin koy-
duğu içeride olma kuralına, hem kendisinin dışarıda 
olma isteğine karşılık gelen tek alan olan balkonla 
sınırlıdır. Balkonunu çiçeklerle süslemiş, ferah bir 
yaşam alanı haline getirmiştir. Balkonda beslediği 
kafesin içindeki kuş sanki Huriye’yi simgeler gibidir. 
Hem dışarıda hem içeride, kafeste. Filmin bir sahne-
sinde balkonda şarkı söyleyip, aşağıdan geçen elmacı, 
yoğurtçu, muhtarın oğlu ve bakkalın çırağıyla aynı 
anda flörtleşirken ağabeyine yakalanır, bunun üzeri-
ne evde bir kovalamaca başlar, ağabeyi Huriye’yi hem 
azarlar hem de ona şiddet uygular. Bu esnada alt katta 
oturan kızkardeşler Huriye’nin yine yakalanmış ol-
duğunu kendi aralarında konuşurlar ve onlardan biri 
Huriye’yle ilgili “hiç uslu durmuyor ki” yorumunu 
yapar. Bunun üzerine kızkardeşler canhıraş evden ka-
çan Huriye’yi, ağabeyinin şerrinden korumak için eve 
alırlar. Daha sonrasında evde geçen diyalog şöyledir;

Kızkardeşlerden biri: Elinden bir kaza çıkacak ağa-
beyinin.
Huriye: N’apayım damızlık hindi gibi kafese soktu 
beni, pencereden baktırmıyor ayol. (İç çeker) Er-
kek yüzü göremiyorum.
Kızkardeşlerden diğeri: Evlenmeni istiyor senin.
Huriye: Bir yandan da horozdan kaçırıyor. 

Bu diyalog çok çarpıcıdır aslında. Huriye’yi ağabeyi-
nin elinden kurtaran kadınların aslında onu tam ola-
rak anlamadıklarının ve ona destek vermediklerinin 
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bir göstergesidir. Bir yandan vicdanları el vermediği 
için ona yardımcı olurken diğer yandan ona rahat 
durmasını, sabretmesini öğütlemektedirler. Kendile-
ri doludizgin aşklar yaşarken Huriye’nin de onların 
duyduğu arzuları duyabileceği akıllarına bile gelmez. 
Çünkü o, geçkin, arzulamayacak, arzulanamayacak 
bir kadındır. Onlara göre Huriye sabırlı olmalı, uslu 
durmalı ve kaderine razı gelmelidir. Aslında bu filmde 
kızkardeşler toplumsal ahlaki kuralların dile gelmiş ha-
lidir. Toplumda da Huriye gibi kadınlar pek hoş kar-
şılanmaz. Onun gibi aşkını coşkuyla, içinden geldiği 
gibi yaşayan, arzularını gizlemeyen aksine cesurca dile 
getiren kadınlar ya alay konusu olurlar ya da olumsuz 
eleştirilere, yaftalara maruz kalırlar. Çünkü onlar top-
lumun erkeğe verdiği rolü üstlenmiş yani “kovalayan” 
olmuşlardır. Bu yüzden erkeği “kafeslemek”, ele geçir-
mek isteyen kadınlar olarak görülürler. Bu davranışlar 
da “iyi aile kızı” modeline uyan davranışlar değildir. 
Bu model kendini sakınan, “kaçan” olmayı gerektirir.

Kızkardeşlerin öğütlerine geri dönersek, Huriye bun-
lara inatla ayak diretir. Ağabeyi, muhtemeldir ki onu 
kendi istediği “helal süt emmiş” biriyle evlendirme-
yi amaçlamaktadır. Ama Huriye bu düzeni reddet-
mekte -hatta flörtlerinin çokluğundan anladığımız 
kadarıyla tek eşlilikte bile gönlü yoktur- gönlünce 
bir aşk yaşamak istemektedir hem de bütün heye-
canıyla. Onun bu isteği “koca bulmaya”, toplumsal 
bir gerekliliği yerine getirmeye indirgenebilecek bir 
şey değildir. Yalnızlıktan sıkılmasının, erkeklerle flört 
etme özleminin yanı sıra dizginlemediği ve asla kim-
seden gizlemediği (ağabeyinden başka) cinsel arzuları 
vardır. Bu yönüyle kadının cinsel arzusunu bastıran 
düzene “fıtraten” isyan etmektedir. Cinsel arzularını 
femme fatale bir çerçeveye dahil olmadan safça, plan-
sız, içinden geldiği gibi hayata geçirmeye yeltenen 
bir kadındır Huriye. Film boyunca söylediği şarkılar-
la da bize kendini neşeyle ve naif bir şekilde anlatır 
aslında. “Bir bakış baktın kalbimi yaktın.” “Ah gece 
gelme gündüz gel.” “Bir dalda iki kiraz.” “Coştum 
yine dalgalanıyorum.” “Karanfil oylum oylum geli-
yor selvi boylum” şarkıları Huriye’nin arz-ı halidir 
adeta. Sondaki şarkı boy tanımından tahmin edebile-
ceğiniz üzere esas oğlanımız Ferit’e ithafendir. 

Ferit’e düşman olan kadınların kumpaslarında 
Huriye’yi kullanmalarının nedeni Huriye’nin bir 
erkekle birlikte olma arzusuyla yanıp tutuşması 
ve ağabeyinin kıskanç, mafyöz biri oluşudur. Ferit 
Huriye’yi arzulamayacaktır, ağabey onları basınca 

ya Huriye’yle zorla evlenecektir ya da canını kurtar-
mak durumunda kalacaktır. Böylelikle Ferit’e çifte 
ceza uygulanmış olacaktır. Nitekim de kumpas işler. 
Huriye Ferit’le basılır, ağabeyi onları nikâh masası-
na oturtur. Ferit evlenmek istemediği için nikâhtan 
kaçar. Filmin bitimine yaklaşırken dikkati çeken bir 
şey daha vardır. Huriye’nin Ferit’i yakalamak için 
peşinden koştuğu sahnede söylediği, akıllara kazınan 
“Uçtu kuşum!”repliği. O sahnede bu cümle Adile 
Naşit’in hüzünlü, naif tavrıyla birleşince yüzlerimiz-
de bir tebessüm oluşur. Komiklik olsun diye yazılan 
bir sözden ötesidir aslında. Huriye tıpkı sokağı ancak 
balkondan görebilen o kafesin içindeki kuş gibidir. 
Uçmak için uğraşan ama uçamayan. Ferit’i bırakmak 
istememiştir çünkü duygu ve arzuları onunla özgürle-
şecektir. Ferit, Huriye’nin kafesinden içeri giren, onu 
yalnızlıktan kurtaracak bir kuştur ve artık uçmuştur.
 
Huriye’nin son sahnesidir bu, film bitene kadar bir 
daha görmeyiz onu. Düşünmek isterim ki, bu gö-
rünmeyiş, onun arayışına ve mücadelesine/isyanına 
devam edeceğinin göstergesidir. Tüm baskı ve şiddete 
rağmen aşkı ve heyecanı aramaktan vazgeçmediğini 
hayal ederim. Çünkü Huriye hayata bağlıdır, arzula-
rının peşinden gidecek cesareti ve baskıları göğüsle-
yecek neşesi vardır. 

Huriye’yle tanıştığım zaman yaşımın ve hayata ba-
kışımın toyluğundan olsa gerek, onun mücadelesini, 
geleneksel kurallara karşı gelişini, neşesini hiç kaybet-
meden hayatla alay edişini anlamamıştım. Tam ola-
rak ne düşündüğümü hatırlamıyorum ama sanırım 
onu filmin komedi unsuru olarak görüp yaptıklarıyla 
eğlenmiş hatta yer yer durumuna üzülmüştüm. Şim-
di anlıyorum ki onu komik ya da acınası biri olarak 
yorumlamak bir resme uzaktan bakmak gibi. Detay-
larını, inceliklerini, emeğini fark etmeyip onu bir ka-
lıba sokmakla aynı şey. Şimdi artık Huriye’ye daha 
yakından bakıyorum ve renklerini, çizgilerini göre-
biliyorum. İşte tam da bu yüzden bu yazı benim için 
bir kadın kahramanı analiz etmeye çalışmaktan çok 
daha ötedir. Huriye’yi belleğimin diplerine atmamın 
bana yaşattığı suçluluk duygusunu hafifletmek, daha 
önce birçok kere filmi izlememe rağmen onu bu ka-
dar iyi anlayamamaktan dolayı duyduğum pişman-
lığın yükünden biraz olsun kurtulmaktır. Yazının 
başında da dediğim gibi bir gönül alma yazısıdır bu, 
bir özürdür. Yazıyı sonlandıracağım cümle Huriye’ye 
seslenişim olsun. Seni bu denli geç anlamanın piş-
manlığı içindeyim. Beni Affet Huriye! 
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Dilem Cengiz Ay

ZALİM Mİ? KAHRAMAN MI? 
TOPLAMA KAMPINDA ÜÇ KADIN GARDİYAN

“İktidarı eline alan kadın da belirli bir sistemin içerisine yerleşmiş 
ve işleyiş biçimini değiştirmediği sürece 

ona dahil olmuş demektir.”
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almıştır. Bu örneklerde de gördüğümüz gibi kadın-
ların kahramanlığı bir kez daha erkekler üzerinden 
tanımlanmıştır. Kadın, kadın olarak hikâyelere dahil 
olamayıp “erkekleşmek” zorunda bırakılarak kendine 
yer bulabilmiştir. 

Kahramanımız kadın da olsa erkek de, ortak nokta-
da buluşabileceğimiz yer militarizmdir. İktidarı eline 
alan kadın da belirli bir sistemin içerisine yerleşmiş 
ve işleyiş biçimini değiştirmediği sürece ona dahil ol-
muş demektir. Kahraman olarak tanımlanan kadın 
örneklerinde bunu görebiliriz. İkinci Dünya Savaşı 
sırasında Hitler’in ideolojisini takip eden erkeklerin 
yanı sıra kadınlarda vardı. Birçoğu yüksek rütbelere 
sahipti. Nazi ideolojisinin saf Alman ırkını yaratma 
isteği ve anti-semitizm dönemin en korkunç görün-
tülerini verir bize. Milyonlarca insan Nazi ideolojisi 
uğruna korkunç işkencelere maruz kalmış, gaz odala-
rında ölüme terk edilmiş, insanlık dışı şartlar altında 
çalıştırılmıştır. 1945 yılında Nazi Partisi mahkeme-
lerce savaş suçları kapsamında yargılanmaya başladı-
ğında davalı olan birçok Nazi subayı benzer ifadeleri 
vermiştir: “Bana verilen görevi yaptım.”

Kıdemli SS subayı Irma Grese, sadist davranışlarıyla 
tanınan Ilse Koch ve İkinci Dünya Savaşı sırasında 
yaptığı deneylerle bilinen Doktor Herta Oberheu-
ser toplama kamplarında görev yapmış kadınlardır. 
Yaptıkları sadistçe ve insanlık dışı eylemlerden öte-
ye baktığımızda, kahramanlık tanımına uymakta-
dırlar. Yalnız onların karşı karşıya kaldıkları riskler, 
mahkûmların içinde bulunduğu ölüm tehlikesinin 
yanında son derece sıradandır; görevden ihraç edilme 
ya da itaatsizliğe karşı görecekleri muameleler gibi. 

7 Ocak 1923’te doğan Irma Grese, 1938’de 15 yaşın-
dayken okuldan ayrıldı.  Altı ay boyunca bir çiftlik-
te, sonra iki yıllığına bir hastanede çalıştı. Ardından 
çalışmak için Ravensbrück toplama kampına gönde-
rilen Grese, henüz 19 yaşındayken kamp gardiyanı 
oldu ve 1943 Mart’ında Auschwitch’e transfer edildi.  
1943 Sonbaharında kıdemli SS rütbesine yükseldi. 
Polonya ve Macar Yahudileri başta olmak üzere yak-
laşık 30.000 kadın mahkûmdan sorumluydu. Bu, 
kadın toplama kampında elde edilebilecek en yüksek 
ikinci rütbeydi. Irma Grese, 17 Eylül-17 Kasım 1945 
arasında düzenlenen Belsen Mahkemesinde, Bergen-
Belsen Komutanı Josef Kramer’dan sonra en çok adı 
duyulan sanıktı. Suçu kanıtlandı ve 13 Aralık 1945’te 
idam edildi. 

“Dışarı çıkamıyor olmak canımı o kadar sıkıyor 
ki anlatamam. Gizlendiğimiz yeri bulmalarından 
ve bizi vurmalarından korkuyorum. Hiç hoş bir 
manzara olmaz elbette.”*

Kahraman kelimesini duyduğumuz zaman ortalama 
olarak aynı şeyleri algılarız. Doğduğumuzdan iti-
baren anlatılan efsaneler, masallar, savaş hikâyeleri, 
maruz kaldığımız filmler ve bunun gibi birçok şey, 
kahraman kelimesinin altını doldurur. Türk Dil 
Kurumu’nun uygun gördüğü kelime anlamına ba-
karsak kahraman sıfat olarak “Savaşta veya tehlikeli 
bir durumda yararlılık gösteren (kimse), alp, yiğit”, 
isim olarak ise “Bir olayda önemli yeri olan kimse” 
karşılıklarıdır. Kelimenin İngilizce kökenine inmek 
istersek bu tanımların yanı sıra sözlüklerde “tipik 
olarak erkek” eklemesini görürüz. Kahraman denil-
diği zaman içinde bir “erk” bulunması gerekiyormuş 
hissiyatı doğar. Adının önüne “kahraman” sıfatının 
eklemesine hak kazanmış kişilikleri şöylece bir aklı-
mızdan geçirirsek çoğunluğunun savaşla ilintili ol-
duklarını anlayabiliriz. Kahraman olan, askerlerdir. 
Bir ülkenin kurtuluşunda cesaret timsali olan asker-
ler. Kahraman olabilmek için karşıt bir güçle müca-
dele etmek gerekir. Ortada tehlikeli bir durum vardır. 

Mitolojilerde kahraman olan yine erkeklerdir. Ço-
ğunlukla ülkesi adına savaşan erkeklerdir ya da bir 
şekilde iktidara sahip olan örneklerdir. Kadınlar 
ise “aşık olunan kadın”, “…’nın kızı” gibi sıfatlarla 
hikâyeye dahil olmuştur. Birinin kızı ya da aşığı ol-
maktan kurtulanlar ise ya yönetimdedir ya da savaşan 
erkeklerin yanında “erkekçe” savaşanlardır. Güzel ve 
çekici bir kadın olup olmadığı tartışmaları etrafında 
şekillenen Son Mısır Kraliçesi Kleopatra’nın yönetici 
kişiliği ve yaptıkları üzerine pek konuşulmaz. Kadını 
belirli bir ahlak bakışı içerisine sıkışmaya zorlayarak 
yaşamı süresince evlenmediği için “Bakire Kraliçe” 
olarak anılan İngiltere Kraliçesi I. Elizabeth ise ik-
tidarın tüm gücünü kullanmış ve savaş stratejileriyle 
“erkekleşmiş” bir kadın olarak görülmüştür.

Kurtuluş Savaşı’na katılan Halime Çavuş nam-ı di-
ğer “Erkek Halime”, erkek kılığına girmiş, saçlarını 
erkek gibi kazıtmış ve “erkekleşerek” savaşa gitmiştir. 
Namık Kemal’in bir dönemin Türkiye Tiyatrosu’nda 
oldukça ilgi gören Vatan Yahut Silistre oyunundaki 
Zekiye isimli karakter, savaşa giden sevgilisinin ar-
dından yine erkek kılığına girerek gitmiş ve daha 
sonra sevgiliye duyulan aşk vatana duyulan aşk halini 
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Savaştan sonra kurtulanlar, “Güzel Canavar” laka-
bıyla tanınan Irma Grese’in Auschwitz ve Bergen-
Belsen’de bulunduğu yıllarda işlediği cinayetler, 
işkenceler, zulümler ve cinsel aşırılıklar hakkında 
kapsamlı olarak tanıdık yaptılar. Gaz odasına git-
mek için seçilmiş mahkûmlara uyguladığı saf sadizm, 
mahkûmları keyfi olarak dövmesi, yarı aç ve eğitimli 
köpeklerini mahkûmlara saldırtmasıyla ilgili detaylar 
verdiler. Grese, genellikle ağır botlar giyiyor, yanın-
da kırbaç ve silah taşıyordu. Kamptaki mahkûmlara 
işkence etmek için hem fiziksel hem psikolojik yön-
temleri kullanıyordu. Mahkûmları vururken zevk 
alıyordu. Bazı kadınları öldürmek için vuruyordu ve 
diğerlerini örgülü bir kırbaç kullanarak acımasızca 
dövüyordu. Kaldığı barakada üç mahkûmun derisi 
bulundu; abajur yapmak için kullanılmıştı.

2. Dünya Savaşı süresince Ilse Koch, hayvani zulüm 
ve sadistik davranışları sebebiyle “Buchenwald Kal-
tağı” olarak kötü şöhret yapmıştı. Buchenwald Ko-
mutanı Karl Koch’un eşiydi.  Mahkûmlara her gün 
korku salıyordu. Atıyla kampın etrafında dolaşırken 
hangi mahkûm ilgisini çekerse onu kırbaçlıyordu. 
Hobi olarak öldürülen mahkûmların derilerinden 
yapılmış eldivenleri, abajurları, kitap kapaklarını ve 
çökmüş insan kafataslarını topluyordu. 

Ilse Koch kampın etrafında dolanırken özellikle 
vücudunda belirgin dövmesi olan mahkûmları seçi-
yordu. Bu mahkûmlar öldürülecek ve derileri bronz-
laştırılıp SS gardiyanlarının kullanımı için saklana-
caktı. Onun bu koleksiyonu Nuremberg Davası’nda 
şöyle tanımlanacaktı: “İşlenmiş ürünler, onları moda 
olan abajurlara ve başka ev aksesuarlarına çeviren 
Koch’un eşine teslim ediliyordu.” Ilse Koch 1947’de 
Amerikan Askeri Mahkemesi’nde yargılanarak cina-
yet suçundan ömür boyu hapse mahkûm edildi. An-
cak cezası dört yıla indirildi ve kısa zamanda serbest 
bırakıldı. 

Herta Oberheuser, gaz ve evipan enjekte ederek ço-
cukları öldürüp hayati organlarını ve uzuvlarını vü-
cutlarından ayırıyordu. II.Dünya Savaşı süresince bir 
çok acı verici tıbbi deney yaptı. Savaşan Alman as-
kerlerinin savaş yaralarını taklit etmek amacıyla paslı 
çivi, kıyılmış cam, talaş, tahta gibi malzemelerle has-
talarının yaralarını ovuşturuyordu. Yaptığı deneyler 
bir çok yetişkin ve çocuğun ölümüne sebep oldu.

Herta Oberheuser 1946’da başlayan Nuremberg Tıb-
bi Mahkemesi’nde yargılanan yirmi üç Alman fizik-
çi ve bilim insanı içerisindeki tek kadın tıbbi dava-
lıydı. 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak 1952 
Nisanında serbest bırakıldı ve Stocksee kentinde aile 
doktoru ünvanını aldı. Ravensbruck’tan kurtulan 
mahkûmlardan birinin onu tanıması üzerine konu-
munu kaybetti ve hekim lisansı 1958’te iptal edildi. 
1978’de 66 yaşındayken öldü. 

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi, kahramanlığı tanım-
lamak için bir zor durum ya da bir mücadele olması 
gerektiğini düşünürsek Herta, Ilsa ve Irma için bu 
durumun var olmadığını söyleyebiliriz. Üç kadın-
dan ikisi sonunda serbest kalmış, sonuncusu idam 
edilmiştir. Kahramanlığın değil zalimliğin tarihinin 
yazıldığı Nazi kamplarında ölen onca insana rağmen 
yaşamaya devam edebilmişlerdir. Bu kadınlar siste-
min kurmuş olduğu toplama kamplarında kendileri-
ne verilen görevi yapmak için bulunmuştur. Bununla 
kalmayıp bu görevi birer Nazi ideolojisi içerisinde 
sadistik bir şekilde devam ettirmişlerdir. Sorumlu-
luklarında olan mahkûmların başında durmaktan 
öteye kendi korkunç kişisel zevklerinin birer oyunca-
ğı haline getirmişlerdir. Ancak toplama kampındaki 
mahkûmlar, Yahudiler, eşcinseller, bedensel engelli-
ler, yaşlılar yani Hitler’in üstün Alman idealine uy-
mayan herkes bu kabul edilemez davranışlar karşısın-
da ölüme ve yaşadıkları her türlü fiziksel/psikolojik 
acıya direnmeye çalışmıştır. 

Eğer kahramanlıktan söz edecek olursak asıl kahra-
manlar bunlara göğüs gerebilen kadın mahkûmlardır. 
Tıpkı 1945’in Mart ayında Bergen-Belsen’de hijyenik 
ortamın kötülüğü sebebiyle yayılan salgın hastalığa 
yenik düşen binlerce kadından biri olan on beşindeki 
Anne Frank gibi… 

*Anne Frank’ın Hatıra Defteri, Çev:Hakan Kuyucu, 
Epsilon Yay., Eylül 2013.

“Kıdemli SS subayı Irma Grese, sadist 
davranışlarıyla tanınan Ilse Koch ve İkinci 
Dünya Savaşı sırasında yaptığı deneylerle 
bilinen Doktor Herta Oberheuser 
toplama kamplarında görev yapmış 
kadınlardır. Yaptıkları sadistçe ve insanlık 
dışı eylemlerden öteye baktığımızda, 
kahramanlık tanımına uymaktadırlar.”
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Esengül Ayyıldız

DOĞABİLEN VE DOĞURABİLEN 
HERKES KAHRAMAN... 
AKSİNİ SÖYLEYENE İNANMAYIN!

“Eğer başarı, hayatta kalmak ve varlığı inşa etmek söz konusuysa, 
kendi yaşam hikâyeleri içinde her kadının birer kahraman olduğunu 
söylemek lazım.”
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Bu dosya konusunun “kahramanlarımız” olduğunu 
öğrenince, meseleyi neresinden tutsam diye düşün-
düm… Ne de olsa, benim derdim, alternatif medya 
alanlarındaki kadın anlatıcılardı.

“Kahraman” denince, aklıma erkek egemen dünyanın 
“kurtarıcı”ları geliyor yalnızca. Bu da anaakım tüm 
anlatıların bize bellettiği şey değil midir Allah aşkına!

Sonra şu “kahraman” anlatılarına oldum olası gıcık 
olma nedenlerimi düşündüm. Kurtarıcılar, gerçek 
ötesi, olağanüstü işler becerenler, büyük güçlüklerin 
sonunda hepimiz için yeni dünya yaratanlar… Yani, 
öyle ya da böyle, bize yetersizliğimizi, güçsüzlüğümü-
zü hatırlatan tanrısal varlıklardı bunlar. Bu nedenle, 
Cristopher Nolan’ın Batman: The Dark Knight’da, 
Heath Ledger’ın oynadığı Joker, bir anti-kahraman 
olarak daha hayranlık vericiydi. Ama, anti-kahraman 
dediğimiz de kötü özellikleri olan “kahraman” değil 
miydi nihayetinde?
 
Eh başa döndük: Ne sakıncası var “kahraman”ın? 
Otto Rank, herkesin doğarken bir kahraman olduğu-
nu söylüyordu. Herkes amniyotik bir sıvının içinde 
yaşayan küçük bir su canlısıyken, nefes alan birer me-
meliye dönüşüp, en sonunda da iki ayağının üstüne 
kalkıp yürümeye başlıyordu… Dokuz ay alıştığı sıvı 
ortamdan çıkıp, yeniden alışmak zorunda kalacağı 
kuru ortama geçerek nefes almayı başarması hayatta 
kalmanın ilk mücadelesini başarıyla yerine getirmek 
demekti. İşte size insanın ilk kahramanlığı… Anne 
de bir başka canlı yaratığı, kendinden vazgeçmek, 
kendini ötelemek ya da hayatını riske atmak pahası-
na doğurarak yine kahraman olmuyor muydu?

Demek ki, kahraman, bize anlatıldığı gibi yalnızca 
birilerini, bir şeyleri kurtaran, hayatta herkesin bece-
remeyeceği işleri başaran, olağanüstü, insan-ötesi er-
kekler değil. Hayatta kalmak, varlığı görünmez kılın-
mışken “hadi oradan, buradayım, ben varım” demek, 
bunu diyebileceği alanları açmak, ortamları kurmak, 
buralarda kalmak, kalmaya devam etmek hiç de azım-
sanacak başarılar değildir. Eğer başarı, hayatta kalmak 
ve varlığı inşa etmek söz konusuysa, kendi yaşam 
hikâyeleri içinde her kadının birer kahraman olduğu-
nu söylemek lazım. Eh ne de olsa hayat bize hep zor...

Evet zor ama egemenin kapladığı alanların dışına 
çıkıp, varlığımızı ortaya koyabileceğimiz iletişim or-
tamları var neyse ki… Bir de bu ortamların, öyle pek 

de kendini göstermeyen, göstermek istemeyen ama 
belli ki göz teması kurduğu ve iki çift laf ettiği her 
kadına değebilmiş kahramanları var. Bu kahraman-
lık biçimi, hiç de öyle iktidar ilişkisi inşa edip de, 
kurtarıcılığa soyunmuş bir biçim de değil üstelik… 
Bunlardan biriyle tanışalı çok olmadı. Kimden mi 
söz ediyorum: İlknur’dan (Üstün) 

“Alternatif feminist medya âleminde kadın anlatı-
cılar ne anlatıyorlar, neden anlatıyorlar” sorusunun 
peşine düşmüşken, Amargi’ye yazar olmuş kadınlar-
la yaptığım görüşmelerde “nasıl yazmaya başladınız” 
diye sorunca verilen ortak cevap “İlknur ‘yaz’ dedi” 
olmuştu. Aslında hiç de akıllarında yokken, hatta bu 
iş için kendilerini pek de ehil görmüyorlarken “yaz-
maya” girişivermişlerdi...
 
Kadınlar Yazarsa, Anlatırsa…
Ursula K. Le Guin arkadaşlarına şunu sormuş: “yazan 
bir kadın denince aklınıza neler geliyor?” iki arkadaşı 
çok net şu cevabı vermiş: “Yazan kadın başkasının 
söylediklerini yazıyordur”, “Kadın mutfak masasında 
oturuyor, çocuklar bağrışıyorlar”…

Çünkü çalışma masaları, odaları; yazmak ve konuş-
mak aslında erk’e, erkeğe ait olarak düşünülür. Fat-
magül Berktay’ın dediği gibi, yalnızca kadın olmakla 
yazmak arasında değil, konuşmak arasında da zor bir 
ilişki var. “Erkek yazar” demeyiz ama “kadın yazar” 
deriz. Dolayısıyla “yazarlık”, “yazmak” sanki erkle, 
bir tür bilgiyi, dolayısıyla iktidarı elde bulundur-
makla ilgili bir şeymiş gibi görünür. Aynı zamanda, 
şüphesiz ki varlığını, düşüncesini ortaya koymakla da 
ilgilidir.

Amargi’ye yazar olmuş kadınların yanı sıra görüştü-
ğüm kadınların hiçbiri kendini yazar olarak tanımla-
madılar örneğin. “Yaptığınız işleri tek kelimeyle ifade 
eder misiniz” diye sorduğumda; “paylaşmak, kadın 
hikâyeleri aktarıcısı, direnen bir kadın” olmak gibi 
cevaplar verdiler. Amargi yazarlarından Gülşah şöyle 
demişti:

“Yazar diyemem, anlatıcı da diyemem. Aslında ak-
tarıcı değil de, anlatıyorum herhalde. Bir tür deng-
bej olmayı isterdim, yazmayı istemezdim herhalde. 
Anlatıcılığın, dengbejliğin kadınca bir şey olduğunu 
düşünüyorum. Çünkü anlatıcılığın vurgulu, ifadele-
rini duygulu ses tonlarıyla, gözleriyle, bedenleriyle, 
mimikleriyle güçlendiren zenginleştiren bir tarzı var. 
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Yazı rasyonel, akıl ve erkeğe ait bir şey gibi geliyor. 
Yani kurgu, akılcı işlerin lazım olması, biraz satış, pa-
zar yeri gibi, kendini, aklını pazarlama gibi… Kont-
rol var orada, yazıda. Bu kontrolü üretip istediğin 
biçime koyup göndermek akılla ilgili bir şey... Sözlü 
yapmak bu işi, bir daha dönüp, aklından ruhundan 
nasıl geçiyorsa öyle dökülen bir şey; dönüp de düzel-
teceğin bir şey değil.”

Eh, yazı alanının yüzyıllardır erkeklere ait olduğuna 
ilişkin algının bu denli yaygın olmasına pek de şaşır-
mamak lazım. Buradaki akıl yürütme ise hiç de öyle 
yabana atılacak gibi değil bence: Rasyonel erkek aklının 
hayat stratejilerine karşı, hayatın vahşiliğindeki olağanı 
sezmeye elveren kadınsı duygu-akıl birlikteliği...

Yazarlığın yaratıcılıkla ilgili olduğunu vurgulayan şu 
cümleler de Gülşah’ın: “Yazmak tanrısal bir şey bana 
göre. Resim ve roman/öykü yazmak tanrısal bir şey… 
Ve bunun doğuştan olduğunu düşünürüm. Eğer ye-
teneğin yoksa resim, heykel yapamayacağın gibi yazı 
da yazamazsın. Sanatta yaratıcılık bana tanrı vergisi 
bir şey gibi geliyor. Yoksa kendi akademik hayatım-
da da kimsenin düşünemediği bir şeyi düşünmek de 
yaratıcılık. Doğuştan böyle bir yeteneğim yok, o ne-
denle yapamayacağımı düşünürdüm.”

Sanatsal yaratım sürecinin tanrısal bir şey olduğu fik-
ri, doğuştan gelen bir hal olduğuna dair mitik algı, 
tanrı vergisi yeteneğe bağlı olduğu algısı, yaratmanın, 
gündeliğin sıradanlığı içinde olamayacağını söylüyor. 
Yani biz zavallı sıradan varlıklar kim oluyoruz ki 
“yazmak, yaratmak” işine kalkışıyoruz. Oysa hiçbir 
anlatı biçimi, resim-heykel yapmak, yazmak, beste 
yapmak vs. gibi sanatsal üretim toplumsal koşulların 
dışında oluşmaz. Hiçbir yaratıcının da, yaşadığı gün-
delik hayatın ve o hayatı çevreleyen toplumsallığın 
nimetlerinden de azaplarından da beslenmediğini 
kim söyleyebilir? “Yaratıcılık, yazarlık” gibi ulaşılmaz 
kılınan ifade biçimleri, gündelik hayatın gerçeklik-
lerinin kamusal alanda görünür olmasını engelleyen 
önemli bir faktör. Yalnızca gündelik hayatın gerçek-
lerini değil üstelik; hayatının değersizliği her zaman 
yüzlerine vurulmuş kadınların, içinde bin bir acı, se-
vinç, neşe, mucizevilikler barındıran yaşanmışlıkları-
nı, öykülerini de…

İşte görüştüğüm kadınlara “niye yazıyorsunuz” diye 
sormamın nedeni, beni gizli gizli heyecanlandıran 
“özgün yaşanmış hikâyeleri” dinleyebilmekti… Tah-

min edersiniz ki; uzun görüşmeler süresince kendimi 
kaybettiğim (aslında karşılıklı kaybolduğumuz deme-
liyim) bölümler bu hikâyelerin anlatıldığı bölümlerdi.

Her Kadın Anlatıcı 
Annesinin, Büyükannesinin Omuzlarında Yükselir
Henüz bir çocukken evlendirilen anneannemin yaşam 
hikâyesini her dinlediğimde ve onu çevremdekilere 
her anlattığımda, ömrümün benden önce yaşamış bir 
kadının hayatıyla anlamlandığını düşünürüm. Aynı 
şekilde annemin, kendini sorgulamaya neden olan 
yaşadığı her güçlüğü anlattığında da öyle… Ancak 
anlatıldığında bu kadınların hayatlarının ete kemiğe 
bürünebileceğini, bu nedenle anlatılması gerektiğini 
düşünürüm. Özellikle de, anneannemin anlattıklarını 
kaydetmek için önüne ses kayıt cihazını koyduğum-
daki hali unutulmazdır benim için: Kayıt cihazını 
yıllanmış güzelim elleriyle evirdi çevirdi, bembeyaz 
pamuk saçlarının çevrelediği başını sola doğru hafif-
çe yatırarak ne olduğunu sordu. Öğrenince sessizleşti 
ve yılların çevresine lacivert bir halka çektiği menek-
şe gözlerini yüzüme dikip “şimdi herkes beni duya-
cak mı?” dedi. Yani herkes ne yaşadığını bilecek mi? 
Çünkü hepimize olduğu gibi ona da kendi hayatının 
değersizliği öğretilmişti. Bu yaşanmışlıkları aktarma-
yı görev edinmiş kadınlar kendilerinden daha fazla 
yaşamış bu kadınların omzuna yerleşmiş anlatıcılar 
olabilirler ancak. Bu da pek önemsiz sayılmaz. Çün-
kü “İnsanı siyasi bir varlık yapan sözdür” der Arendt. 
İnsanlar neyi yapar, bilir ya da tecrübe ederlerse etsin-
ler, onları sadece haklarında söz edebildikleri ölçüde 
anlamlı kılabilirler. Bu anlatıcılar da kendilerinden 
öncekileri, fazladan yaşamış olanları, tecrübeleri söze 
dökerek bir anlama, kamusal görünürlüğe ve varlığa 
kavuştururlar. Bu da iyi bir direnme halidir: Egemen-
lerin bize neyin değerli, anlamlı olduğunu söylediği, 
neyin anlatılmaya değer olduğunu belirlediği bir ile-
tişim âleminde, görünmeyenlere görünürlüğünü ka-
zandırmak, hakkını teslim etmek az iş değildir. 

Amargi yazarlarından görme engelli avukat Özlem 
şöyle diyordu mesela ona neden yazdığını sorduğum-
da: “İnsan olmak, yalnızca yiyip içmek, gezmek fi-
lan değil… Bir sorumluluğum var. Benim dışımdaki 
insanların ne yaşadıkları ne hissettikleri benim için 
önemli. … Bir sürü kadın var, bir sürü engelli kadın 
var. Bu olanaklara sahip olmayanlar nasıl düşünür, ne 
hisseder, nasıl yaşarlar... Olanakları olsa onlar neler 
yapmak isterler, seninle ortak bir şey var mı, nerede 
buluşuyorsunuz, nerede ayrışıyorsunuz gibi şeyler. 
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Bunu da ya yazdıklarınla sağlayabiliyorsun ya da hak 
mücadelesi içinde eylemde bulunarak.”

Gülşah’ın söyledikleri de benim derdimle, zihnimde 
dönen tartışmalar ve sorularla, düşündüklerimle çok 
örtüşüyordu: “Hikâyelerdeki dert, hepsi çocuklu-
ğumdan beri direndiğini düşündüğüm mesele: kadın 
olma meselesi. Belki Amargi’de yazmanın da getirdiği 
bir şey. O hikâyelerde annem var, ensest, taciz tecavü-
ze uğrayan kadınlar, dullar var… Sesini çıkaramayan, 
sözünü söyleyemeyen kadınların dertleri var. Bu ka-
dınlar hiçbir yerde sesini duyuramamış, sözünü söyle-
yememişken, kendi entelektüel varoluşsal meseleleri-
mi yazmak fantastik, fıstıki yeşil bir şey gibi gelmişti.”

Önce kendi derdini yazmayı düşünmüş çünkü. Ama 
bu meseleler en sade haliyle, en çıplak gerçeklikle ko-
nuşulmamışken, orada kadınlığın varoluşsal duruşu 
gibi bir şeyler yazmak istememiş ki bence bunlar da 
oldukça önemli konular. 

“Ne kadar o kadınların sesi olabiliyorum onu bilmi-
yorum tabii; çünkü öykülere kendi bakışımı koyu-
yorum, anneme sorsan hala kocasıyla ilişkisini bir 
sevda üzerinden anlatır, ben ise bir öfke üzerinden 
anlatıyorum o meseleyi. Onun sesi mi, çok da emin 
değilim. Burada melez bir şey çıkıyor. Onun içine 
doğduğu büyüdüğü kültür, hayatı sürdürme açısın-
dan kabul ettiği, ona iyi gelen kabullenmeler benim 
için teslimiyet, benim akıl dünyamda başka bir şey. 
Ben oradan süzerek, o elekten geçirerek yazıyorum. 
Ama hikâye duruyor orada. Aradaki, altındaki sözler 
anlamlar benim eklemelerim ama o hikâyenin çıp-
laklığına dokunmuyorum. Kendi dünyanın dışına 
çıkıp, hayatın içindeki gerçekliğe yabancı kalmamak 

gerekiyor. O nedenle kadınlığın varoluşsal meselele-
rine kapanıp, bu hayatın içindeki dertlere, gerçekliğe 
dokunmamak olmaz. Annem ölmeden, bu hayatın 
var olduğunu, böyle bir kadının yaşamış olduğunun 
insanlar tarafından biliniyor, tanınıyor olması bana 
çok iyi geliyor. Bir tür adalet gibi geliyor, silik, bir 
adamın eziyeti altında geçirilmiş; aslında Dilşat’a 
olanaklar verilse belki bir Adile Naşit olabilecek ka-
dar yetenekli ve becerikli bir kadın, belki benim on 
katım hayatın içinde etki edebilecek, bilinecek, tanı-
nacak bir kadınken, böyle sınırlar, kısıtlar nedeniyle 
böyle bir hayat yaşamış.”

İşte Böyle… 
Anlatmak, varlık inşa eder, egemenin bize dayattığı 
“gizli stratejileri” alaşağı eder, gizli, örtük olanı açığa 
çıkarır. 

Bu nedenle, konuşmakla, yazmakla, görünür olmak-
la arasına uzun mesafeler konulmuş olan kadınları 
anlatmaya teşvik etmek, cesaretlendirmek önemli 
bir başarı değil midir? Bu başarıyı gösteren kadınlara 
kahraman demeyecek miyiz? 

Bütün o yaşanmışlıklarla hayatta kalan, gayet güçlü 
duran kadınlara, bu yaşanmışlıkları görünür kılan ve 
yine yazmakla, konuşmakla arasındaki şu kalın du-
varları aşıp, anlatmayı kendine dert eden anlatıcılara 
kahraman demeyeceğiz de ne diyeceğiz. 

Kahramanlar her yerde anlayacağınız, masallarda, 
filmlerde, anaakım medyadan üzerimize boca edilen 
başarı öykülerinde değil sadece…

Kaynaklar
Hannah Arendt, (2012) İnsanlık Durumu, İletişim 
Yayınları
Fatmagül Berktay, “‘Kadın Hayatlarını Yazmak’: 
Farklılık Fark Yaratır”, bianet.org, 25 Nisan 2014, 
http://bianet.org/bianet/kadin/155228-kadin-
hayatlarini-yazmak-farklilik-fark-yaratir, erişim tari-
hi: 10.11.2014 
Joseph Campbell & Bill Moyers, (2007) Mitolojinin 
Gücü: Kutsal Kitaplardan Hollywood Filmlerine Mito-
loji ve Hikâyeler, Çev. Zeynep Yaman, MediaCat
Ursula K. Le Guin, (1999) Kadınlar Rüyalar ve Ej-
derhalar, Çev. Bülent Somay, Metis Yayınları
Otto Rank (1959) The myth of the birth of the hero, 
and other writings. Vol. 70. Random House Inc.

D
ul

ce
 P

in
zo

n,
 Th

e R
ea

l S
to

ry
 o

f Th
e S

up
er

he
ro

es



52  dosya: Kahramanlarımız



dosya: Kahramanlarımız  53

Amargi’nin bu ayki dosya konusunu görünce çok 
heyecanlandım, “nefis bir konu, hemen yazmalıyım” 
diye düşündüm. Parmaklarım kaleme uzandığı anda 
yine aynı kişinin ismini yazdı. Yıllardır yazdığım her 
türlü yazıda -bildiri, makale, blog yazısı- değinme-
den, ismini söylemeden geçemediğim aynı kadın. 
“Yok” dedim, “bu sefer farklı birini yazmalıyım, ken-
dimi tekrar etmemeliyim”. Ama kahraman neydi? O 
iç sıkan yazılar, tezler hep aynı klişeyle başlamaz mı? 
Kahramanın sözlük anlamı... Yok, onu bir kenara bı-
rakalım; Amargi nasıl tanımlamış konuyu: Hayatını-
za değmiş, sizi siz yapan kadınlar.

Bence nedir kahraman? Beni ben yapan, düştüğümde 
elini uzatan, ağladığımda saçımı okşayan, güldüğüm-
de bana eşlik eden, onun gibi olmak istediğim, o ol-
maya çalıştığım... Tüm bu tanımlamalara uyan bir ka-
dın var hayatımda: Janis Joplin. Yapacak bir şey yok, 
yine onu anlatacağım, hep onu anlatacağım. O benim 
kahramanım. Bir sürü başka kadın var,  okuduğum, 
dinlediğim, izlediğim, hayatımın farklı dönemlerin-
de etkilendiğim, fakat hiç birisi onun gibi olamadı, 
olamaz çünkü artık o benim bir parçam haline geldi.

Rock şarkıcısı Janis Joplin 19 Ocak 1943’de Texas’ta 
Port Arthur’da doğdu. İlk gençliğinden ölümüne ka-
dar her zaman aykırı oldu, hep fazla oldu; sesi fazla 
çıkan, göze fazla batan, fazla gülen, fazla bağıran, 
fazla konuşan, fazla sevişen, fazla çemkiren, saçla-
rını fazla uzatan fazla kabartan, fazla gezen, fazla 
küfreden, her şeyi fazla... Oysa kadın olmak her şeyi 
dozunda yapmak demekti. Bana öğretilen, annemin, 
babamın, okulun, teyzelerin, ablaların, amcaların, 
arkadaşların öğrettiği: Kahkaha atma, hafifçe gü-
lümse; çok değil, yeterince iste; çok bağırma, kibarca 
konuş; göze batma ama çok da silik olma; her şeyi 
karınca kararınca dozunca yapacaksın ki efendi ola-
sın hanımefendi olasın.

İlk gençlik dönemimde bütün olması gerekenler, bü-
tün kodlar, normlar beni buldozer gibi ezerken, kay-
bolurken elimi tuttu Janis. Kendimi ona bıraktım, 
sonra başka kimseye de bırakmadım, var olabilmek 
için değişmeye ihtiyacım yoktu. “Budala bir erkeğe 
ihtiyacım yok. Kimseye bir şey sormak zorunda de-
ğilim. Eğer herhangi biri sana boktan bir hikâye an-
lattığı için onun kendini daha iyi hissetmene yardım 

Freedom is just another word 
for nothing left to lose*

Umut Belek

ELİMİ TUT JANIS
“İlk gençlik dönemimde bütün olması gerekenler, bütün kodlar, 

normlar beni buldozer gibi ezerken, kaybolurken elimi tuttu Janis. 

Kendimi ona bıraktım, sonra başka kimseye de bırakmadım, var 

olabilmek için değişmeye ihtiyacım yoktu.”
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edebileceğini sanıyorsan aptalsın. Hiç kimsenin bir 
diğerinden fazla bir şey bildiği yok.” Yalnızlığından 
kurtulmak için başkalarının aptallığına ihtiyacı yok-
tu, sırf yanında birileri olsun diye sırf “Janis ve ...” ol-
sun diye varlığını kirletmeye ihtiyacı yoktu. Dimdik 
yürüyordu. Kulağımda onun müziği, ben de sırtımı 
dikleştirdim, adımlarımı açtım, onun hiç eksik etme-
diği gürültülü kahkahalarını aldım kendime, bir de 
cesaretini.

Bedeli vardı elbette tek başına yürümenin, arkadaşı 
Jim Langdon’un Janis için söylediği gibi “kaderini 
tek başına elinde tutmanın”. O, erkek egemen rock 
müzik dünyasında kendi grubunu kurdu, kendi is-
tediği şarkıları söyledi. Altmışların özgürlük ortamı 
her şeyi değiştirirken kadınların arzu nesnesi konum-
ları sadece biçim değiştirmişti, fakat o arzu edilebilir 
bir kadın olmanın kodlarını alt üst etti, kimi zaman 
sahnede seksi olarak nitelendirildi ama hiç bir zaman 
hoşa gitmeye çalışmadı, sert, taşkın, küfür dolu tavır-
larını değiştirmedi. Bedelini ise fazlasıyla ödedi, çoğu 
zaman yalnızdı, acısını içki ve eroinle öldürmeye ça-
lıştı, kimseden yardım istemedi veya yalan ilişkilerle 
kendini kandırmadı.

Kadın olmak, kendin olmak, kadın olarak kendin 
olmak çok zordu. Okulu bitirip hayatın içerisine 
karıştıktan sonra, para kazanma zorunluluğu hayal-
lerinin üstesinden bir güzel geldikten sonra, iş yaşa-
mının insanı yiyip tüküren çarkları arasına girdikten 
sonra, kendin olmak her geçen gün daha da zorlaştı. 
Kendimi unutmaya başlamışken yine elimi tuttu Ja-
nis. Şarkılarında kadın olmaktan dolayı çektiği acı-
ları ve bu acıların nasıl üstesinden gelebildiğini ya 
da gelemediğini anlatıyordu, sahnede tüm yüreğini 
ortaya koyuyor tüm dinleyicilerini acısına ortak ol-
maya çağırıyordu. Tüm konserlerinde şarkılarının 
arasında bu şarkılarda anlattığı acılarının öykülerini 
dile getiriyor, kendi kişisel tarihini anlatıyordu. “Get 
it while you can” isimli şarkısında, “ne olursa olsun 
yapabiliyorken yap; yarın burada olamayabiliriz” der, 
önemli olan sensindir başka hiç kimse değil, baba-
lar kocalar veya sevgililer değil. “Try” isimli şarkıyı 
söylemeden önce bir hikâye anlatır. Janis mutsuz ve 
umutsuz bir şekilde günlerini geçirdiği sırada pence-
reden bakar ve işleri yolundaymış gibi görünen bir 
kız görür, kız mutlu görünmektedir, onu takip eder, 
fahişelik yaptığını anlar, “pekâlâ”  der “sen aslında hiç 
bir şeyi denemiyorsun, deneyeceksin zorlayacaksın 
söylenmeyeceksin”. Sonra o güçlü ses “try” diye hay-

kırmaya başlar. Bir başka şarkısı “Ball and chain”de 
terk edilmiş bir kadın kocaman bir yalan gibi gördü-
ğü ama yine de bir pranga mahkûmu gibi her yere ta-
şıdığı aşktan söz eder. Janis şarkıyı orta yerinde keser 
ve anlatmaya başlar: “Eğer onu bugün için alabiliyor-
san yarın için isteme, çünkü ihtiyacın yoktur, çünkü 
yarın gün hâlâ aynı boktan gündür.” 

Şarkılarında, “sen varsın” der Janis, “yalnız sen varsın; 
acı çekiyor olsan da güçlüsün, her şeyi başarabilir-
sin”. Şarkılarındaki kadın kendisidir, öğretildiği gibi 
sessizce ve terbiyeli bir şekilde kimseye göstermeden 
gözyaşlarını içine akıtmaz, aynı şarkılarını söylerken 
olduğu gibi bağırır haykırır, acı çektiği gerçeğini her-
kese adeta kusar, kadın olmayı kutsar Janis şarkıların-
da ve acı çekmeyi, bu acıyı bir madalya gibi göğsünde 
taşımayı.**

Yapabilirim dedim ben de, kendimi ortaya koyacak 
bir şeyler yaratabilirim. Onun kadar cesur olamadım 
ben, o kadar büyük mücadeleler vermedim, onun 
gibi eşsiz şarkılar söylemedim ama kendi şarkımı söy-
ledim. Kadın olma mücadelesinin farkına vardım, 
diğer kadınlar nasıl yaşamış merak ettim, başka baş-
ka kadınlar tanıdım, patriyarkanın koyduğu engelleri 
fark ettim, feminizmi öğrendim. Elimi tuttuğu her 
adımda kendimle ilgili yeni bir şey öğrendim, onunla 
ilgili öğrendiğim her şeyi kendimde başka bir şeye 
dönüştürdüm, direnmeye dönüştürdüm.

Hiç korkmam ben Janis oldukça, şarkıları oldukça 
renklerimi kaybetmekten, silikleşmekten, gücümü 
kaybetmekten, varlığımı yitirmekten, düşmekten. 
Aynı kalıba sokmaya çalışan, kazanıp ancak tükete-
rek varolmamızı sağlamaya çalışan kahpe feleğin (!) 
çarklarından, uslu durursan sana çok güzel elbiseler 
alırım, saçlarını-gözlerini boyarım, aferin kızıma di-
yen pis patriyarkadan... Bağıra çağıra şarkılar söy-
lerim -come on, come on, come on take another little 
piece of my heart now baby!-, küfrederim, saçlarımı 
taramam, sütyen takmam, bağırırım, sesimi kısmam, 
bildiğimi okurum. Nasılsa Janis tutar elimi...

Notlar
* “Me & Bobby McGee”, Janis Joplin
** Umut Belek Erşen, “Birbirine Değen Hayatlar”, 
Kongre Bildirisi, Kadın Hayatlarını Yazmak: Oto/
Biyografi, Yaşam Anlatıları, Mitler ve Tarih Yazımı, 
19-20 Nisan 2014, İstanbul
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Serap Kurt

VOTKALI TİRAMİSU, GODOT 
ve HEP ÇİÇEK KALMAK... 

“Paylaştıkça dünyanın renginin değiştiğini gördüm, 
gördüğüm yeni renkler heyecanlandırıyordu beni.”

Amargi’nin yeni sayısının konusunu okuduğumda aklıma ilk düşen, 
votkalı tiramisu tadındaki o şahane kadındı! Karanlığın içinde ışık sa-
çan, bilgisiyle, duruşuyla, düşünceleriyle, bu adaletsiz dünyadaki cesur 
tavırlarıyla beni kendine hayran bırakan bir şahane kadın… Ahmet 
Kaya’nın “mavi” demesindeki tını gibiydi onu dinlemek... Sesinde hu-
zur vardı... gözlerinde samimiyet... yüreğinde dostluk...
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gibi hayal edin demişti bir seferinde, ben de sırt çan-
tamı açıp içindekileri sorgulamaya başladım. Kâh ek-
ledim, kâh çıkarttım. Etrafta olup biteni, insanların 
beni neden dışladığını, geldikleri ortamı, kendimi, 
ülkeyi, üniversiteyi, şehri, kadınları, erkekleri, gaze-
tedeki haberleri, iki kişi arasındaki diyaloğu, hayata 
dair daha birçok başka şeyi fark etmeye, anlamaya 
ve yorumlamaya başladım. Ve paylaştıkça dünyanın 
renginin değiştiğini gördüm, gördüğüm yeni renkler 
heyecanlandırıyordu beni. Bunu dile getirdiğimde 
bana galiba şöyle bir şey demişti: “İşte böyledir sos-
yoloji, tıpta okuyanların öğrendikçe kendi vücutla-
rında hastalık araması gibi sosyoloji de öğrendikçe 
hayatı sorgulatmaya başlatır insana. En ufak şeyde 
bile anlam aramaya başlarsın.” Öğrendikçe üzülme, 
öfkelenme, sesimi yükseltme katsayım arttı benim. 
Bir kadın cinayeti haberine olan tepkim adama küf-
retmekken önceleri, “ben ne yapabilirim?”e dönüştü. 
Erkek zihniyeti rahatsız etmeye başladı. Artan rahat-
sızlıklarım aslında iyileştiğimin habercisiydi. 

Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde düzenlediğimiz 
yürüyüşümüze katılmasını istediğimiz kadın araştır-
ma görevlisinin bize verdiği tepki “ben şiddet görme-
dim ki neden eylem yapayım?!” olmuştu. Yine başka 
bir öğretim görevlisinin kadın olduğu için bizi anlaya-
cağını umup uğradığımız haksızlığı kendisine dile ge-
tirdiğimizde, bize önerdiği tek şey susmamızdı. Ders 
kitaplarını okumak, üniversiteyi bitirmek değildi be-
nim hayatıma dokunan... Belki bir kadın yürüyüşü 
için bir hocanın kapısını çalmadan, uğradığım hak-
sızlığın farkına varamadan bitirecektim okulu. Okul-
dan sonra çalıştığım bir dönemde şoför bir amcanın 
çalışma ekibindeki hiç konuşmayan o arkadaşa dediği 
gibi, “bu dünyaya ot gelmiştim palak gidecektim!” 
Ot gelip palak gidenlere benden selamlar olsun; ben 
ot geldim de palak gitmeyeceğim, şükür! Bir şeylerin 
farkına varmamı sağlayan biri vardı çünkü hayatımda. 

Bana birey olmayı öğreten, doğru olanı korkusuz-
ca savunmayı ve ne olursa olsun yalan söylememe-
yi öğütleyen, en önemlisi de haksızlığa uğradığımda 
bana susmayı değil hakkımı aramam gerektiğini an-
latan, öğretmenim olmasının yanı sıra kimi zaman 
abla, kimi zaman bir arkadaş, hatta kimi zaman da 
bana anne olan dinlemelere doyamadığım nadide 
kadın... Yorumlarını her zaman dikkatle dinledim, 
dilinden dökülen her cümle çok kıymetliydi benim 
için. İlkokula giden bir çocuğun öğretmenini hayran 
hayran dinlemesi, ona sonsuz güven duyması gibi... 

Üniversite... evin dışında bir yer: Dev kapılar, film-
lerdeki amfiler, hikâyelerle dolu sıralar, yeni insanlar, 
kalıcı denilen dostluklar, hayaller, aşklar meşkler, ka-
çamaklar, balolar, mezuniyet ve en nihayetinde ih-
tişamlı kep fırlatma törenleri... Eh, ben de bunları 
hayal ederek çalıştım tabii ki sınava. Test yığınlarının 
arasında Godot’yu bekliyordum. Gözlerim hep yol-
da... Beni bekleyen yeni insanlar vardı. Biliyordum 
işte! Gitmeliydim. Artık daha fazla bekleyemezdim. 
Godot’yu beklemeye değil bulmaya gidiyordum. 
Kararlıydım yani! Aslında nereye gideceğimin de bir 
önemi yoktu. Sadece kazdığım tünelin sonuna gel-
miştim. Sonra öğrendim ki gideceğim yer deniz ke-
narında, kendi halinde - mi?!! Çoğu şeyin aslında hiç 
de öyle “kendi halinde” olmadığını oradan temelli 
döndükten sonra anlayacaktım - bir şehirmiş. Dört 
bir tarafı dağlar taşlarla çevrili, inişli çıkışlı bir şehir 
imiş Artvin. Bu şehir betimlemesi benim orada ya-
şayacaklarımın da öz bir betimlemesiymiş aslında...

Üniversitenin iyi kötü herkesin yaşamına, kişiliğine, 
düşüncelerine kattığı bir şeyler vardır elbet. Hatırlı-
yorum da ilk market alışverişimi... kasanın çalışanı 
bana bakıyor, ben de ona. Eeee? Aldıklarım karşılı-
ğında parayı istiyordu. Neyse ki yanımda para verecek 
kimse olmadığını fark ederek vermiştim parayı, anne-
min yeni aldığı cüzdanımdan çıkarıp. O yaşa kadar 
kasada parayı hep baban ödemişse, sen sadece bakkal 
amcaya cebindeki bozukluklarla ekmek, cips parası 
vermişsen kalırsın tabii öyle!! “Ev kızı”nda ne arasın-
dı cüzdan, para! Ama zaten ben fazla kalmayacaktım 
orada. Bu şehri sindirememiştim hiçbir yerime! Oraya 
her gelenin söylediği gibi yatay geçiş yapıp gidecek-
tim bu şehirden, bu karamsarlıktan, çaresizlikten... 
“Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım” filmi misali 
Artvin’de fazla kalmayacaktım ben de. Müsait yerde 
inecek vardı! İnmedi(m), inemedi(m), sonra da in-
mek istemedi(m)... Çünkü bir şeyler değişiyordu!

Okuldaki arkadaşlarım Kürt olduğum ama Kürtçe 
bilmediğimi söylediğim için dışlamışlardı beni ilk 
sene. Yalan söylediğimi, kimliğimi gizlemeye çalış-
tığımı, utandığımı söylemeye çalışıyorlardı. Onla-
rın can havliyle ve sanki belli etmeseler kimliklerine 
ihanet edeceklermiş gibi Kürtlüklerini ön plana çı-
karmalarını ise o zaman anlamamıştım, neden dış-
landığımı da zaten hiç irdelememiştim. Aslında çoğu 
şeyin farkında bile değildim. Kimliğimi, cinsiyetimi, 
düşüncelerimi, sosyolojiyi, hayatı o güzel kadınla 
paylaştıkça keşfettim ben! “Habitus”u sırt çantası 
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yata, elbet bir yerlerde bir gün güzel bir hayat bizi 
bekliyordu. Biz işte o yolu ince ince işleyip narin 
adımlarla yürümeyi seçtik. Kimseyi ezip geçmeden, 
kırıp dökmeden, haksızlığa boyun eğmeden. Karade-
niz savursa da şimdi her birimizi ayrı yerlere aklımız, 
ruhumuz, kalbimiz hep aynı yerde. Bir güvercinin 
kanat çırpışı işte hayat mücadelemiz; neydik, ne ol-
duk, ne olacağız?!! Aklımızda hep deli sorular... 

Dilerim bu yaşam telaşının içinde herkesin yüreğine 
dokunan bir Nihan olur… Hayatıma mis kokulu çi-
çek tohumları serpen kahramanım o benim... Onun 
hayatıma dokunduğu yerde bir çiçek açtı, bahar geldi 
ömrümün geri kalanına... Dokunduğu yerde açan çi-
çekler, kışı yaşayan diğer kadınlara da umut olsun… 

“... Amanın
Yine mi güzeliz yine mi çiçek
Hamdolsun
Altınbas kadehe yağ gibi dolsun...”

Hep çiçek kalmak dileğiyle, selam olsun tüm çiçek 
kokan kadınlara...
Umutla!

Hiyerarşiyi sadece derste anlattı o; ne kendini bizden 
çok üstün gördü ve ne de bizi kendisine ulaşılmaz 
kıldı. Seray Şahiner’in dediği gibiydi tam: “İkimiz 
birden sevinebiliriz, gökdeleni yıkalım!” İyi ki haya-
tımda! Bana öğrettiklerini umarım ben de bir gün 
öğretebilirim birilerine. 

Ayakta kalabilmemiz için kötülüklerin içinde de iyi 
bir şeyler bulup sevinebilmeyi, gülebilmeyi hatır-
lattı hep; bazen bir şarkının sözünde mutlu olduk, 
bazen okuduğumuz yazıdaki karakter olduk, bazen 
de Karadeniz’in hırçın dalgasına kahkaha attık, her 
şeye inat... Ama bu adaletsiz düzene pes edip yenil-
meyi hiç tercih etmedik. “Zaten zor olan bu hayatı 
biz istersek kolaylaştırabiliriz” dedi her zaman. Öyle 
de yaptık. İyi ki de yaptık. Çekilmez olan bu hayatı 
çekilir kıldık bir parça, kendimizce...

Ah! Ne çok ağladın arkamızdan bahtı kara deniz! Biz 
seni sevdik. Sen rengini karartsan da biz hep mavi 
gördük denizini… Şimşekler çaksa da hep aksinde, 
biz gökkuşağı çıkacak diye bekledik. Kalbimize gök-
kuşağının renklerini serpiştirmişti bir kere o güzel 
yürekli kadın. Bundan böyle sitem etmek yoktu ha-
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Ne demek acaba otuzların kadını? Var mı bizi birleş-
tiren bir şey? Bedeniyle aklını bozmuş kadınlar mı? 
Aile ve çocuktan başka bir dertleri olmayanlar mı? Öz-
gürlüğümü yaşarım, her istediğimle sevişirim, nasıl da 
kendimim, aştım ben diyenler mi? Yalnızlıktan kaçmak 
için öylesine ilişkiler yaşayanlar mı? Kendini tanımak 
için kitaplar okuyan, ama hayatlarında değişime kapa-
lı kadınlar mı? Leyla Erbil, Tezer Özlü, Tomris Uyar, 
Füsun Akatlı, Sevgi Soysal, Simone de Beauvoir okuyan 
kadınların canı acımıyorsa, değişmiyorsa arkadaşları, 
sevgilileri, erkekleri, kadınları, yalnızlıkları, ne anlamı 
var ki okumalarının? Ölsünler mi? O kadar da değil 
canım ama olmasalar bir şekilde. 

Ama en kanatıcı olanı ne biliyor musun? Onları umur-
samayacak bir noktaya geldiğinde -o döpiyesli teyzeleri, 
peygamber aşıklarını, tiksinç aç gözleriyle bakan adam-
ları, salak ve asalak ve kadınları, çocuk da kariyer de 
yaparım, pek harikayımcıları- aynı yolda olma ihtima-
lin olanların da, bazen derinde, bazen senin -salakça- 
göremediğin kadar ortalıkta, “onlar” gibi olmaları. Ne 
kadar azadesin ki o adamlardan/kadınlardan? Neyse 
bu kadar da haksızlık etme kendine.

Hayatımızı değiştiren kadınlar illa ki hayranlık ya da 
sevgi duyduklarımız olmak zorunda mı ki? Ben beni 
etkileyen olmak istemediğim kadınların/kadınlıkla-
rın portrelerinden bahsetsem?

Doğduğum muhafazakâr coğrafyadaki alev fışkıran 
gözleriyle ufacık kız çocuklarının bedenlerini ve de 
“hanım kız”lığa yakışmayacak gülüşlerini denetle-
yen çok kadın vardı. Tepkiyle büyüdüm bu kadın-
lara. Oysa okuduğum kitaplardaki kadınlar ne kadar 
tatlı, özgür, hayata ve babaya ve kocaya başkaldıran 
kadınlardı. Bakışımda, duruşumda, düşünme ihtiya-
cımda baskıcı, bana göre anlamsız, kabulleri düzenin 
kolaylığına uygun, “ahlaklı” ahlaksızlıklardan uzak 
durmak istedim. (Yıllar sonra Deniz Kandiyoti’nin 
“Cariyeler Bacılar Yurttaşlar”ını okuduktan sonra 
ataerkil sarmalın korkunçluğunu hissederek yeni ve 
sinir bozucu ve sığlığımı boylu boyunca önüme seren 
bir sorgulamaya girecektim.) 

O döpiyesli “Cumhuriyet kadınları”ndan da olmak 
istemedim. “Modern ve çağdaş” görünümlü, kadınlı-
ğını unutmuş, hatta yok saymış, hatta kadınlığını ve 
başka bir hayat tahayyülünü deneyimlemek isteyen 
kadınları tuhaf ya da dejenere olarak kodlayan ve de 
daha tehlikelisi kendi sınırlı sorgulamalarını çağdaş 
ve de -gizlice-  iffetli gören kadınlardan çok şey öğ-
rendim. Bu kadınlara daha tepkiliydim; daha fazla 
imkânları olmasına rağmen bu halde takılı kalmala-
rına ve de ötekileştirmeyi meşrulaştırmalarına anlam 
veremiyordum. Dahası korkunç ikiyüzlülükleri kor-
kutuyordu beni.   

Bedeniyle kafasını bozmuş kadınlardan olmak is-
temedim. Ama hiç böyle bir kaygısı yokmuş “gibi” 
davrananlardan da olmak istemedim. Bu hâlihazırda 
beğenilen ya da beğenilmeyen bedenlerden mütevel-
lit de değil. Bu hâkim olanı reddetmek ve de hâkim 
olanı reddeder gibi “görünmek” üzerine. Bir itiraf 
kültüründen bahsetmiyorum ama saçma ya da rahat-
sız edici olsa da hissettiklerini reddetmemek, deşe-
lemek, yer yer acıtmak, arada okşamak minvalinde. 
Bu korkunç kodları sorgulamadan yokmuşlar gibi 
davranmak çözüm değil ki?

Aileyi salt verili, her ahvalde birbirimize destek ola-
cağımız ve de yaşlanınca birbirimize bakacağımız bir 
azizelik gibi gören kadınlardan olmak istemedim. 
Olayı social contracts bağlamında görebiliriz de, üs-
tüne müthiş güzellemeler yapıldığında ve de ayrıca-

Özlem Gülçiçek

“Ben kendi olmadıklarımın ve de 
olamadıklarımın gerçekliklerinden de 
çok etkilendim.”

NEGATİF’İN 
İÇİNDEKİ 
ÜTOPYA



dosya: Kahramanlarımız  59

lık gibi sunulduğunda kusasım geliyor. Ben ailenin 
özne olabildiğimiz, ya da bu “hayali” denediğimiz, 
saygı duyduğumuz, sahici bir özen gösterdiğimiz, 
sevgi ile kurulanını çok önemsiyorum. O sebeple de 
bu ikiyüzlü ya da özensiz sevgi taklitlerine taham-
mülsüzüm. Onlar gibi olmak istemiyorum; anlamsız 
bulduğum bir “aile ve çocuk” kaçakçılığı üzerinden 
aileyi ayıp buluyorum. Hele de sevdiğin adamla/ka-
dınla gözlerini açaraktan mutlu olmayı, bir insanı 
tanıyarak sevmeyi, alışkanlıktan ziyade içinde hisset-
meyi, ayakların uyumsuz mutluluğunu düşününce ve 
de ileri giderekten hissedince Lascaux hayalime dair 
bir mücadele derdine düşüyorum. 

Mütemadiyen kendini kandıran ve de “aşmış” oldu-
ğunu düşünen kadınlardan olmak istemedim. Evet, 
bir “bilgelik” yolunun sevdalısıyım hatalarıyla, eksik-
likleriyle. Yer yer kuşkuya düşsem de, insanın ken-
di yolunda kendine özel bir “ilerleme” olabileceğine 
dair inancım yahut umudum da hala var. Ama bu 
“çözdüm” ya da “bilirim” haline tepeler kadar uzak. 
Ya da belki kendimi kandırabilme özelliğimi hayli 
kaybettiğimden onları kıskanıyorum.

Ama hocam, ergonomik yalanları ne yapacağız? 

Hayatını gizliden ya da açıkça bir adamın tapusunu 
almaya adayan kadınlardan çok şey öğrendim. Ev-
liliği bir onaylanma ve de sosyal hayat yalanlaması 
üzerinden kuran kadınlardan olmak istemedim. Ama 
yaşadığı toplumsal baskıların etkisindeyken tapuyu 
“gizlice” “özel” gören kadınların bu yalanlama halin-
den de hiç hazzetmedim. Hele tapuyu alınca kendini 
“açıkça” özel hissetmelerinden irkildim.

Ben kendi olmadıklarımın ve de olamadıklarımın 
gerçekliklerinden de çok etkilendim. Sahici olmadı-
ğım ve de olamadığım anlardan hayli tiksindim. Ayıp 
dedim kendime, utandım. Değiştirmek istedim ma-
kul bir zaman sonra. Bazen makul süreleri geçtim.  

Olmak istemediğim kadınlara eleştirirken dehşetle 
olmak istemediğim kadınlıklarımı gördüm. Ellerim-
le yüzümü kapattım çocuk gibi. Bunca zaman sonra 
ilerleme nerde dedim. Acıyla karışık kendi kadınlı-
ğımdan utandım. Kadınlığımın bazı hallerindeki 
utançtan da çok şey öğrendim.  

Ama kadınlık da böyle bir olma hali değil ya sevgili 
arkadaşımın öğrettiği gibi bana. Kadınlığımız da de-

ğişiyor, dönüşüyor, yara alıyor, yanıyor, tükenmeye 
yüz tutuyor. Sorguladığımız, hatta küçümsediğimiz 
kadınlıklar da değişiyor. Çokça olmuyor da, değişsin 
istiyorum kadınlıklarımız.

Farkındayım, şikâyetlerimin bir kısmı pek lüks ka-
çıyor, değil mi? Bunca kadın cinayeti, bunca ezilmiş 
ve sömürülen kadın varken; hayatını değiştirmek için 
başka bir sosyallik görememiş niceleri varken, bu orta 
sınıf bunalımları ne şımarıkça! Ama devrim olacak ve 
tüm kadınlık dertlerimiz bitiverecek değil ki. Yürü-
yen bir gündeliğimiz var ve kişinin kendini bulma-
sında kendi “şımarık” deneyimleri de küçümsenme-
meli. İçi doldurulmamış, slogan ekseninden yürüyen 
ve de “kendi” başını ve deneyimlerini kuma gömen 
bir hal de tehlikeli değil mi? Ben istemediğim kendi-
liklerimin portrelerini pek önemsiyorum.

Dün 33 oldum. Hayal ettiğim olgun, bilge, her eyle-
mini kendi inandığı doğrultuda yapan, güçlü, komik 
ve mutlu kadın olmaktan oldukça uzağım. Okumak 
istediklerim, düşünmek istediklerim birikiyor. Kor-
kunç çabalarımla yarattığım kazanımların üstü bu-
ğulanıyor. Aklımı ve kalbimi güzelleştirmek istedikçe 
estetik ve haysiyet yoksunu bir dünya minik ayak-
larımı kendine çekiyor. Dizlerim parçalanıyor. Ama 
kalkıyorum işte. Olmak istemediğim kadınlıklardan 
kurtulma çabam bana umut oluyor. “Uzanıp kendi 
yanaklarımdan öpüyorum.”   

Çocukluğumdan ya da gençliğimden bir kadından: 
“Neresindeyim hayatın, neresindeyim kadınlığın, çe-
lişkim kendi içimde, neresindeyim ben aslım’ın?” 

Sarah Abbott, Wind
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Nevin Yıldız

“Terlikli kahraman mı olur demeyin, soba yakan oluyor da 
terlikli mi olmuyor, aşk olsun.”

ŞIPIDIK TERLİKLİ
KAHRAMAN
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Kahramanlar üstün yeteneklerle donatılmış gıpta edi-
lesi insanlardır. Ya da şöyle diyelim; yeteneklerinden 
dolayı artık insan değillerdir. Ama bizim kahramanı-
mızın öyle doğaüstü yetenekleri yok. Onun yetenek-
leri olsa olsa olağanüstü. Bu nasıl bir kahraman diye 
sorarsanız çok ayıp edersiniz. Size tavsiyem, kalp gö-
zünüzü açıp dikkatli bakın, iyice bakınca görülüyor.

Sabahın ilk ışıklarıyla açtı gözlerini kahraman. Gün 
henüz aydınlanmamıştı bile. Ama hem bugün için 
hem de dün için yapılacak o kadar çok şey vardı ki. 
Dün için dediysem, dünden kalan, yetiştirilemeyen 
işleri kastettim. Zar zor doğruldu, kemikleri bile sız-
lıyordu. O sırada yanında dönüp duran, horuldayan 
kocasına çarptı gözü, hayat sana güzel diye düşündü 
kahramanımız. Sabaha karşı gelmişti yine eve, ge-
cenin bir saatinde çok acıkmış ve kahramanı uyan-
dırmıştı. Yiyecek bir şeyler istiyordu, “ne olsa getir” 
demişti bağırarak. Kahraman anca koymuştu başını 
yastığa oysa. Ama dedik ya güçleri olağanüstüydü, 
ikilemeden kalktı yataktan. Gözleri yarı açık mutfa-
ğa vardı, ne varsa evde, buldu buluşturdu yardıma 
muhtaç adamı doyurdu. Bu da yetmedi zavallı koca-
ya. Öyle kafa hoş, karın dolu olunca biraz da eğlence 
ister canı tabii adamın. “Soyun” dedi kahramana, e 
görev beklemez soyundu bizimki. Her işe koşar her 
türlü ihtiyacı karşılardı kahraman. Onu da yaptı hak-
kıyla. Gece mesaisi bittiğinde saat sabahı etmişti ne-
redeyse. E kahramanlar uyumaz tabii. 

Şimdi uyanmakta zorluk çeken kahramanı bekleyen 
işler dağ gibiydi. Bilirsiniz kahramanların çocuklarla 
arası çok iyidir. En çok onları sever en çok onlara 
yardım ederler. Ne de olsa çocuk dediğin toplumun 
geleceği, ailenin, devletin istikbalidir. Onlar olmazsa 
soyu kuruyası insan ırkı yok olur gider. Kahraman 
mutfağa gitti çay koydu, sonra sobayı yakmaya yel-
tendi. Ama yakamadı, çünkü kömür yoktu. Hiç erin-
medi, paltosunu ya da pelerinini mi diyelim, giydi. 
Kovasıyla evin bahçesindeki derme çatma kömürlüğe 
yollandı. Beş aygır gücündeki kahraman kürekle Al-
lah ne verdiyse kovaya doldurdu. Kova o kadar bü-
yük kahraman o kadar küçüktü ki uzaktan görseniz 
yok canım bu kadın bu kovayı kaldırır dersiniz. Ama 
tek hamlede kaldırdı kovayı. Her ne kadar belinden 
gelen sesi karşı komşu bile duyduysa da itibar etmedi 
bizimki o sese. 

Elini soba kovasının en derinlerine daldırıp ateşin 
dört bir yanı eşit ve makul bir biçimde sarması için 

çok çabalaması gerekiyordu. Ne de olsa o da her kah-
raman gibi eşitliğin ve adaletin dağıtıcısıydı.  Sobayı 
yakarken elinin yanmadığını da fark etti kahraman.

Derken buzdolabını açtı, dolapta birkaç kurumuş 
zeytin biraz peynir az biraz da tabağın altına yapışmış 
reçel vardı. Düşündü kahraman acaba bu ne reçeliy-
di ki, vişne mi çilek mi? Karar veremedi ve konuyu 
kapattı, nice konular gibi reçel konusunu da kapat-
mıştı. E kahraman pratik olmalıydı, hayat akıp gi-
diyordu ve yardıma muhtaç olanlar onu bekliyordu. 

Asıl sorun şuydu, biri yedi diğeri dokuz öbürü de on 
beş yaşında olan üç çocuğu bu kadarcık şeyle nasıl 
doyuracaktı. Cüzdanını karıştırdı, sonra aklına bo-
zuk paraları koyduğu kavanoz geldi. Ama o da ne, 
kavanozun yerinde yeller esiyordu. Demek erkek ko-
canın ihtiyacı olduysa, olsun, demek ki çok sigarasız 
kalmıştı ya da canı rakı falan çekmişti. Hemen em-
pati yaptı, kahraman olmak bunu gerektirirdi. O da 
insandı nihayetinde, yani koca. Aaa dedi kahraman 
buldum, ayağına terliklerini geçirdi ve kendini soka-
ğa attı. Terlikli kahraman mı olur demeyin, soba ya-
kan oluyor da terlikli mi olmuyor, aşk olsun. Mahalle 
bakkalına gitti, e kahramanı herkes sevecek diye bir 
şey yok, bazısı hiç haz etmez bu kahraman milletin-
den, bakkal kahramanı görür görmez surat astı. 

Peynir, zeytin bir de reçel istedi kahraman, bakkal-
dan. “Para” dedi kahramana bakkal hiç utanmadan. 
Nerede görülmüş ki kahramanların para taşıdığı 
ayol. Tabii ki “yok” dedi kahraman, gayet kahraman-
ca bir edayla. “O zaman sana ne peynir ne de zeytin 
yok, hele hele reçel hiç yok” dedi kötü kalpli bakkal. 
Ama bizim kahraman hiç pes eden türden değildi. 
Bir kahraman ve haklı olarak kendi için hiçbir şey 
istemediğini ne yapıyorsa çocuklar için yaptığını söy-
ledi. Ama bakkal birikmiş borçlardan mütevellit kara 
kaplıyı çıkardı ortaya. İşte bu silah onu aşıyordu, kara 
kitap savarı da yoktu ki yanında, evde de hiç kalma-
mıştı. Zaten kalsa onu alır gelir istediğini götürürdü. 

Kahramanların kafa zehir gibi çalışır bilirsiniz. Me-
sela olmadık şeylerden ne bileyim gazoz kapağından 
silahlar yapar veya hiç beklenmedik bir anda uça-
rak tekme atarlar ki buna uçan tekme de diyebiliriz. 
Bizimki sizin o bildiğiniz kahramanlardan daha da 
fazla kahraman ya,  hemen buldu bir yolunu. Bak-
kala dönüp şöyle bir baktı ve dedi ki “biliyorsun ça-
lışıyorum, borçlarımı takside bağla İsmail Efendi”. 
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“Nasıl” dedi bakkal, “ben beşe kadar okudum” dedi 
kahraman, “gel sana göstereyim”. Defteri aldı önüne, 
kalemi kavradı narin parmaklarıyla ve başladı hesap 
kitap ne varsa döktürmeye. Kara kaplısı haritaya dö-
nen bakkalın kafasındaki tüm koordinatlar alt üst ol-
muştu. Çünkü bakkal beşe kadar bile okuyamamıştı. 
E eğitim şart biliyorsunuz!

Bakkal on dakikalık bir maratonun ardından ala-
caklarını eşit sayıda takside bölmenin ve nihayetinde 
alacağını alabileceğini anlamanın verdiği o tarifsiz 
hazla, bizim kahramana “dökkan senin” demekte 
hiçbir beis görmedi. E bankalar da böyle yapmıyor 
muydu sanki, aldığın her şeyi eşit taksitle kuruşu 
kuruşuna tahsil etmiyor muydu senden? Bizim kah-
raman da elinde poşetler ayağında şıpıdık terlikler 
uçarak eve vardı. 

Eve vardığında her biri diğerinden suratsız üç velet 
önce tuvalet sırası için sonra sobanın en yakınında 
oturmak için kanlı bir savaşa giriştiler. Her ne kadar 
bu savaş birinin hela taşlarını öpmesi diğerinin de ser-
çe parmağını sobada cızlatması ile sonuçlanmışsa da 
felaketlere yol açmamıştı. Üç ekmek, az zeytin biraz 
da reçelle kahvaltı bitmişti. İçerden gelen böğürme ve 
bağırma arası ses ile ürken kahraman, çocukların çok 
gürültü yaptığını fark etti. Ona mutluluğun şarkısı 
gibi gelen bu cıvıltılar kocası için matkap sesi etkisi 
yaratıyordu. E ne de olsa adam sabaha kadar içmiş, 
yemiş ve sonra da malum işini görüp yorulmuştu. 
Empati şarttı ve bu tür koşullarda can güvenliği için 
kaçınılmazdı. Kahraman bir şeyler atıştırmak için 
sofraya yöneldiğinde ise bir şey hatırlamıştı: Kahra-
manlar çok da yemek yemez yahu. Az biraz ekmek, 
bir bardak şekerli çay, bir iki zeytin yeterdi. Yardıma 
muhtaçlardan sadece bunlar kalmıştı.

Bizim kahraman aç, uykusuz ve terlikli koyuldu yola. 
İşe gitmek, ne işi ya, kahramanlık yapmak gerekiyor-
du. Memleketin insancıkları yardım beklerdi. Ama 
yardım edeceği insanlara ulaşması da ayrı bir zahmet-
ti. Önce yürüdü, sonra tıka basa bir dolmuşa bindi, 
sonra indi bir başkasına bindi, sonra yine yürüdü ve 
nihayet ihtiyaç sahibinin evine geldi. Kapıyı anahtar-
la açtı, etrafına şöyle bir baktı, bu insanların gerçek-
ten yardıma ihtiyacı vardı. Evin her tarafında saçılıp 
dökülen yemek kırıntıları neyin işaretiydi ki acaba? 
Cinler periler mi basmıştı evi? Ya şu çoraplar, peki 
kapı ağzında birikmiş çamurlu ayakkabılar. Aman 
tanrım banyo, her tarafı çeşitli atıklarla dolmuş bir 

çöp kutusu. Empati bir kahramanın en önemli sila-
hıydı, silahını çıkarttı salondaki koltuğa oturdu ve 
etrafı sahip olduğu bu en güçlü silahla taradı. 

Kahraman işe önce evi toplamakla başladı, o kadar 
hızlı ve çevikti ki anlatılmaz ancak yaşanır. Kolları 
ve ayakları haddinden fazla uzuyordu. Tonton aile-
sinin bir ferdiydi sanki. Bilmeyenler için hatırlatma, 
Tonton Ailesi seksenlerin siyah beyaz dünyasında 
TRT ekranına yansıyan bir çizgi filmdi. Bu ailenin 
fertlerini ilginç kılan tek şey hantal ve yuvarlak be-
denlerine rağmen uçsuz bucaksız uzayan uzadıkça da 
bir kuğunun boynu gibi zarifleşip çevikleşen kolları 
ve bacaklarıydı. Hatta annemden olmadık şeyler is-
tediğimizde “Ben Tonton ailesi miyim!” diye çemki-
rirdi bize.  Annem kadar küçük ve annemden daha 
da zayıf olan kahraman ise Tonton ailesinin bir ferdi 
gibi kollarını uzatıp olmadık yerlere, olmadık şeyleri 
toplama yeteneğinde. 

Mesela evin küçük kızının iki grostonluk koltuğun 
en arkasına düşen bebeğini almazsa içi rahat etmez. 
Zaten onun içi rahat etse de evin hanımı oyunca-
ğın aynı yerde kaldığını görürse çok üzülür. O kadar 
üzülür ki kahramana inancını yitirir, samimiyetin-
den ve titizliğinden şüphelenir. Ya da onuncu katta 
olan bu apartman dairesinin milyon kadar camının, 
en birinci santimetresinde yer alan münasebetsiz 
yağmur damlacığının oradan silinmesi gerekiyordur. 
İncecik camı saydam bir su gibi gözükmesi için 35 
bilemedin 36 numara kadar büyük ayağının üçte 
birinin sığdığı yağmurluklarda yürümeyi de göze 
alır kahraman. Norveç’in fiyortları kadar ince ve 
buzlu olan yağmurluklar, ya da pencere kenarlıkları 
onun için geniş ve düz ovalara dönüşür, ferahladıkça 
ferahlar. Hani bir iki kez ayağı tökezlemedi de de-
ğil, ama olsun bizim kahraman kahramanca denge 
kurmayı, ayakta kalıp düşmemeyi de iyi bilir. Zira 
dar alanda yaşamak ve hatta sert darbelere karşı dik 
durmak onun çoktan öğrendiği bir hadisedir. Mesela 
bir keresinde yine kocasıyla antrenman yapıyorlardı, 
kahraman yediği sert darbelere rağmen tökezleme-
den dimdik ayakta kaldı. Hatta öyle bir denge tut-
turmuştu ki kocası da buna şaşıp, “e kız tamamdır 
sen oldun” demiş öldürücü darbeyi de bunun sevin-
ciyle indirmişti. Zaten tüm öldürücü darbeler böyle 
bir sevinçle gelmez miydi?

Sıra ovalamaya gelmişti, yerleri, banyoyu, fayansla-
rı... Hepsinin bir dost eline ihtiyacı vardı, yardıma 
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muhtaçtı tümü. Dedik ya kahraman mini minnacık 
bir kadındı. Ama siz aldanmayın onun minyon cüs-
sesine, kol kaslarının gücü en az Rambo kadardı. Bir 
de ellerinin içinde, tam da ayasında özel bir madde 
vardı. Bu madde hem camlara ve ince yağmurluklara 
yapışmasını sağlıyordu hem de banyo fayanslarının 
üstüne cömertçe döktüğü çeşitli kimyasallara karşı 
korumalıydı. 

İşini bitirdi, pelerini taktı arkasına, şıpıdık terlikleri-
ni geçirdi ayaklarına ve çıktı sokağa. Elindeki üç ku-
ruşa baktı, kahramanlık zor zanaatti. Az parayla çok 
şey yapmayı gerektirirdi. Çocuklardan küçüğü ondan 
muz istemişti, kocası “maymun musun la” diye vur-
duğunda çocuğun kafasına kahramanın içi gitmişti. 

Aldığı bir muzu, sekiz ekmeği tek atımlık kalmış 
canıyla mutfağa bıraktı. Tam ayağını uzatacaktı ki 
dışarıdan gelen uğultuyla oturduğu yerden fırladı. 
Bir kitle evine doğru geliyordu, çoğu çocuk birazı 
kadın ve erkek olan bu kitleden ürktü. Ama görev 
beklemez dedi ve mutfağa koştu. Kahraman büyük 
bir heves ve şefkatle kocasının akrabalarından olu-
şan bu güruha yemek yapmaya koyuldu. Koyuldu ki 

ne koyuldu rengi kahverengiye çaldı mutfak dolabını 
açınca. Az buçuk nohut biraz da bulgur vardı, kime 
yetseydi? Ama o yoklukların kahramanıydı, zaten 
aşure denen karmaşık ve doyurucu besin de kendi 
soyundan gelenlerin icadıydı. Köklerine dönen kah-
raman evdeki her nevi bakliyatı en küçük zerresine 
kadar sömürüp şahane bir sofra kurdu. O ara misa-
firin veledi muz da muz diye çığırmaya başladı. Ne 
muzu dedi kahraman, göz yanılsaması her hal diye 
yüksek sesle bağırarak. Velet arkasını dönünce de 
muzu soyduğu gibi ağzına tepti. Tepmesiyle oğlunun 
yanına varıp ağzındaki lokmayı onunla paylaşması 
bir oldu. Oğlu muz ve salya arası bir şey yedi ve haya-
tı boyunca yediği her muzda bu muhteşem karışımın 
tadını aradı.

Kahraman bütün gece açları doyurup besledi. Ha bir 
de okeye dönen erkeklerin etrafında dönmeyi ve ka-
dınlara laf yetiştirip hizmet etmeyi de ihmal etmedi. 
Gece yarısı olduğunda el ayak çekildi, herkes evine 
gitti, kahramansa her yanı tarumar olmuş bu savaş 
alanını terk etmedi. Derledi, topladı, yıkadı pakladı, 
sabaha karşı uzandığı yataktaki adam ise yine yardım 
beklerdi.
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1997 doğumlu Malala Yusufzay, Pakistan’ın Svat va-
disinde dünyaya gelmiş. Bu bölge öyle güzelmiş ki 
vadinin girişindeki tabelada “Cennete hoş geldiniz” 
yazıyormuş. Malala’nın babaannesi ona hep “Hiç bir 
Peştu toprağını terk etmez ya yoksulluk nedeniyle ya 
da aşkı uğruna gider” dermiş. Ancak 2000’li yılların 
başında her şey değişmeye başlamış. Cennet vadi-
si yerini insanlık dışı olaylara bırakmış. Bu tarihten 
sonra bölgede Taliban’ın yeni kural ve uygulamaları 
hâkim olmaya başlamış. CD ve DVD’ler günah ilan 
edilmiş, ardından televizyon bu listeye eklenmiş. 
Sonu gelmeyen dayatmalar ahlak polisliği, burka zo-
runluluğu (her taraftan kapalı, giyenin önünü gör-
mesi için yüz kısmı kafesli çarşaf ), kız ve erkeklere bir 

“Kurşunların bizi susturacağını sandılar,
ama başarılı olamadılar.”

arada okuma yasağı, on beş yaşından itibaren hiçbir 
kadının sokakta yalnız yürümemesi ile devam etmiş.  
Malala’yı en çok etkileyen şey, çok sevdiği okulundan 
ayrı kalacak olmasıymış. Çünkü 2009 yılında kızla-
rın okula gitmesi yasaklanmış. İşte belki de o andan 
sonra Malala’nın asıl mücadelesi başlamış. 

3 Ocak 2009’da “Pakistanlı Kız Öğrencinin Gün-
lüğü” başlıklı ilk yazısı BBC Urdu internet sitesin-
de yayınlandı. Artık o Malala değil, “Gül Makai” 
olmuştu. Yazılarında takma isim kullanmak zorun-
daydı ama önemli olan sesini duyurmasıydı. Gül 
Makai’nin günlük yazılarında bazı satırlar şöyleydi: 
“Bugün 14 Ocak, okula moralim bozuk başladım. 

Pelin Zenginobuz

“SESİMİZİN DEĞERİNİ ANCAK 
SUSTURULDUĞUMUZDA 

ANLARIZ”
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Çünkü yarın kış tatilinin başlangıcı. Okul müdürü 
tatili duyurdu. Fakat tekrar açılacağı günü duyur-
madı. Böyle bir durum ilk kez oluyor. Tatil süresi 
ile beraber okulun açılış günü de açıklanırdı. Benim 
tahminim, Taliban’ın kızlar okuluna 15 Ocak’tan 
itibaren yasak koyması. Kızların bir bölümü mut-
suz, eğer Taliban sözünü uygularsa okula devam 
edemeyecekler. Kızlardan iyimser olanları, eğitimin 
hatırı için başka yerlere -Taliban’ın etkisinin olmaya-
cağı bölgelere giderek okula devam edebileceklerini 
düşünüyorlar.” Henüz 12 yaşında olan bir çocuğun 
düşüncesinde, içinde olmaması gereken bu korku 
büyük haksızlıkların başlangıcıydı. Her geçen gün 
okulundan, öğretmeninden, kitaplarından, kalemin-
den uzaklaştırıldıkça daha çok yazdı Malala. “Okul-
lar açılmayalı erken kalkmıyorum. Saat 10 gibi 
kalktım. Arkadaşlarım okul ödevlerimiz konusunda 
ziyaretime geldiler. Bugün 15 Ocak, Taliban’ın teh-
dit dolu bildirisini yok sayarak çalıştık.” Küçücük 
bedenler, kocaman yürekler alevlenmişti bir kere. 
Yayınlanan yazıları büyük ses getirmeye başlayan 
Malala’nın en büyük destekçisi ailesiydi. “Urduca 
yazdığım günlüğüm BBC’de takma adımla yayım-
landı. Takma adım Gül Makai. Annem ve babam bu 
ismi beğendiler. Gerçek adım Malala anlamı, keder-
üzüntü. Babam adımın niçin Gül Makai olarak de-
ğiştirmediğimizi sordu. Babam yayımlanan yazımın 
çıktısını getirdi ve gülerek, o güzel yazıyı kızının ya-
zabilmiş olduğuna inanamadığını söyledi.” 

2009 yılının sonlarına gelindiğinde Malala’nın ger-
çek kimliği duyulmuş ve dünyada büyük üne sahip 
olmuştu. Savaşın ağır izleri, tehditlerin en büyükleri 
kapılarındaydı. Ama Malala biliyordu ve CNN’e yap-
tığı açıklamada “Eğitim almaya hakkım var. Oyun 
oynamaya hakkım var. Şarkı söylemeye hakkım var. 
Konuşma hakkım var. Alışveriş yapma hakkım var. 
Ve ayağa kalkıp konuşmaya hakkım var” demişti. Ül-
kede şeriat kuralları tek ve daimi hale geldikçe de-
ğişen yaşam, özellikle kadınların sonunu getirmek-
teydi. Kadınlar, ikinci sınıf insan olarak görülüyorlar, 
hatta yok sayılıyorlardı. Ve bu kurallara karşı çıkan-
lar, onlar için düşmandı. Malala ve ailesi tehditler 
almaya başlamıştı. Malala kendisine saldırıda bulu-
nabilecek bir terörist karşısına çıktığında ne yapabi-
leceğini bile düşünmüştü. “Belki de ayakkabımla ona 
vurabilirim” diye geçirmişti aklından; fakat böyle bir 
şey yaparsa teröristten bir farkı kalmayacağına karar 
verdi. En iyisi ona “Beni vur ama önce dinle. Bu yap-
tığın yanlış. Benim sana kişisel olarak bir garezim yok 

ki. Tek istediğim, bütün kızların okula gitmesi!” diye 
yalvarmaktı. Belki o zaman onu dinleyip anlayabilir 
ve hak verir diye hayal etmişti Malala. Ancak korku-
lan oldu ve 9 Ekim 2012 tarihinde saldırıya uğradı. 
Okul servisiyle eve dönerken iki kişinin aracı durdur-
masını önce normal bir kontrol sanmıştı. Biri servi-
sin içine geçerek “Malala hanginiz?” diye sormuş ve 
küçük kıza silahını doğrultmuştu. Bir anda patlayan 
ateş ile Malala başından akan kanla arkadaşının üze-
rine devrilmiş ve ondan sonrasını bir daha hatırlama-
mıştı. Önce Pakistan’da ardından hemen İngiltere’de 
tedavi altına alınmıştı küçük kız. Ve yine büyük bir 
mücadele örneği göstererek hayatta kalmayı başar-
mıştı. Taliban ise tehditlerini sürdürmekte ve “Biz 
Malala’yı kızların eğitim hakkını savunduğu için de-
ğil, İslamiyet’e saldırdığı ve İslamiyet ile dalga geçtiği 
için hedef aldık. Eğer Malala’yı tekrar ele geçirirsek 
bu kez kesinlikle öldüreceğiz ve ölümünden gurur 
duyacağız.” açıklamasını yapmıştı. Bu korkunç tablo, 
çektiği hiçbir acı ve zorlu iyileşme süreci Malala’yı 
yıldırmamıştı. O Birleşmiş Milletler Genel Konse-
yi’ndeki konuşmasında “Kurşunların bizi susturaca-
ğını sandılar ama başarılı olamadılar. Teröristler beni 
hedeflerimden döndürebileceklerini sandılar ama 
hiçbir şey değişmedi. Zayıflık, korku ve umutsuzluk 
öldü. Güç, cesaret ve gayret doğdu.” demişti.

Uluslararası gündemde geniş yer bulan Malala New 
York Times gazetesinin hazırladığı belgeselde yer al-
mıştır. Gün geçtikçe sesi dünyanın dört bir yanına 
ulaşan Malala Beyaz Saray’da ABD Başkanı Obama 
ile görüşme yaparak, kendi ülkesini ve yaşadıklarını 
anlatma fırsatı bulmuştur. Onun artık en büyük ama-
cı kızların eğitim almasını sağlamaktır. Malala’nın 
hayali ise bir gün tekrar ülkesine dönebilmek ve ora-
da siyasetçi olmaktır. 2014 yılında Malala’nın Pakis-
tan’daki olayları ve kendi yaşadıklarını anlattığı kitabı 
çıkmıştır. Her satırı insanın içini sızlatan bu olaylar 
kabul edilemez. Bu yüzden tüm dünyaya ve özellikle 
kadınlara sesleniyor Malala: “Sesimizin değerini an-
cak susturulduğumuzda anlarız”.

Şu anda 17 yaşında olan bir genç kız belki de yaşa-
mının yarısını bunun için mücadele ederek geçirmiş 
ve devam da edecek. O benim için günümüzün en 
güçlü kahraman kadınlarından. Malala, onun okul 
arkadaşları ve daha niceleri bu sorunun en mücadele-
ci kimliklerindendir. Hiçbir baskı ve zulümden kork-
madan savunusuna devam eden bu küçük kız 2014 
Nobel Barış Ödülü sahibidir. 
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Daha çok küçükken kendimi Aylin’in dünyasında 
bulmuştum. Ne seksizmin ne de feminizmin farkın-
dalığı vardı bende; ama o zamanlar anlamıştım bir 
kadın olarak aslında ne kadar güçlü olabileceğimizi. 
Ve bu Aylin Devrimel’in hayatının anlatıldığı Ayşe 
Kulin’in Adı Aylin kitabı sayesinde olmuştu.

Gelelim Aylin’in fırtınalı, trajedilerle ve kalp kırık-
larıyla dolu; ama bir yandan da o çok başarılı hayat 
hikâyesine. Kitabı okumayanlar için biraz bahse-
deyim hayatından. Hikâyesi Paris’te bir otelde tey-
zesiyle buluşmasıyla başlıyor. Aşklar ve başarılarla 
dolu hayatı tam da burada doğuyor. Aşkı seven bir 
kadın Aylin. Paris’te tanıştığı Arap prensle evleniyor 
örneğin. Tabii aralarındaki kültür çatışması evliliğin 
bitmesine sebep oluyor. Bu bitişin en önemli sebebi, 
evlilik boyunca hayatının kısıtlanması. Bunu değiş-
tirmek için yapması gereken en mantıklı şeyi yapıyor 
ve yoluna tek başına devam ediyor. Sırf kendisi için 
evliliğini bitirebilen bir kadın toplumda nasıl karşı-
lanır bir düşünün; ama tabii ki bunun bir önemi yok 
çünkü Aylin güçlü bir kadın ve dikkatimi bu kararını 
aldıktan sonra çekmeye başladı. Dönelim hikâyeye, 
bu ayrılıktan sonra, tıp okumaya karar veriyor Aylin. 
Çoğumuz kötü bir şey yaşadığımızda pes ederiz ya 

da uzun bir süre bir şeylerden elimizi eteğimizi çe-
keriz. Oysa bir kadın olarak neler yapabileceğimizin 
farkında değiliz belki de. Aslında o kadar güçlüyüz 
ki, hayatımıza tek başına da gayet güzel devam ede-
biliriz. Bunun yanı sıra biraz aşktan da kimseye zarar 
gelmez öyle değil mi? Aylin de tam bunu yapıyor. 
Kariyerine, hayatına devam ederken gönlünün ka-
pılarını da kapatmıyor. Ne yazık ki sürekli kalbi ve 
kariyeri arasında kalıyor. Tahmin edersiniz ki o ka-
riyerini seçiyor her bir hayal kırıklığının ardından. 
Her seferinde seçim yapmak mecburiyetinde kalmak 
belki de en sıkıcı şeylerden biri; ama bizi biz yapan 
da kendi seçimlerimiz. Tam bu noktada Aylin Dev-
rimel benim kahramanım oluyor. Çünkü o her za-
man kariyerini yani kendini seçiyor. İdeallerini her 
zaman bir adım önde tutuyor ve diğer seçenekler bu 
ideallerle yarışamıyor. Böylesine güçlü, mantıklı bir 
kadın olmasının yanında bir o kadar da duygusal as-
lında. Yani her mantıklı karar alan taş kalpli olmuyor. 
Önemli olan ideallerin egoya dönüşmemesi, sanırım 
çoğumuzun beceremediği şey bu. Demem o ki kendi 
için bir şeyler yapmalı insan. Kendi ayaklarının üs-
tünde durmaktan daha kutsal ne olabilir? 

Aylin yeniden aşka yelken açıyor. Bu sefer de sürek-
li bir arada olduğu ilişkisi biraz boğuyor onu. Nefes 
almak için kendine zaman tanıyan Aylin, eşinin bir 
başkasıyla görüştüğünü öğreniyor. Çünkü biraz nefes 
almanın sonucu bu olmak zorunda(!). Biten bu iliş-
kinin sonucunda Amerikan ordusuna yazılıyor Aylin. 
Cesarete bakın. Deli kadın. Doktorluğa orduda de-
vam ediyor. Düşünüyorum da her hayal kırıklığının 
ardından kendini daha ileri noktaya taşımak hangi 
yiğidin harcı? Durun tahmin edeyim, tabii ki biz ka-
dınların! Sen hem hayatına o kadar aşkı sığdır hem 
de yılmadan usanmadan başarı, kariyer peşinde koş. 
Cesaret ister valla. Ve biz kadınların en çok da buna 
ihtiyacı var, sadece biraz cesaret. Yapamayacağımız, 
üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey yok şu hayatta.

Aylin Devrimel, bu hayatı yaşamış bir kadın. Ve o, 
albay üniformalı Amerikan subayı bir Türk kadını 
olarak öldü. Hiç adil bir ölüm değil. Yine de onun 
ilham verdiği kadınlarda yeri apayrı. Ben de o kadın-
lardan biriyim ve Aylin gibi daha nicelerinin şu an 
yeryüzünde birçok alanda neler başarabildiğini tah-
min edebiliyorum. 

Bugün hala onun hayatının anlatıldığı kitabı okurken 
tüylerim diken diken olur. Aylinlerimiz bol olsun!

Nil Kalender

“Düşünüyorum da her hayal 
kırıklığının ardından kendini daha ileri 
noktaya taşımak hangi yiğidin harcı?”

ADI 
AYLİN
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S.Dilek Şentürk

“Kim bilir Adem ve Havva’nın 
ikinci kızları Lebuda da köyün 
dışındaki mağaraya taşınırken 
aynı şeyi düşünmüştü.”

YİTİK 
ABLA                                                                                      

Hey gidi Yitik Ablam, elime kalem, dilime kelam tu-
tuşturan kadın! Lebuda ve Aklimayla birlikte zaman 
mekân ezberimi bozup, paylaşma, konuşma, yazma 
aşkını yüreğime salan kadın. Yittin ha, gittin ha, öl-
dün ha!

Hey gidi yitik Ablam! Gazetede ölüm ilanını gördü-
ğümde gözyaşlarımı tutamayıp bu cümlelerle acımı 
haykırdığımı dün gibi hatırlıyorum.

“Gaziantep eşrafından şirketimizin kurucusu mer-
hum Sadi Er ve merhume Şükran Er’in kerimeleri, 
yönetim kurulu başkanımız Naci Er ve Selami Er’in 
kıymetli ablaları Yitik Er hanımefendinin vefatını...”

“Maraş eşrafından Firar Er’in pek muhterem kız kar-
deşlerinin vefatını...”

“Ölen kim?” diye haykırmıştım, “Ölen kim?”: Eşraf-
tan şunun kızı, bunun ablası, onun muhterem kız-
kardeşi, teyzesi, halası mı? Ölen benim Yitik Ablam! 
Aklima ve Lebuda ile saf tutup elime kalemi, dilime 
kelamı tutuşturan kadın. Öldün ha!

Sevgili Asuman Bayrak’ın “Kayıp Taşlar” kitabını 
okurken, Lebuda ile Aklima’nın kimliğinde binlerce 
on binlerce, milyonlarca Yitik Abla kaybolmuş taş-
larıyla, unutturulmuş tarihleriyle zihnimde bir araya 
gelirken, elime tutuşturdukları kaleme, dilime tu-
tuşturdukları kelama daha bir sevdalanır olmuştum. 
Unutturulmuş tarihlerimizin sızısı yüreğime zıpkın 
yarası gibi çökerken bu acıdan doğurduğum inançla 
ve güçle “yazmalıyım” dedim. “Yazmalıyım!” 

Yazmalıydım, yazmalıydık... Lebuda’nın taşlarına, Yi-
tik Abla’nın hatıra defterine yazdığı gibi. Kaybolsa da, 
unutturulsa da kim bilir belli mi olur belki bir gün 
birinin eline geçer diyerek.

Yitik Abla derlerdi. Gerçek ismi miydi, hayattan sür-
gün edilişinden sonra üzerine yapışan bir kelime mi? 
Yitik Abla derdik, öyle bilinirdi. İki odalı küçük bir 
evde tek başına yaşardı. Uzun yıllar ailesiyle, anne 
babasının ölümünden sonra da iki erkek kardeşi, 
yengeleri ve yeğenleriyle birlikte baba ocağı dedik-
leri konakta oturmuşluğu vardı. “Oya yaptım, dan-
tel yaptım ödedim sigortamı gençliğimde. Yaşlılığın 
ayak seslerini duyunca da emekli paramla aldığım 
evime taşındım” derdi. Üstelik konağa uzaktı aldığı 
ev. Sadece ve sadece “Yitik Abla” olarak anılmak is-
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tediğinden belki de. Kim bilir Adem ve Havva’nın 
ikinci kızları Lebuda da köyün dışındaki mağaraya 
taşınırken aynı şeyi düşünmüştü.

“İlk defa kendi istediğim bir şey yaptım, bu mağaraya 
taşındım. Şimdi yazmak istiyorum.”

Yitik Abla mahalleden, konak komşularından biraz 
öteye gidip sokağı döndüğünde bilinmezdi adının 
Yitik olduğu. Ya Sadi Bey’in kızıydı ya da Naci ile 
Selami’nin ablaları. Firar’ı da katmazdı işin içine aha-
li. Firar ağabey Maraş’taki işlerin aileden birisi tarafın-
dan yürütülmesi gerektiğinden ailesi için fedakârlık 
yapmış, yerini yurdunu bırakıp oralara gitmek zo-
runda kalmıştı zaten! Yitik Abla da ailedendi ama bu 
“fedakârlığı yapmak zorunda” bırakılmamıştı her ne-
dense. İşte konaktan her çıkışında konakta bıraktığı 
ismi için çok üzülürdü Yitik Abla. Bakkal kasap tu-
hafiyeci manav, terzi; postane, banka, hastane vs. çalı-
şanları adeta adını söylemeye eriniyor da babasının ve 
iki erkek kardeşinin üzerinden hitap ediyorlardı ona.

“Geçenlerde küçük bir kız adımı sorunca ‘Lebuda’ 
dedim ve nereden aklıma estiyse ‘Habil’in ikizi’ diye 
de ekledim. Gülümsedi. ‘Habil ve Kabil’i biliyorum 
ama senin adını duymamıştım’ dedi. Aklima’yı da ta-
nımıyor.”

Taşındığı evinde yalnız yaşarken mahallenin Yitik 
Abla’sı olmayı kısa zamanda başaran Yitik Abla bü-
yük küçük herkesin arkadaşı, can yoldaşıydı. Bir de 
“hatıra defterim” dediği bir yoldaşı, sırdaşı vardı. 
Yitik Abla üstü örtülmüş hakikati soyarak satırlara 
dökerken, senelerce kat kat örtülerin altında nefessiz 
kalışına, sessiz bırakılışına “ah” ediyor, sonra da: “Geç 
kalmış sayılmam, yazmalıyım!” diyerek sanki “Kayıp 
Taşlar”ın Lebuda’sına ve tüm kadınlara selam gönde-
rirken dimağımdaki zaman mekân ezberimi bozuyor, 
elime tutuşturduğu kaleme, dilime tutuşturduğu ke-
lama daha bir sıkı sarılır oluyordum.

“Nihayet karar verdim hikayemi yazacağım.”

“Şahit olduğum hiçbir şeyi atlayıp geçemem”

“Karanlıkta yaşamayı tercih ettik. Hakikatin üstünü el 
birliğiyle örttük.”

Lebuda taşlarına yazarken, Yitik Ablam defterinin sa-
tırlarında soyuyordu hakikati.

“Yapma abi” diyordu Firar’a. Ağabeyimle yalnız kal-
mak istemiyorum diyordu annesine. Ağlıyordu der-
ken de. Babasına, erkek kardeşlerine diyemezdi ayıp 
nedir öğretilmişti. Kardeşi Hicran küçüktü daha, 
söylese ne değişecekti. Ciddiye alınmadı sözleri, 
tehlike sezilmedi. Ta ki bir gece uykusu kaçan Sadi 
Bey duyduğu hıçkırıkları takip edip, ağabey Firar’ı 
kız kardeşinin odasında çırılçıplak görene kadar. Ta-
kip eden günlerde Yitik Abla olayın dışındaymış gibi 
hiç konuşulmadı onunla, konuşturulmadı, muhatap 
alınmadı.

Aklima’yı da muhatap almamıştı Adem Baba, Kabil-
Aklima sevdasını Kabil ile konuşmuştu sadece. Yok 
saymıştı “Kayıp Taşlar”da sevdanın diğer ucundaki 
kızını.

...Lakin kızlarını muhatap almadı. Muhtemelen ilk 
büyük hatası… Bedelini hala ödüyoruz. Adımızı bilen 
yok. Tanıklığımız eksik...
 
Firar sürgün edildi Maraş’taki fabrikanın başına! 
“Maraş eşrafından Firar Er’in pek muhterem kız 
kardeşleri” Yitik Ablama da hayattan sürgün edil-
mek düştü. Üstüne kat kat örtüler örtülen hakikatin 
yangınıyla susmak düştü. Yitik Ablamın az konuşup 
çok düşünmesi o günlerde giydirilen zehirli bir kaf-
tandır. Herkes susuyordu susunca unutulur muydu, 
Firar gidince kaldığı yerden devam eder miydi hayat? 
Ediyorsa eğer, neden Yitik Abla şirketin herhangi bir 
şubesine “sürgün” edilmemişti!

“Kötülük ifadeye taşınırsa çoğalır dedik, sustuk.”

“Zamanın vicdanı bizi aklamadı. Hakikatin elbisesi 
elimizde kaldı.”

“Karanlıkta yaşamayı tercih ettik. 
Hakikatin üstünü el birliğiyle örttük.”

“Susmayı öğrendiler, ama 
susarken düşünmeyi de. Ta ki yalnız 
yaşayacakları mekâna taşınacakları 
güne kadar. Sonra konuşmayı 
denediler, ardından şimdiye kadar 
sadece düşüncelerinde kalan  
hakikati yazmayı.”
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Ali’ye sevdalandı daha sonra, büyük bir aşkla seviyor-
du Ali de. “Verilecek kızım yok” diye kesti attı Sadi 
Bey. Sadece Ali’ye değil, gelen tüm görücülere ver-
diği cevap hiç şaşmadı: “Verilecek kızım yok!” Kim-
sesiz, fakir bir genç vardı şirkette ayak işlerine ba-
kan, Musa’ydı adı. “Ona iyi bir mevki sağlayacağım, 
damadım olacak” diyen Sadi Bey’e de Yitik Ablam 
kulak asmadı. Sadi Bey’in çeşitli bahanelerle konağa 
sık sık getirdiği Musa da tutacağı sırrı öğrenemeden 
kazanacağı mevkii kaybetti bu yüzden. Yitik Ablam 
hiç evlenmedi. Ali’nin Gaziantep’ten İstanbul’a göç-
tüğünü söylerdi.

“Bir gün baktım dilim kaybolmuş! Havva ana fark et-
tiği halde aldırmadı. Âdem baba hiçbir şey anlamadı.”

Yitik Abla’ya olayın ardından acısıyla, “utancıyla” baş 
etmesini kolaylaştırmak bahanesi ile ama aslında sus-
turmak için teskin edici ilaçlar verilirken, Havva da 
aşkını unutur, sakinleşir umuduyla Aklima’ya teskin 
edici hatta uyuşturucu etkisi de olan otları kaynatıp 
içiriyordu.

“Ah, anne! Neden Kabil’e içirmedin.”

Galiba önemli olan Aklima’nın dizginlenmesiydi. 
Yitik’in susmasıydı.

Firar uymuştu bir kez şeytana, kol kırılır yen içinde 
kalırdı. Er sülalesinin bir şerefi, itibarı vardı, sarsıl-
mamalıydı. Yitik Ablam dizginlenince yaşanmamış 
var sayılacaktı olan biten. Olan olmuştu, mümkün 
müydü geri dönmek, var mıydı başka çaresi! 

Şeytana mı uymuştu Firar? 

“Kabahati şeytana yüklemenin, onu suçlu etmenin 
âlemi yok. Sorumluluklarımızdan sıyrılamayız.” 

Kardeşlerdi ya yetmiyordu kardeş olmak işte, aile ol-
mak, biz olmak yetmiyordu.

“Adem Baba bile yanılmış! ‘Siz kardeşsiniz’ demekle 
mesele hallolmuyor yani.” 

Kardeş kardeşe tecavüz etmiş, kardeş kardeşi öldür-
müştü. Şeytana uyulmuştu, çıkış kapısı açıktı. Gü-
nahı şeytana yükleme unutmak, unutturulmak için 
açılmış bir çıkış kapısıydı bu durumlarda. Firar ve 
Kabil bu kapıdan çıkıp gitmişlerdi.

Kabil ile Aklima uymamışlardı Allah’ın emrine. Bir 
batında doğan kardeşlerdi ve evlenmeleri yasaktı. 
Kurala göre Aklima ile Habil, Lebuda ile Kabil ev-
lenebilirdi. Kabil ve Aklima’nın sevdası bilinmiyor 
değildi. Allah’ın emri ve anne babasının bu konuda 
vereceği desteğe güvenen Habil’in Aklima’dan vaz-
geçmeyecek olduğu da gün gibi ortadaydı. Tehlike 
yakındı seziliyor, çare bulmak yerine örtülüyordu 
üstü. Yitik Abla da duyurmuştu yaşadıklarını. Din-
lenmedi, örtüldü üstü sözlerinin. Hakikat ortadaydı, 
tehlike yakındı, önlem alınmıyordu. Ödenen bedel 
ise çok acıydı.

“Ah anne. Olup biten her şeyi, olması gereken durum 
diye açıklamak doğru mu? Facia geliyorum diye bağırı-
yordu. Duymadınız. Kabil ile Habil’in kavga etmesini 
ciddiye almadınız. Karara kayıtsız şartsız boyun eğme-
mizi beklediniz.”

Karar Allah’ın emriydi. Sonuçta Kabil, Habil’i öldür-
dü, Yitik Ablam ağabeyinin tecavüzüne uğradı. Kabil 
ve Firar sürgün edildi yurtlarından. Aklima olayın 
dışındaydı sanki muhatap alınmadı, kendisini dâhil 
etti sürgüne, peşinden gitti Kabil’in. Lebuda ve Yi-
tik Ablam ise giydirilmiş hakikatin acısıyla hayattan 
sürgün edildiler. Susmayı öğrendiler, ama susarken 
düşünmeyi de. Ta ki yalnız yaşayacakları mekâna ta-
şınacakları güne kadar. Sonra konuşmayı denediler, 
ardından şimdiye kadar sadece düşüncelerinde kalan 
hakikati yazmayı. Hikâyenin tanıkları olan üç kadın 
hikâyenin dışında tutulmuş, unutturulmuştu sözleri. 
Yazmak lazımdı taşlara, hatıra defterine. Gelecekteki 
kadınların da yazarak kadın tarihine sahip çıkmaları 
gerekirdi hem. Kadınların diline kelamı, eline kalemi 
tutuşturmak gerekiyordu. Tutuşturdular da...

“Dilin muazzam bir gücü var” “Herkesin neyi niçin 
yaptığını anlatsam yeter. Aklima ile beni unutanlar 
utansın”. 

Yitik Abla içindeki zehri satırlara dökerken bir nebze 
rahatlıyor olsa da asıl amacı hakikati üstüne örtülen 
örtüden kurtarmak, kadınların eline kalemi, diline 
kelamı tutuşturmaktı.

“Hakikatin konuşmasını beklemek de boşuna; dilsiz-
miş!”

“Benim ilk kararlı tutumum, tek karşı çıkışım yaz-
mak olmuş. Dille yaşıyoruz susmak ölüm..”
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En son ne zaman baş kadın karakterin kendisine şid-
det uygulayan eski sevgilisine yumruk attığı, boğa-
zından tutup duvara yapıştırdığı bir film izlediniz? 
Peki bu filmin bir çocuk filmi olma ihtimali neydi?

Angelina Jolie’nin başrolünü ve yapımcılığını üstlen-
diği “Maleficent”, şaşırtıcı şekilde kadına şiddet ve 
travma meselesini bir Disney filmine dönüştürmüş. 
Film, tamamen çocuk filmi olmasına karşın tüm ka-
dınlara özdeşleşebilecekleri ve hatta belki katarsis bile 
yaşayabilecekleri bir alan açıyor. En kötü ihtimalle 
Tanrıça - Peri-Domina karışımı bir Angelina, zama-
nında kendisine hem psikolojik hem fiziksel şiddet 
uygulamış eski sevgilisini döverken, derin bir oh çe-
kip gevşiyorsunuz.

Buradan sonra yazıda spoilerlar olacak, lütfen kemer-
lerinizi bağlayın. 

“Maleficent”, hepimizin aşina olduğu “Uyuyan Gü-
zel” masalının bir uyarlaması. Çoğu masal gibi, Uyu-
yan Güzel de aslında ergenliğe ulaşan ve cinselliğini 

keşfetmeye başlayan genç kadınları kontrol altında 
tutmak için kullanılan bir enstrüman. Güzel prenses 
on altıncı yaş gününde parmağına batacak bir çıkrık 
iğnesiyle sonsuz uykuya dalacaktır, ta ki beyaz atlı 
prensi gelip kendisini bir öpücükle büyünün etkisin-
den kurtarana dek. Kadının etine batan ve kanatan 
sivri fallik obje, olayın engellenmesi için baba figürü-
nün kızı bir odaya hapsetmesi ve sonunda tek kurta-
rıcının yine bir başka erkek olması sanırım kadınları 
cinsellikten uzak tutmak için konulmuş metaforları 
yeterince açık ediyor. 

Filmse hikâyeyi bu kez prenses Aurora’yı lanetleyip 
uyumasına sebep olan kötü kalpli cadı Maleficent’ın 
perspektifinden anlatıyor. Maleficent, periler ülkesi 
diyebileceğimiz, renkler ve sihirle bezeli olan Moors 
diyarında yaşayan bir peri kızıdır ve her peri gibi ka-
natları vardır. Bir gün insan diyarından kendi yaşla-
rında bir çocuk Moors’a gelir ve perilerle insanların 
ezeli düşmanlığına karşın, Maleficent ve Stefan ar-
kadaş olurlar. Moors insanoğlu için tehlikeli olması-
na karşın Stefan, Maleficent’ı görebilmek için tekrar 

Burçin Tetik

BİR DE BAKMIŞIZ 
UÇUYORUZ

Başrolünü Angelina Jolie’nin oynadığı “Maleficent”, şiddete dair okumalar 
yapmaya fazlasıyla açık. Maleficent’in hayranlık uyandıran kanatlarının eski 
sevgilisi tarafından kesilmesine benzer biçimde, kadınların pek çok kez, ilişkileri 
sırasında ‘kanatlarını’, niteliklerini, bağımsızlıklarını yitirdiklerini hatırlıyoruz. 
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tekrar periler diyarına gelir ve yıllar içinde arkadaş-
lıkları romantik bir ilişkiye dönüşür. Fakat Stefan 
hırslı bir gençtir ve bir gün sarayda yaşamayı kafasına 
koymuştur, bu yüzden kendi dünyasındaki mesele-
lerle meşguliyeti artar ve Maleficent’ı ziyaret etmeyi 
bırakır. Aradan yıllar geçer, Maleficent kalp kırıklı-
ğını atlatmış, Moors’un korumasını üstlenmiştir. Bir 
gece Stefan ansızın çıkagelir ve Maleficent’a insan 
diyarındaki kralın Moors’a saldırıp Maleficent’ı öl-
düreceğini anlatır. O gece nehir kenarında otururlar-
ken, Maleficent eski sevgilisini özlediğini fark etmiş 
ve ona, sanki aradan yıllar geçmemişçesine yeniden 
güvenmiştir. Stefan Maleficent’a matarasından bir 
içecek verir, Maleficent ilaçlı suyu içince uykuya da-
lar. Stefan genç kadının kanatlarını keser ve kralın 
varisi olmak için insan diyarına götürür.

Maleficent’ın ertesi sabahki uyanışı, izlemesi çok zor 
bir tecavüz sonrası sahnesiydi. Toprağın üzerinde, 
kendisine ne olduğunu hatırlamayarak uyanışı ve 
kanatlarının köklerinden kesildiğini fark ettiğinde 
yaşadığı derin travma kesinlikle bir çocuk öyküsün-

den daha fazlasını taşıyor perdeye. Kabullenemeyiş, 
yaşanılan ihanetin ağırlığı ve Jolie’nin kendi bedeni-
ne yabancılaşması, tecavüzü somutlaştırıyor. Kanat-
ların kesilmesinin bedensel bir mutilasyon olması se-
bebiyle kadın sünnetine kadar uzanan bir okumasını 
yapmak mümkün. Üstelik fizikselin yanında, psiko-
lojik şiddet metaforu da aynı zamanda. İlişkilerinde 
kadınların özgüvenini aşama aşama düşüren, ona 
değersiz olduğunu dikte eden ve kendisine bağımlı 
kılan erkekler geliyor akla. Hareketlerini kısıtlayan, 
çalışmasına engel olan, kiminle konuştuğuna, nere-
ye gittiğine karışan ve sonunda karşılarındaki kişiyi 
o kişi yapan özelliklerini kesip atan erkekler. Tanış-
tıklarında uçuşuna ve kanatlarına hayran oldukları 
kadınların, ilişkileri başlayınca kanatlarını koparan 
erkekler. Filmde kanat metaforuna dair takdir etti-
ğim bir diğer husus da, şiddetin ‘kötü’ ve ‘şeytani’ 
olarak tanımladığımız bir dış-canavardan değil, 
kadın karakterin en yakınındaki insandan gelmesi. 
Konu tecavüz olunca nedense karanlık sokaklardaki 
saldırgan yabancıları düşünmemizi isteyen diskur, 
tecavüz ve şiddetin genelde tanıdık birinden ve en 
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çok da mevcut veya eski sevgili ve eşlerden gelişine 
pek değinmiyor normalde. Oysa filmde olanlar ne 
kadar tanıdık, nasıl da iyi biliyoruz o ‘şeytan’ların 
hep dışarıdan iyi insan görünen, en yakınımızdaki-
ler olabildiğini.

Hikâye, Maleficent’ın artık kral olan Stefan’ın kızı-
nı lanetlemesiyle devam ediyor. Stefan, kızını lane-
tin gerçekleşeceği 16. yaş gününe kadar Moors’dan 
üç periye emanet ediyor. Bu esnada Moors’da her-
kes Maleficent’ın geçirdiği değişimden, karanlık 
ve mesafeli duruşundan korkuyor. Kadının şiddet 
sonrası travmayla beraber içine kapanması, dış dün-
yayla arasına duvarlar örmesi, Maleficent’ın Moors 
ile insanlar ülkesi arasına çektiği dikenli dallarla 
somutlaşıyor. Yine de Maleficent’ın kaybolmamak 
için tutunduğu bir şey var: Mizah. Kralın bebeği 
Aurora’ya bakan üç periyi ve yaşadıkları evi göz ta-
kibinden bırakmıyor ve çocukluğundan beri yaptığı 
gibi, perilerin evine yağmur yağdırmak, birbirlerine 
düşürmek gibi komik haylazlıklara devam ediyor. 
Ancak asıl önemli olan, Aurora’yı uzaktan da olsa 
izlerken aralarında oluşan kuvvetli bağ. Aurora ço-
cukluğundan itibaren Maleficent’tan korkmuyor ve 
bu mecburiyetsiz, dolaysız iletişim zamanla içten-
likle birbirlerine bağlanmalarına sebep oluyor. Bu 
ilişki benim gözümde anne - kız ilişkisinden çok, 
iki kadın arkadaşın diyaloğu olarak şekillendi, zira 
Aurora istediğinde Moors’a  gelip giden, bağımsız bir 
genç kadın ve Maleficent da ona eşiti bir birey gibi 
davranıyor.  Aurora’yı sarayında gördüğü an, kızına 
kavuşma sevinci bile yaşamayıp, Maleficent’ın mu-
vaffak olamaması için kızı doğrudan odasına hapset-
meye çalışan kralın ve Aurora’ya ‘görev icabı’ bakan 
ve durumlarından her koşulda şikâyet eden üç peri-
nin aksine, Maleficent kendisiyle Moors’a taşınmak 
isteyen Aurora’ya soruyor: “İstediğin bu mu?” Ma-
leficent ve Aurora birbirlerini değiştirmeye çalışma-
dan, oldukları gibi seven ve kararlarına saygı duyan 
kadın arkadaşlar.

Bu yüzden masalın en bildik anı gelip de Aurora’yı 
sonsuz uykusundan uyandıracak kişiyi beklerken, iç-
ten içe, bir kere görüştüğü yakışıklı prensin kurtarıcı 
olmamasını diliyoruz. Prens iyi niyetli, Aurora’dan 
hoşlanıyor, ama kendisi bile hayatında bir kez gör-
düğü bir kadını, bilinci kapalıyken öpmesinin yanlış 
olduğunun farkında. Yine de deniyor, nefesler tutu-
luyor, fakat Aurora uyanmıyor. Aradığınız gerçek aşka 
ulaşılamadı. Film bizi kırmıyor ve lanet için özür 

dileyerek gözyaşlarıyla Aurora’yı öpen Maleficent’ın 
sevgisi, genç kadını uyandırıyor. Masaldaki kurtarıcı, 
erkek olmadığı gibi, heteroseksizmin tek yol olmadı-
ğına da göz mü kırpılıyor, ne?

Saraydan kaçış sırasında, Maleficent’ın kralın adam-
larınca yakalandığı sahne, seyirciyi yine katıksız er-
kek şiddetiyle yüz yüze getiriyor. Kanatları çoktan 
kendisinden alındığı için kaçamıyor ve eski sevgili-
si kral kendisini tekmelerken, biraz önce vücuduna 
darbeler indirerek eğlenen kralın adamları bu kez 
çevresinde tempo tutuyorlar. Tıpkı sokakta karısını 
döven bir adamı görüp izlemekten başka hiçbir şey 
yapmayan diğer adamlar gibi, tıpkı arkadaşları toplu 
olarak bir kadına tecavüz ederken ‘mahalle baskı-
sıyla’ tecavüze katılan erkekler gibi, şiddetin parçası 
olmaktan keyif alıyorlar. İşte bu yüzden Maleficent 
nihayet kanatlarına kavuşup (ki ona kanatlarını ge-
tiren de Aurora, yani travmasını atlatıp yeniden ken-
dini bulmasına yine kadın arkadaşı yardımcı oluyor 
diyebiliriz) kralı yumrukladığında içimizin yağları 
eriyor. Böyle sahnelere gözlerimiz aşina değil, çünkü 
yüz filmin doksan beşinde erkekler kadınların boğa-
zını sıkıyor, tersi değil. Angelina Jolie / Maleficent 
insaflı davranıp kralı yere indiriyor ve “It’s over” di-
yor, “artık bitti”. Bu cümleyi duyunca ister istemez 
kendilerinden ayrılan kadınları öldüren adamlar ge-
liyor aklıma. Biten şey aralarındaki nefret dolu ilişki, 
ama yine de bir ilişki. Düşüncelerimi doğrularcasına 
uzaklaşan Maleficent’a yeniden hırsla saldırıyor kral, 
ancak bu kez hikâye üçüncü sayfa haberlerindeki 
gibi bitmiyor, öldürülen kendisi oluyor. (Mutluluk, 
sevinç, gözyaşı)

Film bitince tanıdığım herkesi (özellikle çocukları, 
ama büyükleri de) toplayıp zorla izletmek istedim 
Maleficent’ı (henüz sadece bir kişiye izletebildim, de-
nemelerim sürecek). “Bakın, sevip güvendiğimiz er-
keklerin ihanetine uğramak, şiddet görmek, tecavüz 
işte böyle bir şey, görüyor musunuz?” demek istedim 
onlara. “Kanatlarımız koparılıyor, yapayalnız kalıyo-
ruz, kendimizden bile uzaklaşıyoruz ama ölmüyoruz. 
Kalbimizi ne kadar zor olsa da kapatmıyoruz, çünkü 
sevmeyi ve ummayı bırakırsak asıl o zaman yeniliriz. 
Sonra güzel insanlarla tanışıyoruz, bize hayatın renk-
lerini gösteren insanlar. Bir de bakıyoruz yeniden 
gülmeyi öğrenmişiz. Bir de bakmışız, yaşıyoruz. Ba-
şımıza tüm gelenlere rağmen,  tüm canavar krallara 
rağmen, o güzel insanlarla yeniden buluyoruz kanat-
larımızı. Bir de bakmışız, uçuyoruz.”
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“Neden John, söylesene neden?” diye inleyerek sordu 
annesi. “Diğerleri gibi olmak, bu kadar mı zor?”

Martı Jonathan Livingston’un bu satırları, benim ha-
yatımın kısa tanımı. Keşke bağırabilseydim: “Ah ne-
reden bileceksiniz ki ne kadar zor olduğunu...” Ama, 
benim asıl söz etmek istediğim bu değil. Altını çiz-
mek istediğim duygu, yersizlik duygusu. Durun, du-
run. Hepsini anlatacağım fakat bilmeniz gereken bir 
şey var. Bu, bir veda yazısıdır. Huzurlarınızda, Küçük 
Hanım’a veda ediyorum. Bir yerlerde, tıpkı bana ol-
duğu gibi bir başkasının hayatına dokunarak yaşa-
mını sürdürdüğüne inandığım kahramanımdan özür 
diliyorum. Onun başarabildiklerini başaramadığım 
için ve en çok da onun gibi biri olamadığım için... 

Kendimi bildim bileli “Hayal aleminde yaşıyorsun” 
derdi annem benim için. “Ayakların biraz yere bassın 
artık” diye söylenir dururdu babam. Bu yaşıma gel-
dim halen yeryüzü tatmadı ayaklarım. Başkalarının 
önemsediği ve kendilerini illa içine sokmaya çalış-
tığı o gerçek dünya -onlara göre gerçek, bana göre 
değil- beni hiç ilgilendirmedi. Çünkü “Okuduğum 
kitaplarda başkalarının yapamadığı şeyleri yapan ka-
dınlara hayran olurdum ben. Yoksa zaten bir kitabın 
kahramanı olamazsınız. Ancak o kahramanın hayatı-
nı okuyanlardan biri olabilirsiniz. Hayır, ben onlar-
dan biri olmak istediğimi biliyordum. Başkalarının 
hayatını okuyup hayaller kuran değil, o hayallerin 
kahramanı olan, hayallerini gerçekleştiren biri. Hem 
de küçücük bir çocukken. İşte o hayalleri kurduğum 
gecelerden beri.”*

Şunu kabul etmekte fayda var ki bazı kadınlar ol-
mak istedikleri gibi olup yaşamak istedikleri hayatı 
yaşarlar; geri kalanlarsa onların yaptıklarını anlatıp 
dururlar. Birileri arkasından konuşacak, onları yar-
gılayacak diye tüm hayatlarını diğerlerinin istedikleri 
gibi kendilerinin üstünden atlayarak, mutsuzluklarla 
yaşayanlara hep sormak isterim:

“Sizin hiç, bir kahramanınız olmadı mı? Eğer olma-
dıysa kalbinizde bir kas eksik demektir. O nedenle, 
bu kadar güçsüzsünüz.”

Elbette, hayat zordur. Bunu, ben de öğrendim. Üstelik 
“kusursuzdu” diye tanımlayabileceğim bir çocuklu-
ğun ardından. Çocukluğumun tek katlı küçük evinin 
bahçesindeki çınar ağacına asılı bir salıncak yapmıştı 
babam benim için. Salıncağıma binip saçlarımı uçuş-

Dilek Atlı

“Tam burada Küçük Hanım’a olan 
mahcubiyetimi itiraf etmek istiyorum. 
Ne yazık! Onun gibi olmaya çalışmak 
bir yana, onunki gibi bir aşk 
hikâyesi yaşayacağıma böyle safça 
inanabilmiştim.”

KÜÇÜK 
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turarak sallanırken, hep büyüdüğümde nasıl bir kadın 
olacağımın hayalini kurardım. Hiç evlenmeyecektim 
mesela ama mutlaka çok büyük aşklar yaşayacaktım. 
Bütün hayatımı bir adamın gün boyu değişen davra-
nışlarını izleyip manalar çıkararak geçirecek değildim; 
buna vaktim olmayacaktı. Çünkü çok başarılı bir ha-
yat beni bekliyordu. Yabancı ülkelere seyahat edecek, 
zekâmla erkek dünyasının bencil varlıklarını tek tek 
yenecektim. Şöyle giyinecek, böyle zengin olacak, ta-
nınacak ya da ne bileyim yaptığım sporlarda birinci-
lik alırken bir taraftan da kitaplar yazacaktım. Küçük 
bir kızın güçlü bir kadın olma hayalleri işte. Başardın 
mı derseniz? Sanırım birkaçını. Diğerlerini sormayın, 
kendimden utandırmayın...

İtiraf etmeliyim ki ben, inatçı bir hayalperesttim. 
Çocukken kurduğum bu hayaller, yirmili yaşlarımın 
ortalarına kadar beni hiç bırakmadı. Fakat dedim ya, 
hayat zormuş. Zamanla kendinizi bir boşlukta yüzer-
ken buluyorsunuz. Ait olduğunuz kıyıyı ararken. Ben 
de herkes gibi hayallerimden boşalan yerleri doldu-
racak bir kıyı, bir yer arıyordum. Ta ki kitapçı Rıfkı 
Bey, ellerime Küçük Hanım’ı bırakana dek. 

Bir pencereden dışarı bakıyordu. Hayatındaki yarım-
lığı anlatan tek omuzlu elbisesiyle ellerini bir umut 
diye koyduğu pencerenin kenarından sokağa bakıyor-
du. Kimin yollarını bekliyordu acaba? Ne tuhaf! Ki-
tapçı Rıfkı Bey, Başucumda Müzik kitabını bana ge-
tirmek için şirketteki odamdan içeri girdiğinde ben de 
aynı Küçük Hanım gibi ellerimi pencereye dayamış 
dışarı bakıyordum. İşte böyle geldi bana kahramanım, 
birbirimize benzediğimizin ilk işareti, o bakışlardı.

İlkin evirdim çevirdim kitabı, Rıfkı Bey’in “Tam sana 
göre, oku bayılacaksın. Hem gerçek bir yaşam öykü-
sünden yola çıkılarak yazılmış” ısrarları üzerine. Elle-
rimde duran Küçük Hanım’a sordum sonra: “Kimsin 
sen?” diye. Kendini arka kapaktaki şu sözlerle tanıttı 
bana: 

“Eğer, hayatınızın herhangi bir anına gidip orada 
sonsuza dek kalacaksınız deseler yalnızca iki şeyden 
birini seçmek isterdim. Biri, o çocukluğun bahçesin-
deki ağacın dalına asılı salıncakta sallanırken... Öte-
ki, bütün hayatım boyunca en çok sevdiğim adamla 
öpüştüğüm ilk gün... Herkes aşık olmanın ortak dili-
ni bulup yazmaya çalışıyordu. Ama aslında bu kadar 
basitti işte: Birini öptüğünde salıncakta sallanır gibi 
hissediyorsan, aşıksın.”

Durdum, “Çocukluğun bahçesindeki ağacın dalın-
da sallanmak mı! Bu benzeyiş bir işaret mi?” Henüz 
hayatım boyunca en çok sevdiğim adamla öpüşme-
miştim. Doğrusu bununla da ilgilenmiyordum o an. 
Sadece, kitabın bana gelme zamanı, şekli, çocuklu-
ğun bahçesindeki salıncak, salıncakta kurulan ha-
yaller, o hayallerin hayata yavaş yavaş yenik düşmeye 
başlaması... Kitabın sayfalarını çevirdikçe okuma 
isteğimle birlikte şaşkınlığım da artıyordu. Küçük 
Hanım’la benzeyen anılarımız, fikirlerimiz ve huy-
larımız vardı. Tek farkımız, onun ne istediğini ben-
den daha iyi bilmesiydi. 

Zamanla kitabı elimden düşüremez hale geldim. Kü-
çük Hanım’ın yaşam öyküsünün geçtiği 1950-60’lı 
yıllara paralel başka bir evrende yaşıyor olduğuma 
inanmaya başladım. Elbette, bu da bir hayaldi. Ama 
Küçük Hanım, işte tıpkı hayran olduğum kadınlar 
gibi, değerli bir hikâyeye sahip kahramanlardandı. 
Acaba, yüzdüğüm boşlukta aradığım kıyı bu gerçek 
hayattan kurgulanmış romanda yazıyor olabilir miy-
di? Sizi bilmem ama ben işaretlere hep inanmışımdır. 
Bugüne kadar hiç yanılmadım. Meğer Küçük Hanım 
da böyleymiş, bakın ne diyordu:

“Çünkü hangimiz günün birinde karşımıza çıkan 
beklenmedik bir rastlantının, masallarda küçük kah-
ramanımızın karşılaştığı ve bütün macerayı başlatan 
o sihirli işaret olduğunu anlayabiliriz ki?”

Küçük Hanım, “Bana, kaderimi belirleyen şeyin ne 
olduğunu soruyorsanız, işte o şarkıdır” der kitabın 
bir yerinde. Tıpkı onun ve hikâyesinin benim kade-
rimi belirlediği gibi. “İnsan kendi kaderini değiştire-
bilir mi? Ben kendi kaderimi kendim yazmaya karar 
verdim. Onun için kimsenin beklemediği şeyleri yap-
tım. Kendime istediğim geleceği kurmaya çalıştım. 
Belki de onun için oldu bütün bunlar. Bazen böyle 
düşünürüm. Sanki meydan okuduğum o güç bana 
alınyazısını ancak kendisinin yazabileceğini söylemek 
istedi...” der örneğin. Evet, ben de kendi kaderini ya-
zabileceğine inanan varoluşçulardan biriydim. Hâlâ 
öyleyim. Ama ne yazık ki, her şey sizin elinizde ola-
mıyor. Bunu, hayallerimi yıka yıka öğrettiler bana. 
Onları hiçbir zaman affetmedim...

Ben böyle, satırlarında kendimi bulduğum bu kitabı, 
beni anlayabilecek tek varlık olduğuna inandığım Kü-
çük Hanım ile dertleşir gibi coşkuyla yeniden okuyup 
dururken elbette başkalarının dikkatini çekmiştim. 
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Bunu, günün birinde karşımda durup bana meraklı 
gözlerle bakan bir adam söyledi. O adam, bir zaman 
sonra Hayatımdaençoksevdiğimadam olacaktı.
 
Meğer bizimki, Küçük Hanım’ın kitabını öyle de-
liler gibi okuduğumu görünce merak edip almış ve 
okumaya başlamış. Okudukça da asıl merak ettiği 
ben olmuşum. Bunu, çok sonraları beni çıkardığı bir 
akşam yemeğinde itiraf etti. Aynı yemekte kitaptan 
ezbere şu pasajı okudu: “Ve biz sıradan insanlar için 
dünyanın sınırlarının ötesinde inanılmayacak şeyler 
vardı. Sonsuz hayal gücünün yarattığı yeni dünyalar. 
Bilinmezliğin yarattığı düşler. Kendi sınırlarını yıkıp 
sonsuz evrenin karanlığına çıkmanın o eşsiz duygusu: 
Hayaller...”

Hayaller mi? İşte o an, ait olduğum kıyımı buldu-
ğumu fark ettim. Demek ki birbirine paralel olan 
evrenlerimizde Küçük Hanım da beni fark etmiş, 
kendi yaşadığı aşk hikâyesinin aynını bana da hediye 
etmişti. En önemlisi tüm bunlar hayal olmaktan öte, 
gerçekti. Bir tek farkla… Biz aynı olsak da, onun in-
sanları, benimkilerle aynı değildi. Herkes de bizim 
kadar hayallerine ve aşkına sadık değildi. Bunu anla-
mam tam altı yılımı aldı.

Tam burada Küçük Hanım’a olan mahcubiyetimi 
itiraf etmek istiyorum. Ne yazık! Onun gibi olmaya 
çalışmak bir yana, onunki gibi bir aşk hikâyesi yaşa-
yacağıma böyle safça inanabilmiştim. Elbette, saflı-
ğın bizim zamanımızda aptallık sayıldığını unutarak.

Ama bu böyle bitmedi. Benim hayalci başım, hülya-
lı kalbime rahat vermedi. Yine de uzun süre Küçük 
Hanım’ı elime alamadım. Kitabın hiçbir satırına gö-
zümü değdiremedim. İçime kapandım. Kabuğuma 
saklandım. Kimseler beni bulamasın diye. Ta ki Kü-
çük Hanım, ona olan mahcubiyetimi hoş görüp, be-
nim elimden geleni yaptığıma inanana kadar. Çünkü 
kahramanlar böyledir işte; yüce gönüllü, affedici ve 
adil… Bunu, karşıma çıkan Diğeryarımdediğima-
dam göstermişti. İşte Küçük Hanım, bir aşk hikâyesi 
daha göndermişti bana. Kimseler beni bulamasın 
diye yok olmak isterken bir gün, kitaplarla dolu bir 
odada arkamdan gelen şu sesle irkildim: “Küçük Ha-
nım, sizin isminiz ne?”

Bu, bir mucizeydi; biliyorum. Çünkü ben, mucize-
lere inanırım, tıpkı işaretlere inandığım gibi. İşte ba-
kın, imkânsız gerçek olmuştu. Bana hep “Küçük Ha-

nım” diye hitap eden bu adam, günbegün birbirimize 
doğru çekilirken artık, ortak bir hikâyemiz olduğunu 
anlamıştı. Bunu hiç yadırgamadı. Kendisini tıpkı 
benim gibi hikâyeleri seven biri olarak tanıttı. Tabii 
bunun, solmuş hayatını canlandırmak için yaşamak 
istediği bir heves olduğunu anlamam uzun sürmedi. 
Sıkılınca “ben başaramayacağım” deyip kaldığı yer-
den kendini kandırarak yaşamaya devam etmesi 3 yıl 
sonraydı. Dedik ya, kimileri bir hikâyenin kahrama-
nı olur; kimileri de o kahramanın kitaplarını okur 
durur… Ben, bana işaretlerle gelen bu adamı, bir ki-
tabın kahramanı olabilir sanmıştım. Yanılmışım.

Bunu kabul etmek çok kolay olmadı elbette. Terk 
edilmiştim. Kastettiğim, Hayatımdaençoksevdiğima-
dam ve Diğeryarımdediğimadam değil sadece. Beni 
asıl, terk eden Küçük Hanım oldu. Bu, en acısıydı. O 
günden sonra bir daha hiç buluşmadık onunla. Ken-
dini bir ayakkabı kutusunun içine hapsetti. Kırgın-
dı. Çünkü o, bir hikâyenin kahramanıydı. Başaran-
lardan biriydi. Her şeye rağmen vazgeçmeyenlerden 
biri. Ben de öyle... İşaretlerle bana gelen bu adamlar-
dan ben vazgeçmesem de onlar benden vazgeçmişti. 
Onlar, yüreklerinde bir kas eksikle yaratılmışlardı. 
Bir kahramanları hiç olmamıştı. Hikâyesizdiler. Ve 
hep öyle kalacaklardı. Diğerleri gibi...

Müsaadenizle artık Küçük Hanım’a veda etmek is-
tiyorum. Artık, onu ve kendimi özgür bırakıyorum. 
Yaşayabilmek için ondan ayrılıyorum. Çünkü elim-
den başka türlüsü gelmiyor ama yine de Gökyüzü 
gibi Bir şey bu çocukluk / Hiçbir yere gitmiyor**:

Küçük Hanım, size veda ediyorum... Özür dilerim. Si-
zin gibi biri olamadığım için. Bir kitabın kahramanı 
olmak yerine, onu okuyup hayaller kuranlardan biri 
olarak kaldığım için. Çok istedim inanın. Çok da mü-
cadele verdim. Ama kandırıldım, aldatıldım, bırakıl-
dım. Siz olsanız kanmaz mıydınız? Dilerim, bir gün 
beni affedebilirsiniz. Ama bilmelisiniz ki, iyi ki girdi-
niz hayatıma. 

Mühim Not: Küçük Hanım’ın hikâyesinin yazılması-
na esin kaynağı olan Vesamet Kutlu’yu buradan say-
gıyla anıyorum. 

*Başucumda Müzik / Sayfa 29
** Edip Cansever / Manastırlı Hilmi Bey’e İkinci 
Mektup, Başucumda Müzik / Sayfa 22
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yorum otuz kadar karakterle bunu tekrarlayarak an-
latmışım. O anda, hayat boyu hayatımda kimsenin 
sabit kalmamasının temellerine ulaşmış oldum. Tabii 
ondan sonra hikâyenin daha dramatik ikinci kısmı 
gerçekleşir mi diye endişelenmeye de başladım!

İnsanlar hayatlarını yaşarken genelde iki zıt inanıştan 
yola çıkarak deneyimlerini yorumluyorlar. Yaşadıkla-
rı Allah’ın takdiri, kaderin cilvesi veya o an yaptıkları 
seçimlerle kendi iradelerinin sonuçları oluyor. Ama 
benim gördüğüm sonuç ikisinin ortasına tekabül 
ediyor: yani zihnimizdeki düşünce kalıpları, bilinçal-
tımızdaki inançlar ve bunlara bağlı duygular, seçim-
lerimizi ve buna bağlı olarak kaderimizi etkiliyor. Ve 
kafamızın içindeki bütün bu kalıplar sadece çocukken 
yaşadığımız çeşitli olaylardan türemiyor. Kahramanı 
olduğumuzu varsaydığımız hayat hikâyemiz birçok 
unsur tarafından şekillendiriliyor. Ailemizin, yaşadı-
ğımız şehrin, gittiğimiz okulun, parçası olduğumuz 
toplumun, devletin, baskın dini inancın ait olduğu 
büyük hikâyenin bir parçasıyız aslında. Doğumu-
muzdan itibaren onların anlattıkları hikâyelere bağlı 
olarak bizim hikâyemiz oluşmaya başlıyor. Dolayısıy-
la hayatımızın tek yazarı değiliz. Kendi çocukluğum-

Çocukken sürekli hikâyeler yazardım. Bu hikâyeler 
genelde, okuduğum kitapların hepsinden aldığım 
çeşitli metaforların, karakterlerin ve mekânların bir-
leşiminden oluşurdu. Yani başka hikâyeleri parçalar, 
içlerinden istediğimi seçer ve onlarla yeni bir hikâye 
yaratırdım. Altı yıl önce bir gün oturup sakladığım 
hikâyelerimi okumaya karar verdim. İçlerinden on 
yaşımda yazdığımı hatırladığım bir tanesi diğerle-
rinden çok farklıydı. Başkahraman olarak anlattığım 
kişi, bariz şekilde beni temsil ediyordu. Tüm hikâye 
ise bu kahraman - benin geçmişi ve geleceğini an-
latmaktaydı. Bugün televizyonda dramın en dibine 
vurmuş dizilere taş çıkartacak şekilde, aksiyon, olay 
örgüsü ve karakter yığınında oluşan hikâyenin yarısı-
nı yaşamış olduğumu fark ettim. Duruma mı şaşıra-
yım, o yaşta bu kadar kötümser senaryo yazmama mı 
üzüleyim bilemedim ama psikolojide bunun bir adı 
varmış: Pygmalion Etkisi. Yani kendi kendini gerçek-
leştiren kehanet. Beklentin neyse o olur diyerek özet-
lenebilecek bu kavram, başarısız olacağına inanırsan 
olursun anlamına geliyor. On yaşımda yazdığım 
hikâyenin ilk bölümü, yaşamım boyunca arkadaş-
lık kurduğum her insanın değişik sebeplerden ötürü 
beni terk etmesi veya gitmesini anlatıyor; abartmı-

Aslı Tosuner

HAYATIMIZIN KAHRAMANI OLMAK 
ÜZERİNE

Po
lly

 B
ec

ke
r



dosya: Kahramanlarımız  77

dan verdiğim örneğe göre ‘şu anki’ yazarı da deği-
liz. Kader de, irade de parçası olduğumuz hikâyeler 
tarafından şekilleniyor. Tüm diğer hikâyeler, mitler 
olarak toplumun, dolayısıyla da bizim kişisel mitolo-
jilerimizin içinde yer alıyor. Peki, kendi hayatımızın 
kahramanı olmak için ne yapabiliriz? Ya da bu ger-
çekten o kadar önemli midir? 

Çaba sarf etmeden verili kalıplara göre yaşamak 
mümkün ve birçok kişi hâlihazırda bu şekilde ya-
şıyor. Ama bu durumun sınırlandırıcı yanları var. 
Çünkü deneyimlerimizi yorumlarken, bu hikâyelere, 
onların oluşturduğu mitlere başvuruyoruz. Kadın-
ların hem kişisel hem toplumsal yaşamda çok aşina 
oldukları bir durum bu. Çünkü çok sayıda toplumsal 
mit var; bakire olmak / olmamakla ilgili, dul kadın 
miti, çocuksuz kadın miti, anne miti, tecavüze uğ-
ramakla ilgili her mahkeme sonunda tekrar ve tekrar 
dinlediğimiz mitler ve daha birçok hikâye kalıpları, 
bizim bu tür deneyimlerimizi yorumlamamızda far-
kında olmadan kullandığımız araçlara dönüşüyor. 
Bunun sonuçlarıyla mücadele edemiyoruz, daha faz-
la acı çekiyoruz, hayatımızı değiştiremiyoruz ve geli-
şemiyoruz. Kadınlar bunların farkında ve çok uzun 
zamandır bu mitleri ortaya çıkarıp, değiştirmeye, 
karşı - hikâyeleri anlatarak ve inşa ederek uğraşmak-
tadırlar. İşte bu inşa ve öz yaratım süreci için Wil-
liam Randall, “Bizi Biz Yapan Hikâyeler” kitabında 
yeniden hikâyeleştirme sürecini anlatıyor. Terapide 
kullanan bir formül olarak yeniden hikâyeleştirme, 
hayatımızı tekrar yazıp yorumlamamız için yapma-
mız gereken bir eylem ve bunun için şu aşamaları ge-
çirmemiz gerekiyor:

Birinci aşama (TEZ): Bu aşamada hayatımızın 
hikâyesini anlatıyoruz. Birine de anlatabiliriz, ken-
dimize de. Yazmak bence faydalıdır. Ama kronolojik 
bir anlatımla değil, yeni tanıştığımız bir yabancıya 
anlatır gibi... Bu noktada deneyimlerimizi nasıl yo-
rumladığımız ve buna bağlı olarak zihnimizde yer 
alan mitler ortaya çıkıyor. Eğer yazmışsak hikâyemizi, 
olayları yorumlama şekillerimizi de tespit edip, ayrıca 
bir kâğıda geçirebiliriz. 

İkinci aşama (ANTİTEZ): Hikâyemizi bir kere an-
lattıktan sonra, onunla aramıza mesafe koymamız 
kolaylaşır. Ondan uzaklaşıp, başkasının hayatına 
bakıyor gibi bakabiliriz ona. Bu aşama kasıtlı olarak 
hikâyesizleştiğimiz aşamadadır. Kendimize sormamız 
gereken ilk soru “ne tür bir hikâye anlattım?”dır. Ak-

siyon mu, dram mı, melankolik mi, korku mu? Bu 
hayat bir senaryo olsaydı hangi kategoriye girerdi 
acaba? Sonunda uzaklaştığımız hikâyemizden mitleri 
çıkartıp, aslında onların kimlere ve neye ait oldukları-
nı tespit ederiz. Burada ailenin ve toplumun hikâyesi 
katman olarak ortaya çıkabilir. Mesela ailenizdeki 
kadınlar nasıl yaşamış? Tekrar eden bir kalıp mı var? 
Belli tabular mı var? Kendinizi o sınırların içine hap-
setmiş olabilirsiniz, egemen hikâye o olduğu için. Ya-
şadığınız yerin kadınlar için yazdığı senaryo ne acaba? 
Bu tarz senaryolar, insanları yaşadıkları olayların an-
cak o şekilde yorumlanabileceğine dair şartlar. Bunun 
sonucunda, örneğin, kadın olarak daha farklı bir ya-
şamımız olacağını varsaymayız. Ya da yaşadığımız bir 
olay, mecburen dramlaşmak zorunda kalır. 

Bunları ayırıp farkına varmak çok önemli bir aşa-
madır. Ne kadar kısıtlayıcı oldukları görmek ve bir 
yandan da toplumda neye hizmet ettiklerini fark et-
mek gerekir. Biz bu mitleri değiştirmeyeceksek kim 
değiştirecek? 

Üçüncü aşama (SENTEZ): Artık yeni bir hikâye 
anlatabiliriz. Yaşadığımız olayları yorumlarken yeni 
mitler kullanabilir, tekrar hikâyeleştirebiliriz. Bu aşa-
ma, hikâyeyi, perspektifi ve mitleri değiştirip yeniden 
yazma ve anlatma aşamasıdır. 

Bütün bu yeniden hikâyeleştirme süreci aslında baş-
kalarının hayatında ve hikâyesinde yan karakterler ol-
mak yerine, kendi hayatımızın kahramanı olabilmek 
adına yapılan bir terapi sürecidir. Elbette bu kadar 
basit ve kısaca hallolacak bir konu da değildir. Bas-
kın bir hikâyeye, direniş her zaman gelir. Kendi içi-
mizden ve de çevremizden. Uzun bir süre kendimize 
inandırıcı gelmeyebilir, bir yalana inanıyormuş gibi 
hissedebiliriz. Ancak hikâyeler anlatıldıkça pekişir 
ve gelişir. Yeni bir mit yerleştirmek istiyorsanız, yeni 
bir hikâyeyi dolaşıma sokmanız ve bu dönüşümün 
gerçekleşmesi için sabırla mücadele etmeniz gerekir. 
Çünkü bu bir mücadele alanıdır. Çekirdek aileden 
başlayarak, toplumsal yaşama ve evrensel varsayımla-
ra kadar genişleyebilen bir alanda tarih boyunca sü-
rekli devam etmiş bir mücadeledir hikâyelerin savaşı. 
Benim burada açıkladığım, bireysel dönüşümümüzü 
gerçekleştirmek ve oradan yola çıkmaktı. Sonuçta bü-
yük hikâye de, ufak hikâyelerin birleşiminden oluşu-
yor. Sizin yeniden hikâyeleştirdiğiniz deneyimlerinizi 
her paylaştığınız an, aslında egemen mitleri başka bir 
insanı da dönüştürecek şekilde yıktığınız andır. 
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Olduğumdan daha şapşal bir halde, sidik kokulu lise 
koridorunda dolanıyorum. Büyük umutlarla girmi-
şim buraya, Fransızca öğrenicem, Rimbaud’yu kendi 
dilinden okucam, şansonlar dinlicem… Reşit olun-
ca bu sahneye şaraplar falan eklenir. Bunlar hayaller. 
Gerçekler müzik derslerinde şanson yerine “le coq est 
mort il ne dira plus co co di co co da” (horoz öldü, 
artık koko di koko da diyemeyecek) çocuk şarkısını 
söylemekle başladı, baskılar yıldıramadı, devam edi-
yor, devam edecek. 

Koridorun karşısından geleni, siluetinden tanıyo-
rum. Fransa’dan gelen stajyer öğretmen, Severine. 
Yüzleşecek gücüm yok. Yine on yedi almışım. Beni 
aptal sanıyordur diye düşünüp iyice üzülüyorum. 
Kaçacak yerim yok, soluma dönüp duvar gazetesin-
deki “Han Duvarları” şiirini hayatımdaki en hakiki 
mürşitmişçesine okuyorum. Yaklaşıyor, benden hâlâ 
ümidi kesmedi. Derste büyük bir coşkuyla, alkışlarla 
zılgıtlarla, hem de Fransızca horoz öldü artık kokodi 
diyemeyecek diye şarkı söyleyen kızın bir türlü bu 
şarkıdan ötesini öğrenememesini anlamıyor. Her haf-
ta neden olmuyor diyor, cevabını kafa sallayarak veri-
yorum. Birkan diyor yine, sinirleniyorum. Avuçlarım 
terliyor, suratım kızarmış. Cevap veriyorum bu defa, 
Non Birkan, Birkan Masculin. Bircan Feminin!

Benimle gel diyor, yürüyoruz beraber. Ona bakıyo-
rum. Elini siper yapmış alnında, ışıktan koruyor. Ko-
ridorun aydınlık ucuna, odasına doğru yürüyoruz. 

•

Yanıma oturuyor, içerisi kahve kokuyor, nefesi siga-
ra. Bir video kaset koyuyor Masculin Feminin! Sev-
din mi diye soruyor bitince, sevdim ama anlatamam 
diyorum. Olsun “Vivre Sa Vie”yi de izleriz deyip, 
sözünde duruyor, ilk defa izliyorum onu da. Anna 
sigara içiyor, Severine sigara kokuyor. Sigaraya baş-
lıyorum. Anna’ya bakıyorum. Severine’e bakıyorum. 
Saçlarımı küt kestirip, kakül yaptırmaya karar veriyo-
rum. Bana Cahiers du Cinema’yı, Godard’ı, Dziga-
Vertov’u, Lacan’ı Bataille’ı anlatıyor. Sen de diyor, 
Anna Karina’yı bana anlat.

•

Anna Karina ile hikâyem böyle başlamıştı. Kahrama-
nım Anna’yı yazmaya oturmuşken, gizli kahrama-
nım Severine çıktı ortaya. Danimarka’dan Fransa’ya 
Anna, Fransa’dan Türkiye’ye Severine benim kahra-
manlarım oldu. Sonrası kolay, sonrası malum. “Ona 
Dair Bildiğim İki Üç Şeyi” Severine’e anlatmak için 
öğrendim. Ona Anna’yı anlattım. Ondan Anna din-
ledim. Onun dilinden Anna’yı öğrendim. Anna, 
benimle devam ediyor. Severine ise o yılın sonunda 
döndü. 

* 2 ou 3 choses que je sais d’elle 
(Yön: Jean-Luc Godard, 1967)

Bircan Polat

ONA DAİR 
BİLDİĞİM 
İKİ ÜÇ ŞEY*



dosya: Kahramanlarımız  79

“Biri beni çekip kurtarsın bu hayattan…”, “Seni bu düştüğün 
bataklıktan kurtarmaya geldim”... Eski Türk filmlerinde duy-
duğumuz bu ulvî repliklerle büyüdük… Batakhaneye, pavyon 
köşelerine düşmüş kadınları kurtaran yakışıklı, romantik kahra-
manlar, “zalim” Voyvoda’nın ya da Bizans İmparatoru’nun “güzel 
ama Hıristiyan” kızı olma şansızlığında dünyaya gelmiş Eleni’yi 
Hıristiyan olmaktan kurtarıp, cennetin yollarını açan Tarkan ya 
da Kara Murat gibi kahramanlar bekledik, gözümüz yollarda... 
Bir yerlerde beyaz atına binmiş bekleyen kahraman bir prens 
vardı biliyorduk. Çok yakınımızda bir yerdeydi... Bizi dünyanın 

Gülşah Seydaoğlu

GÜVERCİN TÜYÜ

“Bu kadınlar, her birinden kopardığım bir parça ile 
kendi kendimin kahramanı olmayı öğrettiler.”
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kirinden koruyacak, temiz ve bembeyaz saklayacak, 
kucağına alıp mutluluk diyarlarına taşıyacak bir kah-
raman bekliyorduk… Bu yüzden hafif kalmalıydık. 
Bir kucağa yerleşecek kadar temiz, hafif ve naif.

Geriye dönüp baktığımda, hayatıma yerleştirdiğim 
bir dolu kahramanımın, çocukluk dönemimde aklı-
ma ve yüreğime kazılan “hafiflik ve temizlik”e dair 
imgelerin izlerini taşıdığını görüyorum. Çocukluk 
yıllarımda hatırladığım ilk kahramanım mete (Kürt-
çe “hala”) Kerima’ydı. Üç oda bir salon bir apartman 
katında, üye sayısı kimi zaman otuzbeşi bulan, hiç-
bir zaman onbeşin altına düşmeyen bir “aile”de ya-
şıyordum. Babası ölen amca çocuklarının, cezaevine 
giren akraba çocuklarının, kocası ölen halaların, ka-
rılarından sıkılan amcaların, darbe sonrasında polis 
tarafından aranan yoldaşların geçici veya kalıcı olarak 
yerleştiği bir “ev”, bir “aile”... Yerleşik hane halkının 
sıklıkla değiştiği (sayıma gelen memurların kayıt def-
terlerini ısırarak kopardıkları görülmüştür), bu gidip 
gelen hane halkından bazılarının, ülkenin başka coğ-
rafyalarında yaşayan “yeni” kardeşlerimiz olduğunu 
öğrendiğimiz bir “habitat”... Biz çocuklar için çoğu 
zaman şahane, eğlenceli bir “ortam”... 

Bu mobil ilişkiler ağı, bize istediğimiz kombinas-
yonda “aile” kurma şansı veriyordu. İstediğimiz, 
sevdiğimiz bireyleri seçerek, bir yakın akrabalık ağı 
kuruyorduk herbirimiz. Mesela ben onbir kardeş-
ten en çok anlaştığım ikisini kendime kardeş olarak 
seçmiştim. Üç anneden birini, istemeden de olsa tek 
babayı (buradaki seçeneksizlik hepimizi zorluyordu 
ama o zamanlar yapacak bir şey yoktu) amcalardan 
karısına bir gün olsun el kaldırmayan, komünist ol-
muş çocuklarına bile bir gün olsun “ne biçim imansız 
evlatsınız siz” demeyen, imam olan hacı amcamı seç-
miştim. Böyle böyle herkes başka bir kombinasyonda 
kendisine “yakın” bir akrabalık ağı oluşturuyordu. 
Böylece herkes kendine okuldaki arkadaşlarımızın 
ailelerine benzeyen “normal aile” benzeri bir aile edi-
nebiliyordu. Kişi sayısı yüksek olunca kombinasyon 
şansımız yüksekti. Buna gerçekten şans denebilirdi. 

Ben kendi “normal aile”me, sekiz haladan mete 
Kerima’yı seçmiştim, hala olarak. O büyük gürültü-
nün içinde havada süzülürmüşcesine yürüyen sessiz, 
dingin; varlığı, başka bir boyuttan bu dünyaya mi-
safir olarak gönderilmiş insanüstü ruhani bir melek 
duygusu uyandırırdı bende. Gerçekten de melekler 
gibi, baştan aşağıya bembeyaz giyinirdi. Yetmişli yaş-

larındaydı o sıralar sanırım. Hiç evlenmemiş, yüzünü 
yabancı tek bir erkek görmemişti. Erkek kardeşi ile 
konuşurken dahi başına örttüğü beyaz tülbenti ile 
yüzünü gözlerine kadar kapatırdı. Bütün gün namaz 
kılar, dua okur, ibadet ederdi. Çok az yemek yer, az 
uyur, az konuşurdu. O kadar sahici bir inançla iba-
det ederdi ki, sadece inancıyla beslenen, bu dünyaya 
misafir hafifliği ile yerleşmiş bir azize gibiydi benim 
için… Her an uçuverecek beyaz, temiz, hafif, naif bir 
melekti. Bu meleğin eteklerine yapışsam cennetin 
kapısından içeri alınacağımdan çok emindim. O be-
nim kahramanımdı… Onun kadar temiz ve günahsız 
olabilmek için her şeyi yapıyordum. Altı yaşınday-
dım. Dualar öğreniyor, namaz kılıyordum. Hiç hata 
yapmamaya çalışıyordum.. Bana neyin günah, neyin 
sevap olduğunu öğretiyordu: “Yalan söyleme, çalma, 
öldürme, iftira atma, paylaş, ağzında lokma varken 
tuvalete girme, yere tuz dökme”... 

“Yere tuz dökersen öbür dünyada kirpiklerinle o tuzu 
toplarsın” demişti bir keresinde… Akşamına yemek 
yerken döktüm tuzu. Günlerce gizli gizli bir köşede 
kirpiklerimle tuz toplamaya çalıştım. Gözlerime ka-
çan tuzun da etkisiyle günlerce ağladım tuzu topla-
yamadığım için. Sonunda mete Kerima’ya gidip tuzu 
döktüğümü itiraf ettim ve toplayamadığımı... “Üzül-
me sen daha küçük olduğun için günahlar sana ya-
zılmaz, annenin babanın defterine yazılır” dedi. Bu, 
beni bir taraftan rahatlattı ama bir taraftan da suç-
lu hissettirdi. “Ama ben döktüm tuzu, neden onlara 
yazılıyor günah” dedim. “Kural böyle” dedi, “Büyü-
yünce senin de günah defterin olacak”. “Ne zaman 
olacak?” “Yedi yaşına gelince. Kız çocukları yedi yaşı-
na gelince günah defterleri açılır” dedi. Buradaki kız 
çocukları vurgusu beni gerçekten de vurdu… “Erkek 
çocuklara günah defteri açılmaz mı?” dedim. Onların 
defteri ilk günahı işlediklerinde açılır” dedi. “Günah 
defteri hiç açılmayan biri doğrudan cennete gidebilir. 
Tanrı affedicidir ama günah defterin varsa neyi affe-
dip affetmeyeceği belli olmaz, cehenneme de gidebi-
lirsin” (defterin açılmış olması günahın işlendiği an-
lamına geliyordu; kadın olman potansiyel günahkâr 
olduğun anlamına geldiği için baştan defter açılıyor-
du anladığım kadarı ile). “E neden benim defterim 
hiç günah işlemediğim halde açılıyor” diye ağlamaya 
başladım… “Ama ben hergün namaz kılıyorum, bana 
öğrettiğin duaları ezberliyorum, yalan söylemiyorum, 
bir ay önce babamın eve getirdiği ve ‘bu senin uzak-
ta yaşayan kızkardeşin’ dediği kızla paylaştım tüm 
oyuncaklarımı. Bu yaşa kadar onun da babası olan 
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babayı istemeden çaldım. ‘Çalmak günahtır’ demiştin 
ama günah yazmasın tanrı diye (babamın günahını 
kendime ihale etmiştim gene) kırmızı elbisemi, boya 
kalemlerimi yeni gelen kızkardeşe verdim. Ne olur 
günah defterim açılmasın.” diye hıçkırarak ağlamaya 
başladım yeniden. “Olmaz” dedi. 

Yedi yaşıma girmeme çok az kalmıştı. Yeni gelen kız 
kardeşim benden yirmi gün küçüktü. O yeni “seçti-
ği aile”sinde doğum gününü nasıl kutlayacağına dair 
planlar yaparken, ben yedi yaşıma girmeden intihar 
edebilme planları yapıyordum. Günah defterim açıl-
masın, temiz beyaz sayfası olsun ve cennete gideyim 
istiyordum delicesine. 

İntihar planlarım tutmadı ve yedi yaşıma girdim. Ge-
celeri yatağın içinde hıçkırarak, ağlaya ağlaya... Yine 
de abdest alıp namazımı kılmaya devam ediyordum. 

Melek kadar tertemiz, günahsız bir hayat yaşamış 
olan halam bile bir günah defterinin olmasına rıza 
göstermişse yapacak bir şey yoktu. 

Asıl darbeyi, halamın yanı sıra, her kız çocuğu gibi 
kendime kahraman seçtiğim babama artık dokun-
mamam gerektiği uyarılarını alınca yemiştim. Yedi 
yaşıma girdikten sonra, eve gelen babamın kucağına 
atlayıp öpünce babamın abdesti bozuluyordu (şafi 
geleneği). Öpmeyi sarılmayı geçtik, yirmi-otuz ki-
şinin yaşadığı daracık bir evde, koridorda yürürken 
elim değse, gidip yeniden abdest alıyordu babam, 
amcam… Nasıl bir pisliktim ki ben, elim bile değ-
se kirleniyorlardı? Akıllarından ne geçiyordu acaba? 
“Öpme, kucağına oturma, çıplak tenin herhangi bir 
yerlerine değmesin”... “Artık yedi yaşındasın”. Kafam 
çok karışmıştı. 

Onların zihninde anlamadığım sakat bir niyet var-
dı ama kirli olan bendim. Ve, benim günah defte-
rim açılmıştı, onların değil… Azizenin beyaz etekle-
ri ağırlaşmaya başlamıştı. Ben o eteklere yapışırsam 
halam uçamayacaktı. İflah olmaz bir günahkâr ola-
cağım bu anarşist kafamdan belliydi. Allah boşyere 
açmıyordu benim defterimi. 

“Defterim açılmışken kabartayım bari” diye düşün-
müş olacağım ki, ortaokula geldiğimde kendime yeni 
kahramanlar seçmiştim. İntihar yolunda ilerlerken 
“Varoluşçuluğa” saplanmıştım. Albert Camus ve 
tabii ki Sartre... Onlarla birlikte yol alırken bir ha-
zine keşfettim onbeş-onaltı yaşlarımda; Simone de 
Beauvoir. Bağımsızlığının, özgürlüğünün yanı sıra 
kadınlık hikâyesinin peşine düşmüş bir kadın… Bü-
tün kitaplarını büyük bir iştahla okudum ve giderek 
tapındım. Severek özgürleşebilmeyi, aşkı ve ilişkiyi 
mülksüzleştirmeyi ondan öğrendim. Birisinin karısı, 
annesi, sevgilisi olmadan sevdalısı olabilmeyi, kendi 
soyadımı, kadınlığımı, bilincimi bir başına taşımayı 
öğrendim. “Kadınlığının bilincini, boşlukta kaybol-
muş genç kızın çocuksu avuçlarına bırakıp, bütün 
yakarışlarını ve dualarını beyaz sayfalara döken” sade, 
sahici ve devrimci bir kadın vardı artık hayatımda 
kahraman olarak... 

Başka devrimci kadın kahramanlarım oldu peşi sıra. 
Darbe öncesi dönemlerinde askerden, polisten kaçıp 
evimize saklanan solcu abilerimiz Kadının, ailenin ve 
devletin ve mülkiyetin temelinin nerelerde olduğunu 
öğretmişlerdi bize. Onlar tanıtmamıştı ama darbe 
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olup da erkekler cezaevlerine girince, biz de kadın 
devrimcileri keşfetmeye başlamıştık kendimizce. 
“Dans edemediğim devrim benim değildir” diyen 
Emma Goldman gibi inanmış bir Marksist olma-
sına rağmen, eleştirmeden kabul edeceği hiçbir şey 
olmayan Rosa Luxemburg, alışılmışın ve dayatılanın 
dışında düşünebilmeyi ve cevabı hiçbir sistemde ol-
mayan sorular sormayı öğreten kahramanlarımdı. 
Sadece zalim krallara değil, her ne kadar devrimci ol-
duklarını söyleseler de, dar kafalı erkek partili yoldaş-
larına kafa tutan Rosa, “kadın özgürlüğü”nün dina-
mitten yapılmış simgesiydi benim için. Kafa tutmayı, 
itiraz etmeyi, direnmeyi öğretti bana. Kafa tutuşunu 
hoyrat ve acımasız bulan erkeklerin “Kanlı Rosa, kızıl 
Rosa” olarak yaftaladığı Rosa, cezaevinden gönder-
diği mektup kâğıtlarına “güvercin tüyü” yapıştırıyor-
du. Dışarıda kuş ötüşünü duyduğunda “Sizi hasretle 
kucaklarım...” diye not düşüyordu bütün naifliği ile. 
Tüm dünyaya kafa tutarken, bir güvercin tüyü hafif-
liğinde mutlu olmayı isteyen ve bu küçücük mutlu-
luğu, sahip olduğu her şeyle hiç düşünmeden değiş 
tokuş etmeye hazır bir mülksüzdü kahramanım. 

Kadınlık bilincimin yanı sıra, ağır aksak adres arayan 
politik bilincim bir başka mülksüz kahramanla tanış-
tırdı beni. Dört yaşında Filistin’deki evinden porta-
kal koparılmasına izin verilmeyen bir toprağa sürü-
len yersiz yurtsuz Leyla Halid... Ankara’daki Filistin 
Temsilciği’nden aldığım, bir zamanlar birçok duvarı 
süsleyen o ünlü fotografına bakıp uyudum yıllarca. 
Başına sardığı siyah beyaz kefiyesiyle insanda derin 
bir sıcaklık uyandıran ürkek bakışlı bu kadın, dünya-
nın bütün öfkeli kadınlarına olduğu gibi bana da esin 
kaynağı oldu. Arap kadınlarının arasından çıkmış ol-
ması, onu bana çok daha yakınlaştırıyordu; hikâyesi 
çok daha güçlüydü. Aradan geçen onca yılda, Filis-
tin konusunda umursamazlığa kilitlenen dünyaya 
baktıkça, Leyla Halid’in gözlerindeki hülyalı bakışın 
hüznü burnumun direğini sızlatıyor. Ama mücade-
lesini o kırılgan fotoğrafı ile duvarlarımıza kazımış 
korkusuz militanın, bugün “Mücadele yıllarında bile 
erkeği, kadınlarla birlikte savaşmaya ikna etmek yılla-
rımızı aldı. Ancak onların da kendileri kadar başarılı 
olduklarını gördükleri zaman kabul ettiler. Bugün de 
aynı şey söz konusu. Onca yıldan sonra şimdi kadın-
ların evlerine dönmesini bekliyorlar” demesi öfkemi 
hala diri tutuyor. 

Öfkemi dindirmek için sanat ve edebiyata yön çevir-
diğimde bambaşka kahramanlarım oldu. Tezer Özlü, 

Mina Urgan, Ursula Le Guin, Camille Claudel, Frida 
Kahlo. 

Geçirdiği kazadan sonra tüm hayatını korseler, has-
taneler ve doktorlar arasında geçiren, dinmeyen bir 
beden ve aşk acısıyla, tutkuyla acının resmini çizen 
Kahlo. “Sanat tarihinde ilk kez içtenlikle yalnızca 
kadını ilgilendiren olguları dile getiren bunun için 
kendi doğumunu, meme emmesini, ailesi içinde bü-
yümesini ve her türden korkunç acılarını” gerçekçi 
kalarak, insanın yüreğinin derinlerine saplayan bu 
kadın, ona bedensel acısından daha çok acı çektiren 
Diego Rivera ile evlendiğinde, ailesi Frida’ya “sen bir 
güvercinsin o ise bir fil” demişti. Dayanılmaz acılarla 
başa çıkmak için bütün gücüyle resim yapan güver-
cin Frida’nın kanadı koparılmış, sağ bacağı kesilmişti 
ömrünün son döneminde. O ise inadına son tablo-
suna “yaşasın hayat” ismini vermişti. Güvercin Frida 
mektuplar yazdı onu aldatan, kanatan “kurbağam” 
dediği Diegoya: “Sana çaresizlik kokan, kadınlık 
onurumu ayaklar altına aldığım mektuplar yazdım… 
Beni anlamadın demeyeceğim. Beni anladın. Zaten 
en dayanılmaz acı buydu. Sen beni anladın. Anladı-
ğın halde canımı yaktın Diego…” 

Canı çok yandı benim kahramanlarımın. Ruhları-
nın her yanında çürükler vardı. Ama kimsenin, on-
ları çekip çıkarmasını istemediler içine düştükleri 
“bataklık”tan. Bir başına, özgürce hayatın güzelliğine 
tutunarak acılardan hafiflemeyi öğrettiler onlar bana, 
kimsenin beyaz atına atlamadan. Bu kadınlar, her bi-
rinden kopardığım bir parça ile kendi kendimin kah-
ramanı olmayı öğrettiler. Beyaz ve temiz sayfalarda 
mektuplar gönderdiler bana… Ve ben artık biliyo-
rum, Rosa’nın hapishaneden gönderdiği mektuptaki 
güvercin tüyü, Frida’nın kanadından koparılmıştı. 

Ve ben yine biliyorum ki, kanadının koparılacağı-
nı bilerek bir güvercin ürkekliğinde yaşayan kahra-
manlarımın beyaz tüyleriydi beni bir başka dünyaya, 
vaat edilen cennete uçuran... Günah defterimi temi-
ze çeken... 

Gözyaşlarımın kirpiklerimde beyaz tuza dönüşebil-
diğini görecek kadar çok acı gördüm. Bosna’daki 
kadınların, Kobane’deki kadınların, isimsiz birçok 
kadın kahramanımın gözlerinde biriken tuzları gör-
düm. Ve kirpiklerim ile tuz toplayabiliyorum artık. 

Bekle beni. Seni kurtarmaya geliyorum.
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Kaderde İsveçli bir kadın polisin “durgunluğuna” hapsol-
mak da varmış. Klasik özdeşleşmenin yıkıldığının kanıtı 
İsveç-Danimarka ortak yapımı Bron** dizisindeki Saga 
Noren’miş. Kendisi ana-akım diziciler tarafından neredeyse 
buzlar prensesi olarak adlandırılmaktan son anda kurtuldu. 
Neyse ki çok popüler olmadı. 

Bu yazı ‘Bron’ dizisinde geçen olaylarla ilgili bilgi içerir. 
İzlemeden okumak istemeyenlere duyurulur.

Melike Güngör

“SAGA NOREN 
LANSKRIM MALMÖ!”*
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Saga Noren İsveç Polis Departmanında çalışan çok 
“özel” ve çok çalışkan bir polis şefi. Sanırım öncellik-
le bir polisiyede kadın karakterin böylesine derinlik-
li yer alması ilgi çekiyor. Çünkü Saga iki başrolden 
bir tanesi. İlerledikçe Saga’nın ilginç karakteri insanı 
cezbediyor. Kendisi fazlasıyla düz bir surat ifadesiyle 
karşılıyor sizi ilk bölümlerde; gülmüyor ama bence 
somurtkan da değil. Sadece biraz rahat gibi ama fazla 
duygusallıktan tedirgin oluyor. Duygularla pek baş 
edemiyor; önce onları yok saydığını düşünmeme rağ-
men yok da saymıyor. Hatta çok çabalıyor, “davran-
mak” için gerçekten çabalıyor. Birçok gündelik duy-
gusal tepkiyi kendiliğinden veremiyor ve bu nedenle 
kendisinin tam zıttı karakterdeki partneri Martin’e 
soruyor. Bu sorular o kadar kendiliğinden ve ani-
den çıkıyor ki sık sık duygusal gel-gitler içinde olan 
Martin’i de epey şaşırtıyor. 

Dizi, Amerikan polisiyelerinden farklı olarak seri 
katilin can sıkıntısı, psikolojik durum bozuklukları 
veya sadece zevk almak için işlediği cinayetler üze-
rinde dönmüyor; aksine katili cinayet işlemeye iten 
sebepler herkesin başına gelebilecek türden sebepler. 
Olaylar birbirine eklenerek ilerliyor ve açıldığını, 
berraklaştığını düşündüğünüz anda daha da karanlık 
sebepler ortaya çıkıyor. Alınan gündelik kararların, 
anlık duyguların, itkilerin her şeyi bildiğiniz halde 
nasıl önlenemez sonuçlar doğurabileceğine dair vu-
rucu sahneler diziye hakim. Bunlara bir de İsveç ve 
Danimarka’nın karanlık havası, yağmuru, karı ek-
lendiğinde oldukça derin bir hüzün ve boşluk hissi 
yaşatıyor. Ayrıca dizinin çok tutarlı bir atmosferinin 
olduğunu söylemeliyim. 

Tüm bunların arasında Saga, duygu durumunu ne-
redeyse hiçbir zaman tahmin edemediğimiz, şaşırtıcı 
tepkileri, davranışlarıyla biriminde “özel” kabul edi-
len bir polis. İş konusunda oldukça kuralcı ve kanun-
lara sıkı sıkıya bağlı. Öyle ki, tüm spesifik kanunlara 
bile hakim gözüküyor; gemi taşımacılığı, Danimarka 
ile olan sınır antlaşmaları, polislikle ilgili mesleki ka-
nunlar… Ama sınıfının çalışkan öğrencisi olmaktan 
daha farklı bir şey var onda, sanki bunları böyle ya-
pılması gerektiği için yapıyor. Yani hayatta karşımı-
za çıkan, çıkabilecek olan ve öngörülmesi mümkün 
olmayan ihtimallerle baş etmektense, bu kurallara 
tutunarak, onları en az etkili olabilecekleri hale ge-
tiriyor. Toplumsal kuralları görememesi de bundan; 
bunların yazılı olmaması ve çok değişken olması 
Saga’nın anlamasını zorlaştırıyor. 

Saga Noren, ironiden gerçekten hiç ama hiç anlamı-
yor. Martin çok güleryüzlü, espirili biri ve birlikte ça-
lıştıkları zaman sık sık Saga’yla sohbet edip ilişki kur-
maya çalışıyor. Örneğin, Saga’nın erkek arkadaşıyla 
aynı evde yaşama kararı aldığını öğrenince Martin 
Saga’yı tebrik ediyor ve ona selam söylemesini söy-
lüyor. Saga da “Ama seni tanımıyor ki” diye cevaplı-
yor; “Olsun” diyor Martin gülerek. Martin yaşadığı 
bir kayıp üzerine çok ağır bir depresyon geçirirken 
Saga ile bir yıl boyunca görüşmüyorlar. İlk karşılaş-
tıklarında Martin çok duygulanıp seviniyor ve sık sık 
Saga’ya onu görmenin çok güzel olduğunu söylüyor. 
Ona zor zamanları hatırlatan köprüden (Bron) geçer-
ken ağlamaya başlıyor ve Saga’ya “sen nasıl düşünme-
den duruyorsun?” diye soruyor. Saga’nın cevabı onun 
karakterini net olarak açıklıyor: “Neyi düşünmek is-
tersem onu düşünüyorum.” 

Beni Saga’da en çok etkileyen bir başka şey, erkekler-
le kurduğu cinsel ve duygusal ilişkiler. Bir gece bara 
gidiyor, göz göze geldiği bir adama eve gidip sevişe-
lim mi diye soruyor ve eve gidip sevişiyorlar. Onun 
açısından başka hiçbir şey yok gibi. Yani daha fazlası, 
duygusal yönelimleri, o erkeği etkilemeye uğraşması, 
ondan etkilenmemek için kendini tutması; hiçbiri 
yok. Yatakta da sanki sadece ilkel ve güdüsel uyarılar-
la hareket ediyor. Öyle ki tatmin olduktan sonra ya 
anında uykuya dalıyor ya da yattığı erkekten evden 
gitmesini istiyor. “Çünkü çalışacağım” diyor; “dava 
üstünde çalışacağım”.  

Bunca mantıklı duruşunun da bir sonu var elbet. Ne 
zaman mevzu Saga’nın ailesinden açılıyor; işte bütün 
buzlar burada kırılıyor. Ben de Saga’ya o zaman vurul-
dum galiba; onun o kırılmaz görünen duruşundan o 
kadar etkilendim ki... Şimdi burada bütün mantıklı, 
sosyolojik analizler devreye giriyor bende aynı Saga’da 
olduğu gibi; o da çok inanıyor istatistiklere ve çok da 
seviyor onları. Ama böyle anlatmak istemiyorum onu. 

Saga muhteşem gözlem gücüyle Martin’in çocukları-
nın bakıcısında ‘Münchausen Sendromu’ olduğunu 
fark ediyor ve bu çok bilinmeyen hastalıkla ilgili ge-
niş bilgisi Martin’in ilgisini çekiyor. Saga’nın polislik 
dosyasına ulaşıyor ve hikayeyi öğreniyor. Saga’nın an-
nesinde Münchausen Sendromu vardır; yani Saga’nın 
kızkardeşini çeşitli yollarla hasta etmektedir ve ölme-
sini amaçlamasa da devamlı hasta kalmasını sağla-
maktadır. Sonrasını tam detaylı bilmesek de Saga’nın 
kendisine hiç benzemediğini ve hatta çok popüler 
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biri olduğunu söylediği kız kardeşi Saga’yla yaşamaya 
karar verir. Ama sonra kendisini trenin önüne atarak 
intihar eder. Saga’nın karanlığı buralarda bir yerde. 
Martin, Saga’ya dosyasını okuduğunu söylediğinde, 
Saga çılgına dönüyor; gerçek öfkeli halini ilk kez o 
zaman görüyoruz Saga’nın.

Erkek arkadaşı Jacobs ile kurduğu muhabbet ve 
ilişkiyi izlemek, Saga’ya sürekli sarılma isteği yaşat-
tı bana. Eminim tedirgin olurdu bundan. Saga bir 
gün Jacobs ile yaşadığı eve gitmiyor ve ona telefonla 
bunu haber veriyor. Biraz yalnız kalmak istediği için 
bir iki gün otelde kalacağını, ilişkilerini sorgulamadı-
ğını, sadece yalnız kalmak istediğini söylüyor. Jacobs 
buna biraz şaşırsa da gayet anlayışla karşılıyor. Ama 
ne zaman ki Saga sabaha karşı geldiği evde Jacobs’a 
odayı bölmek istediğini böylece yalnız kalabileceğini 
söylüyor; Jacobs bu kendi başına kalma takıntısıy-
la baş edemeyeceğini anlıyor; belli ki çok kırılıyor. 
Ama Saga’nın Jacobs’a dediği bir şey var: “Kendine 
ait bir odan olabilir; düşünsene!” Hakikaten kendine 
ait bir oda için kim ağlamaz ki. Saga da eve döndü-
ğünde Jacobs’un eşyalarını göremeyip de Jacobs’tan 
bu işin bittiğini duyduğunda ilk kez ağlıyor; “kendi 
başına olmak güzel ama bir sevgili olarak başarısız 
olmak kötü” diyor. Bu söz, işte bu söz, sanki haya-
tın anlamı gibi çarpmıştı yüzüme. Başarısız olmak; 
bir sevgili olarak başarısız olmak... Saga’nın her za-
man kendisinden beklenen, daha doğrusu yaşarken 
birbirimizden beklediğimiz onca “gizli”, “bilinmez”, 
“bulunmaz” şeyi anlamamasının doğal bir sonucu 
olarak, kabul görmeme baskısından bağımsız yaşaya-
bildiğini düşünmüştüm. Oysa onun bu kadar kendi 
başına kalma isteğinde, kendi isteklerine göre yaşama 
çabasında, bunlar için çok çabaladığını görmememek 
imkânsız gibi. Jacobs’un annesinin söylediğinin aksi-

ne, kendi dünyası dışındakilerle ilgisiz olması bencil 
olmasından değil; sadece ilgi duymamasından kay-
naklanıyor. Yani denilebilir ki çok dürüst hatta belki 
bir robot kadar mekanik tüm “doğruları” yerine geti-
rirken. Çünkü yanlışları ancak böyle önleyebileceğine 
inanmış. Hayal kırıklığına uğramamak için daha ger-
çekçi olmaya çabalamış. Ailesi ona iyi gelmediği için 
onlardan uzak durmaya çalışmış. Kızkardeşinin inti-
harıyla ilgili kendisini suçlamış. Annesinin hastalığı 
çocukluğunu çok fazla etkilemiş. Bu kadar belirleyen 
karşısında bazen senden ne beklendiğini, istendiğini 
anlamak zor; anlasak da bunlara uygun davranmak 
iyice zor. Eğer bir de hayatındaki birinin yokluğuyla 
imtihan edildiysen, kendini suçlarken bunun hayatı-
nın en büyük cezası olduğunu düşünebilirsin. Bir iş 
arkadaşın tarafından duygusuz olmakla suçlanırken; 
ölen bir suçlunun kardeşine ağabeyinin ölümünün 
kendisi yüzünden olmadığını, kendisine anlattığı 
gibi mantıklı gerekçelerle anlatmak, Saga gibi bir 
kahraman olmayı gerektirir. O buzlar kraliçesi değil; 
duygusallıkla, sosyallikle göbek bağıyla bağlı sayılan 
kadın cinsinin gerçek yüzüdür bana kalırsa. 

Sonsuz ihtimallerle uğraşmanın git gide zorlaştığı, 
senden beklenenin seni “Bir Şey” olarak yarattığı bu 
acımasız İsveç iklimi gibi sert dünyada kolay değil 
Saga gibi olmak. Yani senden beklenen “iyi geceler, 
günaydın, teşekkürler” gibi lafları etmediğinde her-
kesin gözünde “biri” olarak kalmak gerçekten kolay 
değil. O da bunun farkında ve en kırıldığı anlardan 
birinde daha önce de çok kişinin Saga’nın hiç incin-
meyeceğini düşündüğünü söylüyor. Her gün eve dö-
nüp umarım bugünü de kabul görerek, bir yerlere ait 
olarak bitirmişimdir diye sorgulamak hakikaten zor 
dostlar. O bundan gerçekçi olmakla kurtulmuş. Sos-
yallikte acemi ama kabul görmek için istenen ‘biri’ ol-
maya da razı değil. Hepimizi böyle koruyabileceğine 
inanmış hiçbirimizi koruyamazken ya da korumayı 
öğrenmek için zarar görmenin gerektiğini kabul ede-
meden. Bir şeyler olur ve bazen hiçbir şey yapamayız. 
Bu dizi açıkça kaçıp gitmek isteyen çoğu kişiye gidi-
lecek yerde de aynı şeylerin olduğunu, insanın insanı 
yorduğunu söylüyor. Ama bu replikler Saga’nın ağzın-
dan mı yoksa benimkinden mi çıktı bilmiyoruz. Çün-
kü sadece düşünmek istediklerimizi düşünüyoruz.

* Saga’nın dizide sıklıkla kullandığı replik: “Ben Mal-
mö Emniyeti’nden Saga Noren!”
** Bron, İsveççede  ‘köprü’ anlamına geliyor.
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Onunla ilk tanıştığımda hakkında yazmak istedim. 
Yazılmayacak gibi değildi çünkü. 50’li yaşlarında 
hani “yurdum insanı” tabirinin ayaklanmış da bana 
doğru yürür haliydi. Toplumsal cinsiyet meseleleri-
nin tartışıldığı bir toplantıdaydık; gelmiş olmasına 
çok sevinmiş ve konuşmacı olmadığını da hemen an-
lamıştım. Sonra önünde duran tekerlekli sandalyeyi 
aldı, biraz ileride oturan yirmili yaşlarının başında 
genç bir kıza doğru ilerledi. Koluna girdi ve sandal-
yeye oturtturduğu kızı kongre salonuna soktu.
 
Yemek arası verilene kadar anneyi ve genç kızı görme-
dim. Ara verildiğinde aynı masada oturduk ve sohbete 
girmeden onları dinlemeye başladım. Kızı üniversite-
de lisans eğitimi alan anne, benden daha hevesliymiş 
toplantıyı izlemeye. Tüm konuşmacıları can kulağıyla 
dinleyen belki de tek insanmış aramızdaki. Zaman 
ilerledikçe birebir sohbete girme fırsatı yakaladığım 
kadının ve kızının hikâyesi daha bir içine aldı beni. 
Aynı oturumda yan yana konuşmacı olarak yer aldı-
ğım genç kızın benim kolumu tutarak ayakta durma 
istemi ve diğer herkesi etrafından gönderirken anne-
sini de göz ucuyla süzmesi aslında hikâyenin özetiydi 
benim için. Tam olarak engelini bilmediğim, teşhisini 
sormak istemediğim kız fiziksel engelliydi,  kadındı, 
öğrenciydi dahası içinde kendi gibi olan olmayan 
tüm kadınlar için bir şeyler yapabilme isteğini fazla-
sıyla taşıyordu. Kendisinin karşısına çıkan fiziksel ve 
toplumsal tüm engellere rağmen hayata tutunuşunun 
yanında, dikkatimi köşede ellerini önünde birleştiren 
annesi çekiyordu sürekli. Çok zordu çünkü hem en-
gelli bir kıza sahip olmak hem de engelli çocuğunun 
inatla ve hiçbir toplantıyı kaçırmadan sürdürdüğü 
eğitim hayatına, ayrıca sosyal hayatına dahil olmak ve 

bunu içtenlikle istemek. Üniversitenin her günü kızı-
nın her dersine katılmış, şimdilerde ise kızının yüksek 
lisans eğitimine de katılıyormuş. Engelli bir kızı vardı 
ve bu kız, engellerini önüne çıkarıp duran bir toplu-
ma karşı duruyordu aynı zamanda.
 
Kendisiyle daha sonra irtibata geçme fırsatı bulduğum 
Adana’da yaşayan bu ailenin tüm fertleri genç kızın ak-
tif hayatına saygı duymuş, onu desteklemişlerdi. Şim-
di ise yüksek lisans yapıp, akademiyi tanımak isteyen 
kızı ve annesi Adana’dan İzmir’e taşınmışlar.  Babası 
ve ablasının da desteğiyle birlikte eğitimini zihinsel ve 
fiziksel olarak son derece aktif biçimde sürdüren kız, 
annesinin de desteğiyle eğitim hayatına imkânları el 
verdiğince devam etmek istediğini dile getirdi bana. 
Annenin kendi hayatını değil de kızının hayatını ya-
şamayı benimsemiş ve bunun için de elinden geleni 
yapmaya çalışıyor oluşunun dikkate değer bir durum 
olduğunu düşünüyorum.  Kongre boyunca bazen da-
kikalarca o kadına baktığımı hatırlıyorum. Ne zaman 
göz göze gelsek gülümsediğini, oturumlar başlamadan 
önce kızını ön koltuklardan birine oturttuktan sonra 
daha gerilerde bir yerde kendine de yer bulduğunu, 
heyecanlı, hareketli kızının tüm hayatına uzaktan 
ama bir o kadar içtenlikle baktığını gördüm. Aslında 
onun yaptığı anne olmanın ötesinde, engellere karşı 
gelmek, tüm kadınlar için elinden geleni yapmak bu-
nun için de çocuğunu desteklemekti. Onun yaptığı, 
kızının ağzından duyduğum “engelli kadın olmanın 
zorluklarını yaşayan kadınlara” destek vermekti.

Anne ve kızı konuştuğumuz süreler içerisinde bana, 
engelli bir birey olmanın fiziksel zorlukları dışında 
psikolojik zorluklarından da bahsettiler. Özellikle 
dikkatimi çeken, kızın fiziksel engellinin “güzel bir 
kadın” olarak görülmesi önünde engel olduğunu dü-
şünmesi ve bunun sıkıntısını gündelik hayatında da 
yaşamasıydı. Kendisinin de belirttiği bir husus olan 
annesinin sosyal hayatına eğitim hayatı kadar destek 
vermesi onun için oldukça önemli bir nokta olduğu 
için birkaç kez altını çizerek “ ben istediğim her yere 
gidebiliyorum ve annemle birlikte her yere de gidece-
ğim” cümlesini dile getirdi.

Anne, her baktığımda gülümseyen süper gücü olan 
bir kahraman kadındı benim için. Kendisi farkında 
olmasa bile O’nun süper gücü, sadece göz ucuyla 
bakarak kızının ayakta durmasını sağlarken, fiziksel 
engeline rağmen engelsiz bir hayat yaşamasına destek 
oluyordu.

Hazal Fiskeci

SÜPER GÜCÜNÜN 
FARKINDA 
OLMAYAN 
KAHRAMAN
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Melis Uluğ

UTANÇ, KORKU, 
MUTLULUK, GURUR

DÖRT KAHRAMAN KADIN ve DÖRT AYRI DUYGU
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“Sadece hayatıma dokunmayıp aynı zamanda utançtan kurtulmama, 
korkudan arınmama, mutluluğu yaşamama, kendimle gurur duymama 

sebep olan kadınlar sayesinde hayatımın yönü değişiyor.”
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6 yaşındayım. Annemle nevresim satan bir mağazaya 
giriyoruz. Ayrıntılı yazmak istemesem de mağazada 
çalışan bir adam tarafından tacize uğruyorum, ne ol-
duğunu bile anlayamıyorum. Hatırladığım kadarıyla 
annem görüyor ve bir hışımla mağazadan çıkıyoruz. 
O an hissettiğim tek duygu utanç, annem ise çok 
kızgın. Daha sonra da olayı ablama ve yaşı benden 
büyük kuzenime anlatıyorum. Hep utanıyorum, ya-
naklarım kızarıyor olayı düşününce. Sanki annemin 
elini bırakıp mağazayı kendi başıma gezmek isteme-
sem başıma bu gelmeyecekmiş gibi kendimi suçlu-
yorum. Utancıma ek olarak bir de suçluluk duygusu 
bana eşlik ediyor o günden beri. Neyse ki annem ola-
yın peşini bırakmıyor, dava açıyor bu adama. Bu da-
vanın arkasından bir sürü olay... Davada konuşulan 
konulardan birisinin çocuğun “kızlık zarının” zarar 
görmüş olup olmaması, külotunda kan lekesi olup 
olmaması! Olay, aile içinde konuşulurken benim bir 
suçumun olmadığını, asıl utanması gerekenin bana 
bu tacizi yapan adam olması gerektiğini annemin 
konuşmalarından öğreniyorum. Bu konuşmayı duy-
duğum an bende bir rahatlama başlıyor, kendi ken-
dimi suçlamayı bırakıyorum o noktadan sonra. Bu 
iki duygunun özellikle çocukluk gecelerimde beni 
nasıl rahat bırakmadığını düşündükçe şimdi bile 
üzülüyorum. Beni bu utanç ve de suçluluk duygu-
sundan kurtaran kadın, annem, çocukluğumun ilk 
kahramanı oluyor. 

9 yaşındayım. Bir akşam ablamla beraber saat sekiz 
civarı ablamın bir arkadaşına gitmek üzere yola çıkı-
yoruz. Bizim evimiz ana caddede, ablamın arkadaşı 
ise ana caddeyi kesen sokakta oturuyor. Yürüyeceği-
miz mesafe 50 metre ya var, ya yok. Sokağa giriyoruz. 
Eve yaklaşmışken yanımızdan bir motorlu geçiyor, 
fakat motorun üstündeki adam geçerken ablamı taciz 
ediyor. Her şey belki de bir saniyenin içinde oluyor. 
Adam ablamı taciz ederken, ablam da adamı iter gibi 
oluyor. Motorlu yanımızdan hızla uzaklaşıyor. Ben 
ablamın yanında korkudan ne yapacağımı bilemez 
halde duruyorum, donup kalıyorum, korkudan çişim 
geliyor. Ablam bana sarılıyor, beni koltuğunun altı-
na alıyor ve dönüp: “Korkma canım kardeşim, böyle 
tipler her yerde var, sen yeter ki kendine güven” di-
yor. Ablamın yaşı o zaman 16 ama ben ablamı o anda 
çok daha olgunmuş gibi görüyorum. Tecrübeye bak... 
Bana tacize uğramış bir haldeyken bile verdiği güvene 
bak... O şok içerisinde ona hayran kaldığımı hatırlı-
yorum! Ben ona nasıl yardımcı olsam diye düşünür-
ken o bana korkmamam gerektiğini anlatıyor, beni 

teselli ediyor ve bana güçlü olmam gerektiğini söylü-
yor. O an, ikinci kahramanım ablam oluveriyor. Bir 
yandan korkarak, bir yandan da adam yeniden gelse 
sanki onu dövebilecekmişim gibi havalara girerek ab-
lamın arkadaşına varıyoruz. Bugün bile ne zaman eve 
yalnız başıma, karanlıkta dönsem aklıma hep ablam 
ve güçlü duruşu gelir, tedirginliğimi alır gider. 

13 yaşındayım. Ortaokuldayım. Vatandaşlık bilgisi 
dersimize gelen bir kadın öğretmenimiz vardı. Evli 
değildi, çocuğu da yoktu. Tarzıyla, giyimiyle, kuşa-
mıyla diğer öğretmenlerden o kadar farklıydı ki… 
Kadınlarla ilgili söyledikleri de çok farklıydı. Kız 
öğrencilerin üniversiteye gitmesi gerektiğini, erkek 
öğrencilerin matematikte kız öğrencilerden üstün 
olduğunun safsata olduğunu, kadınların ekonomik 
olarak bağımsız olması gerektiğini, kadınların ev işi 
yapmakla aslında yükümlü olmadığını söylemesi de 
çok hoşuma giderdi. Özellikle bu iş yapmama ko-
nusu ben eve gittiğimde erkek kuzenlerim benden 
su istediğinde onlara atarlanmam için iyi bir vesile 
oluyordu. Bu öğretmenimizin çok güçlü bir duruşu 
vardı. Hani kendine idol alırsın ya, hah, işte öyle bir 
kadındı. Bize vatandaşlık dersi kapsamında bir ödev 
verdiğini hatırlıyorum. Herkes 20 dakikalık bir tiyat-
ro hazırlayacaktı. Dört kişilik gruplara ayrıldık. Ti-
yatronun metnini kadına şiddet üzerine gruptan bir 
arkadaşımız yazdı. Bir kadın, bir erkek, bir çocuk ve 
bir de avukat olmak üzere dört kişi oyunumuzu oy-
nadık. Kadın, eşinden şiddet görüyordu ve güçlü bir 
avukat olan kadın arkadaşının yardımıyla kocasından 
kurtuluyordu. Eşini döven erkek rolünü de bana ver-
diler, bunda sanırım o zamanlar çok iri olmamın da 
rolü vardı. Tiyatromuz sınıfı çok güldürdü, özellikle 
kadının dövülme sahnelerinde kahkahalar tavan yap-
tı. Biz tabii o zaman işin eğlencesindeydik. Tiyatro 
bitince bir baktık bizim hocanın gözler dolu dolu. Bir 
yandan gözlerini siliyor, bir yandan da bizimle gurur 
duyduğunu söylüyor... Bizi de bir mutluluk alıyor, 
sonuçta oynadığınız oyun sınıfın en iyisi ve hocamız 
bizimle gurur duyuyor. Düşünsenize, idol olarak al-
dığınız hocayı o anda ortaya çıkardığınız oyunla ne-
redeyse ağlatıyorsunuz. Bunun üzerine tiyatro oyu-
numuzu tamamlayan bir konuşma yaparak kadına 
şiddetin kabul edilemez olduğunu üstüne basa basa 
vurguluyor ve bunun hiç komik bir şey olmadığını 
ayrıntılı bir şekilde anlatıyor. Bunun ne bir sevgi ne 
de bir kıskançlık göstergesi olmayacağını anlatıyor. 
Bu cümleler benim aklıma kazındı o yıllarda. Daha 
sonra şiddet gören kadınlarla ilgili şakalar yapanlara 
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hiç gülmedim, bu şakalara gülen varsa da ya onla-
ra birkaç laf ettim, ya da somurtarak oturdum. Bu 
öğretmenin diğer hocalardan daha “farklı” oluşunun 
sebebini o zamanlar anlayamıyordum, fakat bu sene 
Mersin’deki 8 Mart kadın yürüyüşünde öğretmenimi 
görünce taşlar yerine oturdu. Yürüyüşün en önünde 
bir yandan elindeki yerel kadın gazetesini yürüyüşe 
gelen kadınlara dağıtıyordu, bir yandan da slogan atı-
yordu, “Erkek vuruyor, devlet koruyor!” diye. Yıllar 
önce idolüm olmuş bir kadınla yıllar sonra aynı ide-
olojiyi paylaştığımı görmek ise yüzümde bir gülüm-
seme bırakıyor, kadın yürüyüşünden gülümseyerek 
ayrılıyorum.  

20 yaşındayım. Üniversitede psikoloji bölümün-
deyim, sosyoloji bölümünden bir arkadaşla birlikte 
“Taşkın” temalı bir sempozyumda taşkınların sosyo-
lojik ve psikolojik boyutlarına odaklanan bir çalış-
taya katılmak için Afyon’a doğru yol alıyoruz. Ben 
yolculuk boyunca yaptığımız konuşmada arkadaşım-
la birçok konuda hemen hemen aynı fikirleri pay-
laştığımızı düşünürken, bir ara bir kadından bahse-
derken “bayan” diyorum. Arkadaşım da bana dönüp, 
“Yalnız bayan değil, kadın diyoruz Melisciğim, senin 
hala haberin yok mu?” diyor. Sonra bana açıklıyor 
ayrıntılı bir şekilde meseleyi. Ben çok etkileniyorum 
onun o bilincinden, çünkü aslında hiçbir şeyden ha-
berim olmadığı gerçeğini yüzüme tokat gibi çarpıyor. 

Bu konuşmayla birlikte tıpkı ortaokulda olduğu gibi 
yine feminist bir aydınlanma başlıyor bende. Sonra 
sempozyuma giriyoruz. Ortalık bürokrat kaynıyor, 
hepsinin erkek olduğunu belirtmeme gerek yok sa-
nırım. Ben ve arkadaşım sempozyumdaki az sayıdaki 
kadınlardanız. Hazırladığımız çalıştay raporunu ki-
min sunacağı tartışılırken ben hepsini sunabileceğimi 
belirtiyorum. Arkadaşım, “En azından bir kadın ve 
bir erkek olsun, cinsiyet eşitliği sağlansın” diye görüş 
belirtince erkek katılımcıyı yanımda istemesem de 
mesele cinsiyet eşitliği olduğu için boynumuz kıldan 
ince, kabul ediyorum. İlk kısmı anlatmaya razı olup 
çıkıyorum kürsüye, elimde mikrofon, kocaman salo-
na: “Çok üzülerek bu salona baktığımda erkek ege-
men sistemin bir yansımasını görüyorum, neredeyse 
hiç kadın katılımcımız yok, umarım önümüzdeki 
sempozyumda kadın ve erkeklerin daha eşit yansı-
tıldığı sempozyumlar yapılır” diyorum. Salondaki 
kadın katılımcılar, birkaç erkek katılımcıyla birlikte 
beni alkışlıyorlar. Ben de gurur duyuyorum kendim-
le, içimin yağları eriyor nedense. Arkadaşım da ayak-
ta alkışlıyor beni, galiba hiç beklemiyordu benden bu 
çıkışı. Üç günlük sempozyumun sonunda onun her 
türlü çıkışlarından çok şey öğrendim. Baktığım her 
yerde kadın-erkek eşitliğini görmeyi, bu eşitlik yoksa 
bunun için mücadele etmeyi de o öğretti bana. Ve bu 
durum o süreçten sonra hiç değişmedi, benim için 
bir hayat felsefesi haline geldi. Hem kendisinden bir-
çok şey öğrenerek, hem de kendimle gurur duyarak 
sempozyumdan ayrılıyorum. Hayatıma değen kadın-
ların sayısı da böylece artmış oluyor.   

Geçmişe döndükçe, hatırladıkça, hissettikçe, yazdık-
ça daha bahsedecek çok kadın kahramanımın oldu-
ğunu fark ediyorum ama bu kısa yazıda sadece bir-
kaçına odaklanabiliyorum ne yazık ki. Hikayelerini 
anlattığım dört kadın dört farklı zamanda bana dört 
ayrı duyguyu yaşatarak benim kahramanım oluyor-
lar, hayatıma dokunuyorlar, fikirlerimi, inançlarımı 
ve bakış açımı şekillendirip bende güzel izler bırakı-
yorlar. Sadece hayatıma dokunmayıp aynı zamanda 
utançtan kurtulmama, korkudan arınmama, mut-
luluğu yaşamama, kendimle gurur duymama sebep 
olan kadınlar sayesinde hayatımın yönü değişiyor. 
Hem hayatıma değmiş bu güzel kadınlara borcumu 
ödemek hem de başka kadınların hayatlarına dokun-
mak için ben de mücadeleyi sürdürüyorum. Birbi-
rimizin hayatlarına dokundukça, birbirimize destek 
oldukça kadın mücadelesini de yükselteceğimizi 
umuyorum.  

“Bugün bile ne zaman eve yalnız 
başıma, karanlıkta dönsem aklıma 
hep ablam ve güçlü duruşu gelir, 
tedirginliğimi alır gider.“
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Çocukluğumun büyük bir kısmı pazar akşamları anne 
ve babamla Parliament sinema gecesi kuşağında veya 
gündüzleri anneannemle Yeşilçam filmlerinde izledi-
ğim film kahramanlarına özenmekle geçti. Kendimi 
hep o kahramanların yerinde hayal eder, her seferin-
de en doğru şeyi yapar, ikilemlerden kıvrak zekamla 
kurtulur, insanları kurtarırdım ve tabii ki tarafında 
olduğum iyilik hep kazanır, hikayelerim mutlu sonla 
biterdi. Halbuki gerçek dünya hiç de benim haya-
limdeki gibi değildi, iyilik de hiç kazanan taraf falan 
olmuyordu. Hatta iyilik ve kötülük kavramlarının 
bayağı muğlak, taraflı ve sübjektif şeyler olduğunu 
fark etmem çok da uzun sürmedi. Ama kahramanla-
rım uzun süre şövalye ruhlu erkekler olmaya devam 
ettiler. Hatta çocukluğum boyunca uzunca bir süre, 
babamın geceleri ben uyumadan önce gençliğinde 
yaşadığı izcilik ve kamp maceralarından derlediği ve 
masal formatına dönüştürerek anlattığı deneyimleri, 

babama bayağı Elektravari bir hayranlık beslememe, 
onu kahramanım ilan etmeme neden olmuştu. Di-
ğer yandan izlediğim o filmlerdeki, ya da okuduğum 
romanlardaki cesur kahramanlar da hiç bir zaman 
kadın olmuyordu zaten. Kadınlara destek olan, on-
ları kurtaran, sahiplenen adamlardı hep onlar. Pek 
de  tanımıyordum aslında o hikayalerdeki kadınları. 
Hani komuşunun tanıdığının tanıdığı gibiydiler. O 
yüzden nasıl kendimle özdeşleştirebilirdim ki o ka-
dınları? Ne hissetiklerini bilmiyordum, o yüzden de 
empati kuramıyordum. Çünkü bir takım adamlara, 
ya da bizim asıl kahramana nasıl göründükleri, na-
sıl hissettirdikleri anlatılıyordu hep. İlginç değillerdi 
yani. Ama şimdi benim çocukluğumdakine oranla 
çok daha fazla kadın kahramanlı filmler var (Xena 
ve Gabrielle ikilisi bu dönemde bir istisna oluşturu-
yordu tabii). Gerçi bu kadın kahramanlar, her filmde 
olmasa da, yine çoğunlukla yalnız başlarına dünyayı 

Gülüm Albut

EN BÜYÜK KAHRAMANLIK, 
KENDİN OLABİLMEK...
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kurtarmak zorundalar, bir mağdur - kurtarıcı ilişkisi 
çerçevesinde ilerliyor herşey ve olayların çözümünde 
yalnızlık bedelini ödemiş ve karşılığında güç sahibi 
olmuş kadın kahramanımız hepimizin gururlanması-
na sebep oluyor. Benimsediğimiz de yalnız ama ayak-
ları üzerinde dimdik duran, kendi başına mücadele 
eden kadın imajı oluyor. Hatta etrafımızda böyle gör-
mediğimiz kadınlara tavsiyelerde bulunmayı ve kur-
tarıcı rolüne bürünmeyi de ihmal etmiyoruz. Tabii ki 
kadın kahramanlarımız olsun, güçlü de olsunlar ama 
kahraman dediğimiz mükemmel mi olmak zorunda? 
Bu sıkıcı değil mi? Hayatım boyunca birçok kadın 
kahramanım oldu benim. Ama bu kahramanlar çoğu 
filmdeki, dizideki ve hatta romanlardaki kahraman-
ların mükemmeliğinden çok çok uzaktılar.  Bu yüz-
den de daha gerçek ve güzeldiler. 

İlk kahramanım teyzem oldu mesela. Evlilik denilen 
şeyin onu sokmaya çalıştığı kalıbı kabul etmediği, 
resimdeki adamın yanındaki kadın değil de resmin 
öznesi olmayı seçtiği, kendi çevresini, işini, hayatı-
nı kendi elleriyle sıfırdan inşa ettiği ve sırf birilerine 
dayanabilmek için kendisi olmaktan vazgeçmek be-
delini ödemeyi kabul etmediği için. “Küçük Şeylerin 
Tanrısı”nı o vermişti bana. O andan itibaren de diğer 
bir kahramanım Arundhati Roy oldu. Sonra diğer 
kadın yazarlar geldi: Ursula LeGuin, Virginia Woolf, 
Pınar Selek, Marge Piercy, Tezer Özlü, Sevgi Soysal, 
Judith Butler, Bell Hooks ve daha niceleri. Bir de 
Rachel Corrie ile Frida, Frida Kahlo. Diğer teyzem 
ise baştan “bir adamın hayat boyu bakıcılığını yap-
mayı kabul edemeyeceğini” söyleyerek ve sırf bu yüz-
den hiç evlenmeyerek hayranlığımı kazanmıştı. An-
nem ve teyzelerim arasında her zaman inanlımaz bir 
dayanışma vardı. Birbirlerini kollar, birbirleriyle ilgili 
her şeyden her zaman haberdar olur ve birbirleriyle 
her şeylerini paylaşırlardı. Kızkardeşliğin ne demek 
olabileceği hakkında bir fikir veriyordu bu hep bana, 
ama benim kız kardeşim olmadığı için sadece tahmin 
edebiliyordum. Ama daha sonra pek çok kız karde-
şim oldu benim de. Öncelikle feminizm ve cinsellik 
üzerine çok konuştuğum, beslendiğim ve acılarımı, 
ilk ayrılıklarımı, varoluşsal kaygılarımı ve yoksunluk 
hislerimi yargılanma korkusu olmadan paylaştığım, 
bana dayanışma hislerini ilk kez yaşatan en yakın kız 
arkadaşlarım; ailedeki tüm ölümleri, doğumları, ayrı-
lıkları, kayıpları ve çocukluktan ergenliğe tüm kadın 
olma hallerini beraber yaşadığım kuzenim, daha son-
raları da türlü ataerki mağduriyetlerinde tanıdığım 
ve dayanıştığım tüm kadınlar. Özellikle Amargi’de 

tanıdığım güzel insanlar, dayanışmanın, kız kardeş-
liğin ne demek olduğunu bütün iliklerime kadar 
hissetmemi sağladılar. Hele de en sert düşüşümü 
yaşadığım, sağlam zeminin altımdan kayıp gittiğini, 
kaybolduğumu ve herşeyimi kaybettiğimi hissettiğim 
bir dönemde Amargi kadınları hayatımı kurtardılar. 
Gözümü kapatıp sırt üstü düşüşe geçtiğimde birile-
rinin beni tutacağını bilmek ve başka birisi düştü-
ğünde onu tereddüt etmeden tutmak, yapamayaca-
ğımı düşündüğüm şeylerin aslında kendi kurduğum 
kolaylıkla yıkılabilecek duvarlar olduğunu görmek, 
mağduriyette yalnız olmak zorunda olmadığımı, da-
yanışarak ve paylaşarak mağduriyet durumunun ters-
yüz edilebileceğini görmek... İşte bu yüzden benim 
kahramanlarım kız kardeşlerim dediğim bu kadınlar. 

Tabii ki kahramanlık kolay olmuyor. Mesela anne 
- kız ilişkisi çok sancılı, çok fena olabilen bir şey. 
Yıllarca olmadığı bir insanın kıyafetlerini giyen ve 
sözlerini söyleyen, kendi hayallerini ve tutkularını 
bırakıp kendisine biçilen anne ve eş olma rollerini 
gerçekleştiremediği için bocalayan, üstüne üstlük 
bunun için de yargılanan, kendisine ettiği işkence-
nin onu yokettiğini fark edip bir anda kendini sa-
lıverme cesaretini gösteren ama aynı anda kendisini 
yapayalnız ve evlilik öncesinde terk ettiği kimliğiyle 
tekrar bağ kurmaya çalışan bir halde bulan bir kadını 
kahraman ilan etmek hiç de zor değil. Kendi dev-
rimini gerçekleştiren bu kadına hayranlık duyma-
mak imkansız. Ama bu kadın kendi annen olunca 
anne - kız ilişkisinin tersyüz olmasının getirdiği tüm 
bencilce ve ikiyüzlü bastırılmış öfkeler, kızgınlıklar/
kırgınlıklar, hayal kırıklıkları su yüzüne çıkabiliyor, 
anlamayı, paylaşmayı, yargılamamayı ve değişimi 
kabullenmeyi zorlaştırabiliyor. Ama kadın olmanın 
getirdiği mağduriyette birleşme hali var ya, işte o hal 
tam da kopma noktasına geldiğini düşündüğün iliş-
kinde bir anda bütün bunların ötesine geçebiliyor ve 
onu anlamanı sağlıyor. İşte o anda bu kadın dayanış-
masının, en içselleştirdiğin bencil düğümlerine bile 
sirayet edip onları eritebildiğini gördüğünde gerçek 
bir kahraman olduğunu hissediyorsun. 

Kocaman hataların, toylukların ve zayıflıklarınla o 
filmlerde gördüğün kahramanlardan çok daha mü-
kemmelsin hem de. Çünkü ataerkinin ve nasıl ol-
man gerektiğini dikte eden bir varoluş biçiminin ki-
şisel olmayan bütün savlarını reddettiğin ve kendin 
olarak varolabildiğin o an bir ölçüde dünyayı kurta-
rıyorsun aslında.
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Karanlıktan korkarım. Işıklar yansın istersen, karan-
lığa özlem duyarım. Dünyanın aydınlık yarımında 
güvende hissederken kendimi, parçanın diğer yarısı-
nın karanlıkta kaldığını unutmam orayı merak ede-
rim, bazen onlar için endişelenirim. 

Kadın yazarları okumayı severim; tabii beni anladı-
ğını düşündüğüm erkekleri de. Zor geçen günler de 
okumayı severim, yazmak isterim ama genelde yaza-
mam, hayal kurarım. Bazı yazılar beni kendime geti-
rir Sinyorita! Kaybetmezsem yolumu bulamayacağımı 
öğrendim ben okurken. Aslında söylerler bunu “ne 
kadar engel varsa önünde bil ki iyi bir iş yapıyorsun” 
puff. Laf. Anlamıyorsun bazen o farkındalığa varman 
gerekiyor. Bir soru’m olmalıydı, hep soru’nlarım var-
dı ama bunun güzel olduğunu öğrendim okurken. 

Geliştirdiğini gözlemledim, kendimi iyi hissettim. 
Bütün kadınların kafası gerçekten karışık mı? Evet 
belki olabilir. Sosyolojik argümanları kenara atma-
mak lazım. Yolları kesişen kadınların hikâyesini her 
okuduğumda biraz daha tutundum. Özgüven verdi 
bu hikâye bana. Belki kendimi koydum o kadınların 
yerine, belki yapamadıklarımı düşledim, yapmayı is-
tedim. Özledim diyemiyorum. Sanırım görmeden, 
deneyimlemeden özlenmiyor. Genel de geçmişi öz-
lerim çünkü, oradan biliyorum. İç disiplinim düşük. 
Kararlarımı çok rahat uygulayamam ama başucu ya-
zarlarım bana güç verir hep. Düşecekken sanki tu-
tarlar ve başka alemlere dalarım. Diyorum ya hayal 
kurarım. Tekrar tekrar okurum. Takınca takarım yani 
kolay bırakamam. Okurken hep yeni yerlerin altını 
çizerim hep soru’larım olur yani ve yenileri, yenileri. 
“İnsan sınırını geçince artık hangi sınırları ne kadar 
geçeceğini kestiremiyor”* diyor yazar. Ben onunla 
öğrendim sınırlar aşıldıkça dünyanın büyüdüğünü, 
aşan içinse küçüldüğünü. Yazılar aracılığıyla tanıştım 
onunla, dost oldum. Anlattım ona yazarak, yazamadı-
ğım zamanlar da okudum onda güç aldım. Yazamam 
bazen sıkılırım yazarken sorular kafamda büyürken 
ifade edemem. Genelde de duygularımı çok rahat 
ifade edemem zaten. Benim yazarımdan bahseder-
ken ben Virginia Woolf ’u da severim. Onun kararlı 
duruşu, kendini ifadesi ve yazma aşkı beni odamda 
yazmaya teşvik eden ciddi bir etmendir. Ve yalnızca 
yazamadığı için hayatına son verişi! Sylvia Plath biraz 
hayal kırıklığı yaratıyor olsa da bende, onun da hayata 
karşı duramayışından etkilenirim sorularından, kırıl-
ganlığından. Ben aslında özgüvene aşık olurum. Hep 
aklımda bir resim vardır; özgüvenin, başarının resmi 
o çeker beni Virginia Woolf ’ta. Beni itekleyen bu güç-
ler kendimi tanımama ve bulmama yardımcı olurlar.  

Aslında ben hala karanlıktan korkuyorum. Neden 
korktuğumu da biliyorum artık. Çözümü de buldum 
ama her bulduğum da yeni nedenler çıkıyor karşıma. 
Eskisi kadar korkmuyorum, loş ışıkları da seviyorum 
artık başım dönüyor yalnızca. Daha rahat hayal ku-
ruyorum başım dönerken bir anda olmak istediğim 
yerde, olmak istediğim anda oluyorum. Yola çıkıyo-
rum, dönüyorum. Değişimi gözlemliyorum. İçime 
dönüyorum, hop çıkıyorum. Dışarıdan kendime ba-
kıyorum. Bazen evden çıkamıyorum o yüzden içimi 
görüyorum kendi iç kitabıma parçalar birleştirirken. 

* Ece Temelkuran, Düğümlere Üfleyen Kadınlar, 
   İstanbul:2013

Eylem Kılıç

AŞK, 
KADINLAR 
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Büyüleri ile yaşayan cadılardan biri
İsis
diğeri Margarita
bir diğeri Didem Madak.
Tüm diğer cadılara ise selamlar, “buluşma talebi” no-
tumu 11112014 0300 sularında 0503 nolu dairenin 
salon penceresini açıp havaya astım, dolaşım başladı 
bile, bu öngörülemez gerçekler olduğuna bir işaret!

24072011 0311, Didem Madak pencereyi tıklatan 
sesin rüzgar olmadığını bilenlerden, yatağından kal-
kıp Temmuz sıcağının camın aralığından odaya sız-
dığı gecede o sorumlu nesneye yönelir, bakınız artık 
camdadır kendileri, havaya asılı not görünür olur 
Didem’e ve bir ekleme gelir Didem’den nota, “Geniş 
zamanlara yakıştıyorum O’nu, -di’li -miş’li geçmiş-
lere değil. Belki de kaybedileni pek ayrı düşürmek 
istemeyiz ya, şimdi denilen aslında pek de mevcut 
olmayan zaman diliminden, ondan böyle adetlerim 
var.” Tekrar yola devam etme zamanıdır not için, gö-
rünmezlik nesnel gerçekliğe hâkim.

Moskova’da Margarita hep Üstat’ın yanında anılır 
anılmasına ama bilen bilir Margarita’nın mehtaplı 
gecelerde Üstat olmadan süpürgesi ile ormanlarda 
uçtuğunu. 1940’lar, mehtaplı gecelerden biri, Mar-
garita ağacın dalına uzanmış havayı tadarken not ona 
da görünür kılar kendini. Margarita da elinden gele-
ni ardına koymaz. “Konular dallanıp budaklanmaya 
pek müsait, kendi kutsalımı kendiliklerimden inşa 
ederken kutsal üçlüyü (teslis) yanımdan hiç eksik et-
memiş gibiyim “anne, çocukluk, (aşk)”. Dediğin gibi 
Didem Madak “bütün (aşklar) paranteze alınsın” di-
leğine sadık kalındı. Üç iksir hazırladım kendilerime 
üç sonsuz olasılıklı iksir, içindeki değişkenlerin azar 
azar değiştiği, içindeki değişkenlerin sessiz sessiz yü-
rüyüp her şeyi duymayı istediği.”

Ayça Ceylan

HAVADA 
UÇUŞANLAR

İsis “hakikat bilinemez” söylemine ithafen bilinme-
yen bir uzamda Osiris’in parçalanmış bedenini ye-
niden oluşturmak için Osiris’in beden parçalarını 
kumaşlara sarıp, her bir kumaşa havaya asılı notlarda 
gelen kelimeleri mırıldanıp, notlara da “Kendilik-
lerimi mekânların içine, mekânları kendiliklerimin 
içine katıp harç haline getiririm, kendiliklerimi her 
keresinde öldürüp her keresinde sonsuz kılmak ister 
gibi. Tabii tüm bu gelgitlerde rol modeller de edinir 
kendine kendiliklerim, ne mümkün ki içinde yaşanı-
lan tasarlanmış ve sunulmuş algıdan tümüyle sıyrıla-
bilmek. Malum bedenimizin üzerine yerleşen duyu 
organlarımız algımamızın temel araçlarından bir kıs-
mını oluşturmakta. Zaten bazen gerisi teferruat da 
demek gelir içimden. Bunu diyerek Descartes’den 
beri bir hayli tartışılan beden-zihin ikilemini de bir 
kümenin içine dengede ve aydınlanmış bir muğlak-
lık olarak yerleştiririm. Merleau-Ponty’ye selamlar...” 
diye ekleyip döngüsel zamanı över.

Kahramanlarıma dönecek olursam onlar -ben kim 
adına konuşuyorum ki İsis, Margarita, Didem Madak, 
kendiliklerimin içimdeki maskulen taraf, yıkıntılarda 
gezmeyi kendine adet edinmiş korkak hortlak, yüzme-
yi seven leylek...-ikiliklerden üçlüklerden dilediğinden 
kadar çoğalt -lardan yakasını kurtaramamış gibi,

-“Bir süredir plastik vazolar gibi hiç kırılmıyorum.” 
-“Bir dönem kalbim yokmuş gibi davrandım. Ama o 
hep vardı, kalbim takma değil.”
söylemler havada uçuşuyor, yaşasın ikilik, üçlük...

Zaten neden -lardan, -lerden yakamızı kurtaralım ki, 
neden bu tekliğe yönelme arzusu? Burada bir bit ye-
niği var demez mi insan, burada çeşitliliğe yer yok 
mu demez mi insan? Her atomu birbirinin aynı gibi 
algılamayı çoktan bırakanlar bunun ne demek oldu-
ğunu yakınen hissedebilirler. Diğerleri içinse umut 
her zaman var.

Bu yazıda en büyük destekçilerim gece sokaklarda 
dolaşırken rastlaştığım organizmalar ve tabii hatırı 
sayılır ölü kadınlar ölü adamlardır (dikkat: her hatırı 
sayılan ölü olma koşulu taşımamaktadır.)
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EJDERHALARA İNANMAYAN 
OKUMASIN
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Yıllar önce birbirlerine babalarını anlatan iki küçük 
oğlanın konuşmasına kulak misafiri olmuştum. Biri 
diğerine “benim babam çok kahraman vücutlu” di-
yerek şişinmişti. Bahse konu baba, göbekli, sıkıcı bir 
bankacıydı! Benim için kahramanlık meselesinin çer-
çevesi işte budur: Kahramanlar erkek olur, mutlaka 
bir mitle sarılıp sarmalanmıştır ve bir biçimde gücü, 
iktidarı temsil eder. Ve ben de hem gündelik hayatta 
hem edebi dünyada bu “çok kahraman vücutlu” ko-
mutanlardan, kaptanlardan, başkanlardan uzak dur-
manın yararlarına inanırım. Bilirim ki -kapı komşu-
nuz veya bir edebi karakter olması fark etmez- elleri 
kadınların boğazındadır. Ya öldürürler ya da seslerini 
duyulmaz, sûretlerini görünmez kılarlar. 

Ama neyse ki alışıldık eril kahramanların dışında 
kahramanlar da vardır. Mesela Ursula K. Le Guin’in 
Tehanu’su gibi. Le Guin “Tehanu”da çocukları çok-
tan evden ayrılmış orta yaşlı bir kadının, Tenar’ın 
hikâyesini anlatır. Tenar bir yandan ormanda bu-
lunan tecavüz edilmiş ve yakılmış bir kız çocuğuna 
-Tehanu’ya- bakar, yaşlı bir büyücüyle uğraşır ve ço-
cuk tacizcileri, kötücül büyücüler ve ejderhalarla mü-
cadele ederken, diğer yandan fasulye yetiştirir, mey-
ve ağaçlarına bakar ve keçileri otlatır. Alegorileri bir 
yana bırakırsanız sanki herhangi bir kadının hayatıdır 
hikâye edilen. Bu kitapta çocuklara bakmak, yemek 
pişirmek ve sebze yetiştirmek en az büyücüler, ejder-
halar ve büyüler kadar önemlidir. Oldukça erkek-ege-
men bir alan olan bilim kurgu ve fantazi edebiyatında 
böyle bir karakter yaratmak hayli devrimci bir yakla-
şımdır bana göre. “Tehanu” ile Le Guin vaz edilenin 
tam tersi bir yol değil, tamamıyla farklı bir yol izleye-
rek geleneksel yapının kuşatmasını reddetmiştir.

Serinin dördüncü kitabı olan Tehanu, Yerdeniz Bü-
yücüsü, Atuan Mezarları ve En Uzak Sahil adlı kitap-
lardan oluşan Yerdeniz üçlemesinden tam yirmi iki 
yıl sonra 1990 da yazıldı. Ama Harry Potter asasını 
eline almadan veya “Taht Oyunları”nın kahraman-
larından Daenerys Targaryen ejderhalarını omzuna 
kondurmadan çok önce Ursula K. Le Guin bilge ej-
derhaların yaşadığı ve prestijli bir büyücülük okulu-
nun olduğu toprakları, Yerdeniz’i (1968) yaratmıştı 
bile. İlk kitapta gücünü nasıl kullanacağını bilme-
yen genç büyücü Ged’le tanışırız. Ged, karanlık ve 
korkunç bir gölgenin peşine düşer. İyilerle kötülerin 
mücadele ettiği geleneksel hikâye çizgisinin dışında-
dır Yerdeniz Büyücüsü. Bu dünyada sadece Ged ve 
kovaladığı karanlık gölgesi vardır. Jung’a sempatisini 

bildiğimiz Le Guin’e göre gölge “ruhumuzun öteki 
yüzü, bilinçli zihnin karanlık kardeşidir. O, bilinçli 
benliğimize kabul etmek istemediğimiz her şeydir; 
içimizde bastırılmış, inkâr edilmiş ya da kullanılma-
yan tüm özellikler ve eğilimlerdir”.1 Dolayısıyla göl-
gemizle yüzleşmemiz, ona bakmamız, ismini bilme-
miz gerekir. İşte ilk kitap bu zorlu süreci anlatır, yani 
büyümeyi. Atuan Mezarları ise karanlık bir gücün 
sakladığı genç rahibe Tenar’ın bakış açısından anla-
tılır. Tapınağın en derinlerinde, ışıksız bir mezarda 
saklanan büyülü tılsımı arayan Ged’le Tenar ilk kez 
bu kitapta tanışır. Tehanu’da yeniden karşımıza çı-
kacak Tenar’ın büyüme hikâyesidir bu da. “Doğum, 
yeniden doğum, yıkım ve özgürlük”2 temalarıyla bir-
likte. Serinin üçüncü kitabı En Uzak Sahil’de sahne 
yine büyücü Ged’indir. Ged bu kez daha karanlık ve 
daha güçlü bir şeyle yani ölümle yüzleşecektir. 

Tehanu ilk yayınlandığında adı Tehanu: Yerdeniz’in 
Son Kitabı idi. Ama ardından Yerdeniz Öyküleri 
(2001) ve Öteki Rüzgâr (2001) geldi. İkinci bir üç-
leme oluşturan bu kitaplar ilkinden pek çok açıdan 
farklıdır. İlk üçleme başka bir canlıya dönüşmek, yel-
kenleri sihir rüzgârlarıyla doldurmak, şeylerin gerçek 
ismini bilmek ve daha önemlisi ölümle hayat arasın-
daki kapıyı açmak gibi erkeksi büyüler yapan bir er-
kek büyücü hakkındaydı. Oysa ikincisi daha derin, 
gizemli ve incelikli güçleri olan kadınları konu alır. 
Tehanu’da orta yaşlı bir kadın kahraman ve onun ses-
siz çocuğuyla bakış açısı tümden değiştirilir ve farklı 
bir duygusal ton tutturulur. Yerdeniz’de “kadın büyü-
sü gibi zayıf ” veya “kadın büyüsü gibi habis” gibi de-
yişler gırla gider. Kadınlar Roke’taki büyücülük oku-
luna kabul edilmezler. Özellikle Yerdeniz Büyücüsü ve 
En Uzak Sahil’de, kadınlar zayıf, kurnaz, marjinalleş-
tirilmiş, kayıp veya ölüdür3. Tehanu’da ise Tenar’ın 
bakış açısından ilgileri, problemleri ve büyüleriyle bir 
kadın dünyası sunularak denge yeniden sağlanır. Bir-
birinden farklı işler yapan, farklı yaşlardaki kadınlar 
şefkatle resmedilir, o kadar ki Tenar’dan hoşlanmayan 
Sarmaşık bile sempatiktir. 

Üçlemenin ilkinde Yerdeniz topraklarının güvenli-
ğini ve huzurunu sağlamak önemliyken Tehanu’da 
Tenar’ın problemi artık büyü yapamayan “güçsüz” 
Ged’i ve tacize uğramış Therru’yu (yani Tehanu’yu) 
nasıl koruyacağıdır. Tenar kendisi büyü yapmadığı 
gibi bir kez denedikten sonra Therru’ya da büyü dili-
ni öğretmekten vazgeçer. Ama yün eğirmeyi, yemek 
yapmayı, çiftlik işlerini öğretir. Bir taraftan “Ogion 
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her şeyi öğret dedi ve ne öğretiyorum ona? Yemek 
yapmayı ve yün eğirmeyi mi?” diye sorarken diğer 
yandan “Bunlar gerekli ve soylu gerçek sanatlardan 
değil mi? İlim sadece kelimeler mi?” der. Therru’ya 
kadim lisanı ve büyüyü öğretmediği gibi kendisi de 
Ogion’un “irfan kitapları”nı kullanmaz. Roman bo-
yunca Tenar, Ged ile Therru’nun fiziksel ve duygusal 
sağlıklarına kavuşmaları, özsaygılarını kazanmaları ve 
güvenlikleri için uğraşır. Bütün bunlar idare, bilge-
lik, cesaret, sabır ve aralıksız iş yükü demektir. Er-
keksi büyülerdeki gibi hızlı sonuçlar elbette mümkün 
değildir; haftalarca çalışmanın sonunda elle tutulur 
sonuçlar alınamayabilir... Ama eril bir “kahraman” 
olmak istemez.

“-bilgiler, güç rünleri, büyüler, kurallar, kuvvetin 
yükseltilişi- bunların hepsi benim için ölüydü. Baş-
ka birinin diliydi. Bir savaşçı gibi giyinsem bile, yani 
mızraklı, kılıçlı, miğferli falan, bunlar bana uymaz, 
uyar mı diye düşünürdüm. Ben kılıçla ne yaparım? 
Kılıç beni bir kahraman yapar mı? Bana uymayan 
giysiler içinde olurum sadece, zar zor yürürüm o ka-
dar.[…] Böylece hepsini çıkardım attım ve kendi giy-
silerimi geçirdim üzerime”.4 (479)    

Büyü tanım gereği doğa kanunlarının ihlalidir. 
Tehanu’da büyü kullanılmadığına göre metin okuyu-
cuyu doğanın kendisini büyünün, sihrin kaynağı ola-
rak tanımaya çağırır. En Uzak Sahil’de Ged, hayatla 
ölüm arasındaki gediği büyüyle kapatır. Tehanu’da 
ise Mahir ve arkadaşları Tenar’ın evine Therru’yu 
almak (belki de öldürmek) için gizlice girmeye ça-
lıştıklarında Tenar, ön kapıyı açar ve elindeki kasap 
bıçağıyla bağırarak çetenin kaçmasını sağlar. Yer-
deniz Büyücüsü’nde Ged’in sınır ihlali baş büyücü 
Ogion’un büyü kitabını gizlice okumasıyla başlarken 
Tehanu’da Ogion’un kitabı önemsenmez, hatta ro-
manın sonunda Tenar kitabı evinde unuttuğunu fark 
eder. Büyücü asası ise dağ bayır yürürken Tenar’ın 
kullandığı kalın bir sopadır artık.   

Üçlemelerin en önemli karakterlerinden biri de ej-
derhalardır. Le Guin’in ejderhaları Yerdeniz üçleme-
lerinden önce yazılmış ejderhalardan çok farklıdır. 
Yepyeni bir türdür bunlar. Çok zeki ve bilgedirler, in-
sanların bilmediklerini bilirler ve bilmecelerle konuş-
tuklarından ejderhalarla sohbet ederken çok dikkatli 
olmak gerekir! İyi veya kötü olarak sınıflandırılmala-
rı mümkün olmayan, hem canavar, hem insanüstü, 
vahşi ve tehlikeli fakat aynı zamanda hava ve ateş ele-

mentleriyle yaratılmış, büyü için kullanılan ‘kadim 
lisanı’ sıradan konuşmalarında kullanan Yerdeniz’in 
en eski canlılarıdır bunlar. İlk üçleme korku ve hay-
ranlıkla karışık bir duyguyla ve belli bir mesafede 
tutar ejderhaları. Ged ejderha Yevaud’u Pendor ada-
larından kovar, En Uzak Sahil’de mekânsal olarak 
dünyanın ucunda yaşarlar. Ama ilk kez Tehanu’da bir 
zamanlar insanlar ve ejderhaların tek bir tür olduğu-
nu ve hala insan ve ejderha olarak doğanların bulun-
duğunu öğreniriz. Ejderhalarla ilişkilendirilmiş ateş 
imgesi bir ejderha-doğan olduğu anlaşılan Therru ile 
olduğu kadar Tenar ile de bağlantılıdır. Ejderha Ka-
lessin sadece romanın başlarında ve sonunda ortaya 
çıkar ama bize ejderhaların zaman ve mekân açısın-
dan artık çok uzakta olmadıklarını ima eder. Onların 
insan (Therru) cisminde ve insanların içindeki gizli 
potansiyel (Tenar’ın cesareti, neşesi ve öfkesi) olarak 
burada olduklarını anlarız.  Tenar’ın, küçük kızı taciz 
edenlerin eve geldiğini öğrendiği bölümdeki gibi: 

“Buraya mı geldi?” dedi ve yaşadığı tüm korku konu-
şurken hiddete, tüm bedenini baştan aşağı ateş gücü 
gibi yakan bir öfkeye dönüştü. Bir çeşit kahkaha attı 
-“Hah!”- ve tam o anda (ejderha) Kalessin’i hatırladı, 
Kalessin’in nasıl güldüğünü. Fakat bu bir insan, bir 
kadın için o kadar kolay değildi. Ateşi denetim altı-
na almak gerekti. Ve çocuğu da avutmak.[...] Sana 
bir daha hiç dokunamayacak. Ben yanında yokken 
bir daha seni hiç göremeyecek.[...] O, senin ondan 
korkmanı istiyor. O senin korkunla besleniyor. Onu 
açlıktan öldüreceğiz Therru. Kendi kendisini yiyin-
ceye kadar onu açlıktan öldüreceğiz[...] Şimdi sadece 
çok kızgınım… Kızardım mı?[...] Şaka yapmaya ça-
lıştı; Therru başını kaldırarak, kendi buruşuk, ürkek, 
ateş-yeniği yüzünden onun yüzüne baktı ve “Evet. 
Kıpkırmızı bir ejderhasın,” dedi.(495)

Ateş imgesi romanın içine işlemiştir; Therru ateşe 
atılmış, yüzünün yarısı ve eli kavrulmuştur, Tenar’ın 
saçlarından kıvılcımlar çıkar, ejderhaların içinde ateş 
vardır, gökyüzündeki Tehanu yıldızı ateştendir. Şer, 
ejderhaların içindeki ateşle defedilir. Ateş, patriyar-
kanın en kötü yüzüyle karşılaştığında Tenar’ın öfke-
sini sembolize ettiği gibi hayatı büyüten şeydir aynı 
zamanda. Ejderhalarla insanlar arasındaki fark gide-
rek belirsizleşmiştir.

Tenar, kocası öldükten sonra çiftliği çekip çeviren, 
tek başına yaşayan, ufak tefek, becerikli, yaşlı bir 
kadındır. Hayırsız, paragöz oğlu Kıvılcım gemilerde 
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çalışmak için uzak denizlere açılmış, kızı Elma bir 
tüccarla evlenmiş, kasabaya yerleşmiştir. Tenar bu ha-
liyle Virginia Woolf ’un Bay Bennett ve Bayan Brown5 
adlı denemesindeki Bayan Brown’a benzer. Woolf bu 
denemesinde, bir tren yolculuğunda karşısında otu-
ran, tanımadığı (bu nedenle Bayan Brown olarak ad-
landırdığı), temiz fakat yıpranmış giysili, kederli veya 
endişeli, yaşlı, küçük botları içindeki ayakları ancak 
yere değen, “çok ufak tefek, çok direngen, hem çok 
kırılgan hem de çok cesur” bir kadından bahseder ve 
bu Bayan Brown’ın romanın konusu olduğunu ya-
zar. Bayan Brown bir tren kompartımanında veya 
hayalinde yazarın karşısına çıkar ve “yakala yakala-
yabilirsen beni” der. Le Guin “Bilimkurgu ve Bayan 
Brown” adlı denemesinde6 Woolf ’a hak verir ve yeni 
bir soru sorar: Bayan Brown ve bilimkurgu aynı tren 
kompartımanında ya da bir uzay gemisinde bir araya 
gelebilirler mi? O güne değin yazılmış örneklere bak-
tığında, birkaçı dışında, yanıtı olumsuzdur. 

“Kalıp ve arketip arasındaki her şey; kaptanlar, as-
kerler, yaratıklar, bakireler, bilim adamları, impara-
torlar, robotlar ve canavarlar - bütün işaretler, simge-
ler, beyanatlar, suretler, alegoriler vardır. Ama Bayan 
Brown yoktur. Bana bir isim söyleyin. Hiç isim yok-
tur. İsimler hiç fark etmez. İsimler sade etiketler -Ga-
garin, Glenn- simgeler, kahramanlık etiketleri, astro-
not isimleridir” (71). 

İçinde Bayan Brown olan sevdiği iki örneği ise şöy-
le anlatır: “Ben bu ikisini seçtim, çünkü onlardan 
hoşlanıyorum. Onlardan insan olarak hoşlanıyo-
rum. Onlar insan. Karakter. Yuvarlak, katı, pürtük-
lü. Açıları ve onları birleştiren tümsekleriyle, sert ve 
yumuşak kısımlarıyla, derinlikleri ve yükseklikleriyle 
insan. (73) İşte Tenar da böyle bir karakterdir, yani 
Le Guin’in yakalayıp Yerdeniz’e koyduğu Bayan 
Brown’dır.

Benim kahramanlarım da böyle kadınlar. Kahraman 
vücutlu değiller belki. Ama “çok direngen, hem çok 
kırılgan, hem de çok cesur” kadınlar. Hırkasına sa-
rınmış bir koşu bakkala giden, dolmuşta çocuğunu 
kucağına alıp sessizce dışarıyı seyreden, kimliğini 
okutup girebildiği plazalarda sıkıntıyla öğle tatili 
bekleyen kadınlar. İsimleri her coğrafyada farklı. Te-
nar, Bayan Brown, Fatma, Merve, Ankine, Alyoşa... 
Ama hepsinin içinde bir parça ejderha ateşi var.  

Notlar
1. K. Le Guin, Ursula, Kadınlar, Rüyalar, Ejderhalar. 
Metis Yayıncılık, İstanbul, 1999. Sf 34
2. A.g.e. sf.22
3. Le Guin üçlemelerin ikincisinde kadınların bü-
yücülük okulundan nasıl kovulduklarını, büyü sa-
natından ve bilgisinden nasıl yoksun bırakıldıklarını 
hikâye eder. Denemelerinin toplandığı Language of 
the Night: Essays on Fantasy and Science Fiction ki-
tabında (G.P.Putnam’s Sons, Newyork, 1979) “ikin-
ci üçleme ilkinde olan hiçbir şeyi değiştirmez. Aynı 
dünyayı farklı gözlerle görür sadece. Hep dediğim 
gibi iki göz, bir gözden iyidir” diyecektir.
4. Le Guin, K. Ursula. Yerdeniz. Çeviren Çiğdem Er-
kal İpek. Metis Yayınevi tek cilt özel basım. İstanbul, 
2012.
5. Woolf, Virginia. Mr. Bennett and Mrs. Brown. The 
Hogarth Press, Londra:1924.
6. Le Guin, Ursula. Kadınlar, Rüyalar, Ejderhalar. 
Metis, İstanbul:1998

“Harry Potter asasını eline 
almadan veya “Taht Oyunları”nın 
kahramanlarından Daenerys Targaryen 
ejderhalarını omzuna kondurmadan 
çok önce Ursula K. Le Guin bilge 
ejderhaların yaşadığı ve prestijli bir 
büyücülük okulunun olduğu toprakları, 
Yerdeniz’i (1968) yaratmıştı bile.”
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Annemin tuhaf hatırasına 
ve izi ışığım olan İpek Uzman’a...

Bana bu hikâyeyi anlatmamı sen söyledin. Yıllarca 
aslında eninde sonunda bir kahramana dönüşeceğini 
bilir gibi, kimseye benzemezliğini, çokça tuhaflığını 
bir an olsun sakınmadan yazmam için gezindin be-
nimle. Yol arkadaşımdın en çok... Yarı yolda bırakma 
ihtimalini saklı tutan, ama yolun sonunda dipsiz bir 
karanlık bile olsa gözünü kırpmadan yürümeye de-

Ayşe Sağlam 
aysesaglam81@gmail.com

“HİKÂYEMİ RÜZGÂRA BIRAKTIM: 
ARTIK ANLATMAYACAĞIM...”
-rüzgâr tanıktı; geri dönüp bakmadım!

vam et, gerekirse koş diyen o z/amansız bilgeliğinle 
geri dönemeyeceğim bu hikâyeye dâhil ettin beni. 
“Kimse kimsenin sahibi değildir, bir aile en fazla 
yol gösterebilir, o da yolun ne olduğunu biliyorsa” 
dediğinde dünya el yordamıyla keşfedilecek bir se-
rüven gibiydi. Oysa sen kanatlarını korumak değil, 
sadece uçmak için açan, bazen acımasızlığa varan bir 
kendi halindelikle göz ucuyla hiç de öyle olmadığını 
fısıldıyordun. Dünya bir oyun yeri değil, kuralları-
nı birilerinin belirlediği bir yarış hiç değil diyordun. 

Ç
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Gideceğin yere kadar sana eşlik edenler olacak. “Aynı 
yolda yürüyenler elbet buluşur, sen yürümeye devam 
et ve arkana hiç bakma...” dediğinde on yaşınday-
dım. Benim biricik yara izim, yol arkadaşım, ruh 
eşim hep sendin. Geride kalırsam beni bile dönüp 
arama diyen bir kadın, ondan sonra gelecek herke-
si; edinilecek tüm hikâyeleri gölgesinde bırakır. Sana 
benzemekten deli gibi korktuğumu söylediğimde, 
her inkâr bir benzerini yaratır; senin de başına gele-
cek diye gülümsemiştin. Biliyordun. Hiçbir alakamız 
olmadığı güvenciyle geçirdiğim yıllar giderek senin 
cümlelerin, senin beden dilin, senin bakışlarınla dolu 
bir sınıra ulaştı. Sen deliydin(!), ben inadına normal 
kalacak, herkes gibi sakince yaşamayı becerecektim. 
Yapabilirsin diyordun. Yeterince istersen herkese 
benzeyebilirsin. Hesaplaşmamız bitmedi. Sana taptı-
ğım günlerden tuhaf ve aykırı söylemlerinden nefret 
ettiğim günlere ve nihayet, seni anlamasam da ka-
bullenmeye ve hayranlıkla öfke arası bir yere var-
dım. Bunun aslında kendime kendimi geri vermem 
demek olduğunu inkâr etmem, günün birinde senin 
nereden geldiği belli olmayan acayipliklerini bütün 
ruhumla yaşadığımı ayrımsadığım gün son buldu. 
Kabullenmek rahatlamaktır. Yenilmiştim. Yine hak-
lıydın. Bana bu hikâyeyi yazdıracağını biliyordun. 
İzleklerinde yürüdüğüm bütün o kadınları deli gibi 
kıskandığın halde, eninde sonunda beni anlatacaksın 
diyen o kendindeliğin kazandı. 

Başka hayatları anlatabilirdim. Aklımdan geçen, yo-
lumda yerleri bir an olsun değişmeyen kadınlardan 
birini. Hepsinin hayatının bir yerine ilişmiş olmayı, 
bir anlığına da olsa hikâyelerinden geçmeyi dilerdim. 
Yazıya oturmadan önce, günler boyu, o kadınlardan 
hangisini hakkını vererek yazabilirim diye düşün-
düm. Ama sonra senin hikâyende 25 yıl gezindiği-
mi hatırladım. En büyük izim, aklımı başımdan alan 
gerçekliğinle ve yerine bir şey koyamadığım sen var-
dın yazılmayı bekleyen. Sabırla. Öylesine değil, bi-
lerek; çok severek ‘bekâr anne” olma fikriyle ve aşk-
tan delirerek yaratılmış kahramanındım senin. Seni 
yürüdüğüm yoldaki en güzel yol arkadaşım ol diye 
yaptım demiştin. Birbirimizin gözünü oyacak ka-
dar sınırlarda gezinsek de ruhumda senden, ruhun-
da benden bir alıntı vardı ve bunun için evlenme-
ye, ne kadar sevsem de bir adamla ömür geçirmeme 
gerek yoktu demiştin. Bunları duymak için erkendi. 
İlkokulda, annemin nikâhına gittim dediğim gün 
sınıfın orta yerine ateş düşürmüştüm. Tabii okula 
çağrılman, “hayal gücümün genişliği” üzerine çeki-

len nutuğa verdiğin, “doğru söylüyor nikâhıma kar-
nımda kızımla gittim” yanıtın sonrası hiçbir şey aynı 
olmadı. Hikâyeyi başka bir hale sokan, aslında hiç 
düşlemediğin şeydi. Ama “80’lerde bekâr anne olma 
fikri senin bile baş edebileceğin bir şey değildi. Oku-
la götürdüğüm nikah fotoğrafları ilkokul hayatımın 
kolay geçmemesi için bütün şartları tamamlamıştı. 
Siyah gelinlik ve yüzünün yarısını kaplayan simsiyah 
tül, karnında ben normal sandığım hiçbir şeyin as-
lında normalliğin kıyısından bile geçmediğini yüzü-
me çarptığında sana duyduğum sevginin de üzerine 
öylece bıraktı gölgesini. Yara izimdin sen. Bedeninde 
benden kalan iz, benim ruhumdakiyle örtüşmüyor-
du. Sana benzemeyecektim. Herkes gibi olacaktım. 
“Dene,” dedin. Şansını dene... Bakalım olacak mı?

Birbirimize mektuplar yazıp günlerce süren “sessiz-
liği kim bozacak” oyununda da kaybeden ben ol-
dum sonunda. “Yazı kalıcıdır” diyordun. “Kurduğun 
cümlelere, birilerine verdiğin vaatlere dikkat et. Yazı-
ya dökülmüş söz iz bırakır...Altından kalkamayaca-
ğın cümleler kuracaksan yazıdan uzak dur, insanlar 
yüzyıllarca yazılmışa inandılar.” Sen gittikten sonra 
bulduğum  tüm o yazışmalarımız, izlerin bedende 
değil hatıralarla ruhta asılı kaldığını haykırdı. Ben 
sende çok daha derin izler bırakmış ve inkar oyun-
larında salınmaya dalmıştım. Ama sen sözün büyü-
sünü saklamıştın ve oradan bana uzanıp birbirimizin 
aynısıyız diyordun. Tüm yaralarına sahip çıkabildi-
ğin kadar sen olmuştun gözümde. Seni hayatındaki 
her hatayı kocaman bir adıma dönüştürdüğün için 
inkar ettiğimi biliyordun. O hatalardan bir hayat çı-
kamazdı, aklına eseni yaşıyor olmak çocuk sahibi bir 
kadının harcı değildi. Çocuk aklımda diğer anneler 
gibi kabullenişin, razı gelişin parçası olman gerektiği 
çınlıyordu. Hiçbir hayat bir şeylere zorla ikna olacak 
kadar uzun ve değersiz değil dediğin gün bile inan-
mamıştım sana. Uyum gerekliydi, bazen herkes gibi 
olmak, onların arasında rahatça gezinmek...Herkes 
sana şaşkınlıkla bakarken aynı hızda etkin altına gi-
riverirdi. Seni sevmeyen, varlığına dayanamayan bir 
tek insan anımsamıyorum. Ben bile bazen senden 
çok uzağa kaçmak isterken bunca uyumsuzluğuna 
rağmen ışığın insanların gözlerini nasıl alabilirdi. Bü-
yücü olduğunu düşünürdüm. Alev saçan bakışlarınla 
insanları uyuşturduğunu... Sen gittikten yıllar sonra 
bile gözlerini özlediğini söyleyen o insanlar tesirin 
altında olmalıydı. Ne yaşarsan yaşa hız kesmeyen 
kahkahana bağımlıydı onlar. Gözlerinde yüzyıllarca 
taşınmış hikâyelerden kalan derin hüzne rağmen du-
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daklarının kenarında yalnızca gülümsemekten oluş-
muş çizgiler yerden kalkmaya cesareti olmayanlara 
merhamet etmezdi bir tek. Erkeklerin bunalımlısı, 
kadının her şeyden yakınıp hiçbir şey yapmayanı 
çileden çıkarırdı seni. Onlara acıman yoktu. Kendi 
başına bir şey beceremeyen, patlamış ampulü erkeğe 
değiştiren kadına inat arabayı da sen tamir ederdin, 
haksızlığa uğrayan herhangi bir insanın kavgasını da 
sen yapardın. Seni bir tek temizlik yaparken hatırla-
mıyorum.  Domestik kadın kadar sinirini bozan bir 
şey yoktu. Bütün kadınları araba ve televizyon tamir 
edebilir sanıyordum. Kendimi elektrikli testere kulla-
nırken bulduğumda sana benzememek için yaptığım 
her şeyin fiyasko olduğunu söylemek için yanımda 
değildin. Yüzünde her şeyle dalga geçebilen o ifadeyi 
aklımdan atabilmek için ne kadar uğraşsam da görü-
yordum. Bana bu hikâyeyi yazdıran sen, karşıma di-
kilip “n’aber” diyordun. Mahalle muhtarlığında evin 
reisi hanesinde adın yazıyordu. Babamın bir an olsun 
bile neden demediği, haliyle bizim de lider olmanın 
kadın ya da erkekle ilgisi olmadığını normalleştirerek 
büyüdüğümüz evde, dışarıdaki “birbirinin aynısı” 
hayatlardan korunacağımız öğretilmiyordu bir tek. 
Dünya ona karşı gardını alacağın bir cehennem aza-
bı değildi. Ne yaşarsak yaşayalım; maddi-manevi her 
yıkımda yeniden ayağa kalkacak güç senin sesindi.  
Bol kedili, üç çocuklu, her gün aklına yeni bir fikir 
düşüp onu kovalamaya kalkışan, kendi hayat müca-
delesine dalsa bile başka hayatları kotarmak için gece 
gündüz etrafa yaşam saçan, kocasının aşırı duygu-
sallığıyla dalga geçmeyi bile eşsiz bir zarafetle yapan 
kadın, bana emanet ettiği izlerin hesabını soruyor 
şimdi. Ayağa asla kalkamayacağım sandığım düşme-
lerimde gözümün kenarında yaş dolduğunu görsey-
din, bu hikâyeyi yazdırmazdın bana. Daha olmadı, 
henüz değil derdin. O yüzden canım her yandığında 
beni görüyor musun diye düşünüyorum. Görseydin 
canım acıyor derken bana o inanmazlıkla, hadi kalk 
saçmalama diyecektin ve yeniden birbirimizi yemeye 
başlayacaktık. Ama artık acıyan yerlerimi neyle iyi-
leştireceğimi biliyorum. Bunu içimde gezinen o güç 
yaptırıyor bana. Senden bana, belki benden sana dev-
rolan.  Sanırım zamanı geldi: hiçbir şeyi öylesine de-
ğil tutkudan ölerek yapan bir kadın, eninde sonunda 
hikâyesini geri isteyecekti ve şimdi cümleler arasında 
salınırken, ruhuma üflediğin tüm hikâyeler gibi bu-
rada da senin rüzgârın konuşuyor. 

Herkesi yazabilirdim. Yola çıktığım gün bana eşlik 
edeceklerini ve eğer gerçeklerse ve tutkularını, on-

larla bölüşebiliyorsam kalıcı olacaklarını söylediğin 
yol arkadaşlarımdan herhangi birini... Hepsine borç-
luyum. Ama öncelik senin olmalıydı artık. Yıllarca 
beni paylaşmak zorunda kaldığın o kadınların her 
biri kenara çekilip seni anlattırdılar bana. Belki 
hepsi, günün birinde seni yazabilmem için elimden 
tuttular, belki de sen onları daha iyi anlamam için 
sinir sınırlarımı zorlayarak yaşamımdan geçip gittin. 
“Bu çocukta akşamüstü hüznü var” diyordun, “bel-
ki ileride yazmasını sağlar... Ben yaşamayı seçtim, 
yazamam” dediğin yerde aramızdaki tek sınır belli 
olmuştu. Sen hayatın bir saniyesini kaçırmamak için 
gözlerini kocaman açıp tutkunun kendisi oldun, ben 
o tutkuyu anlatacak gücü aradım. “Birileri tutula-
cak, sen hikâyesini yazacaksın ama sen tutulduğun-
da adı tutku olacak” diyen bir anneden daha derin 
bir izim yok benim. Hayatı boyunca kendi mücade-
lesini vermiş, ekmeğini taştan çıkarmanın öylesine 
bir laf olmadığını bana canla kanla hatta kanatarak; 
bilmediğim bir dünyayı kolay kavranamayacak bir 
dille anlatan; bunu yaparken neleri feda ettiğini şim-
di algıladığım anneme borçluyum.  Kadın olmayı 
ama en çok kadın kalmayı, ona sahip çıkamıyorsan 
oyunu terk etmeyi öğrendiğim ilk yer annemin yanı. 
Acımasızlığında varoluşunun normalliğini ödünç 
alır gibi yaşayan o dönemki ve ne yazık şimdiki her 
kadının mücadelesi gizliydi. Bunu algılamam için 
bedenimi kavramam gerekti önce. “Bir kadın, anne 
ve eş olmak için değil varoluşundaki tutkunun ve 
gerçeğin izini sürmek için yaşamalı, diğer her şey 
buna hizmet eder. Yoksa yol boyu dönüp dönüp ge-
riye bakarsın” demiştin. Seninle mücadele ettiğim 
yer aklımdı ve ben bu hikâyeyi yazıp bitirene dek 
defalarca geri dönüp baktım. Aslında her dönüp 
baktığımda bana bir şeyler söylemeni bekliyordum. 
“Yapamayacağım” dediğim yerde nasıl yapabileceği-
mi anlatmanı... “Kendi yöntemini bul” dedin bana 
ve “anlat; anlat ki yazının kalıcılığında mühürleyip 
ikna et kendini. Yoksa o yol hiç yürünmemiş gibi 
öylece uzar önünde ve sen her zerrenle yola çıktığın 
yere; en başa geri döner durursun...” 

Yola devam edebilmem içindin. Yoluna devam ede-
bilmen için gelmiştim. İyi ki tanışmışız... Şimdi yo-
lun gerisinde ne halt edeceğimi bilmesem de, kulağı-
ma fısıldadığın tüm o alaysamalarına ilene ilene seni 
anlatmanın yolunu arıyorum. Bu defa Tezer, Simone, 
Virgina, Camille, Kahlo değil… Sen geziniyorsun 
rüzgâra bıraktıklarım arasında. Sen olmasaydın yapa-
mazdım. Adın gibi biliyordun...
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“İnsan sevebileceği birini buluncaya kadar kaç kişiyi 
sevdiğini zannediyor…” İlhan, Mine’ye hediye ettiği 
kitabında böyle yazar ve Mine kitabı okuduktan son-
ra göl kıyısında dolaşırken bu cümleyi İlhan’a söyler.

Evin penceresinden bakıp, her gün aynı manzarayı 
gören ama bunun ardını merak eden ve yüreği dört 
duvardan taşan bir kadındır Mine.

Dilek Çelebi

BAŞINI EĞMEYEN KADIN: 
MİNE
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Oysa Mine, hayatında ilk defa saygı görüyor, sevil-
diğini hissediyor ve aşkı tadıyordur. İstemediği bir 
evliliği sürdüren bir kadın da olsa, herkes bu durumu 
ahlaksızlık olarak görür. Oysa insani hiçbir değerle 
bağdaşmayan biçimde davrananlar; kocasına defa-
larca “boşanalım” dediği halde evliliği sürdürmekte 
ısrarlı Cemil, O’nu istemediği halde zorla evlendiren 
annesi ve her fırsatta taciz eden kasabanın erkekleri 
olmuştur. Mine ise sadece hislerinin ve aklının peşin-
den gitmek istemektedir. 

Küçük bir kasabada, değer yargılarının tamamıyla 
orada yaşayan erkekler tarafından belirlendiği bir 
alanda Mine ile İlhan’ın aşkı elbette saygı görmez 
kısa süre içinde kahvelerde, köşe başlarında son dere-
ce aşağılayıcı cümlelerle dillendirilir.   

Mine’yi defalarca taciz eden Ofisçi, bir gece O’nu 
evde yalnız yakalar ve tecavüz etmeye kalkar. Mine, 
Ofisçi’yi tüfekle vurup, İlhan’ın yanına kaçar. Geceyi 
beraber geçiren İlhan ve Mine’yi ertesi sabah kasa-
balının gürültüsü uyandırır. Evden çıkan Mine ve 
İlhan küfür, hakaret, dayak ve tükürüklerin arasında 
yürümeye başlarlar. Biraz sonra İlhan, Mine’nin elini 
tutar ve başı öne eğik Mine, başını kaldırır ve İlhan’la 
birlikte yürüyerek kalabalıktan uzaklaşır. 

Filmin sonunda Mine’nin eğik başını kaldırması ve 
bütün ruhsal yorgunluğuna rağmen güçlü bir bi-
çimde yürümesi hepimize küçüklüğümüzden beri 
hayatımızı zehir eden “elâlem ne der?” cümlesine 
bir tokat gibidir. Hayat, biriciktir çünkü ve o sadece 
bizimdir. Tıpkı filmin en sonunda gördüğümüz gibi 
gün aydınlanacak, çöpçüler sokakları süpürecek, 
trenler kalkacak ve herkes hayatına kaldığı yerden 
devam edecektir. Birileri öyle istiyor diye yaşamak 
belki de kişinin kendine yaptığı haksızlıkların en 
büyüğüdür. 

Mine, ayıplanması pahasına hesabı sadece kendi vic-
danına veren ve kocasına “onurumu koruyorsam, 
kendim için, kendi onurum diye koruyorum bunca 
yıldır. Senden korktuğum için değil” dediği için be-
nim kahramanımdır.

Yönetmenliğini Atıf Yılmaz’ın yaptığı film, Necati 
Cumalı’nın aynı adlı oyunundan beyaz perdeye 1982 
yılında uyarlandı. Filmin başrollerinde Türkan Şoray, 
Cihan Ünal, Hümeyra, Selçuk Uluergüven ve Ahmet 
Uğurlu vardı.

Mine, küçük bir kasabada, istemediği bir evliliği 
sürdüren bir kadındır. Henüz 17 yaşında ve anne-
sinin zoru ile evlendirilmiştir. Filmin bir bölümün-
de Mine, kocasına aralarındaki ilişkiyi şöyle tanım-
lar: “…daha önemli bir şey yok senin için. Çünkü 
sen bana hep öyle baktın. Bel, kalça, göğüs olarak 
gördün beni yalnız; et olarak gördün. Bir tek defa 
insan olarak baktın mı bana? Anlamaya çalıştın mı 
beni?” Mine kocasından o denli nefret etmektedir ki, 
bir gece kendisine tecavüz etmeye kalkan kocasının 
dokunuşlarından midesi bulanır ve öğürmeye başlar. 
Cemil, cinselliğe tekdüze bir anlam yüklerken, Mine 
sevmediği bir insanla kocası da olsa sevişmeyi redde-
den bir kadındır. 

Kadın erkek ilişkisinin bir türlü çözülemeyen en sıkı 
düğümü bu değil midir?

Mine, çok güzel bir kadındır ve kasabanın nerdeyse 
bütün erkekleri kendisini çeşitli defalar farklı biçim-
lerde taciz ederler. Sürekli çeşitli toplantılar düzenle-
yip Mine’yi ve kocası Cemil’i bu toplantılara davet 
ederler. Asıl amaçları Mine’ye yaklaşmaktır. Mine 
tüm bu bakışların, tacizlerin farkındadır, bunlar 
O’nun ruhunu ve aklını yormuştur ama bertaraf et-
mek için bir şey yapacak gücü yoktur.

Bir gün kasabanın öğretmenlerinden ve Mine’nin 
yakın arkadaşı Perihan’ın abisi kasabaya gelir. Mine 
ile tanışırlar. İlhan, eğitimli, anlayışlı, kibar ve du-
yarlı bir karakterdir. İlhan, Mine’ye çevresindeki er-
keklerin tersine nezaket ve anlayışla yaklaşır. Mine 
ile İlhan’ın arasında duygusal bir yakınlık başlar. 
İlhan bir yazardır ve yazdığı kitapları Mine ile pay-
laşır. Mine, okudukça anlar ki, hayata bakışı, hayal-
leri, değer yargıları ve yalnızlığı İlhan’la benzer. Ha-
yatında ilk defa biri Mine’yi dinliyor, O’nu anlıyor 
ve yargılamıyordur.

Kasabalı erkekler bunu fark eder ve bu durumu açığa 
çıkartarak Mine’yi ve İlhan’ı rezil etmeyi amaçlarlar. 
Mine’ye sahip olunması elzem bir eşya gibi bakan 
kasabanın erkeklerinin, O’nu dışarıdan gelen birine 
kaptırmaya niyetleri yoktur.

“Birileri öyle istiyor diye 
yaşamak belki de kişinin  
kendine yaptığı haksızlıkların  
en büyüğüdür.”
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Herkesin çocukluğundan itibaren bir masal kahra-
manı vardır, onun gibi olmak ister, onu örnek alır, 
onun gibi olmak adına doğduğu andan itibaren kah-
ramanının attığı her adımı ezberler ve onu tanımak, 
onunla bir kez olsun göz göze gelmek, ona dokuna-
bilmek için her şeyi yapar. Bazen çaresizliğe düşer, 
gerçekten böyle biri var mı diye düşünür? Bazen ger-
çek hayatla hayal dünyasını karıştırır ve hiçbir zaman 
ona ulaşamayacağı konusunda karamsarlığa kapılır. 
Ben hikâyemin başkahramanını dünyaya gözlerimi 
açtığım ilk anda tanıdım. Eğer böyle bir kahraman 
yanı başınızdaysa hayat bambaşka olur. İşte o yanı 
başımdaki kahraman, kahramanım; annem: Nesrin 
Olgun Arslan.

Ve annemin ansiklopedilere konu olan hikâyesi ise, 
ben doğmadan yıllar önce başlamıştı.
Büyük cümleleri büyük insanlar kurar…

Sigara içerken o zamanın Gençlik ve Spor İl Müdürü 
Tuncay Şenyüz’e yakalanmış annem. Tuncay Hoca 
ona, “Sen artık yüzmeyi bırak, sigaraya da başlamış-
sın, artık iyi bir yüzücü olarak sporculuğuna devam 
etmen mümkün değil” demiş. Utanmış, gururunu 
tamir etmek için işte o iddialı cümleyi kurmuş ve o 
an farkına daha çok vardığı düşlerinin peşinden koş-
maya karar vermiş.

“Manş Denizi’ni geçeceğim”

Manş Denizi, çoğumuz için ansiklopedik bir bilgi-
dir. İngiltere ile Fransa arasında oluşu, gelgitlerin en 
yoğun yaşandığı ve birçok öyküye konu olan Manş 
Denizi… Ve Adana’dan ne kadar uzak. Türk yüzü-
cüler Ersin Aydın, Erdal Acet, Doğan Şahin, Seyit 
Güler ve Murat Güler Manş’ı yendiler ama bu denizi 
bırakın geçmeyi, geçmeye cesaret edebilen bir kadın 
bile çıkmamış.

Öncelikle büyük bir düş, sonrasında büyük bir he-
def…

Kutal Özülkü ile dört yıl boyunca her gün altı saat 
antrenman... Annem hep bize, kendi hedeflerimizi 
belirlememiz için şans vermiş ve o hedefin de mutla-
ka kimsenin etkisi altında kalmadan tamamen kendi 
irademizle verilmiş olması konusunda özen göster-
mişti, tıpkı Manş Denizi’ni geçme kararını alması 
gibi… Bu onun için öncelikle bir düş, sonrasında ise 
büyük bir hedefti.

Bengü Arslan
www.benguarslan.com

Manş Denizi, çoğumuz için 
ansiklopedik bir bilgidir. İngiltere  
ile Fransa arasında oluşu, gelgitlerin 
en yoğun yaşandığı ve birçok öyküye 
konu olan Manş Denizi…  
Ve Adana’dan ne kadar uzak. Bu 
denizi geçmeye cesaret etmiş tek bir 
kadın yokmuş o güne dek… 

MANŞ 
DENİZİNİ 
GEÇECEĞİM!
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Omzunda tendinit vardı. Tedavi olması gerekirken, 
hedefinden uzaklaşmamak adına bu operasyonu er-
teledi. Dışarıdan hiçbir maddi destek görmedi, anne-
annemin maaşlarından artırdığı parayla İngiltere’de 
Manş kıyılarına gitti. Eski bir araba, uzun bir yol, 
kısıtlı imkânlar… “Siz Kuzey Kutbu’na yakın bir yer-
de hiç denize girdiniz mi? Soğuktur… Adana’ya ve 
sevdiklerinize uzaktır. Kendinizi bir devin karşısında 
güçsüz ve çaresiz duyumsarsınız. Ve ilk kulaçla birlik-
te, size yardım edecek bir tek kişi kalıyor, o da ken-
diniz…” derken bana, resmen tüylerim ürperiyordu. 
O, o anı yaşıyordu, sanki ben de kendimi o soğuk 
Manş Denizi sularında buluyordum.

Tarih: Ağustos 1979
Yer: Manş Sahili

“Eğer bu düşümü gerçekleştirebilirsem, yaşama kar-
şı kendimi çok güçlü hissedecektim. İnsan iradesi-
nin doğa karşısında sanıldığı kadar güçsüz olduğuna 
inanmıyorum. Elde etmek istediğimiz şeyler ne kadar 
zor olursa olsun, irade, bilgi ve çalışma ile elde edi-
lebilir… Buna inanıyorum. Ama kimse inanmamış-
tı… Haklı oldum.”

Manş denizini yüzerek geçen ilk Türk kızı - ve hâlâ tek!

Yalnızca haklı olmakla kalmadı, bir de tarihe geçti 
annem Nesrin Olgun: Manş Denizi’ni yüzerek geçen 
ilk Türk kızı olarak. Önce bir düş kurdu, sonra dört 
yıl süre, büyük bir azimle çalıştı, sağlığından, sosyal 
yaşamından, ailesinden mahrum kaldı, düşlerinin 
peşinden koştu, kendi doğası ve zaman ile yarıştı, so-
nunda kazanan O oldu.

Manş Cehennemi’nde 100 bin kulaç ve 15 saat 47 
dakika…

“Koca bir devin karşısında, iradenizden başka kulla-
nacağınız hiçbir silahınız yok… Manş’ın serin, uzak 
ve karanlık sularında attığım her kulaç, deve vurdu-
ğum bir darbeydi ama ben de tükeniyordum. Düşü-
nebiliyor musunuz 40 bin metre, 80 bin kulaç de-
mek. İnsan bir koltukta oturup, aynı kelimeyi 80 bin 
kez tekrar edemez. Ama ben 80 bin kulaç atacağım. 
Acıkmadım... Susamadım... Yoruldum... Merak etti-
ğim tek şey saatti… Bir denizin ortasında olduğumu 
unutmuş, yalnızca zamanı merak ediyordum. Zama-
nın neresindeyim, ne zaman başladık ve ne zaman 
bitecek? Kafamdaki tek soru buydu. Fransa kıyılarına 

çıktığıma inanamıyordum. Üstelik ‘Manş Cehenne-
mi’ olarak tanınan bu denizde akıntıya kapılıp, 40 
bin metre yerine 50 bin metre yüzmüşüm. 100 bin 
kulaç. Geçen süre: 15 saat 47 dakika...”

Bir devi yenmişti…

Hep ağlayacağını düşünmüş annem kıyıya ayak ba-
sıp, yürüyemediğini fark edip toprağa yığıldığında, 
ağlayamamış. Doğanın en zayıf yönü, insan iradesi 
derler ama benim kahramanım, annem, insan irade-
sinin denetim altına alamayacağı hiçbir gücün olma-
dığının en büyük kanıtı idi.

Bize, öğrencilerine, hikâyesini okuyan- dinleyen her-
kese, başarıya giden yolun nasıl olduğunu gösteren 
bir örnek oldu. Öncelikle benim rol modelim, sonra 
tüm gençlerin. Onun yanındaysanız, kendinizi hep 
güçlü hissedersiniz, yaşamdan hiç korkmazsınız, 
olumsuzlukların üzerine gidersiniz ve onları bir bir 
aşarsınız. Geriye dönüp bakarsınız ve bir kez daha 
gerçek parıltının kıymetini anlarsınız.

Annem şu anda spor danışmanlığı yapıyor, bir spor 
salonu işletiyor, küçük yüzücülerine başarının yolla-
rını gösteriyor, göstermekle kalmayıp ellerinden tu-
tarak onlarla ilerliyor. Birçok büyük iş teklifini red-
dederek kendisini Adana gençliğine adadı, doğduğu, 
büyüdüğü, bizim de çocukluğumuzun geçtiği ve ha-
len ‘kraliçemiz’ anneannemizin oturduğu sokağa an-
nemin adı verildi. Bir çocuk için bu nasıl büyük bir 
gururdur, bilir misiniz?

Herkesin ondan öğreneceği çok şey var…

Ansiklopedilerde yer alan, tarihe adını yazdırmış, 
düşlerinin peşinde koşan Nesrin Olgun, büyüklerin 
deyimi ile ‘kara kız’, sigara ile yakalanan haylaz öğ-
renci Nesrin ve babamın biricik eşi, kardeşimin ve 
benim de muhteşem annemiz Nesrin Arslan’dan her-
kesin öğreneceği çok şey var. Anılarda saklanmış bu 
başarı, umarım birçok gence yol gösterir…

“Yoruldum… Merak ettiğim tek 
şey saatti… Bir denizin ortasında 
olduğumu unutmuş, yalnızca 
zamanı merak ediyordum. Zamanın 
neresindeyim, ne zaman başladık ve 
ne zaman bitecek?”
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“Birileri sürekli bize bir kahraman buldurmaya çalışıyor. Acaba kendi 
kendimizi kahramanlığa yakıştırmamamızı mı istiyorlar?”

Hatice Özgüden

Bir Kahramanlık Söyleni İçinde 
BAYAN HAVISHAM 
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“Kalplerini kır onurum ve umudum benim, kalpleri-
ni kır ve hiç acıma!”*

Birkaç aydır “kahraman/kahramanlık” konulu ma-
kalelerin, dosyaların hemen her alanda yayınlanma-
ya başladığını fark ediyorum. Sebebini bilmiyorum. 
Belki toplumsal olarak bir kahramana ihtiyacımız 
vardır da o yüzden medyadan, reklamcılıktan, edebi-
yattan, sinemadan, dizilerden, kitaplardan, kadın so-
runlarından, toplumun kahraman üretebileceği her 
alandan bir kahraman çıkarmaya çalışılıyordur. Belki 
de gizliden gizliye “Her grup kendi kahramanını or-
taya çıkarsın da bilelim” ya da “Herkes kahramanını 
ortaya koysun da kimler kimlere kahramanmış, göre-
lim” diye birileri planlar yapıyor olabilir. 

Ben de son aylarda ortaya çıkan bu kahraman sorun-
salı üzerine düşünüyordum ve birkaç kez yazmak is-
tedim; ancak bir türlü kafamdakileri yazıya dökeme-
dim. Sonunda kendimi biraz sıkıştırma zorunluluğu 
hissettim; çünkü ben çocukluğundan beri kendisine 
bir kahraman yaratmaya çalışmış, bir türlü kahrama-
nını bulamamış biriyim. Peki, neden bir kahraman 
edinme çabası? İşte tam da yukarıda saydığım se-
beplerden sanırım. Birileri sürekli bize bir kahraman 
buldurmaya çalışıyor. Acaba kendi kendimizi kahra-
manlığa yakıştırmamamızı mı istiyorlar?

İlkokulda, hatta üniversitede İngilizce hazırlıkta fa-
lan “Benim kahramanım …/My hero is …” şeklinde 
cümle kurmamızı isterlerdi. Sanki hayatımın en zor 
sorusu ya da asıl sorunun kahramanımın kim olduğu 
sorusuymuş gibi düşünür dururdum. Sürekli de fark-
lı cevap verirdim. Neden? Çünkü o kişinin gerçekten 
kahramanım olup olmadığından emin olamıyordum. 
Bir de tabii şu da var ki kahraman denilen kişi san-
ki herkesin bildiği biri olacak. Sakın öyle arada kal-
mış olmasın. Misal Örümcek Adam gibi, Süperman 
gibi… Yani hep erkek, hep tanıdık, hep gerçeküstü. 
Tabii gerçeküstü olması konusunda anlaşabiliriz. Zira 
kahraman dediğimiz kişiyi, kahraman görebilmemiz 
için epeyce gerçeküstü olması gerekiyor. Zaafları ol-
mayan, yenilmez; yoksa neden kahraman olsun ki?

Ben de hayatımdaki kahramanlık sorgulamalarına 
bir gün bir cevap buldum. Ortaokula gittiğim yaş-
larda (Yani 12-14 yaş civarı), yaz tatilinde Charles 
Dickens’ın Büyük Umutlar’ını okudum. Orada beni 
etkileyen Pip ve Estella’nın, daha doğrusu çoğunluk-
la Pip’in aşkıydı tabii; ama Bayan Havisham, benim 

unutamadığım roman karakterim oldu. O günden 
bugüne Bayan Havisham benim gözümde zamanı 
durdurabilen bir kadındı. Aşık olduğu adamın dü-
ğün günü onu terk etmesi üzerine evdeki, düğün için 
hazırlanmış odayı o şekilde bırakmış, tüm saatleri 
durdurmuş, hayatını, onun gelmeyeceğini öğrendi-
ği o “an”da mühürlemişti. Ve ben o yaşlarda bunu 
çok romantik buldum. Aşk bir kadın için o kadar 
önemliydi ki, aşık olduğu adam yoksa, artık zaman 
da yoktu. Benim için aşkın acı yüzü saatlerin 9’u 20 
geçmesiydi ve sanırım bu tutkuydu. Genç kızlığının 
başında biri için epey acıklı ve romantik bir hikâye. 
O günden sonra da romanı sık sık anımsadım; hat-
ta lisedeyken Alfonso Cuarón yönetmenliğinde çe-
kilmiş 1998 yapımı Great Expectations’ı sinemada 
izledim. Romanı nedense bir daha okumadım. Ta 
ki son zamanlarda kahramanlıkla ilgili seçici algım 
devreye girene kadar. Bayan Havisham’ı yazmak 
istedim; ama acaba hatırladığım kadın gerçekten 
Bayan Havisham mıydı? O şu anda benim kahra-
manım olabilir miydi? Kitabı baştan ele aldım. Bu 
kez de gösterime girdiğinde izleyemediğim Mike 
Newell yönetmenliğindeki 2012 yapımı olan Great 
Expectations’ı izledim. 

Yeniden okuduğum kitapta Bayan Havisham’ın aşka 
tutkulu, zamanı terkedildiği ana mühürlemiş bir ka-
dın tanımlamasını doğru hatırladığımı gördüm; ama 
o yaşların verdiği romantizmle büyük resmi göreme-
diğimi fark ettim. Bayan Havisham, zamanı durdur-
muştu… O çok sevdiği, hayatının aşkı için… Peki, 
o adam sadece düğüne mi gelmemişti? Meğer Bayan 
Havisham’ın parası için onunla birlikte olarak onu 
dolandırıp kaçmıştı. Sonra da kendisinden haber 
alınamamıştı. Bir kadın kendisini aldatan, yalanlar 
söyleyen, sonra da düğün gününde onu gelinlikler 
içinde, düğün pastasının ve davetlilerin önünde terk 
edip giden adam için mi tüm hayatını zehir etmişti? 
Böyle bir adam için hayatını feda etmeye değer miy-
di? Bayan Havisham da herhalde bunları düşünmüş 
olacak ki özellikle bir kız çocuğu evlatlık edinmek is-
tiyor. Sonunda kimsesiz bir kız çocuğunu himayesine 
alıyor ve onu sevgiden yoksun, erkekleri etkileyen; 
fakat asla onlara taviz vermeyen çekici bir genç kadın 
olarak yetiştiriyor. Bayan Havisham, erkekleri sürün-
dürecek, onların canını yakacak, onları acıdan yok 
edecek hayat eserini yıllarca ilmik ilmik işliyor. Estel-
la, bu yetiştirme tarzı ile çocukluğundan itibaren ki-
birli tavırları ile dikkat çekiyor. Bayan Havisham da 
yetiştirme tarzını kontrol edebilmek için “Estella’ya 
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oyun arkadaşı” adı altında köyden Pip adında bir 
çocuğun, belirli aralıklarla evlerinde kendisini ziya-
ret etmesine izin veriyor. Böylece denek Pip, “Erkek 
soyunun Estella’dan çekeceği ızdırabın geçerliliğinin” 
ölçülmesinde kullanılıyor. Lakin bu deney, Pip’in 
kaderi oluyor ve Pip, Estella’nın tüm sevgisizliğinin 
sonuçlarını kendi ömrü ile kanıtlamış bulunuyor. 

Bayan Havisham’ın hikâyesindeki ayrıntılara değin-
mek istiyorum. Düğün için her şeyin hazır olduğu o 
anda damadı beklerken kendisine gelen bir mektupla 
terk edildiğini öğreniyor. Ondan sonra da tüm saat-
leri durduruyor. Evdeki her eşya o andan sonra bir 
daha değiştirilmiyor, temizlenmiyor. Özellikle düğün 

töreninin gerçekleşeceği oda ve yiyeceklerin olduğu 
masa olduğu gibi bırakılıyor. Yıllar içinde yiyecekler 
bozulup çürüyor, pastanın üstünü örümcek bağlı-
yor; ama Bayan Havisham’ın talimatı üzerine kimse 
dokunmuyor. Evin tüm pencereleri o günden sonra 
ışık almayacak şekilde kapatılıyor. Bayan Havisham, 
o gün kendisini ruhen öldürüp düğüne dair tüm nes-
nelerle birlikte düğün odasının içine gömüyor. Zaten 
tek vasiyeti de “Öldüğümde beni bu masanın üstüne 
yatırın.” Aslında Estalla’yı yetiştiriyor oluşu, onun 
umudunu yitirmediğini gösteriyor; ancak onu yetiş-
tirme amacının zehrini içine akıtmaya devam ediyor. 
Sonunda da bu zehir onu öldürüyor. Estella’yı sev-
giden yoksun yetiştiriyor ve onun çok güzel, çekici 
bir genç kadın olmasını sağlıyor. Tabii ki en önemli 
kısım, erkekleri cezbetmesi ve asla onlara yüz verme-
mesi. Öyle ki evlenmek için kendisine seçtiği erkek, 
çevresi tarafından hiç sevilmeyen, tasvip edilmeyen 
birisi. Havisham’ın evlilik için bu erkeği seçmesin-
deki amacı, diğer erkeklerin, Estella gibi bir genç 
kadının nasıl böyle birini seçtiğini sormaları ve bu 
sorunun acısını çekmeleri. Sevgisiz kalarak kendisini 
diri diri mezara koyan Havisham, umudunu erkek-
leri sevgisiz bırakarak onlardan öç almaya bağlıyor; 
ancak gerçek anlamda ölümü yine sevgisizlikten olu-
yor. İlk olarak Estella’nın kendisini sevmemesini ka-
bullenemiyor ve sonunda Pip’e yaptığı haksızlığı fark 
ederek yanıyor.**

Görüyoruz ki Estella, Bayan Havisham’ın hayatın-
daki en büyük başarısı olarak karşımızda duruyor. 
Bayan Havisham, kendisini azaba sürükleyen duru-
mu tersine çevirmek isterken insanları yaşama bağ-
layan şeyin sevgi olduğunu unutuyor. O, gerçeküstü; 
fakat yenilmiş ve zaafları olan bir karakter. Bayan 
Havisham’ın onu aldatan bir erkek yüzünden seçtiği 
karanlıklar içindeki tüm hayatı; üzerindeki eskimiş, 
rengi griye dönmüş, yıpranmış tüllerinin bazı yerle-
ri yırtık gelinliğiyle örümcek ağlı pastanın süslediği 
masanın etrafında, tekerlekli sandalyesi ile dolaşır-
ken hep aynı saat diliminde yok oluşu. Bu arada da 
umudu ve sonunda umutsuzluğu olan kibir yüklü 
Estella’yı kalpsiz biri olarak yetiştirişi, onu kahra-
man yapar mı?

* Bayan Havisham’ın özellikle keyifli zamanlarında 
Estella’ya sık sık tekrarladığı sözleri.
** Bayan Havisham yanarak ölüyor; fakat mecazi an-
lamda da yanıp kül oluyor.  

“Sevgisiz kalarak kendisini diri diri 
mezara koyan Havisham, umudunu 
erkekleri sevgisiz bırakarak onlardan 
öç almaya bağlıyor; ancak gerçek 
anlamda ölümü yine sevgisizlikten 
oluyor.”
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Hazal Atay

Elizabeth Bennet’tan Bridget Jones’a: 
AŞK, GURUR ve FEMİNİZM

Bridget Jones’un Günlüğü filmi ilk çıktığında henüz ortaokulda olmama rag-
men, filmi büyük bir heyecanla izlemiş ve sonra da ne yapıp edip edindiğim 
kitabını bir çırpıda okumuştum. Film, hem Türkiye’de hem de yurtdışında 
fazlasıyla tutmuştu. O zamanlar Harry Potter falan da olmadığından, bir 
Bridget Jones furyası başlamıştı. Herkes gibi ben de Bridget’da biraz kendimi 
bulmuştum. Zaten filmin de kitabın da temel başarısı, onun bu kadar bizden 
olmasıydı. Sakarlıkları, başarısızlıkları, reddedilişleri ve tabii terk edilişleri ve 
tüm bunlara rağmen sonunda bir şekilde “hayatının erkeğini” bulması…

Bridget da gerçekten bir farklılık vardı. Televizyonda ve dergilerde gördü-
ğümüz diğer kadınlara benzemiyordu. Onun da bizim gibi kilo problemleri 
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vardı. Her pazartesi diyete başlıyor, her salı Nutella 
başında diyetini sonlandırıyordu. Terk edildikçe ken-
dini alkole vuruyor, arkadaşlarıyla çıktığı gecelerden 
zil zurna sarhoş dönüyordu. Yanlış erkekleri seçiyor, 
aldatılıyor ve sonra yalnızlığını televizyonla paylaştığı 
abur cuburlu geceler geçiriyordu. Belki de bu yüzden 
Bridget bize samimi geliyordu. 

Malum, izlenme rekorları kıran her film gibi, Bridget 
Jones’un Günlüğü de sonrasında devam filmleriyle 
karşımıza çıktı. Ve benim için yavaş yavaş bir şeyler 
kopmaya başladı. Bridget’ı kendimle özdeşleştiriyor 
olmama ragmen, gitgide onun bu ardı arkası kesilme-
yen tüketim merakından, obsesif bir şekilde kafasına 
taktığı ve bir türlü veremediği kilolarından ve cinsel 
tatminsizliğini önlemek için farklı farklı eğilimler içi-
ne girmesinden sıkılmıştım. Sanki artık Bridget ben-
den değildi, ya da ben ondan olmak istemiyordum. 

Yazar Helen Fielding’in de söylediği üzere, Bridget’ın 
hikayesi Jane Austen’ın “Aşk ve Gurur”unun modern 
bir uyarlaması. İkili bir okuma yapıldığında da ko-
layca kitaptaki karakterlerin paralellikleri fark edile-
biliyor. Ancak yine bir o kadar apaçık olan nokta, ana 
kadın karakterlerin farklılığı. Jane Austen’ın Eliza-
beth Bennet’i 18. yy İngiltere’sinde yaşayan, Bennet 
ailesinin ikinci kızıdır. Bennet’ların beş kızları vardır 
ve hemen hemen hepsi de evlenme çağındadır. Diğer 
kızların hepsi çoktan evlilik derdine düşmüşlerdir, 
kasabayı ziyaret edecek askerlerin, lordların gönlünü 
çalmaya çalışırlar. Elizabeth ise, kardeşlerinin aksine, 
evliliği pek de kafaya takmayan, kendi başına yürü-
yüş yapmayı seven, kitap okuyan akıllı bir kızdır. 
Evliliğe, erkeklere ve özellikle de kasabaya gelen Mr. 
Darcy’e karşı beslediği tüm önyargılara rağmen, o da 
aşık olacak ve sonunda evlenecektir. Elizabeth’te de 
bizden bir şeyler vardır. O gururlu duruşunu beğeni-
riz, bizim de canımızı sıkar evlilik muhabbetleri, şüp-
hesiz biz de arada yalnız başımıza yürümeyi severiz.

Farklı yüzyıllarda İngiltere’de geçen iki hikayenin de 
sonu mutlu biter. Diğer karakterlerin benzerliğine 
rağmen, bu iki kadın modelinin üç yüz yılda geçirdiği 
değişim dikkate değer. Tarihi hep doğrusal algıladığı-
mızdan, bu değişimin bir ilerleme olmasını bekleriz. 
Ancak Elizabeth Bennet’tan Bridget Jones’a doğru 
bir feminist yol haritası çizdiğimizde, yolu yalnızca 
aşk ve gururla değil, ama aynı zamanda liberalizmle, 
popüler tüketim kültürüyle ve kapitalizmle kesişen 
inişli çıkışlı bir güzergahta buluruz kendimizi. 

Feminizm sosyo-ekonomik göstergelerin çevresinde 
dalga dalga şekillenedursun, ikinci moderniteyle bir-
likte bir post-feminist döneme geçildiğini söylemek 
mümkün. Kapitalizmin de gelişmesiyle birlikte, ka-
dınların şehirlere gelmesi, eğitim ve öğretime ulaş-
ması ve gitgide kocalarından bağımsız bir yaşam kur-
ması yeni “kadınlık” formları yarattı ve bu eğitimli 
genç kadınlar uluslarası işbölümünde yeni görevler 
almaya başladılar. İkinci dalga feminizmle bu kadın-
lar “Özel olan, politiktir.” savıyla kürtajdan çocuk 
bakımına, korunmadan orgazma birçok konuyu tar-
tışmaya açtılar ve kadın özgürleşmesine yeni boyutlar 
kazandırdılar. 

Hemen hemen her “-izm”, meşruiyetini sağlamak ve 
anlaşılabilirliğini arttırmak için, kendinden önceki 
düşünce sistemleri veya halihazırda mevcut olan di-
ğer ideolojilerle ortaklaştığı zeminler kurar ve Stuart 
Hall’ın “eklemlenme politikası” olarak adlandırdığı 
bir strateji izler. Feminizm de, doğduğu bağlam dahi-
linde sosyalist, anti-ırkçı ve anti sömürgeci hareket-
lerle yakın durmuştur. Ancak özellikle de ikinci dalga 
feminizmin “özel”e yaptığı vurgu, kapitalist tüketim 
kültürü tarafından da hızlıca benimsenir. Artık meş-
hur kadın dergileri de ve kadınlara yönelik reklamlar 
da eski feministlerin kurduğu cümlelere yakın cüm-
leler kurmaktadır. “Kendi hayatınızı kendiniz yöne-
tin!”, “İstediğiniz erkeği siz seçin!”, “Çocuk da yapın, 
kariyer de”...

Feminist söylemin kapitalist kurumlarca bu şekilde 
kullanılması adeta bir popüler feminizm yaratmıştır. 
Bu yeni prime-time feminizmi bir yandan eski söy-
lemleri yinelerken, bir yandan da feminizmi bağla-
mından ve eklemlendiği diğer ideolojik temellerden 
koparıp cinsel özgürlük, ekonomik bağımsızlık, eşit 
ücret gibi görece kabul edilebilir argümanlarını cım-
bızlayarak ve kendince sevimsiz bulduğu sömürü dü-
zeni, eviçi emek, cinsellik görevi gibi argümanları saf 
dışı bırakarak, feminist bütünlüğü yıkmış ve feminist 
tarihselliği de geçmişe gömmüştür. 

Bunun yerine kadınları bağımsız bireyler olarak öne 
çıkarmış ve onların rızası ve eşit katılımına dayanan 
yeni bir cinsiyet rejimi ortaya koymuştur. Bu yeni 
cinsiyet rejimi, popüler tüketim kültürü çerçevesinde 
şekillenden yeni bir post-feminist dönemin de ka-
pılarını açmıştır. Post-feminizm kadınların bireysel 
başarı hikayelerini öne çıkaran ve onlara feminizmin 
ötesinde rahat bir yaşam alanı çıkaran yeni bir feno-
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men olarak karşımıza çıkar. Bridget Jones’un dünyası 
işte tam da böyle bir alanda yaşam bulur. 

Bridget 30’lu yaşlarında, eğitimli ve ekonomik öz-
gürlüğü olan bir kadındır. Kitapta hiç sözü geçmese 
de, aslında feminizmin uzun yıllar boyunca uğruna 
mücadele ettiği eşit ücret, eğitim hakkı gibi birçok 
haktan faydalanmıştır. Bridget’ın isteği gibi gezme, 
istediği kişiyle olmayı seçme hakkı da vardır. Ulri-
ke Beck’in deyimiyle onun “kendine ait bir hayat”ı 
vardır. Ancak buna rağmen, Bridget ardı arkası kesil-
meyen başarısızlıklar yaşamaktadır ve sürekli umut-
suzluğa kapılır. İstediği kiloda değildir, zayıflaması 
gereklidir. Artık 30’lu yaşları çoktan geçtiğinden, 
evlenip çocuk yapması gereklidir. Evlilik ona her-
kes tarafından hatırlatılır. Ne zaman ailesini ziyarete 
gitse, insanlar ona aşk hayatıyla ilgili sorular sorar. 
Soruları gülümseyerek geçiştiren Bridget, kaçmak 
için kendini alkole verir zira annesinin bu davetlerini 
eğlenceli kılmanın tek yolu da sarhoş olmaktır. An-
nesi ise, her ziyaretinde Bridget’ı yeni damat adayla-
rıyla tanıştırır. Bridget, bunları da elinin tersiyle iter. 
Acaba Bridget’ın feminizme ihtiyacı yok mudur? El-
bette kadınların ailelerinin kararlarıyla istemedikleri 
adamlarla zorla evlendikleri bir zamanla, evlenmek 
istedikleri adamı seçme insiyatifini aldıkları zaman 
arasında kadınlar için oluşan bir özgürlük alanından 
bahsetmek mümkün. Ancak, bu gelişmenin farklı di-
namiklerini gözardı etmek de bizi kadın özgürlüğü 
açısından eksik sonuçlara götürür. 

Sosyal medyada çoktan fenomen olan ve erkek arka-
daşlarımın da muhtemel bir “intikam” hırsıyla bana 
sürekli yolladıkları yeni bir akım, bu dinamiği çöz-
mek için iyi bir araç olabilir. “Feminizme, ihtiyacım 
yok çünkü…” Şu aralar birçok kadın, neden femi-
nizme ihtiyaç duymadıklarını anlatmakta. Erkeklerin 
iltifatından hoşlanıyorum, benim feminizme ihtiya-
cım yok. Feminizme ihtiyacım yok; çünkü erkek ar-
kadaşımı tahrik etmeyi seviyorum. Erkeğimin yanın-
da olmak benim seçimim, feminizme ihtiyacım yok. 

Feminizme ihtiyacı olmayan yeni genç kadınlar, şu 
aralar popüler kültürün en sevdiği kadınlar. Şüphesiz 
ki bu grup, bireysel başarı hikayeleri olan, genç, akıllı 
ve bağımsız kadınlardan oluşmakta. Ve yine bu ka-
dınlar, tüketim kültürünün de öncelikli hedef kitlesi-
ni oluşturuyorlar. Bridget’ın hayatında gördüğümüz 
de aslında biraz bunun kovalamacası. Sürekli girilen 
diyetler, alınan kişisel gelişim kitapları, bağımlılık 

derecesine varan alkol tüketimi, küçük külotlarla 
ve patronuyla çıktığı kaçamak tatillerle renklenen 
bir cinsel hayat. Bridget tüm bunların içine hapsol-
muş gibidir. Elizabeth’in aksine Bridget’ın halen ne 
giydiğini seçebilme özgürlüğü vardır. Bridget korse 
takmak zorunda değildir ve kabarık elbiseler giymez. 
Ancak feministlerin kadın özgürlüğü dediği şeyin, 
giyeceğin kıyafetleri seçememek durumundan han-
gi marka kıyafeti alacağına karar verme özgürlüğüne 
geçiş olmadığını belirtmekte fayda var. Eğer femi-
nizmin talepleri kapitalizm tarafından gerçekleştiri-
lebilecek şeyler olsaydı, hakikaten de feminizme ar-
tık gerek yoktu. Bu tarz bir özgürlük anlayışı, liberal 
burjuva bir yaklaşımla kendini geliştirme, tolerans ve 
çoğulculuk gibi kavramlarla süslenip, kadınları birey-
sel objeler olarak ele geçirmektedir. Böylesi bir öz-
gürlüğün yalnızca zaten önceden avantajlı konumda 
olanların işine yarayacağına şüphe yok. 

İşte burada yavaş yavaş çıkmaz sokaklara girmekteyiz. 
Bir yandan istediğimizle birlikte olma hakkımız var-
dır, bir yandan da insanlar hala bizden evlenmemizi 
bekler. Bridget Jones’un günlüğü boyunca onun ev-
lenmesini bekleriz. Giddens’ın deyimiyle bir risk top-
lumudur Bridget’ın etrafındaki. Sürekli bir gelecek 
kaygısı taşır. Her sayfanın cümle aralarını dolduran 
soru malumdur: “Hayatımın erkeği kim?” Şaşılacak 
olan, Elizabeth’in hiç böyle bir sorusunun olmaması-
dır. Kendisinden oldukça farklı olan kardeşleri evlilik 
telaşına çoktan girmiş olsa da, o Mr. Darcy karşısın-
da aşkı ve gururu arasında gider durur. Mr. Darcy 
ona duygularını açıkladığında, Elizabeth önyargıları 
yüzünden onu reddeder. Bridget’ı kovalayan zaman 
ve onun için çoktan çalmaya başlayan alarm zilleri, 
Elizabeth’i kovalamaz ve korkutmaz. 

Elizabeth Bennet’tan Bridget Jones’a feminizmin ka-
dınlara kattığı birçok şey olmuştur. Belki de bu kadın-
ların her birinde bizden izler bulmak mümkün. Bu 
yüzden de ikisinden de vazgeçmek mümkün olmaya-
cak. Elizabeth’in gururunda da, Bridget’ın aşk kovala-
macasında da farklı kadınlık formları var. İkisi de biziz, 
ikisi de bizden. Bu iki farklı kadın, biz feministlere, 
kazanımlarımızı kutlamadan önce geçmişe gözden 
geçirmemiz gerektiğini hatırlatmakta. Elizabeth’ten 
Bridget’a gittiğimiz bir yol var; ancak bu güzergahta 
farklı patikalar ve çıkmaz sokaklar da var. Yol kat etmiş 
olmamız, mücadelenin bittiği anlamına gelmiyor, hele 
de karşımızda bizim söylemlerimizi çalan ve kendince 
uyarlayan yepyeni bir tehdit dururken. 
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Kadın kahraman veya anti-kahraman arayışını, kahraman’ı 
palaspandıras “kahır” ve “aman” olarak bölme ikirciğine ka-
pılmaya kadar vardırdım. Sevim Burak’ın perdelerine tuttu-
rulan notların tutamağı toplu iğnelerin başlarını düşündüm. 
YPJ’den, YJA Star’dan bahsi açmak dururken daha soft bir 
konuyu yazmayı düşünmekle vakit geçirdim. 

Hüner Aydın

A AY: 
İŞTE BAŞ İŞTE GÖVDE 

İŞTE KANATLAR

“Görmek korkusundan kaçıyoruz, 
bugün birçoğumuz görmekten korkarak yaşıyoruz. 

Gösterilemeyen şeyleri görmenin korkusundan ödümüz kopuyor.”
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Yekta’yı bunca içselleştirmiş olmakla Sevim Burak’ın 
deliliğine uzanan çetrefilli yol, görmek’ten geçiyor. 
Daha dün Konur’da halay çekiyordun, şimdi Yekta 
da nereden çıkıyor? Hele ki daha dün halayda oldu-
ğunu, bugün Yekta’yı yazdığını, yarın doldurduğun 
biranın köpüğü gibi meşguliyetlerin olacağını bilin-
ce başatlık meselesiyle derde giren başını alıp nere-
lere gideceğini düşünüyorsun? Bunları düşünmekle 
Baron Bahar, hayatın dehşetini düşündüğünü mü 
zannediyorsun? Otomobilinin, yatının, yedi cüce-
li evinin, bonolarının, çocuklarının olmaması seni 
Baron Bahar’lıktan muaf tutmuyor. Çuvaldızı değil, 
on mm’lik şişi batıracaksın kendine ki bakabilesin 
Yekta’nın insanlığı, görmeyi, görmemeyi suçlandı-
ran; rüyaları lanetleyen gözlerinin ta içine. 

Yekta’yı benim kahramanım olarak görme nedenle-
rimden biri, Reha Erdem’in A Ay’ın en kaba yanıdır1 
diye bahsettiğidir:

“Gör diye! Ne diye bunca zahmet? Göstermek daha 
mı önemli? Her gördüğünü gösterebiliyor musun? 
Söylesene, her gördüğünü gösterebiliyor musun? Rü-
yalarının fotoğrafını çekebiliyor musun? Işığın yeti-
yor mu? Netliğini ayarlayabiliyor musun? Görmeyi, 
sadece görmeyi biliyor musun? Hem, ne gösterecek-
sin? Haberleşmek için mi? Kimlerle? Kendinle haber-
siz kaldın mı hiç? Gösterilemeyen şeyler görüyorum 
hep. Gör, sadece gör!” 

Yekta benim kahramanımdır; çünkü görmek eylemi-
nin korkunçluğunun farkındadır. Buz gibi siyah beyaz 
bir konağa, seyircinin göremediği anne tezahürüne, 
ürkütücü sandal metaforuna veyahut sandal mitine, 
aynı ürkütücülüğe bürünen İngilizce şiire ve halalarına 
rağmen korkmaktan kaçmamaktadır. Bugün birçoğu-
muz gibi bayağı ve sloganvari bir girişle söylenebilir: 
Görmek korkusundan kaçıyoruz, bugün birçoğumuz 
görmekten korkarak yaşıyoruz. Gösterilemeyen şeyle-
ri görmenin korkusundan ödümüz kopuyor. 

Görmek eyleminin korkunçluğunu, Yekta’nın bir 
çift gözünü gözlerimize dikili fark edince nispeten 
hissediyoruz. Fakat bu nispetenlikten sıyrılmamızı, 
silkinmemizi sağlayan şey, her gördüğümüzü göstere-
mediğimiz anda Yekta’nın kulağımıza çalınan sesidir. 
Rüyalarımızın sadece bir rüya olduğunun gerçekliği-
ni tartışmaya açık kapı bırakan psikoloji bilimi, rü-
yaların fotoğrafını çekme fikrine yoğunlaşmış olsaydı 
ve bu ütopik düş için çaba harcasaydı tabire düşen 

payı fotoğraf yorumlamaya ayırırdık. Ve epey özgün 
kareler yakalardık dünümüzden, bugünümüzden ve 
altından bilincimizin. Işığımızın yetmediği, netliğini 
ayarlayamadığımız rüyaların ve tabii ki gerçeklerin 
sancısı yine de bunca sarardı insanlığı; rüyaları mah-
remiyete hapseden uykuyu daha fazla deşifre ederdik. 
Peki geriye ne kalırdı döngüsünde gecelerin? Bir ku-
ruluk ve bilindiklik, bir sasılık ve uluortalık. Yekta’yı 
Jungcu bir bakış açısıyla inceleme cüretinde bulun-
saydım gölge arketipine uğramak gibi bir mecburiye-
tim olacaktı. Gölge’nin karanlığıyla, Yekta’nın karan-
lığı arasında muhakkak bir bağ olduğunu düşünme 
gafletine(?) kapılacaktım. Yekta’yı bilinci aşkın, bi-
linçdışına içkin bir karakter olarak nitelendirme zah-
metinin, iddialı ve temellendirilmemiş bir söylem 
olmasından ötürü, yararından şüpheye düşmüş ol-
masam belki buna dair birkaç şey söyleyebilirdim. 

Yekta’nın açtığı savaş, aleladeliğe müsaade etmeyen 
içimizdeki tüm gizlere karşıdır. Ve Sevim Burak’ın per-
delerindeki toplu iğnelerden birinin Yekta’nın elinde 
dikiş iğnesi olarak göründüğünü düşünelim. Görelim 
diye. Ne diye bunca zahmet? Görelim: Başınız, göv-
deniz ve kanatlarınızla var mısınız? Bir intihar sahnesi 
gibi seyreylerken sizi insan, seyreylediğinin bir intihar 
sahnesi olmadığını, bir kuşun uçuşu olduğunu fark 
etmiş midir hiç? Sizi uzun bir yolda yürürken gör-
meyenler2 kuşun ölüşünü, uçuşun hatırlanışını anım-
sayıp yolunuza kuş konmasını isteyebilir mi? Çiçeği 
reddeden Zelda’nın, yani ki Nilgün Marmara’nın ge-
rekçe olarak gösterdiği kendi çiçeklerinin mevcudiye-
tine ikamede bulunursak yolumuza kuş konmasını is-
temediğimizi belirtebiliriz. Halbuki bizim kuşlarımız 
yok, ikameye icabet edenin kendimiz olduğunu nasıl 
anlatabiliriz? Terzi Sevim’in çok (...dokuz, on, on bir) 
sesli bir adam duyup duymadığımızı sorgulama delili-
ğini, Yekta’nın bir sandalye üzerinde durmaksızın tek-
rarladığı şiire benzetmekte bir sakınca görmüyorum. 
Zıvanadan çıkan tekririn cesareti, yüzleşme safhasın-
dan kaçmaya olanak bırakmayan bir kahramanlığı 
beraberinde getiriyor. Buradaki kahramanlığın nerede 
olduğu sorulacak olunursa ve kurtarılmış bir Kudüs 
bulunmadan tatmin olunmayacağı belirtilirse oradaki 
Kudüs’ün görmek olduğunu söyleyebiliriz. 

Cemal Süreya’nın Nilgün Marmara için söylediği gi-
bidir Yekta’nın benim payıma düşen kahramanlığı: 
“Akşamları belli bir saatten sonra kişilik, hatta be-
den değiştiriyor gibi gelirdi bana. Yüzü alarır, bakış-
larına çok güzel ama ürkütücü bir parıltı eklenirdi. 
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Çok da gençti.” Akşamı akşamlıktan, güneşin batı-
şından sonraki sınırlandırılmış vakitten çıkarmaya 
sebepti, kişiliğin ve bedenin değişebilirliği; yüzün 
alarması ve bakışlara eklenen güzelliği tartışılabi-
lir ürkütücü parıltı; bittabi gençlik ve bu gençliğin 
ardına gizlenen sonra işte yaşlandımlar. Bir ayakka-
bı çivisi gibi kendine batmayı göze almanın kahra-
manlığına; kendine batmanın şarapla, uykusuzlukla 
gerçekleşmesine; gülmenin hüzne, konuşmanın sus-
maya batmasına zemin hazırlayan bu cesarete saygı 
duyuyorum3. Kahramanlıktan kastım yalnızca ce-
saret değil, göze almış olmaktır. Eylediğin şeylerin 
sonuçlarını, eylerken varsayımdan öteye gidemeyen 
sonuçlarını göze almaktır. Yekta boyundan büyük 
bir durumu eyledi; sonucunda kaybolmayı, kendini 
kayıplığa bırakmayı göze aldı. 

“Sonra her şey birdenbire çirkin/ birdenbire çirkin/ 
birdenbire çirkindi/ bozuldu bir akşamüstü kıyılara 

çıkmak çünkü/ eller bir soğuk el resmine girip don-
dular/ ay çürüdü/ her şey bir hizada kaldı/ bütün eş-
yaları kaldırdılar/ o kaldı/ bir o kaldı: gelişen korku.”4

Ay çürür, ışığı değil çürüyüşü hatırlanır, değil mi 
ama? Böyle bir gelenek var. Bir dostluk biter, biti-
şindeki sancı hatırlanır. İğne dolaşır, topuktan ilerler, 
belki Ziya Bey’i öldürür, ölümü hatırlanır. Yekta’nın 
beklenmedik anlarda tezahür eden sesiyle birleşen su-
reti hatırlanır.

AH YA RAB YEHOVA

Yeryüzünde zihnimi bu kadar ele geçiren bir öykü is-
miyle karşılaşabileceğimi zannetmiyorum. Yeryüzün-
de birçok kurmaca karakterin, Nothing Personal’ın 
You’sunun, Budala’nın Nastasya Filippovna’sının, 
Rembetiko’nun Marika’sının, birçok genç kadın gibi 
Maria Puder’in ve Madam Bovary’nin, Açlık’ın Yla-
jali’sinin; efsanelerden Şahmaran’ın, çizgi filmlerden 
Heidi’nin etkisinde kaldım. Örneğin Leyla İşxan 
gibi zayıf bir nokta edindim bir senede. Füruğ Fer-
ruhzad ve Tezer Özlü, Nilgün Marmara ve Tomris 
Uyar, popülerizmin kirli ellerine düşmeden önceleri, 
varoluşumun bir kısmının onlara olan borcunu dile 
getirmekten çekinmedim. Yekta’nın bendeki etkisi-
nin oluşturduğu tezahür sürekliliğine bir çare bu-
lamadım. Sevim Burak’ın perdelerine tutturulmuş 
bir not kağıdında gibi hissetmekten alıkoyamadım 
kendimi; hele ki öz’ümdeki iç’i bilince, kendime dö-
nünce (İç ve öz’den bahsetmişken eklemekte fayda 
görüyorum: politik bir karakterin, kişinin ismini ge-
çirmemekte ısrar ediyorum; soft yazı dedikse sonuna 
kadar soft olsun.) 

Ah Ya Rab Yehova, Vivaldi’nin A Ay’daki konçerto-
suyla başlayan bu yazı -klasik müzik dinleyip dinle-
diğinin adını bir çırpıda yazan insanlar, ah o insanlar; 
imrenilesi bir dikkat, kıskanılası bir uzun süreli bel-
lek...- Burhan Berken’den Gulfiroş’u dinlerken bitti. 
Teşekkürler Reha Erdem; her bijî Cegerxwîn. 

Notlar
1. Mithat Alam Film Merkezi, Söyleşi, Panel ve Film 
Yıllığı, 2006
2. Yaş Değiştirme Törenine Yetişen Öyle Bir Şiir’de 
Edip Cansever’in dizesine ve Tomris Uyar’a atıf.
3. İtalikler Edip Cansever’e ait.
4. Yine Edip Cansever’e aittir.

“Kahramanlıktan kastım yalnızca 
cesaret değil, göze almış olmaktır. 
Eylediğin şeylerin sonuçlarını, 
eylerken varsayımdan öteye 
gidemeyen sonuçlarını göze almaktır.”

N
ilg

ün
 M

ar
m

ar
a

Te
ze

r Ö
zl

ü



114  dosya: Kahramanlarımız

Bu yazı kahramanım olan bir kadın hakkında değil, 
çünkü bahsedeceğim kadını ben dahil neredeyse kim-
se tanımıyordu, oysa 1940’larda aldığı eğitim ve ye-
tenekleri onu başarılı bir kariyere çok yaklaştırmıştı. 

Onunla ilgili tek kaynak olan kitaplaştırılan günlük-
lerinden okuduğumuza göre, o da birçok kadın gibi 
aşkın ve evliliğin ancak her şeyin üzerinde tutularak 
yaşanabileceğine inandırılmıştı, oysa eşinden bunu 
yapmasını beklemedi. Eşi (Hüseyin Batuhan) kari-
yerine devam etti, yükseldi, evlilik onun için bir ko-
laylık sağladı, mesleğinde tanındı. Turan Pamuk bir 
kadın olarak kendisinden bekleneni yaptı, başarılı 
erkeğin arkasındaki kadın olarak görünmez oldu. 

Virginia Woolf, daha sonra “Kendine Ait Bir Oda” 
adıyla basılan konuşmasında, Shakespeare’in farazî kız 
kardeşi Judith’in hikâyesini hayal eder ve William’la 
aynı yetenekte olsa da ona evlilik, hamilelik ve inti-
harla sonuçlanan kısa bir ömür biçer. 

Turan Pamuk, ancak eşi felsefeci Hüseyin Batuhan’ın 
bundan on yıl kadar önce yayınladığı iki kitap (“Bir 
Zamanlar Bir Turan Vardı” ve “Turan’ın En Güzel 
Yılları” - İş Bankası Yayınları)  sayesinde bu dün-
yadan gerçekten geçtiğini öğrendiğimiz bir isim. 
Shakespeare’in kız kardeşini hatırlatan bu gerçek 
hikâyede de Orhan Pamuk’un teyzesi, kahramanımız 
olmaktan kendi isteğiyle vazgeçmiş. 

Oysa hayatı 40’lı ve 50’li yıllarda çok başarılı bir 
eğitimle başlıyor. Turan, orta eğitimini Sainte Pulc-

herie ve Amerikan Kız Koleji’nde bitirirken iki dili 
çok iyi derecede öğreniyor, sonra felsefe okuyor. Üni-
versitede Nazilerden kaçıp Türkiye’ye sığınan felse-
feci Reichenbach’ın gözde öğrencisi. Eşiyle beraber 
doktoralarını yaptıkları Heidelberg’de de dikkatleri 
çekiyor ama sonrasında günlükte okuduğumuz şe-
kilde, “aşk için her şey fedâ edilebilir, hatta aşkın 
olması gerektiği gibi yüce olması için bu zorunlu-
luktur” sonucuna vararak kendisini bir ev kadınına 
dönüştürüyor. Evleneceği erkek için hayattaki başka 
her şeyden vazgeçmeyi felsefi olarak gerekli gören 
bu felsefeci kadın, 1996’nın bir bahar günü Heybe-
liada Sanatoryumu’nda, yaşadığı gibi sessizce hayata 
veda ediyor. Eşi bakkala giderken bile “belki bir daha 
görüşemeyiz” diye sevgiyle uğurlayan Turan, zafiyet 
tanısıyla ambulansa bindirilirken son kez el sallıyor 
kocasına. Batuhan da ağır bir grip geçirdiği ve na-
sıl olsa iyileşip geleceğine inandığından ziyaretine de 
gitmiyor/gidemiyor. Turan dokuz gün sonra ölüyor. 

Bahsettiğim kitapların yayınlanma serüveni, ölü-
münden sonra eşinin hayatı boyunca tuttuğu binler-
ce sayfalık yüzden fazla günlüğü bulmasıyla başlıyor. 
Turan, on dört yaşından ölümüne kadar günlük tut-
muş ama eşinin bundan haberi bile yok. Nasıl bir ka-
dınla evli olduğunu unuttuğunu sürekli itiraf ediyor 
bu kitaplarda. Sıradan bir ev kadınıyla evli olduğun-
dan artık emin olan akademisyen koca, ölümünden 
sonra bu günlükleri okuyunca böyle bir insanla ya-
şamanın tadına yeterince varamadığına kahroluyor. 
Onun başkalarınca da tanınmasını sağlamanın ona 
karşı borcu olduğunu düşünerek günlüklerden alın-
tılarla bu kitapları hazırlıyor. 

Ortaokulda, bir sınıf arkadaşına ve kadın öğretmeni-
ne duygularını anlattığı sayfalar onu biraz şaşırtıyor 
ve sarsıyor ama kitapta bu mektupların yanlış yo-
rumlanmaması için okuyucuyu da uyarıyor Hüseyin 
Batuhan. 

Malum, iyi eğitim aldığı halde sonrasında çalışma-
yan kadın oranı yüksek. Kadın ne kadar iyi aileden, 
eğitimli vs. olursa olsun, evlilik onu kariyer yapmak-
tan alıkoyabiliyor. Bu bazen zorunluluk, bazen de 
kadının kendi seçimi gibi çıkıyor karşımıza. Turan 
Pamuk’un yeteneklerini kullanmamasının suçu sizce 
evlilik kurumunda mı, kendisinin romantik kadının 
aşka atfettiği yücelikte mi, onu bu düşüncelere sevk 
eden cinsiyetçi toplumda mı, yoksa işine geldiği için 
bu inzivaya izin veren kocasında mı, siz ne dersiniz? 

Ülkü Özakın

SHAKESPEARE’İN 
KIZKARDEŞİ, 
ORHAN PAMUK’UN 
TEYZESİ 



dosya: Kahramanlarımız  115

Mâma Gûlê’den öyküsünü dinlediğimde henüz küçük bir çocuktum. 
Annem olmasa, daha çok Arapça, yer yer Kürtçe anlattıklarını bütünüyle 
anlayabilmem imkânsızdı. Mardin’den İstanbul’a göç ederken, komşula-
rımız, akrabalarımız, eskimiş kullanışsız eşyalarımız ile birlikte dilimizi 
de bir miktar geride bıraktığımızdan, Mâma Gûle’nin akıcı anlatımı an-
nemin Türkçe tercümesiyle sık sık kesilirdi. Onunla Türkçe konuşmaya 
çalıştığımızda ise, bir süre dinler, bildiği birkaç kelimeyle bize eşlik eder, 
ancak söylediklerimizi anlamamaya başladığında yüzümüze hicap duya-
rak bakar ve “Valla kızım, benim Türkçe bitti,” derdi. Unuttuğumuz her 
bir sözcüğün diyetini beraber öderdik... 

Mâma Gûlê’nin anlattığına göre, annesi Ayşe kocasının genç bir kızı 
kaçırdığını öğrendiğinde yıkılır. Ancak ne bunu durdurmaya yeltenir ne 
de başını alıp gitmeye. Günlerce, haftalarca ağlar. Bir süre sonra, ko-
cası kızı eve getirmeye kalktığında, yollarına çıkar; yüreğindeki ateşi 

Derya Koptekin

MÂMA*: 
MATEMİN KIRMIZI KARANFİLİ
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bir şenliğe dönüştürerek insanların şaşkın bakışları 
karşısında şarkı söyleyip dans etmeye başlar. Ancak 
kocasının, bu genç geline karşılık on üç yaşındaki 
kızları Gûlê’yi, gelinin erkek kardeşi ile evlendirece-
ğini öğrendiğinde yüreğindeki ateş bu kez harlanır. İç 
çekişlerine feryadı katılır. Gûle, o gün babası ile an-
nesinin bağrışmalarını dinlerken, annesinin gücünün 
yazgısını değiştirmeye yetmeyeceğini anlar. Beline 
kadar uzanan, her daim salık olan saçlarını, o an iki 
yandan örmeye başlar. O günden sonra da siyah gür 
saçlarının bir daha serbestçe salındığı görülmemiştir. 
Sadece beyaz leçekinin** içinden göğsünün üzerine 
uzanan örgüleri seçilir.

Babası bütün bunlara kayıtsız, yeni gelin için düğün 
dernek kurdurur. Aşkı, aynanın karşısında türkü söy-
leyerek taradığı saçları ve tıraşlı yüzüyle onu genç bir 
delikanlıya dönüştürmüştür. Ne var ki, o sıralarda 
Gûlê’nin amcası çok hastadır. Amcası, şayet düğün-
den önce ölürse düğün tarihinin değiştirilmemesini 
vasiyet eder. Olacakları önceden sezmiş gibi düğün 
günü geldiğinde dünyaya sessizce gözlerini yumar. 
Herkesi şaşkına çeviren bir dayanma gücü ve saçına 
yerleştirdiği kırmızı karanfil ile karısı Aliye avluda be-
lirir. Kulağına ölüsüne yakılan ağıt gibi çalınan mü-
ziğin sesiyle içli içli ağlayarak halaya durur. Onunla 
birlikte halay çeken herkesi hıçkırıklara boğar…

Düğün biter. Gece yarısı avludan el ayak çekildiğin-
de, bir tek Ayşe kalır asma yapraklarının gölgelediği 
kederli yüzüyle avluda. Bir süre sonra da, saçından çı-
karmadığı kırmızı karanfille Aliye çıkagelir. Ayşe’nin 
elini avucunun içine alır ve öylece iç çeke çeke ağ-
larlar. Kalplerindeki irini boşaltmaktan çok, sahip 
oldukları şeylerle beraber onları da yutacak sel suları 
gibi akar gözyaşları. Evden gelen bir çocuk ağlayışı 
sessizliği yırtana dek gecenin serinliğinde otururlar. 
Aliye avucundaki eli önce sıkıca kavrar, sonra usulca 
divanın üzerine bırakıp doğrulur; yüzünü önüne eğe-
rek sırtında taşıdığı acıdan kamburuyla uzaklaşır…

Ayşe sabah avludan gelen çocuk seslerine ve ürkek 
bir el tarafından toplanan tabak çanağın iniltisine 
uyanır. Avluya çıktığında, genç kızın üzerine düşen 
gün ışığıyla daha da belirginleşen utangaç yüzüyle 
karşılaşır. Onu ilk kez görüyormuş gibi şaşkın bakar. 
Genç kız derin bir suçlulukla kıvranan bir çocuk 
gibi ellerini önünde birleştirerek başını eğer. Ayşe o 
an anlar; sel sularının çekildiğini ve sandığının ak-
sine her şeyin yerli yerinde durduğunu; ancak onun-

la ne yapacağını bilmediği bu genç kızı bıraktığını. 
Bakışına yerleşen şefkati gizlemek için hızlıca sırtını 
döner ve geceden kalma dağınıklığı toplamaya baş-
lar. Önce çatallaşan, sonra biraz hiddetlenen sesiy-
le, yüzünü ona çevirmeden elindeki kirli bulaşıkla-
rı geriye doğru uzatarak, “Kalk da şunları mutfağa 
götür!” der. Yeni gelin, bu emri yüzündeki çocuksu 
ifadeyi çoğaltan bir sevinçle karşılar. Elinden kaptığı 
bulaşıkları telaşla mutfağa götürür. 

O günden sonra da kocası ne zaman bu genç geline el 
kaldırmaya yeltense, karşısında Ayşe’yi bulur. Tanı-
dıkça onu gerçekten sever. Sık sık, “İyi ki kuma diye 
sen geldin bu eve, bir başkası gelse ne yapardım?” der. 

Mâma Gûlê’ye gelince... O da çok geçmeden evlen-
dirilir ve erkeklerin çitlediği yaşamını, onun olmayan 
bir yazgıyı peşinden sürükler gibi erkek çocuklar do-
ğurarak doldurur. Her biri babasından daha hovarda 
yedi oğul. Küfreder, içki içer, kavga ederler. Hepsi 
karılarını, çocuklarını döver… Kederle yaşlanan yüz-
lerine hiçbir çocuk korku duymadan bakamaz…

Bir de bir kız çocuğu doğurur Mâma Gûlê. İnsana 
yeryüzü cehenneminin içinde bir cennet vaadi gibi... 
Ağabeylerinin aksine bu kız dünyanın en hisli, en 
merhametli kadınına dönüşür. Bugün hâlâ, artık 
hayatta olmayan ağabeylerini hatırlar ve ağlar. Adla-
rının anılması yeter içlenmesine. Onları günahların-
dan arındırmayı umarak mevlitler okutur, hayır işler. 
Gülüşü annesinin gülüşünün zarafetini taşır. 

Mâma Gûlê ölüm döşeğinde bile fotoğrafını çekmek 
isteyenlere poz vermeden önce, gözlerine yanından 
ayırmadığı sürmesini çeker, yaşlandıkça belirginleşen 
burnunun üzerindeki minik kahverengi lekeyi gizle-
mek için Arap kızı dedikleri pudralı kremini sürer, le-
çekini düzeltirdi. Gerçek bir hikâye anlatıcısıydı. Ver-
diği ayrıntılar ve yaptığı taklitlerle anlattığı hikâyeler 
kederli de olsa dinleyenleri kahkahalara boğardı. Asla 
kötü bir şey görmediği kahve fallarıyla sesi kadınların 
kalplerine bir umut olarak taşınırdı. Dermansız kala-
na dek yaşamaktan usanmadı. Şüphesiz, ailesindeki 
pek çok kadın gibi o da içine doğduğu hayata o gü-
zel gülüşüyle meydan okudu… Metanetle yaşlanan 
yüzüne hiçbir çocuk şefkat duymadan bakamazdı…

* Arapça’da anne anlamına gelir.  Mardin’de çocuğu 
olan her yaşlı kadın böyle çağrılır.
** Başörtüsü.
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Şebnem Soysal

KARANLIKTA DÜĞÜN

“Masayı toplarken masa örtüsünü üstündeki tabak çanaklarla 
bohça yapıp sandığa tıkarken, evi kendi bildiği gibi ayağına taktığın 
fırçalarla paten yaparak ve eğlenerek temizlerken, kuralların hayatı 
her zaman kolaylaştırmadığını, rutinin güvenli olmadığını, yapılanın 

macera değil ruhun özgürleşmesi olduğunu gösterdin.”
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İçimde saklı duran karanlığın kapısını araladım bu-
gün. O karanlığa bilinçaltı diyor Freud. İçinden ne 
zaman, neyin, nasıl çıkacağı belli olmuyormuş. Ço-
cukluğumda bir kere gittiğim ve hiç sevemediğim 
sirk gibi. Hokkabazın renkli yanardöner ceketi parlı-
yor gözlerimde. Karanlığa bir ışık düşüyorum. Tuhaf 
şey insanın ne aradığını bilmeden, karanlığa giriver-
mesi. Bir süre sonra alışır nasılsa gözlerim diyorum. 
Kulaklarımı dört açıp, kendime sarılıyorum. İçim ür-
periyor. Bu kadar savunmasız olmak şaşırtıyor beni. 
Tanıdık bir şeyler arıyorum. Tekinsizliğin içinde tek-
liğimi keşfetmek heyecan veriyor. Kendi karanlığım-
dan, bilincime neler çıkartacağımı merak ediyorum.

Düşünüyorum, düşünüyorum… Karanlığa düşüne-
rek ulaşılmıyor. Karanlığa ancak karanlıkla dokuna-
bilirim diye bir fikir beliriyor zihnimde. Işıkları sön-
dürmek faydasız. O vakit bedenin şalterini indirme 
zamanı. Yok rüyaya yatmıyorum. Sadece gözlerimi 
kapatarak bildiğim en sahici karanlığa bırakıyorum 
kendimi. Yol, iz bilmeksizin aklıma dizdiğim inzi-
batlardan bir bir kurtuluyorum. İşte orada duruyor! 
Dudağımda beliren muzip gülümseme bedenimi 
kımıldatıyor. O sırada göz göze geliyoruz. Bana ba-
kıyor, gözlerimin içine. Uzun bir yolculuktan sonra 
mola vermiş gibi hissediyorum. Durmak istiyorum. 
İçimde saklı duran, çıkartamadığım tüm nefesleri bir 
anda vermek. Bana soran gözlerle bakıyor “nereler-
deydin?” gibisinden. Saçlarım dikiliyor havaya “bu-
radayım” dercesine. “Ne zamandır saçların kavuniçi 
senin?” diyor bana. “Seni tanıdığımdan beri Pippi”. 
Sonra ben anlatıyorum, o dinliyor...

Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kar yağışlı olan 
kara ikliminde yol almak sandığından daha zor bili-
yor musun? Bozkır’ın koynunda insan ya kenger ya 
gelincik olmak zorunda bırakılıyor. Kim ve ne olma 
telaşına düşmeden önce, hayata kalma savaşı veriyor-
sun. Bir torna tezgâhında bıçağın tam ucunda yaşıyo-
rum. Ne zaman neremin ezileceği, biçimlendirileceği 
belli değil. Ardı arkası kesilmeyen felaket haberleri-
nin içinde kendi hikâyemi kurmaya çalışıyorum. Bu 
topraklarda herkes mitolojik kahraman gibi yaşıyor. 
Bilirsin mitolojik kahramanların yaşam örgüsü daha 
onlar doğmadan yazılır. Kahraman bu öyküyü doğ-
ruladığında var olur. Oysa ben sıradan bir insanım. 
Bozkırın bana biçtiği rolü benimsemediğim zaman 
var olabileceğime inanıyorum. Sen Uzun Çorap, 
bana bunu yapabileceğimi gösterdin. Kendi başıma 
bağımsız bir dünya kurabileceğimi ve bu dünya için-

de kendimi özgürleştirebileceğimi gösterdin bana.

Senin annen daha sen çok küçükken ölmüştü Pippi. 
Dokuz yaşına kadar babanla denizlerde yaşamıştın. 
Daha sonra babanı bir adanın krallığında bıraktın ve 
kente geldin. Kentin en ucunda bulunan bahçeli bir 
eve yerleştin. Erişkinler dünyasına aykırı gelebilecek 
ne varsa yaptın. Evde yalnız başına yaşadın. Balkonda 
at besledin. Okul düzenini alt üst edecek, eğitim sis-
teminin tüm komik yönlerini ortaya koydun. Ayrıca 
benim gözümde yalnız başına yaşayan bir kız olarak, 
kadın özgürlüğünü temsil ettin. Kimsenin çocukları 
“adam yerine” koymadığı bir toplumda var olabilmek 
için birey olmam gerektiğini fısıldadın. Bildik öğre-
tilerden sıyrılıp “sahiden benim neye ihtiyacım var?”, 
“ben yapmak istiyorum?” diye sorgulattın bana ha-
muru mutfak tezgâhında değil yerde açarken. Masayı 
toplarken masa örtüsünü üstündeki tabak çanaklarla 
bohça yapıp sandığa tıkarken, evi kendi bildiği gibi 
ayağına taktığın fırçalarla paten yaparak ve eğlene-
rek temizlerken, kuralların hayatı her zaman kolay-
laştırmadığını, rutinin güvenli olmadığını, yapılanın 
macera değil ruhun özgürleşmesi olduğunu göster-
din. Ama en önemlisi, anne babasız koca bir evde, 
mekânın başköşesini işgal eden atın ve maymununla 
tek başına yaşamandı. Başın yerine ayaklarını yastığa 
koymansa, aklın ve bedenini iki ayrı yapı olarak gör-
memendi. Sen bir bütündün. Ne akıldın, ne vücut. 
Sen bireydin. Pippi’ydin...

Sonra mı ne oldu? 
Ben büyüdüm Uzun Çorap, ama sen hep çocuk kal-
dın. Kenger mi oldum, gelincik mi dersen… Buna 
verebilecek bir cevabım yok. Bozkır hala aynı bozkır. 
Kışlarda uzun ve sert. Konuşan rüzgârlar, insanın aklı-
nı donduran soğuk ve vurdumduymazlık hayatın ras-
yonelleri olarak duruyor karşımda. Ve ben erişkin ya-
şamın kurallarına pek uyum gösteremiyorum. Neden 
dersen içimde bir Pippi saklı olduğunu biliyorum. 
Bugün karanlığımdan aydınlığa seni çıkardığıma göre 
bozkırın koynunda kendi hikâyemi kurgulayabilmi-
şim. Halime baksana? Bu yaşımda karanlıkta bir dü-
ğün salonuna, balkonda büyütüldüğü için koşmaya 
hasret kalmış bir atın sırtında dörtnala dalmışım. O 
yüzden bana eğreti muamelesi yapıyorlar. Ayakları-
mın yere basma zamanı geldi de geçiyor bile. İnsanın 
kendisi olması için karanlığı tırmalaması daha da iyisi 
onun içine dalması gerekiyor. Karanlıktan gün ışığına 
bir şeyleri getirebilmem içinse bu sefer “sayın başımın 
bedenime izin vermesi...” belki de.
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Ceplerinde çakıl taşları, saçlarında rüzgârla, Ouse 
Irmağı’nda yürüyüp gittin. Elli dokuz yaşınday-
dın. Londra ateş altında, yıl bin dokuz yüz kırk bir, 
mevsim bahardı. Bir yonca tarlasına yürüyordun. 
Clarissa’nın vazoya koyduğu çiçeklerin üzerine dü-
şen, gülerek, sıçrayarak odada dolaşan o altın beneği 
düşünüyordun; gölgenin ışığı kaplamasını, ışığı öz-
gür bırakmasını, sonra yine ışığı kaplamasını. İçin 
için yanarken, Londra gibi, güneşli bir yonca tar-
lasına. Sümbüllerin, güllerin arasından. Zihninde 
cümleler bir ileri bir geri, rüzgârı rüzgâr yapan bütün 
ayrıntıları bir sümbülün içinden düşünüyordun. Zıp 

zıp zıplayarak, saçlarını savurarak güneşli bir yonca 
tarlasına yürüyordun, ceplerinde çakıl taşları, saçla-
rında rüzgârla.
 
O karanlık ülkeyi öyle bilmezdim, öyle yeşilimsi 
mavi. Hüzün ise, insanı bir sarınca, meğer bir ömür 
bırakmayan sihirli bir çembermiş. Zaten bu yüzden, 
değil mi, annemin saçının kıvrımlarında, bu yüzden, 
-halen- uzak dağların gürgenleri, köknarları, biraz 
da, kokan. Hüznü ben, uçucu bir haz sanırdım, bir 
çeşit serçe. Tavan arasında bulunmuş eski bir roma-
nın mesela, son cümlesini okurken varlığı hissedilen. 
Ya da büyük umutlarla kucaklanıp tırmanılan, oysa 
bütün meyveleri yenmiş dev incir ağacının en kırıl-
gan ucunda o sabah yalnız uyanan o mahzun incirle 
o yorgun dağcı göz göze gelince. Ama ben efkârlı bu 
kuşun tozlu böğürtlen dalları arasından havalanıp 
yerle göğün birleştiği çizgiye konacağını düşünmez-
dim. Bu böyleyse, korkulmaz çırpınışlarından. Ku-
cak açılır onun bu nazlı efkârına. Şimdi ise kederi bir 
yaylım ateşe benzetiyorum, mercan kırmızısı: Pata, 
pata, pata... Oradan, buradan ve işte şuradan da açı-
lan. Gelsin, kalsın.

Sen o hercai serçenin kanatlarına rüyanı kondurmuş-
sun eşsiz bir manevrayla ki o fantazma içinde “keder” 
sözcüğü “derinlik” anlamına bir değil bin defa gelir. O 
düş ülkesini hiç kimse, bana, bu tutkuyla anlatmadı. 
Görüp göreceğim en güzel şey imiş, düşüncenin senin 
kaleminin ucunda bu renk renk harelenişi. O rüyayı 
sınırlarında durur seyrederim. İçim ürperir. Sevinç, 
başka hangi duygunun ismi, güzellik bu değilse ne!

Bir kırlangıç halayı süzülerek akar. Kusursuz bir dan-
sın koreografisi ışıktan figürlerle çizilir gökyüzüne. 
Kâh bulutlara gümüşi benekler, kâh çatıya uçurtma 
gölgesi düşer. O dans sensin. Öyle bir ışık selinin 
içinden baktın, yarı saydam örtüsünü aralayıp bu uç-
suz bucaksız karmaşaya. Sen bakarsın, kaybolan her 
şey geri gelir, birbirine bağlanır, çoğalır. Dantelsi bir 
yayılımla açılır düşünce bir su sıçraması, bir dalga, 
dalgalar üzerine. Denizin seslerini duyarız. Şimdiki 
zamanın içinden koşarak geçer anlamın bütün kat-
manları. Geçmişten geleceğe keder taşıyan bir bulut 
kendi yumuşaklığına elini daldırır, dumandan keli-
meler saçar üstümüze; o bulut sen. Pus gibi yayılır 
varlığın, sessizliği dolduran bir pus. Kimsenin de-
ğildir. Hiç ağırlığı yokmuş gibi, bir çiçeklenme gibi 
görünür göze. Hayatın üstünde açtırdığın gül sanki 
yapraklarını bir bir koparıp boşluğa bırakır. 

Nuran Çetao

CEPLERİNDE 
ÇAKIL 
TAŞLARI, 
SAÇLARINDA 
RÜZGÂRLA



120  dosya: Kahramanlarımız

Salomé, erkeklerin arzulu bakışları altında, bildiğin-
den vazgeçmeden isteklerinin peşinden koşar. Yüzyıl-
lardır pasif bir role büründürülen bir figür iken, Oscar 
Wilde’ın oyunu ile birlikte hem Viktorya döneminin 
ahlak yapısını hem de Avrupa sahnelerini sarsmıştır. 
Dans ederken üzerinden attığı her tül, isteğinin karşı-
sında duran engellere bir meydan okumadır.

Kötü bir şöhretle başlar Salomé’nin hikayesi. İsa’nın 
gelişinin müjdecisi Vaftizci Yahya’nın ölümün-
den sorumlu olan şeytani bir kadındır. Yeni Ahit’in 

Matta ve Markos bölümünde yer alan birkaç satır, 
Salomé’nin çağlar boyunca kaderini belirler. Her iki 
metinde de, annesi tarafından yönlendirilmiş oldu-
ğunun altı çizilir. Yani, Yahya’nın başını isteyen asıl 
kadın Salome’nin annesi Herodias’tır. Çünkü Yahya, 
Herodias’ın kanlı evliliğini lanetler. Bu kutsal me-
tinlerin sonrasında da Salomé miti sanatın pek çok 
dalında kullanılmaya devam eder. Roma devrinde bir 
dedikodu gibi anlatır onun öyküsünü Seneca, Cicero, 
Livy ve Putarch gibi yazarlar. Sonrasında bir Ortaçağ 
efsanesine dönüşen karakter, giderek Oryantal Ro-

Elif Benan Tüfekçi

“O seçilen değil, seçendi. Kendi cinselliğini yaşamaktaki ısrarını 
sürdüren ve “seks için seks” peşinde koşan bir kadındı.”

SALOMÉ:
TUTKULARININ PEŞİNDEN GİDEN 

KAHRAMAN



mantizm ile harmanlanır. Duvar resimlerinde, moza-
iklerde, dini piyeslerdedir artık Salomé. Ortaçağ ona 
çift cinsiyetli bir akrobat rolü verirken, Rönesans’ta 
güzel bakirenin temsilcisi oluverir. Ruhban sınıfı ise 
bakış açısını hiç değiştirmez ona karşı; dans ederken 
çevresine kötülük yayan bir kadındır o. Bu durum, 
Viktorya döneminin kadına biçtiği rolü alaşağı eden 
Oscar Wilde, Salomé’nin oyununu yazana kadar sü-
recektir (1893). Sürekli erkek bakış açısının üzerin-
den tanımı yapılan Salomé, nihayet kendi hayatının 
öznesi konumundadır artık. 

Oyun, bizi iki bin yıl öncesine, sıcak bir yaz gecesine 
götürerek başlar. Galilee’de, Roma’nın tüm temsil-
cilerinin katıldığı bir ziyafetle doğum gününü kut-
lar Kral Hirodes. Kısa bir süre önce üvey kardeşini 
öldürten ve sonra onun karısı Herodias’la evlenen 
Kral, artık Salomé’nin üvey babasıdır da. Lakin gün 
geçtikçe Herodias’a tahammül edemez olur ve gözleri 
Salomé’nin güzelliğine takılır.
 
Herodias’la evliliğinin yasal olmadığını ilan eden 
ve kanla başlayan bu birlikteliğin günah olduğunu 
haykıran Vaftizci Yahya’nın sesini duymamak için 
çözümü, onu yeraltı sarnıcında zincire bağlı olarak 
tutmakta bulur. Eli kanlı olmasına ve karısının bü-
tün ısrarlarına rağmen yine de Yahya’yı öldürtmez. 
Çünkü onun gerçekten peygamber olmasından en-
dişelenmektedir.  

O akşam, içkinin, kudretinin ve Salomé’nin güzel-
liğinin etkisinden sarhoş durumdadır Hirodes. Ve 
genç prensesten kendisi için dans etmesini ister. 
Fakat, bâkire onu reddeder. Tutkusunun esiri olan 
Hirodes ısrar eder. Onu ikna etmek için müthiş ar-
mağanlar vadeder. Tapınağın peçesi, hatta Yüksek 
Rahiplik örtüsü bile sunulan armağanlar arasındadır. 
Bunlara rağmen red cevabı alan Kral, ortaya ülkesi-
nin yarısını koyar. Fakat Salomé için bunların önemi 
yoktur. Teklif en son, “ne istersen senindir” noktasına 
varır ve Salomé dans etmeyi kabul eder; çünkü aklına 
bir ödül gelmiştir.

Prenses, meşhur Yedi Tül Dansı’nı yapmak için ha-
zırlanmaya başlar. Yedi farklı renkte, yedi tüle sarı-
narak yapılan bu dans, oyun sahnelendiği dönemde 
skandala sebep olmuştur. Hatta Richard Strauss’un 
operasında baş aktrist Maria Wittich, “Ben ahlaklı 
bir kadınım” diyerek bu dansı yapmayı reddetmiş-
tir. Salomé sahneye çıkar ve önce yüzündeki, sonra 

omuzlarındaki, sonra belindeki, bacaklarındaki, göğ-
sündekini parçaları atar ve en son tülü attığında artık 
çırılçıplaktır.

Büyülenmiş bir halde dansı izleyen Hirodes, Salo-
mé’ye ne dilediğini sorduğunda, ziyafette bulunan 
herkesin kanı donar. “Gümüş bir tepside, Vaftizci 
Yahya’nın başını istiyorum!” Hirodes onu bu istek-
ten vazgeçirmek için yalvarır ama Salomé vazgeçmez. 
Peki ama Vaftizci’nin sonunu getiren nedir?

Salomé aynı akşam, Yahya’nın sesini duymuş ve me-
raklanıp sesin sahibini görmek istemiştir. Yahya’yı 
gördüğü anda da ona tutulmuştur. Fakat Yahya on-
dan iğrenmiştir. Salomé’nin kendisine bakmasını bile 
istemez. Onu kovar. Tanrı’nın mabedine girmemesi 
gereken bir günahkâr olduğunu söyler. 

Lakin Salomé, bir kere aşık olmuştur. Yahya’yı, bir 
bâkirenin merakıyla arzulamaktadır. Yahya’nın özel-
likle bedeni, saçı ve dudaklarını ister. “Yahya! Senin 
bedenine aşığım Yahya! Bedenin tırpancıların hiç 
biçmediği bir zambak tarlası kadar beyaz. Bedenin 
Judea’nın dağlarında yatan ve vadilere dökülen kar-
lar gibi beyaz. Arap Kraliçesi’nin bahçesindeki güller 
bile senin bedenin kadar beyaz değildir. Ne Arap Kra-
liçesinin bahçesinin gülleri ne de Arap Kraliçesi’nin 
baharat bahçesi; ne yapraklar üstünde parlayan gü-
nışığının ayakları ne de denizin gönlünde yatan ayın 
yüreği; dünyada senin bedenin kadar beyaz başka 
hiçbir şey yoktur. Bedenine dokunmama izin ver.” 

Ancak onun her şiirsel hitabı, Yahya tarafından haka-
retle karşılanır.

Hirodes, Salomé’yi korkunç isteğinden vazgeçirmek 
için yalvarır. Yahya’nın Tanrı’yı görmüş bir adam 
olduğunu söyler. O kutsaldır, dokunulmaması gere-
kendir. Salomé ise yumuşamaz. Ettiği yemin ile bağ-
lanan Kral çaresiz kalmıştır. Yahya’nın başı, istenildi-
ği gibi gümüş bir tepside Salomé’nin önüne getirilir. 
Salomé, kesik başa ve kana aldırmadan kendine yö-
nelmiş aşkını yaşar ve Yahya’yı dudaklarından öper. 
“Dudaklarında acı bir tat var. Bu kanın tadı mı? Ha-
yır; belki de aşkın tadıdır. Aşkın, acı bir tadı olduğu-
nu söylerler”. Artık Salomé’den iğrenen kral Hirodes 
nöbetçilerine Salomé’yi öldürmelerini emreder.

Daha önce de söylediğimiz gibi, Wilde’dan önce bu 
kadın sadece Femme Fatale bir tip olarak ele alın-
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dı. Oscar Wilde’ın hikâyeyi işleyiş biçimi ve tarihsel 
olarak yazıldığı Viktorya dönemi geleneği itibariyle 
artık bir kahramana dönüştü. 

Wilde, her şeyden önce, Salomé’ye bir kişilik kazan-
dırdı. Ruh halini görmemizi sağladı. Sadece erkekle-
rin arzusunun, aynı zamanda korkusunun somut bir 
örneği değildi. Artık Salomé sahnedeydi ve Hıristi-
yan erkek egemen topluma meydan okuyordu. Ruhu 
ve bedeniyle! Kadın oto-erotizmini yıktı ve teşhirci-
liğe son verdi.

Oyunun daha ilk sahnesinde, meydan okuyan kadın 
karşımıza çıkar. Yanında kalmasını isteyen Kral’a söy-
lediği “Hayır, kalmayacağım. Kalamam.” sözleri ikti-
dar olana ilk başkaldırıdır. Bu sözleriyle daha oyunun 
başından, kralın otoritesini ve kendine olan bakış-
larını reddeder. Bu, erkekten aşağı görülen, seçme 
hakkı olmayan, evlenmeden anne olması mümkün 
olmayan, çocukları üzerinde sadece babalarının sözü-
nün geçerli olduğu, boşanma talep edemeyen, mes-
lek sahibi olamayan, giysileri belli kurallara uymak 
zorunda olan, cinsel hiçbir talebi hoş karşılanmayan 
ama gerekirse kocası tarafından ilişkiye zorlanmasın-
da beis görülmeyen Viktorya dönemi kadınlarının 
asla sergilemeyeceği bir tutumdur: Zengin ve güçlü 
adama karşı koymak. Böylece daha ilk sahnede onun 
bağımsız ruhu ortaya çıkar.

Salomé’de önemli bir dönüşüm olmuştur: Annesin-
den emir alan küçük kız gitmiş, yerine annesine rağ-
men, özgürce hareket eden, isteğinin peşinde koşan 
bir kadının gelmiştir. Salomé daha önceki versiyon-
larda olduğu gibi annesine ne istediğini sormaz. Hat-
ta annesinin itirazına rağmen çıkıp dans edecektir. 
Kararlarını kendisi alan biridir.

Vaftizci’yi gördüğü sahne, oyunun dönüm noktasıdır. 
Sürekli erkeklerin bakışlarına maruz kalan Salomé, 
artık kendi bakışlarını bir erkeğe yöneltmiştir. Toplu-
mun cinsel obje olarak baktığı biri değil, kendi cinsel 
hedefini belirleyen ve ne olursa olsun ona ulaşmaya 
çabalayan bir kadındır. Cinsel konular hakkında ko-
nuşması neredeyse imkânsız olan ve erkek tarafından 
seçilen Viktorya dönemi kadını için çok radikal bi-
riydi Salomé. O seçilen değil, seçendi. Kendi cinselli-
ğini yaşamaktaki ısrarını sürdüren ve “seks için seks” 
peşinde koşan bir kadındı. Bu enerjisiyle de, ataerkil 
kültürün temellerine saldıran bir figüre dönüşmüştü. 
Çekiciliği ile erkekleri felakete sürükler gözüken bu 

figür, ataerkil zihinlerin derininde yatan iğdiş edilme 
arzusunu ortaya çıkarıyordu.

Elbette bu yeni kadın tipi hiç hoş karşılanmadı. 
Wilde’ın oyunu uzunca bir süre sahnelenemedi. 
Zaten 1800’lü yılların sonuna doğru, Avrupa ve 
Amerika’da güçlü cinselliği olan kadına duyulan 
korku giderek artmıştı. Uzmanlar, bu kadınları eti-
ketlemek istedi ve ortaya “nemfomanyak” kavramını 
attı. Artık, “masturbasyon yapan, erkeksi görünüşlü, 
lezbiyen, evlenmemiş, tuhaf kadın” olarak görülenler, 
ciddi bir tehlike oluşturuyordu. Öyle bir vaziyet vardı 
ki, İngiliz gazetelerinde, toplumsal dengeyi korumak 
için bekâr kadınların toplanıp sömürgelere gönde-
rilmesi konuşulur hale gelmişti. Sonuçta cinsel gücü 
fazla kadın, üstelik bekârsa, bağımsızlık isteyebilirdi. 

Peki Yahya’nın felaketinde Salomé’nin rolü nedir? 
Yahya sadece bir kadının seks yapma isteğinin mi 
kurbanı olmuştur? Oscar Wilde, Salomé karakterini 
hemen her yönüyle erkeğe üstün özellikte çizer. Ça-
ğının aksine erkek, Salomé gibi bir kadın karşısında 
acizleşmiştir. Salomé’yi dansa ikna etme sahnesinde 
bize Kral’ın acizliğini de gösterir. Bir dans için, kor-
kunç büyüklükte hediyeleri bahşeden Kral’ın arzu-
sunun kurbanı oluşunu, mantıklı karar vermesinin 
mümkün olmadığını ortaya koyar. Yahya, bir yan-
dan inancın değil hazzın ağır bastığı bir erkeğin, bir 
Kral’ın ihtirası sebebiyle katledilmiştir. Ve Salomé, 
Tanrı vekili dahi olsa, bir erkeğin kaderinin belirleyi-
cisi olabilecek güce sahiptir.

Salomé, 20.yy’ın ilk yıllarında, Avrupa sahnesinde 
görüldüğü sırada, ortada cinsel isteklerini açıkça or-
taya koyabilen bir kadın figürü yoktu. Cinsel temalı 
tablolar yapan veya yazılar kaleme alan birkaç sanata 
eğilimli “asi” kadın ise erkekler tarafından istikrarlı 
bir biçimde gözardı edilmekteydi. Salomé artık erkek 
entrikalarının döndüğü hikâyelerden, erkek egemen 
toplumun kontrolünden çıkarıldı. Onun şehvetli 
dansını, beyaz bilekleriyle sahneye çıkıp, bir ağacın 
üstündeki beyaz çiçeklere benzeyecek ümidiyle izle-
yen erkekleri yanılttı. O, kan üstünde dans edecekti. 
Elbette kendisi isterse! Asla edilgen bir rol üstlenme-
mişti ve sonuç ne olursa olsun üstlenmeyecekti de. 
Erkekler arasında bir araç olarak kalmaktansa, kendi 
arzusunu ortaya koymayı ve onun için çabalamayı 
göze alacaktı. Bu sebeple, erkeklerin fantezisi değil, 
kâbusuna dönüştü. Ve kanlı canlı bir kadın kahra-
man olarak cesurca ortaya çıktı. 
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Pınar İlkiz

SİZİN AVUKATINIZ, 
BENİM GÜLÇİN ABLAM

“‘Kolunu kes, ver bana mı’ diyeceğim, 
insanları tanımak için? 

Neden marj bırakıp, bekleyeyim?”
— Gülçin Çaylıgil

Kahraman ne demek diye tdk1’ya sorduğumda kar-
şıma önce savaşları ve tehlikeli durumları çıkardı. 
Ardından “Bir olayda önemli yeri olan kimse” dedi. 
Benim hayatımda önemli yeri olan kadın ise Gülçin 
abla ve ona “kimse” deyip geçemem. 

Hiç tanımayanlar için Gülçin Çaylıgil ile ilgili şu-
raya bir yere Vikipedi’den alınmış bir kutucuk bı-
rakıyorum. Geri kalan kısmı ise beni ilgilendiren 
insanî yanı. Bir insanı sizin için ne kahraman yapar 
bilmiyorum ama etrafımda gördüğüm hayatı en dolu 
dolu yaşamış, en keyfine düşkün, kendisini dalgaya 
alan ve bütün bunların yanında muazzam bir meslek 
hayatını, staj eğitim merkezlerinde yetiştirdiği pırıl 
pırıl öğrencileri ardında bırakmış bir insandı. Onu 
hayatta tutan bazen bir kahveye, bazen muhabbete, 
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bazen akıl danışmaya gelen insanlardı, onu hayattan 
koparan ise insansızlıktı.

Sene 2002 olmalı, babam Eskişehir’de Anadolu 
Üniversitesi’nde ders veriyordu ve o derse konuk ola-
rak Gülçin ablayı çağırmıştı. Trene binerken babam 
beni kendine has bir karizması, üzerinde değişik bir 
elbise ve boynunda büyük bir kolyesi olan, saçının 
bir tutamı beyaz bir kadınla tanıştırdı: “Pınar, bu 
Gülçin.” Tanıdığım kimseye benzemiyordu, ona ka-
pılmamak mümkün değildi.

Trene bindik, hemen eşyaları bırakıp yemekli vagona 
geçtik. Eskiden Eskişehir’e trenle dört, bazen dört bu-
çuk saat sürüyordu. Yemekli vagona geçer geçmez ba-
bamın telefonu çaldı. Çalış o çalış, gelen sayısız tele-
fondan sonra babam telefonunu elinden bıraktığında 
tren Eskişehir’e yaklaşmıştı. Normalde olsa söylenir, 
telefonunu elinden almaya çalışırdım ama bu sefer 
karşımda Gülçin Çaylıgil vardı. Muazzam dostluğu-
muz ben farkında olmadan başlıyordu. Onca yaş far-
kına rağmen o benim için Gülçin ablaydı, ona kalsa 
Gülçin’di hatta ve her zaman arkadaşımdı, dostumdu. 

Geçmiş zamanda konuşuyorum çünkü Gülçin ablayı 
geçen yıl Nisan ayında kaybettik. Kimse beni arayıp 
“Gülçin ablayı kaybettik” ya da “Gülçin abla öldü” 
demedi. Belki de diyemedi. Arka arkaya gelen ve ce-
vaplayamadığım iki telefondan durumu anlamıştım. 
Haberi verebileceğim tek kişi vardı, onu aradım ve 
ağlayarak “Biz yarın sabah erkenden Bodrum’a gidi-
yoruz” dedim. Çünkü Gülçin ablayı tanıyan bilirdi, 
kimsenin dili bu haberi vermeye varmazdı.

Tren yolculuğuna dönecek olursak, “Hep böyle mi” 
diye sormuştu Gülçin abla babamı göstererek. Bir baş-
layıp dört saat boyunca aralıksız konuşmuştuk. Eğer 
yılı doğru hatırladıysam o zaman 20 yaşında bir genç-
tim ama Gülçin abla onu tanıdığım bütün süre boyun-
ca hiçbir zaman aramızdaki yaş farkını hissettirmedi. 
Benimle bir akranı ya da müvekkili ile nasıl konuşursa 
öyle konuşur, öyle şakalaşır, beni öyle ciddiye alırdı.

O akşam otele vardığımızda hatırladığım tek şey 
Gülçin ablanın elinden düşmeyen sigarası ve kahve 
keyfiydi. Sigarasından hiç vazgeçmezdi. Hatta fotoğ-
rafına dikkat ederseniz Gülçin ablanın külü genelde 
sigarasının yanmamış tarafından uzun olurdu. Hatta 
Bilgesu Erenus’un yazdığı “Böyle bir dünya: Gülçin 
Çaylıgil Davası” adlı kitabın bir bölümünde Gül-

çin abla alkol sorunu yaşadığı için eşini terkeden bir 
adamı anlatırken kadına terkedilme sebebinin alkol 
olduğunu söyleyemediğini şöyle anlatıyor: “İçkin yü-
zünden diyemedim, çünkü ne yalan söyliyim, bana 
da sigaran için seni biri bıraktı, deseler anlayamam.”2 

Bir de rakısı... “Güneş ile ufuk çizgisi arasında bir 
mızrak boyu mesafe kaldığında rakı masasına otur-
ma zamanı gelmiştir” derdi. Evindeki rakı masala-
rı da her zaman çok kalabalık olurdu. Gülçin abla 
Moda’nın Moda olduğu, Moda’dan denize girildiği 
zamanlardan beri Modalıydı. Ben onu tanıdığım za-
man zarfında bir kez taşındı ama yine Moda’da kaldı. 
İlk kez evine gittiğimde bir binanın en üst katında 
neredeyse U şeklinde bir terasları vardı. 
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Vikipedi kutusu:4

55 yıl süren meslek hayatında özellikle düşünce suçlarıyla ilgili davalarda savunma avukatı olan Çaylıgil, 
ilk davasında Türkçeye çevirdiği bir makaleden dolayı komünizm propagandası yapmak suçundan yar-
gılanan Adnan Benk’i savundu. Ardından Orhan Apaydın, İlhan Selçuk, Orhan Kemal, Bilgesu Erenus, 
Ahmet Altan, İpek Çalışlar, İlhami Soysal, Doğan Avcıoğlu, Çetin Altan, Erdal Atabek, Ali Sirmen, 
Vedat Günyol, Alp Kuran, Uğur Mumcu, Server Tanilli, Memet Fuat, Can Yücel, Neşe Düzel, Harun 
Karadeniz, Talat Turhan ve Yalçın Küçük’ün de aralarında bulunduğu birçok yazar, gazeteci, sanatçı ve 
siyasinin avukatlığını yaptı. 

12 Mart döneminde Deniz Subayları davası, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının İstanbul’daki davaları, 
Aydınlık gazetesi davası, Madanoğlu davası, Türkiye Komünist Partisi davası, 12 Eylül döneminde Cum-
huriyet gazetesi davası, Türkiye İşçi Köylü Partisi davası, DİSK davası, 1984 Aydınlar Dilekçesi davası, 
Türkiye Halk Kurtuluş Partisi - Cephesi davası, Devrimci Sol davası ve Barış Derneği davasında da 
savunma avukatlığı yaptı. 

2001’de Orhan Apaydın Demokrasi ve Barış Vakfı Ödülü’nü Yaşar Kemal ile birlikte aldı. 2007’de Hrant 
Dink ve Ragıp Zarakolu ile birlikte “basın özgürlüğünün korunması konusundaki çalışmalara katkıları” 
nedeniyle Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin Basın Özgürlüğü Ödülü’ne layık görüldü. 

Türkiye Barolar Birliği delegesi ve İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu üyesi olarak 
görev aldı.

20 yaşında bir genç olduğunuzu düşünün, bir eve gi-
riyorsunuz. Bir terasta bir masa dolusu insan ya şiir 
okuyor ya gitar çalıp tatlı tatlı atışıyor. Aklımın uçtu-
ğunu hatırlıyorum. Eğer bir yaşlılık varsa benimki de 
böyle olmalıydı, ki Gülçin abla hiçbir zaman “yaşlı” 
olmamıştı. 

Gülçin abla sevdiklerini her zaman yakınında tutar-
dı. Etrafındaki insanlar da kendi gibiydi, kibirinden 
sıyrılmış, insana değer veren. Bunun aslında ne kadar 
dile kolay bir şey olduğunu Gülçin abla ile dost olun-
ca öğrendim.

O zamanlar hem Tarık Öcal hem de Mehmet Akan 
hayattaydı. Karşımdalardı, Tarık Öcal gitarla Meh-
met Akan’a sataşıyordu, Mehmet Akan masanın öbür 
ucundan cevap veriyordu. Bazen kulaklarıma kadar 
kızarıyordum, bazen gülmekten ağzımı toplayamı-
yordum. Saatler ilerledikçe Tarık Öcal’ın Bedri Rah-
mi Eyüboğlu’nun Sitem şiirini seslendirdiğini hatır-
lıyorum. Günlerce “Değirmen misali döner başım, 
sevda değil bu bir hışım” diye dolanmıştım.

İkinci evleri ise bir binanın giriş katındaydı. Bir gün 
balkonda otururlarken kadının biri hayretle evin içi-

ne bakıp “Siz bunların hepsini okudunuz mu” diye 
sormuş. Ne gülmüştük. Şimdi ne zaman biri salo-
numdaki kitaplığa bakıp “Bunların hepsini okudun 
mu” dese, tatlı tatlı gülümseyip Gülçin ablayı hatır-
lıyorum.

Gülçin ablaya dair hatıralarım düz bir çizgiden ziya-
de oraya buraya saçılmış anılar gibi. Mesela 2003’te 
1 Mayıs’ı Bilgesu’nun (Erenus) evinde kutladığımızı 
hatırlıyorum. Babamla gitmiştik Bilgesu’ya ve o gün 
birçok insanla ilk kez karşılaşacaktım. Bunlardan biri 
de Gülçin abla’nın kardeşi Muhlis Hasa’nın oğlu olan 
ve Gülçin ablanın evlat edindiği Selim’di. 

Gülçin abla evlilikler yapmış, her daim erkekleri ken-
dine hayran bırakmış bir kadın olarak bana biraz Sev-
gi Soysal’ın “Tante Rosa”sını anımsatıyordu. Selim’in 
iş hayatında sıkıntı çekmemesi için soyadını ona ver-
mişti. Bazı şeyler gerçekten toplumun genel geçer ka-
lıplarına sıkışmak zorunda değildi, bazı şeyler aslında 
gerçekten kolay ve hatta yerine göre hafifti. 

Aynı o gece benim haberim olmadan Selim ve benim 
için düzmece bir nişan düzenlemeleri gibi. Neyse ki 
daha benim haberim olmadan vazgeçmişlerdi. Yoksa 

dosya: Kahramanlarımız  125



nasıl utanırdım belli değil. Bazı şeyler bu koca ka-
dınların elinde bir kahkaha kadar samimi ve birlikte 
gülünesi bir şeye dönüşebiliyordu.

Bütün bu hikâyenin en vazgeçilmezi, Reşide’ydi. 
Gülçin ablanın yol arkadaşı, ev arkadaşı Reşide Buri. 
Muhteşem yemekler yapan Reşide. Bir gün Gülçin 
ablaya uğramıştım. Doktor da o zaman Alzheimer’a 
iyi geldiği için onlara Scrabble oynamalarını tembih-
lemiş. Daha ben kapıdan girerken “Gel gel, bu Tatar 
beni olmayan Türkçesi ile yeniyor zaten” demişti. 

Reşide olan bağı da ayrı bir hikayeydi: “Reşide’yle 
ikimiz tarihiz. Reşide Çin’den geldi, benim kardeşim 
onun nikah şahidiydi. Sonra eşiyle birlikte Fransa’ya 
gitti. 30 sene orada kaldı. 1995 yılında Türkiye’ye 
geri geldi. O zaman tekrar bulduk birbirimizi. Onun 
kulakları iyi duyar, beni iyi işitiyor. Körler sağırlar 
birbirini ağırlar derler ya işte öyle.”3 

Sonra Gülçin abla gitti. Reşide ile birlikte Bodrum’a 
taşındılar. Bodrum’da Saadet’in muhafazasındaydılar 
artık. Babamın deyimiyle “Bu kadar insan Gülçin’i 
burada tutamadık.” Hiç kimseye yük olmak istemez-
di. 2009’da Bilgesu’nun evinde bir veda ile Bodrum’a 
uğurladık onları. Sanırım o akşamdı; Bilgesu, Gülçin 
abla için yazdığı oyunu okumuştu. Bilgesu’nun evin-
deki toplaşmalar da bir o kadar renkliydi. Tombala-
dan çıkan maniler, gitarla eşlik edilen şarkılar... 

Bir keresinde yine Bilgesu’nun evindeydik. Gülçin 
abla kanepede otururken ben de gidip dizinin dibine 
oturmuştum, Gülçin ablanın yanında Yalçın Küçük 
oturuyordu. Bana ne okuduğumu sormuştu, ben 
de o ara Oğuz Atay’ın “Tutunamayanlar” kitabını 
okuyordum. Yalçın Küçük’ten bir araba dolusu laf 
işitmiştim bu mu okunur diye de Gülçin abla araya 
girip azarlamıştı müvekkilini: “Oğuz Atay okuyacak 
tabii ya, ne okuyacak” diye. Sevdiklerine kati surette 
toz kondurmazdı. Hatta bir başka müvekkili Ahmet 
Altan’a beni överek Taraf gazetesinde çalışmama da 
vesile olmuştu.

Bilgesu’daki veda toplaşmasının öncesinde bir akşam 
Gülçin abla’ya uğramıştım yine. Bodrum’a yerleşe-
cekleri haberini bana kendisi vermek istemişti. Ben 
haberi aldığımda anda ağlamaya başlamıştım, daha 
çok günümüz olmalıydı Moda’da, İstanbul’da, “Daha 
sevdiğim adamı seninle tanıştıracaktım” demiştim, 
o anda Gülçin abla da ağlamaya başlamıştı “Tanıştı-

rırsın, Bodrum’a gelirsiniz” demişti. Ve biz o akşam 
iki küçük kız çocuğu gibi ağlamıştık karşılıklı. Hatta 
veda toplaşması için hazırladıkları posterin arkasına 
şöyle yazmıştı: 

“Canım Pınar, 
Ağlaştığımızı hiç unutmayacağım. Bodrumda bera-
ber güleceğiz diye teselli buluyorum. Bekleyeceğim.
Gülçin Çaylıgil.”

Neyse ki bu onu son görüşüm olmadı. Ses tellerin-
den bir sıkıntı yaşadığı için İstanbul’a gelip ameliyat 
olmuştu. Şansıma İstanbul’dayken evinde kaldığı ar-
kadaşı benim arka sokağımda oturuyordu. Sesi iyice 
gitmişti. Ziyaretine gittiğimde “İyice liman orospu-
suna döndüm” demişti de, yine ne gülmüştük.

Ardından ölüm haberi. Sabah uyanmış, gazetesini 
okurken aramızdan ayrılmıştı. Cenazesine gittiği-
mizde Osman abi (Sultuybek) “Sen onun en yakın 
arkadaşıydın biliyorsun değil mi?” dediğinde içim-
deki acı ise tarifsizdi. Çünkü Bodrum’a hiç gitme-
miştim, hep niyet etmiş ama bir şekilde ertelemiş-
tim. Geniş zamanlar umma hatasına düşmüştüm. 
Hayatımda “Zaten orada” değil “İyi ki orada” de-
mem gereken bir insanı kaybetmiştim. Ekim’de ise 
Reşide’yi kaybettik.

Gülçin abla ile ilgili bütün anılarımda ya ne kadar 
güldüğümü, ya ne kadar şaşırdığımı veya etkilendi-
ğimi ya da ne kadar güzel bir kalabalığın içinde ol-
duğumu hatırlıyorum. İnsanları tanımak için marj 
bırakmayan Gülçin abla. Eğer bir hayat geçireceksem 
hem bu kadar insanlarla dolu, hem bu kadar renkli 
hem de Gülçin ablanın gülüşü gibi bir hayat beni 
beklesin isterim.

Notlar
1. www.tdk.org.tr/index.php?option=com_
gts&arama=gts&guid=TDK.
GTS.5460673f1b21f1.20656355
2. Bilgesu Erenus, Böyle bir dünya: Gülçin Çaylıgil 
Davası, Adam Yayınları, Birinci Basım, Ocak 2002, 
sayfa 140
3. www.facebook.com/169312049892/photos 
/a.10151556123404893.1073741828.1693120498
92/10151977453979893/
4. http://tr.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCl%C3%
A7in_%C3%87ayl%C4%B1gil
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İlk nerde gördüğüm konusu çok bulanık... sanki hep benimleydi, 
tanıyordum kendisini de neyi tanıdığım konusunda ne bir fikrim 
ne de öyle bir derdim vardı. Aslında takvimlerden bir miladımız 
da var; 1989 yazında görmüştüm onu ilk, bir kapak kızı olarak. 
Evimize eski Yugoslavya’dan gelen şık bir bombonjera (hediyelik 
çikolata ve şekerleme kutularının genel adı) kutusunun üzerin-
deki röprodüksiyon kapağın baş karakteriydi Kosovka Djevojka 
(Kosova Bâkiresi). Kutunun içindeki lezzetli vişne likörlü çikola-
talar çabuk tükenmiş olmalı ama o kaldı.  İlk gördüğümde aşinâ 
olmanın dalgın sularında bir başka farkındalık haliyle çoktan 
bağlıymışım ben ona; bilmekle bilmemek, görmekle görmemek, 
tanımakla tanımamak arası bir yerden. Anlatayım.

1989 yazı özeldi. Annem Yasemin’in Bosna, Makedonya ve 
Kanada’dan akrabaları bizim Istanbul’daki evimizde bir araya 
gelmişti, seneler sonra ilk ve son buluşmaları oldu bu kadar kala-
balık. Aynı sene Yugoslavya’nın dört bir yanından Sırplar da Ko-
sova Savaşı’nın 600. yılı anma ve kutlama törenlerine katılmak 
üzere, bir nevi hacca gider gibi Kosova’da toplanmışlardı. Mitik 
tarihlerine Osmanlılara karşı bir yenilgi ama kendilerine milli 
şuurlarını bahşeden özel bir bedel olarak kaydettikleri bir savaşı 
anmak üzere kutsal belledikleri Kosova’da. Sırp lider Milošević 

Halide Velioğlu

FAKAT BU DERİN BİR 
AŞİNÂLIK MUAZZEZ...

VE ÇOK BAŞKA!: 
İkonaların Gündelik, Estetik 
ve Mahrem Kayıtları Üzerine 

Bir Deneme

“Hıristiyan Bâkire Meryem ikonasının bu Sırp milliyetçi versiyonu da 
bizim evimizde nazarın (ve elin) mutad şefkatinden hem uzak hem de 

yakın haliyle hem bizdendi hem de değil.”
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önderliğinde Yugoslav federasyon temsilcilerinin 
son kez bir arada resim verdiği bir toplaşmaydı bu. 
Çok geçmeden savaş çıktı ve Kosova Savaşı da des-
tanı da boşanan eşlerin mal paylaşımını andırır bir 
biçimde ilk sahibi olan Sırpların elinde kaldı. Kosova 
Bâkiresi de bizim evde, bizim yarı Boşnak-yarı Türk-
elhamdülillah Müslüman evimizin gayrisafi milli ha-
fızamızın bir cüzü olarak. 

Uroš Predić’in 1919 senesinde tuale aktardığı bu 
temsil, meşhur Sırp destanlarının Kosova ile ilgi-
li bölümlerinden biri, yine Bâkire’nin adına yazıl-
mış bir şiirden esinlenmiştir ve hâlâ Belgrad Şehir 
Müzesi’nde teşhir edilmektedir. Şiire göre, Kosova-
lı Bâkire her iki tarafın çok kayıp verdiği bu savaş 
meydanında yavuklusunu ve erkek kardeşlerini arar. 
Ölü erkek bedenleri içerisinde karşılaştığı can ver-
mek üzere olan genç Sırp savaşçısına sevgilisinin ve 
kardeşlerinin akıbetini sorar (ölmüşlerdir) ve ona su 
(bazı kaynaklara göre de şarap) verir. Ölmekte olan 
Sırp savaşçısının altında yatan ölü bedense bir Türk’e 
aittir. Şiddetin kurduğu mahrem zeminde savaşan ta-
raflar kadar ölülerle diriler de birbirine karışmıştır. 
Bâkire, Sırp genç ve üzerinde yattığı (ya da yaslan-
dığı mı demeliyim?) Türk savaşçının bedenleri aynı 
kompozisyonun bileşenleridir artık.  Ne zafer ne de 
yenilgiye dair bir işaret barındırmayan bu betim, san-
ki ölümle yaşam, galibiyetle mağlubiyet arasında bir 
yerde yurt tutmuş olmayı anlatır ve tüm bunların or-
tasına da adeta ölümle yaşam arasındaki yerin mutlak 
hâkimesi kuşkusuz Bâkire’nin ta kendisidir. 

Bâkire salonumuzdaki vitrinde gözlerden ırak, pas-
partusuz, çerçevesiz ama ısrarlı varlığını en az iki sene 
daha sürdürdü. Tüm Yugoslavya çapında özel bir 
önemle kutlanan Kosova’nın 600. yıldönümü çerçe-
vesinde üretilen efemeralardan (kısa ömürlü şeyler) 
sadece biriydi ve annemin Üsküp’te yaşayan kuzeni 
getirmişti. Yasemin’in zevkine göre bezediği salon/
oturma odamızın duvarları şöyle dursun, cam kapak-
lı vitrinde nadir kullanılan kristal şarap bardaklarının 
arkasında duruyordu. Kendisine, beylik deyişle, İsla-
mı ‘kültürel bir kod’ olarak deneyimleyen meşrebi-
mizin izinli transgresyonlardan biri olan içkiyle ilgili 
bir yerin uygun görülmesinin, Bâkire’nin testisinden 
savaşçıya içirdiği (bir ihtimal) şarapla, altında yatan 
çikolataların içinde vişne likörü olmasıyla, hatta tab-
lonun başat temalardan biri olan bir başka bir izinli 
transgresyon, vatanı uğruna canından ve sevdiğinden 
olma fedakârlığıyla bir ilgisi var mıydı, kimbilir? 

Yasemin onu vitrin camı ile kristal kesme bardakların 
arkasında, nazarın yüzeylerde gezen olağan seyrinden 
iki cam kademesiyle ayırmıştı ama bu aynı zamanda 
Bâkire’nin üzerine fazladan iki ışık düşürmek olmuş-
tu sanki. Biri kadehlerden, diğeri vitrinden süzülen 
iki kat ışığın halesiyle kuşanmış bir tasvirdi artık. 
Muhtemelen başka olana başkalığını vermek için ya-
pılmış olan bu ayırma, ayrı yere koyma bilir bilmez 
hamlesi, aynı zamanda ayırmanın imkânsızlığını da 
ilan ediyordu. Oysa sadece gözümün seyranı değildi 
bu Bâkire; haftada bir bazen de iki kez tozunu almak 
suretiyle dokunuyordum da ben ona ama belli ki bu 
bile aramızdaki aşinâlığı nazara dönüştürmeye yet-
memişti. Hoş, temizlemek, tozunu almak üzerinden 
eşyalarla kurduğumuz ilişki ilginçtir; hem nesnelerle 
kurduğumuz olağan ilişkiden faklı bir algının kapı-
sını aralar, hem de ortak bir temiz olma hali karşı-
sında eşitler onları. Eli bez tutanın gözüne her gölge 
kazınıp çıkarılacak bir kir, bir toz zerresi yığını gibi 
görünmeye görsün bir kere, tutabilene aşkolsun... 
Lafın kısası, Hıristiyan Bâkire Meryem ikonasının bu 
Sırp milliyetçi versiyonu da bizim evimizde nazarın 
(ve elin) mutad şefkatinden hem uzak hem de yakın 
haliyle hem bizdendi hem de değil. Yasemin’in her 
yanımızı saran başka şeylerinin içinde bir başkalık. 
Öylesine. 

• • •

Sırp destanları üzerine ciltlerle kitap, bu destanların 
Sırp milliyetçi muhayyilesi üzerindeki kurucu rolü 
üzerine de raflar dolusu yayın mevcut. Özellikle son 
savaşta yükselen aşırı Sırp milliyetçiliğinden ve şid-
detinden bu destanları sorumlu tutan analizleri de 
göz önünde bulundurursak, üzerinde Kosova Bâkiresi 
resimli bir çikolata kutusunun bize hediye olarak gel-
mesinden ve bu Bâkire’nin bizim evimizde kendine 
yer bulması, belirli ölçülerde bir skandal değilse de 
en hafifinden bir nevi şuursuzluk halinin ifadesi ola-
rak değerlendirilebilir pekala. Ama belki de bu bir 
başka şuurun ifadesi? Öyleyse eğer bu başka şuurun 
cisim bulduğu ve onu kuran şeyler neler ola ki? Bir 
başka deyişle, Kosova Bâkiresi Yasemin’in el ve göz 
yordamından ve salon vitrininden başka nerelerimiz-
de yurt kurmuştu da biz onu görür görmez halimizle 
kendimizden bilmiştik? Bâkire’nin bizim evdeki se-
rencamını Yasemin’in memleket şey ve hallerinden ve 
şuurumuzu da şuursuzluğumuzu da borçlu olduğu-
muz bu şeyler ve hallerle aramızdaki aşinâlık ilişkisin-
den bağımsız düşünmek imkânsız. 
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İşin aslı, Kosova Bâkiresi Yasemin’in memleket, göç-
menlik şey ve hallerinden, onu Yasemin yapan şeyler-
den sadece bir tanesi ama ben Bâkire gibi destanlara 
konu olmuş bir kadın kahramanı bizim mutad varo-
luşumuzu ve onu kuran eşyalar ve hissiyatlar alemi-
nin dramatik olmayan ama neredeyse soluduğumuz 
hava gibi bizi kuşatan aşinâlık halinin, kah yoğun kah 
seyrek dokusunu betimlemek için seçtim. Bir baş-
ka deyişle, Bâkire sadece Sırp/Yugoslav değil bizim 
Yasemin’le ve ona biricikliğini veren şeylerle aramız-
daki aşinâlık halinin de ikonudur bu yazıdaki haliyle 
(yoğunlaşmış ya da kavramsallaşmış hali de denebilir 
pekala). Bu nedenle onu vitrindeki yerinden başka, 
evimizde (ya da hafızamdaki evde mi demeliyim?) 
etrafını kuran, kuşatan Yasemin’in başka ve başkalık 
şey ve hallerinden doğru anlayabiliriz anca. Mesela, 
Yasemin’in yerçekimli sert ünsüzlerinden ve serbest 
dönüşümlü ince ünlülerinden (özellikle i ve ü’lerin 
dönüşümü; ‘soyut’ müşküldür mesela, ‘söğüt’ gibi te-
laffuz edebilir1); her hafta sonu adı dahi zor telaffuz 
edilen şnenokleden (çırpılmış yumurta akı ile karışık 
muhallebi denebilir) yayılan vanilya ile pastasına koy-
duğu romun kokusundan ve evin tüm geniş satıhla-
rınsa serdiği yufkaların sarı beyazlığından; her postacı 
gelişinde yüreğimin kabarmasından (içinde ne yazarsa 
yazsın o mektupların biraz neşe iadeli ama çokça göz-
yaşı taahhütlü olmaları); pikaba anadilinde değil de, 

memleketinden gelen ama nedense İspanyolca plaklar 
koyup o isli puslu seslerin arasına yarı gizli gözyaşlarını 
bırakmasından; konu komşuyla mayonezin Amerikan 
değil de Rus mutfağından geldiği gibi konularda hara-
retli tartışmaları aslında Tito kültünde cisimleştirdiği 
sosyalizm methiyeleri düzmek için bir girizgâh olarak 
kullanmasından; yumurta dilimleme aletinden çıkan 
sesleri onun aksanlı Türkçesi’yle Boşnakçası arasında, 
tınısını sadece benim duyabildiğimi  düşündüğüm bir 
seda gibi algılamamdan; kendini dilde ifade etmeye 
içkin nafilelik hissini öncelikle onun, anca sonra aile-
min diğer fertlerinin Türkçe’ye geç intisabından, çevi-
rinin imkânsızlığıyla nasıl boğuştuklarını ve bununla 
yaşayıp gittiklerini seyretme ve dahil olma halimden 
(Bâkire ikonu ‘zaten çevrilemez, anlatılamaz’ şeyler-
den sadece biriydi); ‘kırmızı rujum olmadan asla’ ha-
liyle uzun boyuna topuklu ayakkabı tutkusundan, za-
ten hacimli olan varlığını bir de böyle ifade etmekten 
asla geri durmamasından; sayı sayarken ve sinirlenin-
ce Türkçe’sinin irtifa kaybetmesinden ama sayıları da 
öfkesini de kaybetmemesinden; kaybettiği bebekleri 
için tutmayı senelerce ertelediği ya da var gücüyle giz-
lediği yasından (‘ben ne badireler atlattım!’); geride 
bırakmadığından tamamiyle emin olduğum ama orası 
ve onlar için bizi bırakıp bırakmayacağından hiçbir 
zaman emin olamamamdan (‘ya o yaralı savaşçı ya 
da bebekler ölmemişse ve öylece Yasemin’i bekliyor-

Uroš Predić, Kosovka Djevojka, 1919
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sa veya Yasemin ‘’badire’’lerle savaşmaya o meydanda 
devam ederse?’); yeni birileriyle tanışmaya, yeni bir 
yer görmeye ve yeni şeyler öğrenmeye olan tutkulu 
merakından saçılan yaşama isteğinden; çiçeklerine su 
verirken onlarla konuşmasından...

• • •
 
‘Marx’ın Paltosu’ adlı makalesinde Peter Stallybrass2, 
Marx’ın ‘Louis Bonapart’ın Onsekizinci Brumaire’i’ 
adlı eserini yazarken çektiği maddi sıkıntıları anlatır, 
nasıl sık sık palto üstlüğünü ve evde hatırası olanlar 
dahil kimi eşyayı rehin dükkanına bırakmak zorun-
da kaldığını. İngiliz burjuvazisinin bu sınıf kodlu fe-
tiş kıyafeti,  Marx’ın çalışmak için ihtiyacı olan ar-
şiv ve sükûneti kendisine sağlayacak İngiliz Müzesi 
Kütüphanesi’ne kabul edilmesi için elzemdir. Stally-
brass Marx’ın değer analizlerinin ve fetişizmle ilgili 
yazdıklarının (Marx üzerine ikincil literatürün hayli 
ihmal ettiği, belki de baş edemediği bir konu, diye ek-
leyeyim)  bizzat kendi kıyafetleri ve evinde kullandığı, 
değeri pratik faydasından başka taşıdıkları hatıraya da 
bedelli olan eşyalarıyla ilişkisinden, ezcümle, onu be-
lirleyen, oluşturan maddi koşulların en vülgerinden 
bağımsız değerlendirilemeyeceğini savlar. “Metaları 
fetişize etmek, şeyleri fetişize etmek” başlıklı maka-
lenin ilk bölümünün son cümlesi, kullanım değe-
ri ile değişim değeri arasındaki tahakküm ilişkisini 
özetleyen bildiğim en veciz ifadelerdendir: “Kapital, 
Marx’ın paltoyu sahibine iade etme gayretidir.”

Benim bu yazıdaki gayretim, ilk bakışta şiddetli bir 
parçalanma sonucu teritoryal ve siyasal olarak ayrış-
mış toplulukların bir zamanlar birlikte referans al-
dıkları milli ve estetik değerleri paylaşma sıkıntısını 
anlatmak olarak algılanabilir ki, büyük ölçüde doğ-
rudur. Bu minvalde yazı, Kosova Bâkiresi’nin aynı za-
manda Boşnaklar’ın da azizesi olduğunu düşündürü-
yorsa mesela, ne âlâ! Ama asıl derdim, Kosova Bâkiresi 
özelinde, belli siyasi tahayyül, estetik ve hissiyat eko-
nomisindeki yerleriyle değerlendirilen temsillerin 
üzerinde görünmeyen farklı emek, ilgi ve bağlanma 
türlerinin de var olduğunu, olabileceğini göstermek. 
Bu anlamda kültürel ve estetik formlara olan bağlı-
lığımız, nazarımız, şuurlu-şuursuz ilgimiz, onları ve 
onlarla birlikte kendimizi yeniden ve biteviye üretme 
halimiz, bu temsillerin siyasi gramerde taşıdıkları an-
lamlarla kuşkusuz ilintili ancak yine de farklı bir izle-
ğin varlığını hatırlatır bize.  Bu nedenle, eviçlerimize, 
bedenlerimize, dilimize, mekânlarımıza sızan, bizi 

kuşatan ve arzumuzu, nazarımızı, dikkatimizi, ezbe-
rimizi çağıran şeylerin varlığını mümkün kılan siyasi 
ve iktisadi koşullarla, bizim bu şeylerle kurduğumuz 
ilişki faklıdır, dolayısıyla bunu anlama ve anlatmanın 
dili ve yordamları da farklı olmalıdır. (Psikanaliz, ör-
neğin, arzu ve dürtüyü birbiriyle ilintili ancak farklı 
psişik mekanizmalar olarak kurmakla bu jesti kendi 
dağarı içerisinde gerçekleştirmiştir bir ölçüde.)

Bu formlarla ve şeylerle kurduğumuz ilişkiyi öne 
alırken, bir diğer derdim de başka olanı ve farklılığı 
kimliğe indirgemeden düşünebilmenin olanaklarını 
araştırmak, tarihsel ve toplumsal koşulların farklılık 
üzerindeki ilksel ve nihai belirleyiciliğinin tahakkü-
münü kaldırmak suretiyle başkanın içindeki başkayı 
anlayabilmenin önünü açmak. Bu yazıda bir göç-
men kadının yerdeğiştirme deneyimine referansla 
yapmaya çalıştığım şey, daha ayrıntılı bir etnogra-
fik özen (ve yer) gerektiren başkalık hal, avadanlık 
ve ifadelerinin, kendine nasıl anca serpilecek, dağı-
lacak; şeylere, bedenlere, hissiyat, an ve durumlara 
bölünerek çoğalmak ve başka başkalıklar üretmek 
suretiyle hayat bulabileceğini anlatmanın zeminini 
hazırlamak, bir nevi içine nefes çekmek yani. Ancak, 
kendisini oluşturan mekân, durum, beden ve şeyle-
re yakın durarak yapılacak betimlerle kavranacak bu 
zemin, farklı siyasi pratik ve anlamlandırma çerçe-
velerinin paylaştığı bir ardalan ya da komşuluktur 
aynı zamanda. Dolayısıyla, gündeliği kuran şeylere 
ve pratiklere bakmanın kendisinden, bize siyaseten 
tutulacak ‘doğru’ yolu göstermesini beklemek biraz 
safdillik olur ama siyaseti çevreleyen haleyi ya da ön-
celeyen mağma tabakasını kavramamızın önünü de 
açabilir pekala. Değil mi ki siyasetin dokunmadığı 
hiçbir şeyimiz yoktur, öyleyse siyasi olup da siyasetin 
verili gramer ve pratiklerinde kendine yer bulamamış 
şeyleri düşünmek, anlamak ve anlatmak da siyase-
ten oldukça anlamlı ve önemli bir çabadır. Marx’ın 
paltosunun da, Kosova Bâkiresi’nin de iade edileceği 
‘sahip’ artık bu yerdir. 

Notlar
1. Yazının gerektirdiği ciddiyet kodunu ihlal etme 
pahasına, ne zaman soyut konuşsa birileri aklıma 
‘söğüt’ gelir hep, kültürümüzde mezarlıklarda bulu-
nan ölümle ilintilendirilen bir ağaç yani; ‘bunu da 
Yasemin’den mi bilsem’, diye muhasebeye başlarım, 
için için bir gülmedir tutar beni.
2. Border Fetishisms: Material Objects in Unstable Pla-
ces (ed.)Patricia Spyer, Routledge 1998 içinde.
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Kolay değil gazeteci olmak. İşin sonunda hayatını 
kaybetmek de var, kendini kaybetmek de. Ayrım za-
ten burada başlıyor: Neyi kaybetmek istersiniz?

Biz, bu ülkenin gazetecileri uzun zamandır kolların-
da serumlarla sedyelerinde bekleyen hastalarız. Se-
rum bitmiyor, sedye gitmiyor.

Türkiye mesela bir Yunanistan’dan ya da Suriye’den 
ya da İran’dan daha zor bir ülke değil, yanlış anlama-
yın. Her yerin ritmi kendine göre, bu yerin de öyle. 
Mesela Rusya’dan da zor değil. Bakınca, Mardin’de 
akan bir oluk kanın izini Moskova’da sürersiniz. Faili 
meçhul kaypaklığı beynelmilel.

Ayça Örer

Bir Hayat Seçimi: 
ANNA POLITZKOVSKAYA

Biri bana “kadın kahramanın kim?” diye sorarsa, ki 
sordu; “böyle soru mu olur?” diye bir düşünme evresi 
geçirir, “nasıl yanıt versem acaba?” derim, ki dedim. 
Nihayet bir elinde bebek tutup boş kalan diğer eliy-
le çorbanın kıvamını ölçen, iş yerinde maruz kaldığı 
sayısı hatırlanmaz ayrımcılıklardan birini daha sineye 
çeken, metrobüste kendisini sıkıştıran adamın aya-
ğına hırsla basan… Bir süper kahraman bütün gün 
bunlarla uğraşır mı? 

Uğraşmayacağı için, normalde bir süper kahramana 
fazla gelecek tüm bu mesailer kadınların omzunda. 
Ortalama bir kadından kahraman yarattım şu anda, 
evet.

“Şimdi işimizde çalışamaz, doğru düzgün nefes alamazken, altımızda yumuşayan 
sandalyeler ve içimizde katılaşan kalplerle, “Hani” diyoruz, “kime tutunalım?” 
Gözümün önüne bir asansörde yatan bedeniyle Anna Politzkovskaya geliyor. 

Cesaretin nasıl öleceğimizi bilmekle bir ilgisi olmalı.”
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Bütün bu yükü arttırabiliriz de. Her hafta başınıza 
ne geleceğini kestiremediğiniz bir meydanda otur-
mak? Size asla açılmayacağını bildiğiniz bir kapıda 
bir gün ve bir gün ve bir gün daha beklemek? Ağzı-
nızın tam ortasına denk gelen bir yumruğa rağmen 
ertesi gün yine uyanmak? İki çocukla kitap yazmak 
ve fikirlerinizi uluorta tartışmak? Kadın kahraman-
ların rutinleri.

Şimdi bunlar arasından özel bir tane seçeyim, Anna 
Politzkovskaya. Kır saçları -boyatmamış işte, kır saç-
larıyla ne kadar güzel- yüzüne denk gelen çerçevesiyle 
kırmızı boğazlı bir kazağın içinden gülümsüyor. Ona 
sorulabilecek çok soru var, birincisi; öleceğinizi bile 
bile gazetecilik yapmak zor değil mi? 

Maalesef bu soruyu, artık soramayacağız. Aşağı yuka-
rı tahmin ettiği akıbetinin kurbanı çünkü; öldürücü 
darbe başına gelmiş, otopsi raporu öyle diyor. 

Moskova’da erken soğuklardan bir gün, ekim ayının 
7’sinde, bir apartmanın asansöründe, “klik” sesi-
ni duyduğunda, onu bekleyen nihai son da geliyor: 
Dört kurşun.

Aslında, resmi makamların elbette kabul etmediği 
gibi, bu ölümle ilk randevusu da değil. Beslan’a gi-
derken uçakta yediği yemek sonrasında kaldırıldığı 
hastanede “zehirlendi” teşhisi konulmuş. Bedeni zeh-
ri yutuyor, Politzkovskaya ayağa kalkıyor. 

Bir röportajında “Doktorların görevi hastalarını iyi-
leştirmek, şarkıcılarınki de şarkı söylemek. Bir gaze-
tecinin görevi ise gördüğü gerçekleri yazmaktır” di-
yor. Baştaki sorumuza önemli bir cevap değil mi? Siz 
neyi kaybetmek istersiniz?

Politzkovskaya benim kahramanım. Her gün uyandı-
ğım bu ülkede “Burada her şey çok kötü” mızmızlığı-
na düşmeden, yeniden ve yeniden hatırlamamı sağlı-
yor. Kulak kesen askerleri ya da 6 yaşındaki çocukları 
öldüren milisleri yazarsanız, dünyanın bir başka 
ucunda da öldürülürsünüz. Aslolan şahitlik.

Elinde fotoğraf makinesi, 1980’lerde İzvestia gaze-
tesinde başladığı muhabirlik yolculuğunu kesintisiz 
sürdürecek. Çeçenistan, kalbimizin bir köşesi, varsa 
onun sayesinde var. Yıllar sonra, 48 yaşında öldürül-
düğünde, asla değişmeyen bir gerçeği tarihe not düş-
müş olarak gidecek: Çeçenistan Savaşı.

Fenerbahçe Çeçen Kampı’nda ziyaret ettiğim bir aile 
gazeteci olduğumu duyunca, şöyle soruyor yanımız-
daki rehbere, “Anna Politzkovskaya’yı tanıyor mu?” 
Beslan’daki okul baskını sırasında yaptığı haberler 
onları öylesine etkilemiş ki, savaşmak isteyen oğulları 
o haber sayesinde Çeçenlerin yalnızca terörist ola-
rak görülmediğine ikna olup, üniversiteye yazılmış 
Türkiye’de. Suikast haberini alınca ruhuna bir Fatiha 
okumuşlar. 

Sorumu değiştiriyorum, siz neyi kazanmak istersiniz? 
Toprağından kopmuş, bir konteynırın içinde bekle-
yen insanların duasını mı, bir rejimin nefretini mi, 
bir çocuğun öfkesini mi?

Anna Politzkovskaya için yapılan adalet çağrıları-
nın, mahkeme boyunca süren eylemlerin ve kamu-
oyu baskısının sonuç vermediğini söylememe gerek 
var mı? “Putin’in Rusya’sı” kitabının yazarı o, Putin 
Rusya’sından bugüne bir değişiklik yok. Ölen gaze-
teciler, yıkılmayan rejimler. O öldüğü gün 56. yaşını 
kutlayan Putin ayağının altından çekilen fazlalıktan 
sevinmiştir muhtemelen. Oysa sonra göreceği üzre, 
katiller kurbanlarının lanetinden hiç kurtulamaz: 

“Kendini boşa harcamış olur insan/ Dilediğine erer 
de sevinç duymazsa/ Yıktığın hayat kendininki olsun 
daha iyi/ Yıkmakla kazandığın şey kuşkulu bir mut-
luluksa”*

Kahramanlığı abartmaya gerek yok. Bir yerden bir 
yere uçan muhteşem gazeteci Clark Kent ya da te-
levizyon ekranından saçını savura savura konuşan 
bilmem kim olmak zorunda değilsiniz. Durmak, 
hakikati görmek, gördüğünüzü yazıya dökmek, son-
ra bir tehdit aldığınızda da bunu yapmak, sonra bir 
daha. Tünelin ucunda ışık görseniz de görmeseniz de. 
Bir ödülün peşinde değil, sadece işiniz olduğu için, 
işinizi sevdiğiniz için. Kendinize uzun uzun cesaret 
övgüleri düzmeden. 

“Riskin işimin, bir Rus gazetecinin işinin bir parçası 
olduğuna eminim. Ama bırakamam çünkü haberci-
lik benim görevim.”

Hakikat bu. Aklımda her gün aynı soruyla durdu-
ğum yerde durmak sabrını Politzkovskaya’dan alıyo-
rum: Siz neyi seçerdiniz? 

* Shakespeare, Macbeth
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insan, anlamıyor işte anlayamıyor: “İstanbul’da talih-
siz ölen çocuk sahte ifadelerle ‘ekmek almaya gidiyor’, 
halbuki hiç alakası yok, teröristlere maşa olmuştu.” 
Bırakmıyor peşini bu çocuk senin, belli! O bin oda-
dan hangisi sığınak olur ki sana?!! Yaprakların gölge-
sinden, sigara dumanının pusundan kuşkuya düşen 
sana?!! O söz öyle değil ama biliyor musun, bir yanlış 
anlama var! “Sonunu düşünen kahraman olamaz”ın 
fink attığı bir kurtlar vadisi setinde değiliz. Sana uy-
gun olanı “Donunu düşüren kahraman olamaz!” Tüm 
foyaların ortada olduğuna göre?!!

Hazırlayanlar
Meral Akbaş 
Zeynep Ceren Eren

DONUNU DÜŞÜREN 
KAHRAMAN OLAMAZ!

Bir kadının, bir güzel kınalı kadının “Oğlum yüzme 
de bilmezdi, suyun içinde ne yaptı?” dediğine başka 
bir kadının sesi karıştı: “Aslında bağıracaktım, haykı-
racaktım başbakana. Ama korktum. Eşimin cesedini 
vermez diye korktum.” Bir anne yazmasının ucunda-
ki dantel oyasının sabrıyla bırakmazken umudunu, 
başka bir kadın bu memlekette yaşayan çok insanın 
ortak duygusunu söyledi: “Korktum.” Yakın zamanda 
hayatını kaybeden bir güzel adam Ciguli’nin bir rö-
portajında söylediği o enfes cümlelerden birkaçı bile 
durumu özetlemeye yeter: “Zenginler süpürüyor seni 
yaa. Hep istiyor kendine daha çok olsun. Ama ister ki 
sen yeterince ölmeyesin. Bir parça ekmek yiyesin, hep 
gözüne bakasın onun.” Ve hep istiyor korkasın ondan; 
elinden almasın diye ekmeğini, sevdiğini, evini barkı-
nı ve belki ölünü susasın da susasın! 

“Allah ölümün sıralısını versin!” diye dua eden o gün-
görmüş insanları daha da iyi anlıyor insan. Tonlarca 
suyun altında yüzmenin mümkün olmadığını kim 
anlatsın o güzel kadına? Kim anlatsın çocuğunu kay-
beden bir anneye, niye onunla uğraştığını koca bir 
adamın? Çiğdem Mater yazmış: “Sertab E. Demir D’in 
kendisinden bahsetmesini yasaklattı ya mahkemeyle, 
Elvan ailesi de CB’nin Berkin’in adını anmasını yasak-
latsa mahkemeyle?” Bazı sözlere, Küba’nın dağlarına 
cami inşa etme fantezilerine, Müslümanların buldu-
ğu Amerika kıtasına, Finlandiya sınırlarına dayanan 
üç çocuk saplantısına gülerek eğlenerek katlanıyor da 

ONLAR KESSİN BİZ GENE DİKERİZ!

Bir değil iki değil, altı bin ağaç. Kesilir mi kesilir. Kıyı-
lır mı kıyılır. İşte buyurun yatırım, işte buyurun refah, 
işte buyurun enerji! Ne güzel, hava bedava size, toprak 
bedava, unutmadan, emek de bedava. Yerin altına so-
kacak, köle yapacak insan da bedava.

“Yok!!” diyor Yırcalı kadınlar, “O kadar da değil. Çok 
beğeniyorsanız buyurun yerin altına çalışmaya siz gi-
rin!” Cumhurbaşkanını bizzat, bakanını, oğlunu ken-
disinden sonra davet ediyorlar. Bizce münasip. Geç 
bile kalındı. Milletimizin temsilcisi değil mi bunlar, e 
bir gelip görsünler millet nerede?!! Benzemez tabi sa-
raylarda oturmaya!  
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nucusu eli silahlı jandarmaya karşı “Suyumuz satılık 
değil!” dediler.

“Bu ülkenin enerjiye ihtiyacı var. Bir kaç çapulcu için 
bu projelerden vazgeçecek değiliz” sözlerine karşı ka-
dınların türküsü, kadınların sözü… Henüz çocuk ya-
şında, yirmisinde, otuzunda, yetmişinde, sekseninde 
kadınlar ellerindeki bastonları sopa yapıyorlar, kep-
çelerin önünü kesiyorlar, geceleri nöbet tutuyorlar, 
jandarmanın onları yerlerde sürüklemesine direni-
yorlar. “Suyumuzu bizden alamazlar, önce bizi öldür-
sünler” diyerek canları pahasına mücadele ediyorlar. 
Talanın, yalanın, doğanın katline karşı doğayı, yaşamı 
savunuyorlar!

Kadınlar için bu mücadele bir varlık mücadelesidir. 
Doğa bu dünyadaki evidir kadınların! Kim ola ki bu 
evde bir işler yapacak, bu kadınların çeperine takılır. 
“Su varsa biz varız, kuşlar, ağaçlar, börtü böcek var!” 
diyen kadınlar, suyun ellerinden alınmasını hayatları-
nın ellerinden alınması olarak okuyor. Ve orada “Du-
run!” diyorlar. Suyun hikâyesine eşlik ediyor kadınla-
rın hikâyeleri… Suyla beraber akıyor, büyüyor onlar 
da… Her kadın bir hikâye oluyor derenin kucağında… 
Kimisi “nasıl da yüzerdik” diyor; kimisi “sevdiğime se-
sim gider umuduyla türkümü bu dereye söyledim, bu 
dere kavuşturdu bizi” diyor. Kimisi tarlasını suladığını 
anlatıyor, kimisi de ineklerini koyunlarını içirdiğini. 
Kimisi de “kırmızı pullu alabalıkları seyrettim” diyor.

Bu anıların yeri derelerin karnını oyan iş makina-
ları, kepçeler, aç gözlü şirketler bölge kadınlarının 
baş düşmanı. Ama korkmuyorlar. “Şimdiden sonra 
Senoz’a habersuz giren, piçaksuz çıkar!” cesaretiy-
le o pankartı bir yumruk gibi taşıyorlar. “Başka yolu 
yok!” diyor kadınlar, “bu açgözlüler buradan gidecek!” 
Tonya’da, Hopa’da, Fındıklı’da, Senoz’da, Büyüklü’de, 
Solaklı’da, Loç vadisinde, Fatsa’da kadınlar mücadele-

Didem Türe yazdı: 
HAYDİN İNTERGALAKTİK SAVAŞA! 

Aksaray’la ilgili söyleyeceğim ilk şey şu: Allah’ın boz-
kırına bu kadar masrafa ne gerek vardı?! Boğazın kıyı-
sını komple yıkıp boydan boya yapsalardı keşke! Neyse 
ben kendisini saray gibi görmüyorum. Baya küçük bir 
ülke. Falkland adalarının nüfusu 3500 mesela. Yarın 
bir gün tüm adayı ülkeye davet etsek her aileye bir oda 
verebiliriz. Adayı kebapla, baklavayla falan oyalarken 
hop oraya da bir TOKİ, kimbilir? Vizyonunuzu lütfen 
geniş tutunuz. Lütfen rica ediyorum biraz ufkunu ge-
nişlet fakir halk insanı!
 
Ayrıca çokbilmiş Mimarlar Odası, Aksaray için yuka-
rıdan alaturka tuvalete benziyor, demiş. Ne yani uzay-
lılar kafamıza devasa bok mu atacaklar? Sorun değil 
dostum biz de intergalaktik savaşa gireriz. Hah.

Geçen gün Faruk Beşer twitter’dan “Zorunluluk ol-
madan kadının çalışması aileyi önce zayıflatan sonra 
yıkan sebeplerden biridir. Ekonomik özgürlük terane-
si feminizmin silahıdır” yazdı. Faruk Hocam, zorunlu 
olmasam götümü koltuktan kaldırmam. Feminizm ete 
bürünse karşıma dikilip “işe giiiiiiiiiit, kocanı boşaa-
aa” dese gene kalkmam gene kalkmam. Bazı kadın ar-
kadaşlar var çok bayılıyorlar çalışalım falan diye. Ben 
kendilerini feminizmin silahı hakkında uyaracağım. 
Endişeniz olmasın: “Sizi önce feminist yapacak, sonra 
kötü kocanızı sepetletecekler. Biten mutsuz evlilikle-
riniz ve cebinizde kendinizi geçindirecek paranız-
la eskisinden daha iyi bir hayat süreceksiniz. VE BU 
KÖTÜ Bİ’ŞEYDİR ADİ PİS KADIN!”  

Meryem Özçep yazdı:
“SUYUMUZU BİZDEN ALAMAZLAR!”

“Dere bizum deremuz, dere bizum canumuz
Veremeyiz ellere, veremeyiz ellere
Neler olacak neler, neler olacak neler...”
 
İşte bu türkünün hikâyesidir Karadeniz’de HES kar-
şıtı mücadele eden kadınların hikâyesi. “Canımızı 
alırlar, suyumuzu alamazlar!” diyen kadınların inadı 
ve iradesiyle büyüyen mücadele bugünlere taşındı. 
Kadınlar, “eğer deremize göz dikerseniz karşınızda 
bizi bulursunuz!!” mesajı veriyorlardı ve öyle de oldu. 
Yetmişlik, seksenlik nineler bel ağrısı ayak ağrısı de-
meden derelerine göz diken şirketlere, onların savu-
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nin en önünde! Bir örnek olarak, Derelerin Kardeşliği 
Platformu’nun çağrısıyla 9 Kasım’da Trabzon’da ger-
çekleştirilen miting son yıların en büyük çevre mitingi 
olarak yazıldı haber sayfalarına. Eylemde nükleer, si-
yanür, yeşil yol, termik santral, HES karşıtları buluştu. 
Yine en önde kadınlar vardı. 

Onlar eylemlere en güzel kıyafetlerini giyip geliyorlar. 
Tıpkı bir düğüne gider gibi… Dere çağıltılarında bü-
yüyen bu kadınlar, bu derelerin sesiyle gözlerini yum-
mak istiyorlar.   

Ankara Kadın Platformu’ndan 
Hatice Erbay yazdı:
KADIN DAYANIŞMASINDA SINIR YOK!

Artık her güne, kalbimize yerleştirdiğimiz Kobane’yle 
uyanıyoruz, aklımız orada kalarak uyuyoruz. Çok 
yakınımızda kadınlar tecavüze, soykırıma, IŞİD vah-
şetinin her türlüsüne maruz kalırken, bir yandan da 
onların bu şiddete karşı tüm güçleriyle nasıl diren-
diklerini görüyoruz. Erkek şiddeti savaşta en acıma-
sız, en zorlu yüzüyle bizi karşı karşıya bırakıyor ve ilk 
kadınları hedef alıyor. 1915’den günümüze, Gazze’den 
Suriye’ye, Dersim’den Şengal’e savaş hep kadınları vu-
ruyor. 1990’larda Sırp ordusunun Bosnalı kadınlara 
yaptığı kıyım gibi şimdi de IŞİD tarafından Ezidi ka-
dınlar başta olmak üzere bölgedeki tüm kadınlara şid-
det uygulanıyor. Ortadoğu’da IŞİD tarafından kadın-
ların bedeni savaş ganimeti olarak görülüyor, tecavüz 
bir savaş stratejisi, bir savaş silahı olarak kullanılıyor. 
Türkmen, Kürt, Arap, Ezidi, Süryani, Asuri, Keldani, 
Şabak ve bölgedeki tüm kadınların bedeni birer savaş 
alanına çevriliyor.

Ne yazık ki bugün AKP hükümeti, IŞİD’e sınırlarını 
açmakta ve ona maddi, tıbbi, jeo-stratejik, insan des-
teği gibi hayati konularda destek vermekte sınır tanı-

mıyor. Katliamdan kaçan başta Ezidiler olmak üzere 
bölge halklarına yaklaşımıyla IŞİD’in vahşetini sür-
dürmesine olanak tanıyor. 

“Bu tarafta”, bu topraklarda ise biz kadınlar her gün 
öldürülmeye, tacize ve tecavüze uğramaya devam edi-
yoruz, her gün artan erkek şiddetine karşı yaşam mü-
cadelesi veriyoruz. Biz “kadın dayanışmasında sınır 
yok!” diyerek yola çıkan kadınlar olarak, Ortadoğu’da 
sürdürülen emperyalist savaşa ve erkek egemenliğine 
karşı başkaldıran ve direnen kadınlarla ortak bir mü-
cadele yürüttüğümüze inanıyoruz. Yaşam mücadele-
miz, farklılıklarımıza rağmen ve farklılıklarımızla bir-
likte bizi ortaklaştırıyor. Bu ortaklaşma aslında kadın  
mücadelesinde muazzam bir algı ve güç oluşturuyor; 
kadın dayanışmasını büyütmek için, gerçek anlam-
da sınırları aşacak önemli bir zemin yaratıyor. Kadın 
dayanışmasında sınır yok demek ve bu sözün hakkı-
nı vermek, bütün halkların kadınları için, hem kafa-
mızdaki, hem hayatımızdaki, hem de siyasal erklerin 
çizdiği tüm sınırları aşmanın olanaklarını yaratıyor. 
Kızkardeşliğin kendimizden, yanımızdaki ve yakını-
mızdaki kadınlardan Rojava’daki kadınlara uzanan 
gerçek bir bağ haline gelebileceğini gösteriyor bize. 

Yaklaşık on yıldır aktif olan Ankara Kadın Platformu 
olarak tüm bu düşünce ve duygularla “kadın dayanış-
masında sınır yok” adını verdiğimiz, kadınların mü-
cadele ve dayanışmasını büyütmesini umduğumuz bir 
kampanya başlattık. Bu kampanyayı başlatan platfor-
mumuz bir çok kadın kurumundan, feminist yapılar-
dan, kitle örgütlerinden, siyasi partilerden kadınların 
bulunduğu bir Ankara örgütü. Fakat bu kampanyayla 
Ankara’nın ve ülkelerin sınırlarını aşmayı hedefliyo-
ruz. Kampanyamızı bir basın açıklamasıyla duyur-
duk. Bu açıklamada sadece Türkiye hükümetine değil, 
tüm dünya kamuoyuna, dünya kadınlarına seslendik 
ve dedik ki; “Şengal ve Kobane başta olmak üzere 
Ortadoğu’yu kasıp kavuran büyük bir savaş var, bunu 
görmezden gelemezsiniz! Bu savaşa karşı;

•	 IŞİD’e her türlü doğrudan ve/veya dolaylı olarak 
destek sağlayan tüm hükümetler ve kuruluşlar 
derhal savaş suçu yaptırımlarına tabi tutulmalıdır.

•	 Türkiye’ye sığınan, çoğunluğunu kadınların oluş-
turduğu binlerce insanın yaşamlarını devam etti-
rebilmeleri için gerekli olan uygulamaların oluştu-
rulmaması sığınmacıların düşmanlaştırılmasına 
neden olmaktadır. Yeniden kardeşleşmenin elzem 
olduğu bu süreçte, Türkiye hükümeti savaştan ka-
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çan sığınmacıları mülteci statüsüne almalı ve sos-
yal ve ekonomik, insani koşullar oluşturmak için 
harekete geçmelidir.

•	 Şengal Soykırımı’nın en büyük mağduru olan ka-
dınlar için acilen uluslararası düzeyde çalışmalar 
başlatılmalıdır. Kaçırılan, insanlık dışı yaptırım-
lara maruz bırakılan kadınların sayısı netleştiril-
medir.

•	 IŞİD tarafından kaçırılan, tecavüze uğrayan, köle 
olarak pazarlarda alınıp satılan, bölgeden edindi-
ğimiz rakama göre 7.000’den fazla kadın için bir 
an önce kurtarma ve güvenli yaşam koşulları oluş-
turma faaliyetleri başlatılmalıdır.

•	 Meşrulaştırılmaya ve normalleştirilmeye çalışılan 
sistematik tecavüzlerin ve soy bozum politikaları-
nın uygulayıcıları IŞİD üyeleri ve destekçileri savaş 
suçlusudur ve Uluslararası Ceza Mahkemesi’nce 
yargılanmalıdır.

•	 Savaşla birlikte artan şiddet durdurulmalı ve sayısı 
artan kadın pazarları derhal kapatılmalı, buradaki 
esir kadınlar için sağlıklı ve güvenli yaşam alanları 
oluşturulmalıdır.

•	 Türkiye’nin farklı yerlerindeki kamplarda yaşayan 
kadınların ve çocukların özgül ihtiyaçlarına yöne-
lik çalışmalar yapılmalı, bu ihtiyaçlar karşılanmalı 
ve güvenlikleri sağlanmalıdır.

•	 Türkiye’ye sığınan savaş mağduru kadınlar için 
Türkiye hükümeti, kadın örgütlerinin tavsiye-
lerini alarak kadınları koruyucu ve güçlendirici 
bir politika oluşturmalıdır. Türkiye’de her geçen 
gün artan kadın katliamlarına karşı acil önlem-
ler almak için meclis olağanüstü toplanmalıdır. 
Türkiye’de bulunan tüm sığınmacı ve mülteci ka-
dınların ülke içinde güvenli ve sağlıklı koşullarda 
yaşamaları sağlanmalıdır. Kadın pazarlarından 
tecavüze, tecavüzden cinayetlere kadar kadınlara 
yönelik şiddeti uygulayanlar için keskin yaptırım-
lar uygulanmalıdır.”

Kampanyanın ilanından sonra, bütün büyükelçilikle-
re, savaşın içindeki kadınlara yönelik vahşete karşı, 
tüm kadın cinayetlerine karşı dayanışmaya çağıran bir 
faks eylemi gerçekleştirdik. Bu eyleme platformumu-
zun dışından bizim beklentimizin çok üstünde kadın 
katıldı, bazı elçiliklerin telefonları kilitlendi. Bu ça-
lışmamızın asıl fikri erkek şiddetinin bütün kadınları 
vurduğu, savaşın içindeki kadınlarla, kendi evinde en 
yakını tarafından öldürülen kadınların mücadeleleri-
nin ortak mücadelemiz olduğuydu. Rojava’da bir ka-
dın devrimi olmuştu, bu bizim için büyük bir tarihi 

tanıklıktı. Bu direnişteki, bu devrim sürecindeki ka-
dınların deneyimlerini bilmek istedik, direnişçi kız-
kardeşlerimizle buluşmak istedik. Rojava’daki ortak 
yaşamda günlük hayatın nasıl üretildiğini, devrim-
den sonra kadın-erkek rollerinin nasıl farklılaştığını 
onların ağzından duymak istedik. Bunu her ne kadar 
panel formatında yapmış olsak da bu elbette büyük 
bir kadın buluşması ve deneyim paylaşımıydı. “Ka-
dınlar IŞİD’i, Savaşı, Mücadeleyi Konuşuyor” adıyla 
ve “Dersim’den Roboski’ye, Maraş’tan Halepçe’ye, 
Ermeni Soykırımı’ndan Sivas Katliamı’na, Sinjar’dan 
ve Telafer’den Gazze’ye  canlarımız yana yana On İki 
İmam Orucu veya Kerbela Yasının ilk gününde, Ka-
dın Dayanışmasında Sınır Yok diyerek başladığımız 
yolun duraklarından birindeyiz.”* diyerek ve sonsuz 
bir heyecanla başladığımız panele Kobane’den Ayşe 
Efendi (TEV-DEM eşbaşkanı), Narin Temmo (Koba-
ne Kadın Meclisi), Sabahat Tuncel (HDP milletveki-
li), Pınar Öğünç (gazeteci), Hüda Kaya (Hürbakış.net 
yazarı), Gülistan Alhussein (Rojava Kadın Meclisi), 
Seher Kalkan (Sosyalist Feminist Kolektif) katıldı. 
Bu buluşmaya gelen kadınlar salona sığmadı. Zaman 
zaman gözlerimiz doldu ağladık, güldük, düşündük, 
umutlandık, kahrolduk, heyecanlandık, coşkuyla dol-
duk. Derin ve karmaşık duygularla savaşın içinden 
gelen kadınlarla ve oralarda bulunan, gördüklerini 
bizlerle paylaşan kadınlarla o günü sonlandırdık. 

Kampanyamız önüne koyacağı yeni hedeflerle ilerle-
yecek. Ankara Kadın Platformu ise kendisini oluştu-
ran kocaman yürekli kadınlarla, erkek şiddetine ve 
egemenliğine meydan okumaya, kadın cinayetlerine, 
tacize tecavüze karşı durarak, kadın dayanışmasını 
büyütmeye bundan sonra da devam edecek.
Dayanışmayla...

[* Sevim Özdemir’in açılış konuşmasından.]

“… dünya / cehennemden öte cehennem…”

“Avesta ile sohbet ederken karşımızda duran anne-
nin derin of çekişi ile başımı kaldırıyorum. Gözleri 
yaş… Biz sormadan o başlıyor anlatmaya! Şehit kızı-
mı almaya geldim… Onunla şehit düşmeden yarım 
saat önce de görüştük. Gece şehit düşüyor… Cenazesi 
daha ulaşmadı bize! Geldik alacağız bir şekilde. Fo-
tolarını gösteriyor bize… Duru güzelliği ile bir kadın 
bize gülümsüyor! Şu an yok, artık yok… Sınır haliy-
le ağır… Sınırda şu an sırtı haritaya dönmüş anne-
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ler dolu. Kime dokunsan yakın Kürdistan tarihi gibi. 
Kime baksan gözlerinde Zagros’un soğuğu, anlamı… 
Kime baksan sınır tellerinin bir parçası. Oraya var-
mak için çarpan bir çift kalp…” Özgür Amed bu söz-
lerle anlatmış sınırı: “... sırtı haritaya dönmüş anne-
ler...” Anneler sınırda yalnız değiller; beş yüz haftadan 
uzun süredir Taksim’in orta yerine oturan, kaybettik-
lerini, onlardan çalınanı sabırla inatla geri isteyen ka-
dınlar var yanlarında!: “Gidin sınıra o vahşeti gözü-
nüzle görün. Sokağa çıkmak için bahane yaratıyorlar 
diyenlere, dünyada herkesin yaşam hakkını savuna-
cağız”. Sonra başka kadınlar, havalimanını birbirine 
katan: “IŞİD öldürüyor! AKP Geçit Veriyor! Dünya 
Seyrediyor! Kadınlar Direniyor!” Kobanê’ye destek 
için İstanbul’dan Suruç’a gelen, sınırın sıfır noktasına 
barış zinciri oluşturan kadınlar... “Buradayız çünkü 
Kobanê direnişi kadın direnişidir, bizim direnişimiz!”  

[Özgür Amed’in Evrensel’deki yazısı için bkz.: http://
www.evrensel.net/haber/95799/sirti-kamcidan-hari-
taya-donenlerin-bekleyisi]

izse tüy diker nitelikteydi: “Sabun kullandırmazdım 
çünkü sabun izine tahammülüm yok.” Gerçekten mi? 
Temizlik prensiplerinizden şaşmayacağınızdan zerre 
kadar şüphemiz yoktu zaten! Sabun izi kadar pisi yok-
tur. Bir sabun izi, bir de kan izi. Onlar hiç çıkmıyor!

İMECE Ev İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ayten 
Kargın, basın açıklamasında şöyle dedi: “Biz ev işçile-
ri olarak iş cinayetlerine hiç yabancı değiliz. Ne yazık 
ki ev işçiliği yaparken iş cinayetlerinde ölen kaç kişi 
olduğunu bile tam olarak bilemiyoruz çünkü bu ko-
nuda ne Çalışma Bakanlığı’nın ne de SGK’nın yaptığı 
herhangi bir çalışma bulunmuyor. Ama bildiklerimiz 
de var elbette; Gültekiye Özmen, Fatma Aldal, Paki-
ze Akçam çalıştıkları evlerin camını silerken düşüp 
hayatlarını kaybettiler… Bugün burada Rukiye’nin 
ölümünün sorumluları aleyhinde açmış olduğumuz 
davanın ilk duruşması görüldü. Biz bu sürecin sonu-
na kadar, tüm sorumlular cezalandırılıncaya kadar bu 
davanın takipçisi olacağız.”    

“Sabun kullandırmazdım 
çünkü sabun izine tahammülüm yok”: 
O VAKİT RUKİYE ŞİMŞEK NİYE ÖLDÜ?

Cam silerken dördüncü kattan düşen Rukiye Şimşek, 
42 yaşında iki çocuk annesi ev işçisi bir kadındı. Ban-
ka kredisi ile alınan evin kredisini ödeyebilmek için 
çalışıyordu. 13 Kasım 2013 günü hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Kartal’da açılan dava-
nın ilk duruşması görüldü. İMECE Ev İşçileri Sen-
dikası da duruşmada müdahillik talebinde bulundu. 
Duruşmada ev içinde çalışan için yeterli güvenlik 
tedbiri alıp almadığı sorulan sanığın cevabı tabir-i ca-

“KADIN SANDIM SALDIRDIM”

Mersin 7Renk LGBTİ Derneği üyesi trans aktivist 
Sinem, bir ticari taksi şoförünün saldırısına uğradı. 
“Bindiğim ticari taksi şoförü, tanıdık olduğumuz bir 
bahaneyle, ‘kadın sandım’ diyerek bana saldırdı. Önce 
silah çekti. Silah tutukluk yapınca kabzasıyla beni 
darp etmeye başladı. Sonrasında gözümü açtığımda 
hastanedeydim. Kan kaybından dolayı kendimden 
geçmişim. Civardaki lunaparkın güvenlik görevlileri 
polis ve ambulansa haber verince beni Mersin Devlet 
Hastanesi’ne götürmüşler.” 

Biz de sizi insan sanmıştık, iyi mi?   

Mersin 7Renk LGBTİ saldırının gerçekleştiği bölgede 
MOBESE kamera kayıtlarını ve taksi plakasının tespit 
edilmesini talep edecek. Dernek başkanı Yağmur Arı-
can ise hedef alınanın aynı zamanda transların yürüt-
tüğü örgütlü mücadele olduğunu söyledi: “Transfobik 
saldırılar yeni değil ancak son zamanlardaki saldırı-
larda farklılıklar var. Öncesinde de saldırılar oluyordu 
ama bu saldırılar bireysel kalıyordu. Şimdi örgütlü bir 
şiddetle karşı karşıyayız. Toplu şekilde polisler ya da 
başkaları translara saldırıyor. ‘Defolun gidin buradan’ 
diyerek niyetlerini açık ediyorlar. Bu saldırılar hem 
derneğimize hem de Mersin’de yaşayan trans kadın-
lara dönüktür.”
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beslenme, temizlik, bakımı gibi sorumlulukları yeri-
ne getiriyorlar. Dolayısıyla kadınlar günde neredeyse 
16 saate yakın çalışıyor… Bu nedenle Yalvaç’ta yaşa-
nan cinayetin asli ve tek faili erkek egemen kapitalist 
üretim sistemidir ve onun şahsında iş cinayetlerine, 
eşitsiz çalışma koşullarına, cinsiyetçi işbölümüne kar-
şı hiçbir ciddi önlem almayan AKP iktidarıdır. AKP 
iktidarının vahşi sömürü koşullarını kollayan, kadını 
değersizleştiren ve aile içine hapseden, çıkardığı çalış-
ma yasalarıyla kadın emeğini en ucuz, en güvencesiz 
hale getiren ve kayıt dışına iten ekonomi politikaları-
na karşı isyandayız.”

DEVLET BÜYÜKLERİMİZİ, 
DEĞERLİ YATIRIMCILARIMIZI, 
GİRİŞİMCİ DOSTLARIMIZI 
GÖREVE ÇAĞIRIYORUZ! 

Taraf Gazetesi haber yapmış, Facebook ve Apple şir-
ketleri kadın çalışanlarının ‘yumurta dondurma mas-
raflarını’ üstleniyorlarmış, o vakit kadınlar da ‘gönül 
rahatlığıyla’ çalışabileceklermiş. Ayol bu ne akıl, helal 
olsun! Yumurtalar bir güzel donuyor, kadınlar da hiç 
durmadan son sürat çalışmaya devam edebiliyorlar. 
Yaşasın!!! Sonradan da bozdur bozdur harca! Eeee, 
daha ne?!!

Çalışanlara sunulan köpek bakım merkezleri olsun, 
barlar, çamaşırhaneler olsun, bisiklet tamircileri, kua-
förler olsun… Hizmetlerin içinde tek bir tane bile kre-
şin olmaması biraz tuhaf gerçi ama, olsun! 

Biz şimdi aynı hizmeti devlet büyüklerimizden, de-
ğerli yatırımcılarımızdan bekliyoruz. Yalnız adaletsiz-
lik olmasın, halihazırda çocuk sahibi olmuş kadınları 
da görmek lazım. Acep bu teknolojide olmuş çocuk 
da donduruluyor mu? Hadi! Taraf ’tan bir gazetecilik 
başarısı daha bekliyoruz.

BU NASIL TRAFİK KAZASI?! 
HEM YALANCI HEM KATİLSİNİZ!

Ekim ayının sonunda, Isparta Yalvaç’ta bir midibüs 
devrildi. Midibüs tarım işçilerini taşıyordu. 27 kişilik 
araçta 45 kişi vardı. Midibüs şarampole yuvarlandı, 
16’sı kadın, biri çocuk 17 işçi hayatını kaybetti. Resmi 
kayıtlara trafik kazası olarak geçti, tıpkı daha önceki iş 
cinayetleri gibi.  

AKP’nin 12 yılında en az 14455 işçi hayatını kaybetti. 
En az diyoruz çünkü hükümete sırtını dayayıp ucuz 
emeği barbarca sömürenlerin katliamı durmuyor. 
Emek piyasasının nasıl da ucuz kadın emeğini sömü-
rerek şekillendiğini ya da semirdiğini ise iş cinayetle-
rinde ölen tarım işçisi kadınlar anlatıyor. 

Kadın Emeği Platformu Yalvaç cinayetine karşı İstan-
bul Çalışma ve İŞKUR Müdürlüğü önündeydi, yaptık-
ları basın açıklamasında şöyle dediler: “2014 yılının 
ilk 10 ayında 64’ü tarım emekçisi olmak üzere 101 ka-
dın işçi hayatını kaybetti. İşçi cinayetine kurban giden 
kadınların tamamı güvencesiz ve güvenliksiz koşul-
larda ve ucuz işçi olarak emeği gasp edilerek çalışıyor-
du. Yalvaç’ta yaşanan cinayetle kadınlar ancak kendi 
ölümleri ile mevsimlik tarım işçisi kadınların içinde 
bulundukları insanlık dışı çalışma koşullarını görünür 
kılabildiler. Türkiye’de kadın istihdamının %48’i kayıt 
dışı ve kadınların büyük çoğunluğu tarım sektöründe 
kayıt dışı çalışıyor ve bunlar iş kanununun kapsamı 
dışında kalıyorlar.  Gezici mevsimlik tarım işçiliğin-
de ise sosyal güvenceden yoksunluk dışında, ulaşım, 
barınma, beslenme, temiz içme suyuna ulaşım, hijyen 
gibi konularda ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Çoğunlukla 
çadırlarda kalan kadın işçiler mevsim şartlarının zor-
lukları ile de mücadele etmek zorunda kalıyor. Çalış-
ma saatleri çok uzun ve kadınların çifte yükümlülü-
ğü var. Cinsiyetçi işbölümü nedeniyle kadınlar hem 
uzun saatler tarlada çalışıyorlar hem de ailelerinin 

Mor Çatı 2014 Yılının 6 Aylık Faaliyet 
Raporu’nu Yayımladı: 
BATI CEPHESİNDE YENİ BİR ŞEY YOK!

Evlilikte Şiddet Var! başlığıyla duyurulan Mor Çatı ra-
poruna göre, 2014 yılının ilk 6 ayında Mor Çatı’nın 
dayanışma merkezine başvuran kadınların %71’inin 
gördüğü şiddetin failleri, resmi nikahlı eşleri ya da bo-
şandıkları eski eşleri oldu. Kendilerine şiddet uygula-
yanlarla ilgili bilgi veren 331 kadının %66’sı eşinden, 
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HAYAT BİLGİSİNİN 
KOMPOSTO İLE HOŞAF ARASINDAKİ 
FARKLA İMTİHANI!

Ne imiş; Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda uzman ola-
rak çalışan kadınlar “kompostoyla hoşafın farkını 
anlamıyorlar[mış]... çay demlemeyi bilmiyorlar[mış]... 
paça çorbasıyla, baş çorbasını karıştırmışlar… Bırakın 
tirilye ile kalamatayı, kısrak ile aygırı, civciv ile yar-
kayı, enik ile enceki, zeytin ile iğdeyi, dana ile düveyi, 

AMAN DİYANET CANIM DİYANET 
DERDİME BİR ÇARE!

Geçtiğimiz günlerde Diyanet Vakfı’na ait 29 Mayıs 
Üniversitesi’nin Ümraniye’de bulunan kız yurdunda 
kalan öğrenciler, yurt binasının bulunduğu bölgenin 
çok sorunlu olduğunu ve sürekli taciz olayları yaşa-
dıklarını belirterek kaldıkları yurtta ve okulda protes-
to eylemi düzenledi.

Kadınlar: Kasım 11’de yurt bölgesinde beş öğrenciye 
fiziki tacizde bulunuldu, olaydan sonra öğrencilere 
kendilerine gelmeleri için sakinleştirici iğneler yapıldı.
Yurt Yönetimi: Geç saatte çıkarsanız olacağı bu!
Kadınlar: Bu olay ilk değil, yaklaşık iki ay önce buna 
benzer pek çok olayla karşı karşıya kalındı. Boğazına 
bıçak dayanılarak arabaya atılma teşebbüsüne maruz 
kalan, araçla takip edilen arkadaşlarımız psikolojik bir 
travma eşiğine geldiler.
Yurt Yönetimi: Geç saatte çıkarsanız olacağı bu!
Kadınlar: Yurt ne can ne mal güvenliğimizi sağlamak-

“ÖLDÜRME HAKKIMI KULLANDIM, 
ÖYLE BİR HAKKIM VARMIŞ”

Fatih Vanlı Kayseri’de Firdevs Vanlı’yı, 13 yıllık eşini 
13 bıçak darbesiyle öldürdü. Firdevs Vanlı boşanma 
davası açmıştı. 

Artık başka bir noktadayız. Erkeklerin kadınları öl-
dürme hakkına sahip olduklarını düşündükleri bir 
ülkede yaşıyoruz. Adamın istediğini yapmayan kadını 
öldürebileceği, bunun bu kadar normalleştiği ve hatta 
bir hakka dönüştüğü bir yer…

“Böyle bir hakkı yeni öğrendim” diyor katil, kimden 
öğrendi? Orta yerde kahkaha atmayın diyenden mi, 
üç çocuk üç çocuk diye gezenden mi, her gün öldürü-
len ama asla hesabı sorulmayan binlerce kadından mı, 
görüp de susanlardan mı, kimden, kimlerden öğrendi 
dersiniz?!! 

%5’i ise eski eşinden şiddet gördüğünü paylaştı. Ya-
pılan görüşmelerde, kadınların %89’unun tanıdıkları 
erkeklerden şiddet gördüğü belirlendi. Kadınlara eş 
veya eski eşleri dışında en çok şiddet uygulayanlar; ba-
baları, partnerleri, eski partnerleri ve akrabaları oldu. 
Mor Çatı’nın dayanışma içerisinde olduğu kadınlar, 
aile içinde maruz kaldıkları şiddet nedeniyle kalıcı da 
olabilen fiziksel, ruhsal, ekonomik zararlar görseler 
de kadın dayanışması ile güçleniyor; uygulamalarda 
yaşadıkları güçlüklere rağmen, şiddetsiz bir hayat için 
mücadele etmeye devam ediyorlar!

Bu arada Sağlık Bakanlığı’nın ‘sağlıklı aile, sağlık-
lı toplum, sağlıklı üreme’ şiarıyla yazdırdığı ‘Evliliğe 
Sağlıklı Başlangıç’ kitapçığı basıldı ve Türkiye’nin 81 
ilinde yeni evlenecek 10000 çifte dağıtılmaya başlandı. 
Allah aşkına biri Sağlık Bakanlığı’na Mor Çatı’nın ra-
porunu veriversin: Evlilikte Şiddet Var!  

kiraz ile vişneyi, çınar ile meşeyi, mine ile mügeyi, çın-
gıl ile salkımı, ağıl ile ahırı bile ayıramıyorlar[mış].” 
Vah ki ne vah diyor insan, en azından babaannem 
böyle derdi herhalde… Dedem de bir koşu lafa yeti-
şip “baksana şuna, masayı silmeye bile eli yakışmıyor” 
diye dertlenirdi. Zamane kızları diye başlarlardı sonra 
türkü söylemeye; ben kulağımı tıkayıp söylediklerine, 
gider inadına bir bardak kırıverirdim bulaşık yıkar-
ken. Hem zaten elime hiçbir iş yakışmazdı; büyükler 
yalan konuşmazdı! İşte devletin koca müsteşarını bi-
zim evin hırgürüne yakın eden şey! Yani hayatımda 
hep kaçtığım, yani “bizim kızlar”ın hep kaçtığı şey! O 
pilav nasıl lapa lapa olmayacak? Yemeğin tadına bak-
madan ayar nasıl tutturulacak? Çay soğuk suyla mı 
sıcak suyla mı yıkanacak? Ha bi de bu eşek hoşaftan 
ne anlayacak?!!
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daydı. Sempozyumdaki sunumlar ve atölyeler göster-
di ki; evet erkeklikleri incelemeliyiz, ama bir şartla! 
Eleştirel biçimde incelemeliyiz çünkü sömürünün 
asıl faili olan ataerkilliği, hatta daha özel anlamda 
kapitalist ataerkilliği, merkezinde el üstünde tutulan 
erkekleri inceleyerek anlayabiliriz. Bu sempozyum 
“Eleştirel erkekler ve erkeklikler incelemeleri önemli 
mi?” sorusuna, “Evet önemli çünkü sömürülen taraf 
sadece kadınlar değil, LGBTQIA’lar ve hatta erkek-
lerin ta kendileridir ve erkekler de ataerkil düzenin 
sömürüsünün tam da göbeğinde yer alıyorlar” demek 
için yapıldı. Bunun yanı sıra, Güney Afrika’dan Dr. 
Deevia Bhana ve Meksika’dan Dr. Talina Hernandez’in 
oturumunda olduğu gibi dünyanın dört bir yanından 
gelen ve hemen hemen her biri kendi bölgelerindeki 
erkeklikleri inceleyen akademisyenler tek bir erkek 
kategorisinden söz etmenin mümkün olmadığını; 
yaş, yönelim, sınıf gibi bir çok değişkenin farklılaşan 
ve yeniden üretilen, kimi zaman uluslararası ve hatta 
ulusötesi “erkeklikler”i oluşturduğunu anlattı bize. 

İkinci günün ilk konuşması ve sempozyumun ikinci 
açılış konuşmasını Ankara Üniversitesi öğretim üyesi 
ve Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi 
müdürü Serpil Sancar yaptı. Türkiye’deki erkeklikle-
rin inşasına odaklanan Serpil hoca, erkeklik çalışma-
larının toplumsal cinsiyet çalışmalarının açtığı yolda 
kendine hızlıca bir yer bulduğunu anlatırken, anti-
militarizm, eril şiddet ve homofobi karşıtlıklarının 
eleştirel erkeklik incelemelerinin en önemli başarı 
alanlarından olduğunu söyledi. Ancak Serpil hocaya 
göre, Eleştirel Erkeklikler İncelemeleri’nin daha güçlü 
olabilmesi için daha anti-kapitalist ve çok daha kuir 
olması gerekiyor. Bu anlamda Kanada’daki Brandon 
Üniversitesi Kuir Çalışmaları Başkanı Dr. Jonathan 
Allan’ın sunumu oldukça önemliydi çünkü Jonathan 
“utanç” kavramı yardımıyla homofobi ve heterosek-
sizme karşı birleşen kuir ve eleştirel erkeklikler ince-
lemeleri arasında kimi zaman göz ardı edilegelen bağı 
kurdu. Sempozyumun üçüncü davetli konuşmacısı 
Elijah Nealy ise kendi özyaşam deneyimlerine odak-
lanarak bir trans erkeğin varoluş hikâyesini anlattı.
 
Sempozyumdaki tüm sunumları burada teker teker 
anlatmak mümkün değil. Siz iyisi mi azıcık daha sab-
redin ve sempozyumun kitabını bekleyin. EEİİ üye-
leri bu konuda birbirlerini e-posta bombardımanına 
tuttular bile. Kitap ne zaman çıkacak; nereden temin 
edilecek gibi soruların cevabı, bilmiyorum ama 2015 
yılının haziran ayına kadar hazır etmeyi planladığı-

Berfin Varışlı yazdı:
ERKEKLERİ “ELEŞTİREL” TARTIŞTIK

Mis gibi bir eylül sabahı, yer İzmir. “Ohh, iyi ki sem-
pozyum İzmir’de!” derken telefonum çalıyor. Arayan 
hem hocam hem de dostum Mehmet Bozok: “Acele et 
geç kalacağız. Yapacak bir sürü iş var, bizim ekip çok-
tan kongre merkezine varmış!” Mehmet’in bizim ekip 
dediği Eleştirel Erkeklik İncelemeleri İnisiyatifi’nin 
[EEİİ] üyeleri. Mehmet de ben de o ekipteniz. Ale-
lacele toparlanıp çıkıyorum. Kongre Merkezi’ne var-
dığımızda derin bir nefes çekiyorum. Daha önce de-
falarca yazıştığım yurt içi ve yurt dışından Eleştirel 
Erkeklikler İncelemeleri ile ilgilenen bir çok akade-
misyen ve aktivist karşımda. Bunca insan, ki toplam-
da yaklaşık yüz elli konuşmacı ve onlarca katılımcıdan 
söz ediyorum, I. Uluslararası Erkekler ve Erkeklikler 
Sempozyumu* için Tepekule Kongre Merkezi’nin en 
üst katında bir araya gelmiş. Açılış konuşmacıları-
nın ikisi Jeff Hearn ve Serpil Sancar selamlaşıyorlar. 
Bir diğer açılış konuşmacısı Elijah Nealy kahve ma-
kinasının önünde sıra bekliyor. Sanki herkes belli 
aralıklarla o mekânda buluşan insanlar gibi; samimi, 
tanıdık ve hevesli. Güney Afrika’dan gelen de var, 
Kanada’dan da. Mersin’den gelen de var, Meksika’dan 
da… Kaos GL de orada, Feminist Kolektif de, daha 
geçenlerde “Cinselliği ve Rolleriyle ‘Güçlü’ Erkeklik 
Toplantısı”nı** yapan Türkiye Aile Planlaması Vakfı 
[TAPV] da. Çok çok heyecanlıyım. Onca emeğe, ça-
baya değdi diyorum içimden. Veeee... Başlıyoruz.

Sempozyum Eleştirel Erkeklikler İncelemeleri ku-
ramcısı Jeff Hearn’ün konuşmasıyla başladı. Erkekler 
ve erkeklikler konusunda teori üretirken neden özel-
likle “eleştirel” kelimesinin kullanıldığından bahsetti 
Hearn. Neden “erkeklikler” konusunda eleştirel ol-
mamız gerektiğini ve bunun feminizme ne kattığını 
uzun uzun anlattı. Sahi erkekler ve erkekliklerin eleş-
tirisini yapmak neden bu kadar önemli? Hatta önemli 
mi? Sömüren, eziyet eden zaten erkeklerse ve madem 
biz kadınlar bu sömürüye karşıysak, neden bir de er-
kekleri araştıralım? Bu ve onlarca türevi bir çırpıda 
üretilebilecek soruların cevapları işte bu sempozyum-

tadır. Öyle ki bu denli tehlikeli bölgede bulunan yurt 
kapısında çoğu zaman tek güvenlik görevlisi bulun-
maktadır.
Yurt Yönetimi: Geç saatte çıkarsanız olacağı bu!
Amargi: Bi bitmediniz sayın Yurt Yönetimi! 
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mızı söyleyebilirim. “Kitabı bekleyemem, sempoz-
yumdaki sunumların özeti bana yeter” derseniz EEİİ, 
sempozyumun internet sitesi http://icsmsymposium.
org’a özet kitapçığını ekledi bile çoktan. Ama üç tam 
gün süren sempozyum sadece sunumlardan iba-
ret değildi elbet. Öğrenci forumları ve atölyeler de 
sempozyumun verimli birer parçasıydılar. Örneğin; 
T- KULÜP: Trans Erkek Kültür Üretim Platformu ve 
Kaos GL ayrı ayrı düzenledikleri atölyelerde trans ol-
mayı ve erkek tecavüzünü tartıştı. 

I. Uluslararası Erkekler ve Erkeklikler Sempozyumu, 
Eleştirel Erkekler ve Erkeklikler İncelemeleri ala-
nında Türkiye’de düzenlenen ilk sempozyum olması 
dolayısıyla önemliydi. Türkiye’de 1990’larda tartışıl-
maya başlanan bu kuramın feminist kurama katkısını 
anlamak ve dahası belki de bir tür simbiyotik ilişki 
içinde olup olmadığını irdelemek, dünya üzerinde ne 
kadar erkek varsa bir o kadar farklı erkeklikler olabi-
leceğini ve hatta erkeklerin de ataerkil düzen tarafın-
dan sömürülebileceğini düşünmek açısından önem-
liydi. İkinci sempozyum 2016’da. O zamana kadar 
okuyacak, düşünecek, tartışacak  çok vakit var. Hadi 
başlayalım!

* I. Uluslararası Erkekler ve Erkeklikler Sempozyumu 
11-13 Eylül 2014’te gerçekleşti. Sempozyum ile ilgili 
detaylı bilgiye, sempozyumun programına ve özet ki-
tapçığına www.icsmsymposium.org adresinden ula-
şabilirsiniz. 

** 1-2 Kasım’da İstanbul’da yapılan “Cinselliği ve Rol-
leriyle Güçlü Erkeklik Toplantısı” da tıpkı I. Ulusla-
rarası Erkekler ve Erkeklikler Sempozyumu gibi “er-
keklikler” konusuna eleştirel yaklaşmayı başaran bir 
toplantıydı. Toplantı ile ilgili bilgiye TAPV’nin inter-
net sitesi www.tapv.org.tr’den ulaşabilirsiniz.

tediklerini öpebilmeli. [12] Kızlar tek başına yolda yü-
rüyebilmeli. [14] Kızlar beğendikleri bir erkeğe uzun 
uzun bakabilmeli. [20] Kızlar rüzgârlar gibi özgür ol-
malı. [21] Kızlar kuşlar gibi daldan dala konmalı. [31] 
Kızlar dünya gibi fır fır dönebilmeli.” 

[Tamamı için bkz.: size en yakın duvar ve/ya Şebnem 
İşigüzel, Venüs: Bir Aile Tarihçesi, Bir Yaşamöyküsü]

KIZLAR MANİFESTOSU

Şekina ve Zühre’nin Kızlar Manifestosu’nu kadınlar 
astılar duvarlara, evlere ve sokaklara. Kimse itiraz ede-
medi. Kimse bir şey diyemedi. Deselerdi eğer, görür-
lerdi günlerini!!: “[1] Kızlar kambur durmamalı.  Kız-
lar kambur durup göğüslerini gizlememeli. [2] Kızlar 
erkekler gibi etraflarına fıldır fıldır bakmalı. Kızlar 
başını yerden kaldırmalı. [3] Kızlar tıpkı erkekler gibi 
sesli konuşup herkesin içinde gülebilmeli. [6] Kızlar 
ana babalarının sözlerini çiğneyebilmeli. [8] Kızlar is-

WALLAHİ YAŞIYOR!

Tante Rosa ölmedi!: “Tek aptallıklardır akılda kalan. 
Her insanın kendi aptallıkları, durmadan gülebilmesi 
için yeterli bir kaynaktır. Şu halde niçin acı çekmeli? 
Tante Rosa hiç bir zaman acı çekmedi denebilir. Ama 
yaşamak zorunda olmak, sürdürmek, ısrar etmek. Bu 
Tante Rosa demektir.”

KUŞLAR…

Arîn Mirkan için… Kader Ortakaya için… Hatırla-
makla, hatırladığını anlatmakla borçlu geride kalan… 
Silav ji bo we!!!: Dünyanın bir ucunda dediğini kadı-
nın, diğer ucunda duydu başka bir kadın: “Hayatımın 
üstünde imkânsız kuşlar uçuyor”. Cevap verdi başka 
kadın: “Bütün kuşlar terk etti beni”. “Kanatlanıp uç-
maya soluğum kalmamış” benim de diyecekti ama 
vazgeçti bu iki kadını duyan diğer kadın ve mırıldandı 
başka bir şiirinin en son dizesini: “Uçmayı anımsa / 
kuş ölümlüdür”.
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Suruç, çok kalabalık. Her yer insan. Meydanda daha 
çok erkekler, yerleşim yerlerinde kadınlar ve ço-
cuklar. Çok insan var, hayal etmek zor, çok insan. 
Çadırlar, inşaatlar, sokaklar, yollar mesken olmuş 
insanlara. Kalabalığın yok ettiği değil, kendi kıldığı 
bir sahiplilik var Suruç’ta. Bunu daha çok belediye-
ye yaklaşır yaklaşmaz hissediyorum. Kapısında hep 
ordaymışsınız gibi karşılıyor, ağırlıyor, yardımcı olu-
yorlar. Çatışma bölgesinin sınırına gelmenin yarattığı 
gerginlikten bir nebze olsun uzaklaşabiliyorum. 

Belediye binasında, gelene, oturana hal hatır soran-
lar, selam verenler... Milletin vekili, başkanı, desteğe 

geleni, personeli kim kimdir ayırt edilecek bir hava 
yok. “Vekil geldi toparlan, başkan geliyor ayağa kalk” 
seremonisinden azade. Mesele büyük, insanlar da bü-
yük, hiyerarşinin küçüklüklerine takılmıyorlar. Ta-
kılsalar n’olacak, Belediye’de otururken gelip selam 
veren, hatırımızı soranlardan birinin HDP’nin Sive-
rek, diğerinin Urfa milletvekili olduğunu muhabbet 
sırasında bilmiyoruz.

Suruç’ta geçirdiğim zaman, yeni öğrenmeler, tanıklık-
lar, tanışmalar demekti. Aynı zamanda çeşitli zaman-
larda, çeşitli yerlerden tanıdık insanlarla karşılaşmak-
tı. Merkezden köylere, Suruç halkı hayatı da evini de 

İlknur Üstün

SURUÇ 

“Birbirine benzemez, birbirini tanımaz, bir hırka bir pantolon çıkıp gelmiş insanlar; 
kadınlar, erkekler. Kimliklerini, apoletlerini, aidiyetlerini saçmıyorlar ortalığa. 
Bir yanından tutma, paylaşma sorumluluğuyla, duygusuyla, bu zor zamanlara 

ancak birlikte ve böyle direnileceği inancıyla ordalar.”
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paylaşmış. “Doğudan”ı, “Batıdan”ı yok, gelene açıyor 
kapısını. Bir sistem kurmuş Belediye. Bir kriz masası 
var. Suruç’ta bütünü gören, her bir ihtiyaç alanını tek 
tek belirleyen. Sistemin beyni, motor gücü daha çok 
kadınlar. Kendi ifadeleriyle, ilk günlerin karmaşasını 
yeni durumlar için hızla organize olarak baş edilebilir 
kılmaya çalışmışlar. Büyük iş başarmışlar, “başarmak-
tan” söz etmiyorlar, süren, eklenen zorluklara, yakla-
şan kışın, devam eden çatışmaların daha da getire-
ceklerine odaklanmış, çalışıyorlar. Arada yaptığımız 
muhabbetlerde anlattıkları küçük hikâyelere birlikte 
gülüyoruz. İnsanların ihtiyaçlarını tek tek tespit edip 
kaç kişi/kimler hangi çadırda kalacak belirlemişler, 
kayıtlarını yapmışlar. Plan, sabah erkenden insanla-
rı Belediye’nin hamamına götürmek, temiz giysileri 
verip sonra da hazırlanan çadırlara yerleştirmek. Plan 
da sistem de şahane, fakat sabah gittiklerinde, insan-
ların geceden çadırlara gidip yerleştiğini görmüşler. 
“Heba oldu hamam planı” diyor, kadın arkadaş. Kur-
mayı planladıkları çamaşırhaneleri anlatıyor. Kadın-
lar örgütlü ve kararlı. 

Belediye tarafından dört çadır kent kurulmuş. Beşin-
cisinin kurulmasından Sevinç sorumlu. Sevinç’e yar-
dıma gidiyoruz. Oraya vardığımızda henüz 25 çadır 
kurulmuş. Toplam 600 çadır olacak. Diğer çadırların 
daha kolay kurulduğunu, bunların farklı olduğunu 
anlatıyor Sevinç ve çadır kurmaya çalışan bir grup 
gönüllü. Kürdistan Parlamenterleri tarafından yol-
lanmış bu çadırları kurmak için daha hassas ölçüm-
ler gerekiyormuş. Dolayısıyla kurulan 25 çadır da 
yanlış kurulmuş. Ekip lazım. İzmir’den, Dersim’den, 
Urfa’dan bir grup insan. Birbirine benzemez, bir-
birini tanımaz, bir hırka bir pantolon çıkıp gelmiş 
insanlar; kadınlar, erkekler. Kimliklerini, apoletleri-
ni, aidiyetlerini saçmıyorlar ortalığa. Bir yanından 
tutma, paylaşma sorumluluğuyla, duygusuyla, bu 
zor zamanlara ancak birlikte ve böyle direnileceği 
inancıyla ordalar. Her yeni gelene birikmiş hikâyeler 
aktarılıyor. Olan da olmayan da ortada, yapılması 
gereken de. Baran, “birlikte konuşup kararlaştırıyor 
uyguluyoruz. Her yeni gelen gönüllü bunun bir par-
çası oluyor” diyor, işleyişi anlatırken. Lafın arasına 
Ankara’dan gelip çadırlara uğrayan bir vekilin talimat 
verircesine konuşmasının önünü hemen nasıl kestik-
lerini de sıkıştırıyor.

Ben de çadır kurulmasına yardım edeceklerdenim. 
Tam kolları sıvamışım, iri yarı uzun boylu Dersimli, 
“bu iş boy ister” diyor, arkadan seslenen kısa boylu 

Urfalı, “boy değil de hoplayıp zıplayabilecek, yani 
biraz daha genç olmak gerek” diyor. 30 saniye içinde 
hem kısa hem yaşlı olduğumu söylediler! Durum tes-
pitleri, ihtiyaçlar vs.den sonra bir grup kadınla depo-
ya gitmek üzere yola çıktık. Depo en iyisiydi. “Belin 
sağlam mı” dediler ama buna da aldıracak değildim. 

Depo dedikleri yer, belediyenin araçlarının park et-
tiği garaj. Çok büyük. Bunun gibi başka depolar da 
varmış. Yardımlar için ayrılan depoda sadece toz ve 
basitçe yardım yığını yok. Bir memleket hikâyesi var. 
Gelen kolilerin, torbaların üzerindeki adresler, için-
den çıkanlar, bunları tasnifleyenler… Lgbti hareke-
tinden kadın hareketine, feministlere, partililerden 
anarşistlere, “bir hayrım dokunur mutlaka” deyip 
gelen ev kadınlarına yok, yok. Bir yedek giysi, çanta-
sına bisküvi alan gelmiş. Memleketin her yanından. 
Bazıları Kobani’den ilk gelişler başladığında koşup 
gelmiş, o gün bugündür burada. Bazıları kısa süreli 
kalanlar; sürekli birileri geliyor birileri gidiyor. Bir 
tür nöbet gibi. Ama kimse “yabancı” kalmıyor...

Ortada tasniflenmiş çuvallardan bir tepe, çevresinde 
tasniflenmeyi bekleyen bunun on misli tepeler var. 
Her bir işi yapmak üzere belli aralıklarla konumlanmış 
küçük ekipler var; kadın, erkek, çocuk giysileri ayrı, 
nevresim yatak malzemeleri ayrı, montlar, kabanlar 
ayrı, ayakkabılar ayrı çuvallara koyuluyor. Çuvalların 
üzerine Türkçe, Kürtçe ne olduğu yazılıp ortadaki te-
peye ekleniyor. Bu arada yeni yardım kamyonları geli-
yor, boşalıyor, her sabah tasniflenmiş çuvallar araçlara 
yüklenip ihtiyaca göre dağıtıma gidiyor.

Değişik yerlerden bir grup kadın depoya girince ora-
dakilerin yönlendirmesiyle iki gruba ayrıldık. Böyle-
ce yığınların bir yanına da bizler yerleştik. Herkeste 
ağız maskesi var, bize de veriyorlar, tozdan korunmak 
için. Depoda, 10 yaşındaki çocuk, bizden daha eski 
olmanın birikimiyle neyi nasıl yapacağımızı anlatı-
yor. Biz de bir şey öğrenmek istediğimizde ona soru-
yoruz; adsız bir oyun oynuyoruz. Ülkenin her yerin-
den koliler, çuvallar var. Trakya taraflarında bir köy 
güzelleştirme derneğinden, Karadeniz’de bilmem ne 
bakkalına kadar saymakla bitmez çeşitlilikte yerden 
yardım paketi gelmiş. Açıyorsunuz çocuk giysileri ve 
içine sıkıştırılmış üç paket makarna çıkıyor. 

Depoda bir düzen kurulmuş ve tecrübelerin yeni ge-
lenlere aktarılmasıyla da tıkır tıkır işler hale gelmiş. 
Dışardan tek tek giysi yiyecek alımına izin verilmi-
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yor. İnsanların ihtiyaçları bulundukları yerlerde be-
lirleniyor, depodan buralara gönderiliyor. Fakat tüm 
bunlar büyük bir çaba, güç, daha fazla insan gerekti-
riyor. Suruç’ta bir şeyler yapan, yapma çabasında olan 
çoğu insanın yolu depolardan geçmiş. Burada çalışa-
na ihtiyaç var ve daha da olacak gibi.

Soluklanma aralarında öğreniyorum bazılarının hikâ-
yelerini, bazıları hep suskun. Mizgin’i ise bir kazak için 
geldiğinde tanıdım. Başında tülbendiyle, kot panto-
lonlu, mahcup bakışlı bir kadın. Kürtçe konuşuyor, 
Kobani’den üstündeki kazakla çıkıp gelmiş. Yıkayamı-
yor bile, ikincisi lazım. Tek tek talepler karşılanmıyor. 
Üç kadınız, Mizgin’i de ekibe katıyoruz, bir yandan 
paketleri açıp tasnifliyor, bir yandan da ona kazak 
bakıyoruz. Sohbet Kürtçe. Yarı anlayarak yarı diğer-
lerinin çevirisiyle katılıyorum muhabbete. Bu arada 
bulduklarımızı Mizgin’e gösteriyoruz, o her seferinde 
kaşlarını havaya kaldırıyor. Bir kaş kaldırmanın ardın-
dan arkadaşlardan biri Türkçe, “buna da bir şey be-
ğendiremedik” dedi. Mizgin gülmeye başladı. Kısa bir 
sessizlik sonrasında hepimiz çok güldük. Bir dönem 5 
yıl birlikte kaldığı insanlardan Türkçe öğrenmişti. İri 
cüssesine uygun bol kazağı da bulduk sonunda.

Suruç’ta, bir ortamdan diğerine, bir durumdan baş-
kasına geçişler, hemencecik ve çok doğalmış gibi 
yaşanıyor. Belediye’de masa başından depoda giysi 
ayıklamaya, çadırlarda ihtiyaç tespitinden sınırdan 
Kobani’de ne olduğunu görmeye varan geçişler. 

Arabalarla ulaştığımız iki sınır bölgesinde de çok 
çeşitli yerlerden insanlar var; yerli, yabancı televiz-
yoncular, gazeteciler, siyasiler, Suruçlular, farklı şe-
hirlerden gelenler. Biraz daha ilerleyip sınıra daha da 
yaklaşıyoruz. Mürşidpınar’da tepeye çıkıyoruz. “Te-
peden savaşı seyretmek” diye anlatılan tepe. İki tepe 
var böyle, diğerinde canlı yayın ekipleri var. Bulun-
duğumuz yerde her şey mümkün; havan topu gelme-
si, “yanlışlıkla” tepemize uçaktan bomba düşmesi… 
Ama kimse ayrılmıyor, belli aralıklarla gidip gelen-
ler var. Dürbünler elden ele dolaşıyor. Silah sesleri, 
havaya yükselen dumanlar, bir öncekinden büyük 
patlamalar, uçak sesi, askerler, her patlamanın ardın-
dan hızla sınıra hareket eden tanklar... Çok büyük 
patlamanın ardından kopan alkışlar. Politikacıların 
siyasi yorumları. Benim kalbim boğazımda atıyor, 
oradakiler, nerelerin kimlerin elinde olduğunu, uçak 
sesiyle birlikte gelen patlamayla Amerika’nın IŞİD’i 
vurduğunu anlatıyor, gösteriyor. 

Sürücüsüyle birlikte beş kadın geldik tepeye. He-
men öncesinde tanıdım Perihan ve Fehime’yi. Biri 
Siverek’ten, diğeri Van’dan iki kadın. Birinin kızı di-
ğerinin oğluyla evli; dünürler. El ele tutuşup gelmiş-
ler, “insanlar bu haldeyken biz de bir şey yapalım, 
dedik” diyorlar. Belediye’den çıkmadan önce ikram 
edilen çayı Perihan, “hak etmedik daha” diye geri çe-
virince biz de durduk, kriz masasındaki arkadaş, “bu-
radasınız ya!” diyene kadar. Aynı araçla geldik, aynı 
araçla döneceğiz tepeden. Ama akrabaları Kobani’de 
olan Fehime, tepeden ayrılmak istemiyor. Adeta ça-
kıldı, kımıldamıyor bile. “Onlar da bizi seyrediyor, 
güç alıyorlar, yalnız olmadıklarını görüyorlar” diyor. 
Birbirinin varlığından güç almak, sadece orada ol-
duğunu bilmek… Hiç boş kalmıyor tepe, seyretmek 
değil, buradayız demek…

İçinde siyasilerin de olduğu bir aracın kılavuzluğun-
da geldiğimiz tepeden yalnız dönmemizi istemediler; 
“Yolu şaşırıp yanlışlıkla Kobani’ye geçersiniz de…” 
Gerçek mi şaka mı bilemedik ama bir araç öncülü-
ğünde döndük.  

Sınırın hemen dibinde arabalardan oluşmuş büyük 
bir yığın, metal parlamasıyla dikkat çekiyor. Sorunca, 
Kobani’den gelenlere ait, devletin içeri sokmayıp ora-
da beklettiği araçlar olduğunu söylüyorlar. IŞİD’in 
sınırdan bu araçları alıp götürdüğünü de ekliyorlar.

Şengal zor silinir izler bırakmış. Tepede yanıma soku-
lan Perihan “şimdi hemen burada bir anda IŞİD bizi 
kaçırabilir” diyor. Korkunun gerçeği aşan bir gücü ola-
biliyor bazen ama burada gerçek o kadar baş edilemez 
büyüklükteki. Bunu artık karikatürize eden, hepimizi 
güldüren hikâyelerle anlatıyorlar. Belki baş edilebi-
lir kılan, ama daha çok düşmanıyla alay edebilen bir 
gücü dışa vurarak. Annesi her sabah Suruç’a gelip geç 
saatlere kadar çalışan Suna, korkuyor; “Ya seni IŞİD 
kaçırırsa.” Kızına, günlerdir hiç durmadan çalışmak-
tan perişan halini gösterip, “korkma, IŞİD beni böyle 
görürse korkar kaçar” diyor, Sevinç. Evet korkar kaçar, 
ama savaşa, ölüme, yok edilmeye direnmenin, hayata 
sarılmanın, dayanışmanın gücünden korkar, kaçar.

Ölümün, acının, yerinden yurdundan edilmenin, 
her türlü kaybın insanların üstüne bütün ağırlığıyla 
çöktüğü bir yerde, her şeye rağmen ve inadına sürer 
yaşam. İçinde umut veren, gelecek vadeden güzellik-
leri yaratarak. Suruç’a, hayatı yeniden kuran, sürdü-
ren yanını da görerek bakmak... 
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Birlikte otuz yılı devirmiş dört kadın, dört yakın arka-
daş. Hiçbiri şiş tutup ilmek atmaktan daha fazla örgü 
bilmiyor. Hikâyeleri rengârenk örgü parçalarını bir-
leştirmeleriyle başlıyor. Acemi ilmekler minik batta-
niyelere dönüşüyor. Ördükleri battaniyeleri çevredeki 
hastanelere götürüyorlar önce, bebecikler çarşaflara 
değil de sıcak battaniyelere sarılsınlar diye. Sonra belki 
ilgilenen birileri çıkar diyerek sosyal medya üzerinden 
yapıp ettiklerini paylaşıyorlar. Daha bir yıl dolmadan 
9200 takipçi, 350’nin üzerinde faal gönüllüleri olu-
yor. Adını Sevgi Battaniyesi koyuyorlar grubun.

Az örgü bilenlerin, 15x15 cm haraşo kareler örüp 
göndermesini, biraz örgü bilenlerin bu karelerden 
20 tanesini birleştirerek etrafına birkaç sıra tığ geçip 
bebek battaniyesi olarak göndermesini istiyorlar. İyi 
örgü bilenlerden ise 0-12 ay bebek hırkası, yeleği, 
patiği, şapkası ve istedikleri modelde ve 70x70 cm 
ebatlarında bebek battaniyesi örüp ulaştırmasını ya 

da kareleri birleştirerek battaniye haline gelmesine 
destek olmalarını... Hiç örgü bilmeyenler ve örmeye 
vakti olmayanlar da uzun kollu yeni doğan ve/veya 
prematüre-3 ay, 3-6 ay, 6-9 ay body, yeni doğan giysi, 
patikli tulum, hastane çıkışı (3 parça yeterli), pijama 
takımı, çorap alıp gönderebiliyorlar.

Kısa zaman içinde dört bir yandan kargolar almaya 
başlıyorlar. Gönderilerin her biri, açıldıktan sonra 
isim bazında fotoğraflanıyor ve facebook sayfasında 
paylaşılıyor. Üreten gönüllülerden gelen her bir parça 
bilgisayarda veri girişi yapılarak stoğa alınıyor ve bir 
battaniye, 1 yelek veya hırka/ 1 patik, 1 body, 1 çorap, 
1 tulum / pijama, 1 şapka standardında birleştirilerek 
“Sevgi Battaniyesi” paketleri oluşturuluyor. Her pake-
te annelere yazılmış bir de mektup ekleniyor.

Doktorlar, hemşireler, muhtarlar, hastane çalışanları, 
sağlık memurları, sağlık ocakları, hastanelerin kadın 
doğum ve yeni doğan üniteleri, küçük köy ve bel-
delerdeki öğretmenler ve çeşitli mesleklerden duyarlı 
kişiler bulundukları/çalıştıkları yerdeki gerçek ihtiyaç 
sahiplerini belirleyerek dahil oluyorlar bu dayanışma 
ağına. Bebeğin yaşına, ihtiyaç durumuna göre en az 
yukarıdaki malzemeleri kapsayan sevgi battaniyesi 
paketi, bilgiyi veren gönüllüye kargo ile ulaştırılıyor. 
Gönüllüler de paketi elden teslim ederek bebeğin 
battaniyeye sarılı bir kare fotoğrafını gönderiyor. Fo-
toğraf facebook sayfasında emeği geçen destekçilerle 
paylaşılıyor. Tabii bunun istisnası var: Sığınaklarda 
kalan kadınlara gönderilen paketlerde isim, şehir, fo-
toğraf paylaşılmıyor. 

Şubat 2014’ten Kasım 2014’e 460 bebeğe ulaşıyorlar. 
Ankara başta olmak üzere Eskişehir, Çorum, Mardin, 
İstanbul’da pek çok üniversite ve devlet hastanesi bu 
dayanışma ağının parçası oluyor kısa zamanda. Bur-
sa, Çorum, Urfa, Antep, Balıkesir, Soma, Niğde, Van, 
Ağrı, Bayburt, Diyarbakır, Kars, Eskişehir, Tokat, Ar-
dahan, Batman, Adıyaman, Edirne’ye kadar gidiyor 
paketler. Yakın zamanda önce de farklı illerden kadın 
danışma merkezi ve sığınağı olan kadın örgütleri ile 
iletişime geçerek paketleri ulaştırmaya başlıyorlar.

Olan biten onca kötü şeyin ortasında sanki ne yapsak 
olmazmış gibi düşünürken, birbirini hiç tanımayan 
yüzlerce kadının birlikte yarattığı ve her geçen gün 
büyüyen bu dayanışma ağı umutlu ama cümleleri 
kurabilmemizi mümkün kılıyor. Samimi ve müteva-
zı bir girişimin nasıl da kolay karşılık bulabileceğini 
bize kanıtlıyor. 

Zehra Tosun

KADINLAR 
DAYANIŞMA 
ÖRÜYOR!

“Birbirini hiç tanımayan yüzlerce 
kadının birlikte yarattığı ve her 
geçen gün büyüyen bu dayanışma 
ağı umutlu ama cümleleri 
kurabilmemizi mümkün kılıyor.” 
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Gülden Treske

PHOOLAN DEVİ
Haydutlar Kraliçesi

10 Ağustos 1963 - 25 Haziran 2001

Zaman Yolcus u Kadınlar I I I

“Aynı insan olmaktan çıktım. Yeryüzünün ırmak ucunda bittiğini ve güneşin su 
içinde boğulduğunu sanan korkmuş küçük çocuk değilim artık. Durga gibi hayatta 

kalmak için ormanda vahşice savaşan yabani bir hayvan değilim.
Yüreğimde intikam duygusu yok artık.”
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“Ne okumam var ne de yazmam, işte öyküm... ...
Çoktan ölmüş olmalıydım ama hala yaşıyorum.”  

Phoolan Devi

Phoolan Devi 1996 yılında, kendi anlatım ve söz-
lerinden yazıya dökülen otobiyografisinde “Doğdu-
ğumda bir köpekten daha değersizdim, şimdi bir kra-
liçe oldum.” diyor. Gerçekten de öldürüldüğünde, 
yaşadığı yer olan Hindistan’dan binlerce kilometre 
uzaktaki gazeteler bile, “Kraliçe öldü!” diye haberler 
yaptılar. “Bandit Queen/Haydutlar Kraliçesi” Phoo-
lan Devi, bir öğle saatinde evinin kapısında, üç mas-
keli silahlının saldırısı ile başına ve vücuduna isabet 
eden beş kurşunla şöhretine uygun bir şekilde otuz 
sekiz yıllık hayatına veda etti. Çocukluğundan beri 
her türlü açlık, şiddet, dayak, taciz, tecavüz, cinayet, 
dağlarda çetecilik ve hapis hayatına dayanan bedeni; 
evinin önünde, Parlamentonun sabah oturumu dö-
nüşünde ölüme teslim oldu. 

Üç kurşun başına, iki kurşun vücuduna isabet et-
miş, hastaneye yetiştirilemeden ölmüştü. Koruması 
yaralanmış, saldıranlar bir araçla kaçmışlardı. Saldırı 
nedeni ile Parlamento çalışmalarına geçici olarak ara 
verildi, politikacılar ve sevenleri hastaneye akın etti. 
Seveni de çoktu, nefret edeni de...

Hindistan’ın “Haydutlar Kraliçesi/Bandit Queen” 
Devi, hayatı filmlere konu olmuş bir kraliçeydi. Son 
yıllarını saygın bir Parlamento üyesi olarak geçirmiş 
olsa da, kendisini kana susamış savaş, zafer, kudret ve 
intikam Tanrıçası Durga’ya benzetirdi. İki binli yılla-
ra uzanan bu inanılması zor hayat, geçmişten bir söy-
lence ya da bir film değil.  Daha karışık, daha derin, 
daha acı. Kesinlikle gerçek ve bu günden.

Devi, vahşi ormanlarında çetelerin, haydutların yol 
kestiği, Chamba Nehri vadisi Madhya Pradesh’te, 
sosyo-ekonomik olarak en alt kasttan -mallah-1, oku-
ma yazması olmayan bir çiftçinin kızı olarak doğdu. 
Dört kardeşli çocukluğu, yoksulluğun mücadele ve 
acıları ile geçti; ağır işçilik, şiddet, açlık, aşağılanma, 
taciz. Büyük babasının ölümünden sonra babası top-
rakları için amcası ile mücadele edememiş, amcası ve 
onun oğlunun yaptığı haksızlıklar Devi’de ilk büyük 
öfke krizleri ve başkaldırının tetikleyicisi olmuştu. 
Devi’nin itaatsizliklerinden bıkan amca oğlunun da 
önayak olması ile; on bir yaşında iken, kendisinden 
yirmi yaş büyük biri ile evlendirildi. 

Kocası ile yaşamaya dört yıl dayanabildi. Küçük bir 
kız çocuğuydu, defalarca kaçtı, fakat geri verildi.  Za-
ten kocasından kaçarak büyük bir kabahat işlemişti. 
Ayrıca sıska çocuk bedeni karılık yapmaya da diren-
diği için, artık kocası da onu istemiyordu.  Bu ise, 
olabilecek en büyük onursuzluktu. Sonunda kötü 
muamele gördüğü bu evlilikten annesinin de çabaları 
ile kurtulmayı başardı. 

Ancak, Devi’nin şiddet ve tecavüzden kaçarak baba 
evine dönüşü kimseyi mutlu etmeyecekti. Koca-
sız kalmış bir kadın, hem de çocuk kadın büyük 
bir uğursuzluk ve yüz karasıydı. Üstelik de nehirde 
çıplak yıkandığına dair söylentiler çıkmıştı. Asiydi, 
öfkeliydi ve pervasızdı. Yoksulluklarına, haklarının 
yenmesine isyan ediyor, baş kaldırıyor, gerektiğinde 
üst kasttan insanlara kafa tutuyordu. Yaptığı işlerin 
parasını alamayan ailesinden bir tek o hakları için 
korkusuzca mücadele ediyordu. En çok üzüldüğü de 
babasının ait olduğu kast yüzünden hakkını arama-
ması, sessizce, her tür aşağılanmaya razı olmasıydı. 
Bir yandan da kocasız olduğu için köyün erkekleri-
nin hedefindeydi. Uğradığı tecavüzün hesabını sor-
maya kalkıştığı, susup kabullenmediği için de çok 
suçluydu, kötü bir kadındı. Bu başkaldırıları, üst 
kastların haksızlıkları karşısındaki tavırları, hak ara-
yışları, öfke ve asiliği köyün ileri gelenlerini bıktırdı. 
Köyün kuyusundan su alması bile şikayet konusu 
oldu, o uğursuzdu. Toprak yüzünden çatışmalı ol-
dukları, babasının toprağını çalmakla suçladığı am-
caoğlu tarafından hırsızlıkla suçlanarak tutuklandı. 
Tutukluluğu sırasında da sürekli dayak yedi ve teca-
vüze uğradı, “dakoit/haydut”lukla suçlandı. Bir kez 
daha yoksulluğun, cahil bırakılmış olmanın acısı ile 
öfke, isyan ve korku ile doldu. Kızlar, oldukça yaygın 
olan tecavüz karşısında susup oturmalı, bunu kendi 
utançları olarak saklamalıydı. Oysa o şikayet etme 
cüretini gösterdi. 

Yirmi yaşları civarında bir haydut çetesi tarafından 
kaçırıldı. Devi, çete reisinin sürekli taciz ve istisma-
rına uğradı. Daha sonra çete reisini öldürerek, reisin 
yerini alan kendi kastından mallah Vikram’la sevgili 
oldu. İlk defa ailesi dışında bir insandan ilgi ve koru-
ma gördü, zor oldu ama ilk defa bir erkeğe güvendi. 
Birlikte ilk işlerinden biri de Devi’nin eski kocasının 
köyünü basmak oldu. İkisi bir arada, tren yollarını 
kestiler, üst kasttan evleri bastılar, rehineler alıp, adam 
kaçırdılar. Vikram eski çete üyesi iki haydut tarafın-
dan öldürülünce Devi, bağlanıp kaçırılarak ücra bir 
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köy olan Behmai’de günlerce toplu tecavüz ve istisma-
ra terkedildi. Köyde çıplak gezdirilerek teşhir edildi. 
Vikram ölmüştü ve vahşetin içinde tek başınaydı.

Devi eski çete arkadaşlarının yardımı ile buradan 
kaçmayı başardı ve çeteye katıldı. 

Artık aklında sadece intikam ve öfke vardı. Bir müd-
det sonra çete reisi olan Devi, 1981 yılında Behmai 
köyüne bu kez kendi isteği ile geldi. Omuzunda sila-
hıyla köy halkına seslenerek Vikram’ı öldürüp kendi-
sini yakalayan iki haydudu ve tecavüzcülerini verme-
lerini, yoksa hepsini öldüreceğini söyledi. İstediği iki 
haydut ortaya çıkmayınca da, dere boyuna götürüp, 
dizleri üzerine çöktürdüğü üst kasttan yirmi iki kişiyi 
öldürdü. Çevrede özellikle üst kastlardan zengin in-
sanların hedef alındığı soygunlar yaptı.  

Bu olaylar Devi’nin ününe ün kattı. Hindistan’ın 
Dasyu Sundari/ Güzel Haydut’u, alt sınıftan insanla-
rın kahramanıydı. Bulana ödüller konuldu, her yerde 
aranıyordu. Ancak alt kasttan köylüler onu seviyor 
ve koruyorlardı, yoksulların, hakkı yenilenlerin, hak 
arayamayanların kahramanı ve başkaldırısı olmuştu. 
Dört yıl dağlarda, çetesi ile birlikte kanun kaçağı ola-
rak yaşadı. 

Indira Gandhi hükümeti barışçıl bir çözüm için 
Devi’yi bir yıl süren, gizli görüşme ve pazarlıklar so-
nucu teslim olmaya ikna etti. Devi’nin teslim şart-
larına göre; kendisi ve adamları asılmayacak, hiç 
birine kelepçe takılmayacak, adamları sekiz yıldan 
uzun hapis yatmayacak ve erkek kardeşine iş, baba-
sına hakkı olan toprakları verilecekti. 1983 yılında 
soğuk bir Şubat akşamı, sekiz-on bine yakın hayranı 
tarafından karşılandığı bir kalabalıkta, on iki kişilik 
çetesi ile birlikte teslim oldu. Haki asker giysileri, 
başında kırmızı bandanası vardı. Silahlarını sadece 
Mahatma Gandhi ve Tanrıça Durga’nın resmi önüne 
teslim edeceği şartını koymuştu. Tüfeğini, fişekliğini 
ve zorla ikna edilerek bıçağını teslim etti. “Çürüme” 
olarak hatırladığı cezaevi yıllarında yazar Mala Sen 
ile tanıştı. Mala Sen’in “Haydut Kraliçe” kitabı daha 
sonra 1990 yılında filme çekildi ve Devi dünya ça-
pında meşhur oldu. 

Oysa Devi, kendi hakkında yapılan bu filmi hiç be-
ğenmemişti. Filmde kendi kararları ile hareket ede-
meyen ve sürekli tecavüze uğrayan bir kurban olarak 
gösterildiğinden şikayet etti. Kadınların kurban ola-

rak gösterilmesine, üst kastlara ait erkeklerin; alt kast 
kadınlarını kendi malları, taciz ve tecavüzü de hakları 
olarak görmelerine dikkat çekti. Hem bedenen hem 
ruhen çok acı çekmiş, tacize, tecavüze uğramış an-
cak ömrü de bunun öfke ve başkaldırısı ile geçmişti. 
“Kurban” olmayı hiç kabullenmedi.

Otuzun üzerinde suçla tutuklanmıştı, ancak hiç 
mahkeme önüne çıkarılmadı ve on bir yıl hapiste 
yattı. Diğer çete üyeleri sekiz yılda serbest kalmış-
lardı. Sonunda 1994 yılında hakkındaki suçlamalar 
düşürüldü ve affedilerek cezaevinden çıktı. Affından 
iki yıl sonra aşağı kast ve azınlıklardan destek gören 
Samajwadi Partisi’ne katıldı. Evlendi, kendini eğitti 
ve politikacı oldu. 1996 yılında Parlamentoya girdi. 
Bir sonraki seçimlerde kaybettiyse de 1999 yılında 
seçimleri tekrar kazanarak Parlamentoya geri döndü.

Sevenleri, ne haydutluk, ne hırsızlık, ne cinayet; 
Devi’nin en büyük suçunun Hindistan’ın kast siste-
mine, ezilmeye ve yoksulluğa karşı çıkması olduğu-
nu savundu. Sevgilisi Vikram’ı öldürenleri saklayan, 
kendisine işkence ve tecavüz edilen Behmai köyüne 
intikam için gittiğinde, elinde megafonla tüm köye 
“...Ben Phoolan Devi...” diye bağırmış ve istediği ki-
şileri teslim etmezlerse başlarına gelecekler konusun-
da tehditler savurmuştu. Bir mallah, hem de kadın, 
böyle meydan okuma cüretini nasıl gösterebilirdi... 
İleride “Behmai Katliamı” olarak anılacak olay, üst 
Thakur2 kastından 22 kişinin ölümü ile sonuçlanmış, 
olayın geçtiği Uttar Pradesh Eyalet Başkanı istifa et-
mek zorunda kalmıştı. 

Teslim olana kadar hiç fotoğrafı olmamıştı. Hin-
distan’ı sarsan bu haydut, görenleri şaşırtan, minicik 
bir kadındı. 

Dünya onu başka türlü ağırlasaydı belki çok başka 
bir hayatı olurdu. Otobiyografisinde ki son söz bö-
lümünde, “sadece saygı görmek”, “Phoolan Devi bir 
insandır demelerini istedim” diyor. Bulabildiği tek 
yol kanun dışı ve şiddet de olsa o kendi insanlığından 
hiç vazgeçmedi. Hapisten çıktığında onu yepyeni, 
çok değişik bir hayat bekliyordu. O güne kadar bir 
dini kitap olan Ramayana dışında tek bir kitap bile 
görmemiş olan Devi’nin sözleri ile kendi hayatının 
kitabı yazıldı:

Aynı insan olmaktan çıktım. Yeryüzünün ırmak 
ucunda bittiğini ve güneşin su içinde boğuldu-
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ğunu sanan korkmuş küçük çocuk değilim artık. 
Durga gibi hayatta kalmak için ormanda vahşice 
savaşan yabani bir hayvan değilim.
Yüreğimde intikam duygusu yok artık.
........
Birçok kez yardım isteği ile elimi uzattım ama kim-
seye ulaşamadım. Bana pislik, cani dediler. Hiç bir 
zaman kendimi iyi bir insan olarak görmedim ama 
bir cani de değilim. Tek yaptığım bana çektirdik-
lerinin aynısını erkeklere iade etmekti. Vahşi or-
manda hayatta kaldım. Şimdi de benim çektikleri-
mi çeken insanlara yardım etmek amacıyla kentte 
hayatta kalabilmek için Tanrı’ya dua ediyorum. 
(Devi, Cuny, Rambali, 1997,  s: 495-497)

Keşke ona yeryüzünün ırmak ucunda bitmediğini 
tüm bu şiddete gerek kalmadan öğretecek, kız ço-
cuklarının törenlerle babalarının yaşındaki erkeklere 
tecavüz edilmeye gönderilmediği başka bir dünya ta-
savvuru olsaydı. 

Phoolan ismi “çiçek gibi, çiçek tanrıçası” anlamına 
geliyordu. 

Phoolan’ın katili yakalanarak ömür boyu hapse 
mahkum edildi. İlk yakalandığında Behmai katlia-
mının intikamını almak için öldürdüğünü söyledi. 
Phoolan’nın sevenleri sonuçtan çok tatmin olmadı-
lar. Ateş eden birden fazla kişi olduğu ve olayın arka-
sındaki gerçek kurgunun ortaya çıkarılamadığından 
şikayet ettiler.
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Notlar
1. Mallah: Diğer üst kastların hizmetkarı olarak gö-
rülen “Şudra” kastının en alt dallarından. Kayıkçılar 
ya da daha geniş anlamı ile ırmakla ilgili etkinliklerle 
uğraşanları kapsıyor.
2. Thakur: Brahman’lardan sonra gelen ve üst bir 
kast olan savaşçı “Kşatriya” kastından gelirler. Genel-
de toprak sahibi, iyi yaşam koşulları olan bir grubu 
kapsıyor. 

“Kocasız kalmış bir kadın, hem de 
çocuk kadın büyük bir uğursuzluk 
ve yüz karasıydı. Üstelik de nehirde 
çıplak yıkandığına dair söylentiler 
çıkmıştı. Asiydi, öfkeliydi ve pervasızdı. 
Yoksulluklarına, haklarının yenmesine 
isyan ediyor, baş kaldırıyor, gerektiğinde 
üst kasttan insanlara kafa tutuyordu.”

  149



Göksen Şahin

KADIN VE DOĞA: 
GELECEĞİ BİRLİKTE YAZMAK

“Kadının yüzlerce yıldır devam ettirdiği doğanın ritmindeki hayatın 
sürdürülebilirliği yerini erkekler tarafından tasarlanmış büyük ‘yeni teknoloji’ 
projeleri ile doğanın talan edilmesine bırakmıştır. Kadının doğayla bağı, erkek 

egemen büyüme politikaları sebebiyle tehdit edilmektedir.”
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Doğanın kuralları var. Örneğin, doğada her şey bir-
birine bağlıdır. İngiltere’nin nükleer atıklarının So-
malili korsanlarla olan ilişkisi gibi; aile başına üç 
çocuk talebi de Yırca Köyü’ndeki zeytin ağaçlarıyla 
doğrudan ilişkilidir. Ne de olsa insan türü, her ne 
kadar kibri sebebiyle doğanın efendisi gibi davransa 
da, aslında doğanın bir parçasıdır. Özellikle de kadın, 
doğaya her şeyden biraz daha fazla bağlıdır. 

Doğanın bir parçası olarak kadın, dünya gıda üre-
tim süreçlerinin en önemli bileşenlerinden birisidir. 
Dünyadaki, özellikle de az gelişmiş ve gelişmekte olan 
ülkelerdeki tarımsal üretimin çok büyük kısmı ka-
dınlar tarafından gerçekleştirilmektedir. Bunun yanı 
sıra, yine dünya nüfusunun büyük bölümünün yaşa-
dığı az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde hanenin 
devamlılığının sorumluluğu da kadına yüklenmiştir.  
Uzak mesafelerde yol kat edip suyu haneye ulaştır-
mak, tohumları saklamak, türün devamlılığını kadın 
bedeni ve doğanın ritmine uygun şekilde devam et-
tirmek uzun yıllardır kadına atfedilen sorumluluklar. 
Bütün bunların sonucu olarak, kadın dünyanın bir-
çok yerinde orman, su, toprakla erkeklere göre çok 
daha fazla temas halindedir ve kendi hayat ritmini; 
ormanla, suyla, toprakla uyum içinde olacak şekilde 
biçimlendirmiştir. Dolayısıyla, kadının doğayla olan 
ilişkisi bir erkeğin doğayla olan ilişkisinden çok daha 
farklı, çok daha yakındır. Örneğin, dünyanın bir-
çok ülkesinde olduğu gibi Senegal’de de ormandan 
odun dışı ürünleri (mantar, giysi boyamak için bitki 
kökü, bitkisel ilaç için otlar vb.) toplayanlar çoğun-
lukla kadınlardır. Ülkenin odun kömürü üretimi için 
ormanlarını kesme politikası erkeklerden daha fazla 
kadınları etkilemektedir. Senegal’de kadınlar kendi 
inisiyatifleriyle sivil toplum kuruluşları kurmuş, or-
mansızlaşmayı devlete rağmen engellemek için ulus-
lararası kampanyalar yapmaktadırlar.   

Az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde dayatılan 
hızlı büyüme politikaları, kısa zamanda yüksek bü-
yüme rakamlarına erişmeyi hedeflemektedir. Bunun 
için, insan emeğinin yanı sıra doğanın tüketilmesi 
son derece hızlanmış ve suların barajlara veya boru-
lara doldurulması, tarım alanlarının yok edilip ma-
denlere açılması, kadınların yakacak ve yiyecek için 
hayati önem verdiği ormanların hızla kesilip şehirleş-
meye açılması süreçleri gözle görülür şekilde artmış-
tır. Bu politikalar, toprak, su, orman gibi doğal kay-
nakları kadınların denetiminden çıkartıp, doğanın 
verimliliğini tehdit eder şekilde büyüme politikaları-

nın hizmetine vermiştir. Kadının yüzlerce yıldır de-
vam ettirdiği doğanın ritmindeki hayatın sürdürüle-
bilirliği yerini erkekler tarafından tasarlanmış büyük 
‘yeni teknoloji’ projeleri ile doğanın talan edilmesine 
bırakmıştır. Kadının doğayla bağı, erkek egemen 
büyüme politikaları sebebiyle tehdit edilmektedir. 
Örneğin Türkiye’de Greenpeace rakamlarına göre 
yaklaşık 80 adet yeni termik santral planlanmakta-
dır. Bu termik santrallerin yanı sıra ülke çapındaki 
binlerce HES projesi de çoğunlukla tarım alanlarını 
etkilemektedir. Ülke genelinde tarımda yoğunluklu 
olarak kadın işçilerin çalıştığı göz önüne alınırsa; ül-
kenin erkek nüfusun yoğunluklu çalıştığı demir- çe-
lik, çark ocakları, hurda metal, inşaat (enerji yoğun 
sektörler olduğu için bu sektörler örnek verilmiştir) 
gibi sanayi sektörlerini beslemek için; kadın işçilerin 
çoğunlukta olduğu tarım sektöründen fedakârlık et-
tiği ortadadır. Bu durum yalnızca yerel tarımsal üre-
tim kapasitesinin kısa dönem enerji yatırımları için 
feda edilmesine ve uzun dönemde gıda güvenliğinin 
tehlikeye girmesine sebep olmaz; aynı zamanda da 
kadının çalışma alanının ortadan kaldırılmasını da 
beraberinde getirir. Termik santraller için tarlaları 
kamulaştırılan köylerde öncelikle kadınlar işsiz kal-
maktadır. Bölgelerine yapılan termik santral için tar-
lalarına el konmasa ve tarımsal faaliyetlerine devam 
etseler bile; termik santralin külleri ve dumanı ile 
etrafa yayılan civa, arsenik gibi atıklardan öncelikli 
olarak etkilenenler tarlada çalışan kadınlar olmak-
tadır. Hem kendi sağlıkları tehdit altına girmekte; 
hem de bu atıklardan etkilenen tarımsal ürünlerinde 
verim kaybı olduğu için günlük ücretleri düşmekte 
ve ekonomik olarak zarar görmektedirler. 

Bunun bir başka örneği de küresel iklim değişikli-
ği gerçeğidir. İklim değişikliği sebebiyle örneğin 
Afrika’da Sahra altı bölgesindeki su kaynaklarının 
büyük kısmı kurumaktadır. Bölgedeki kadınlar eski-
den günde 5 km yürüyerek evin içme suyu ihtiya-
cını karşılayabilirken; şimdi günlük 15 km. mesafe 
kaydetmelerine rağmen su bulamamaktadırlar. Do-
layısıyla ‘sanayileşme devrimi’nden bu yana fosil ya-
kıt tüketimi, bütün bu süreçlerden haberi olmayan 
dünyanın en yoksul sınıflarını etkilerken; özellikle de 
en yoksul sınıflardaki kadınlar, ekolojik döngülerin 
değişmesinin sonuçlarını erkeklerden çok daha fazla 
hissetmektedir. 

Kadın tarafından üretilen ve hayatın devamlılığını 
sağlayan servetin büyüme politikaları tarafından de-
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ğersiz görülmesi ve yok edilmeye hazır öncelikli alan 
olarak belirlenmesi bir dizi itibarsızlaştırmayı ve yeni 
bir ‘yoksulluk’ algısını da beraberinde getirmiştir. Bü-
yüme politikasının dayattığı yoksulluk kavramı, bil-
diğimiz anlamıyla yoksunluk kavramından farklıdır. 
Büyüme, sistemin devamını sağlamak için sürekli tü-
ketim gereksinimini dayatır. Sözünü ettiği tüketimin 
ise kişilerin bildiği yöntemlerle ihtiyaçlarını karşıla-
ması şeklinde değil; kendisinin belirlediği metalarla 
olması gerektiğini dayatır. Örneğin, geleneksel yollar-
la hayatını sürdürebilen ve sütünü mahallesine gelen 
sütçüsünden alan bir kadını yoksul sınıfına sokarak, 
itibarsızlaştırır. Eskiden mahallede dolaşan seyyar 
manavdan veya mahalleye gelen yerel çiftçiden ihti-
yaçları satın almak normalken; büyüme araçları bunu 
bir yoksulluk belirtisi olarak hedef gösterir. Büyüyen 
bir ülkede gelişmişlik göstergesi olarak yapılması ge-
reken, marketten alınan kutulanmış sütün tüketil-
mesidir. Dolayısıyla, evindeki bir ineğinden sağdığı 
sütü satarak hayatta kalabilen küçük çiftçi modeli bi-
tirilmiş, endüstriyel bir tüketim modeli onun yerini 
almıştır. Bir diğer çok göz önündeki örnek ise köylü-
lüğün itibarsızlaştırılmasıdır. Dünyada ürettiği ile ha-
yat veren tek sınıf olan köylü sınıfı, kendi ürettiğini 
tükettiği ve tüketim araçlarının parçası olmadığı için 
sistematik şekilde itibarsızlaştırılmaktadır. Kentlilerin 
dilinde köyden ne kadar uzaklaştığını gösterebilmek 
önem kazanır. Televizyon gibi medya araçlarında, 
kentlilik övgüsü yapan program ve dizler sonucu köy-
den kente göç teşvik edilir ve “kentlilik rüyası”nın altı 
çizilir. Geçtiğimiz günlerde, Amerika’daki en büyük 
göçmen örgütlerinden birinin genel sekreteri bu ko-
nuyu konuştuğumuz bir toplantıda şunun altını çiz-
mekteydi: “Biz buraya(ABD) ilk geldiğimizde çok fa-
kir çiftçilerdik. Bir giysiyi nesiller boyunca giyer; her 
gıdayı sonuna kadar tüketirdik. Enerjiyi en az şekilde 
kullanıp, en az fatura ödemeye çalışırdık. Yani ba-
karsanız, onların hedef gösterdiği ve kurtulmak için 
şehirli olup çok çalışmamızı dayattıkları ‘fakirlik’ten 
daha sürdürülebilir bir yaşam ben hiç görmedim. 
Sonra biraz para kazandık ve bizi daha büyük evler-
de, daha büyük arabaları, daha büyük garajları olan 
yerlerde yaşayıp, paramızı sonuna kadar tüketmemiz 
gerektiğine inandırdılar. Şimdi ise bu durumdan ra-
hatsız olan bizleri sakinleştirmek için ‘sosyal sorum-
luluklarımız’ adıyla, bizi çok uzun zaman önce zorla 
koparttıkları az tüketme üzerine kurulu alışkanlıkla-
rımıza geri döndürmeye çalışıyorlar. Tabii ki bu sefer 
de sosyal sorumlu olanların ismini verip, yine sadece 
onları tüketmemizi işaret ederek...” 

Bildiğimiz anlamıyla yoksunluk kavramı hızlı geliş-
mekte olan ülkelerde yerini büyüme politikalarıyla 
belirlenmiş yoksulluk kavramına bırakmaktadır. Bu-
nun sonucu olarak ise, kadının geleneksel yollarla ih-
tiyacı karşılaması itibarsızlaştırılmakta; yeni metalara 
dayalı ihtiyaç ekonomisinin devamlılığı ise daha fazla 
enerji, dolayısıyla daha fazla doğa sömürüsünü bera-
berinde getirmektedir.

Doğanın daha çok sömürülmesi ise doğada her şe-
yin birbirine bağlı olması ilkesi gereği yaşamın tüm 
dengelerini etkilemektedir. Dolayısıyla doğa ve kadın 
ilişkisi, aynı anda bir büyük adalet tartışması olarak 
da karşımıza çıkmaktadır. Doğanın sömürülmesin-
den, en çok etkilenenler toplumların en düşük ge-
lirlileri olmaktadır. Toplumların en düşük gelirli 
grupları içerisinde, hanenin devamlılığını sağlamak 
sorumluluğu kadına yüklendiği için kadın sosyal ve 
ekonomik olarak en çok adaletsizliğe uğrayan kesim 
olmaktadır.

Bu adalet sorununa müdahale konusunda ise, do-
ğayla kurdukları daha yakın bağ sebebiyle kadın-
lar doğayı koruma konusunda erkeklerden çok 
daha duyarlı ve çok daha öncü davranmaktadırlar. 
Hindistan’da Chipko hareketini başlatan kadınlar-
dan; Türkiye’de Gerze’deki termik santral mücade-
lesine kadar tüm ekoloji mücadelelerinde kadınlar 
ön plana çıkmaktadır. Toprağını, suyunu, ormanını, 
ağacını korumak için en önde jandarmaların karşısı-
na dikilenler kadınlar olmaktadır. Doğa mücadelesi-
nin devamlılığının kadınların doğayla kurdukları bu 
harmoniye sahip çıkmalarına ve ekoloji hareketinin 
içinde varlıklarını büyütmelerine bağlı olduğu orta-
dadır. Sonuç olarak, büyütme iddiasında olanların 
doğamızı tüketerek yaşam alanlarımızı küçülttüğü 
bu noktada, yapılması gereken tek şey birlikte ada-
letsizliğe uğrayanların, kendi tarihlerini de birlikte 
yazmasıdır.

“Büyüme, sistemin devamını 
sağlamak için sürekli tüketim 
gereksinimini dayatır. Sözünü 
ettiği tüketimin ise kişilerin 
bildiği yöntemlerle ihtiyaçlarını 
karşılaması şeklinde değil; 
kendisinin belirlediği metalarla 
olması gerektiğini dayatır.”
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1977 yılında Londra’da İskoçyalı şarkıcı Maggie Ni-
cols ve İngiliz fagot sanatçısı ve besteci Lindsay Co-
oper (Henry Cow grubu üyelerinden) tarafından 
kurulmuştur. Diğer grup üyeleri ise çello ve basta 
Georgie Born, piyanoda Cathy Williams, Trompet-
te Corinne Liensol tarafından oluşmaktaydı. Onlar 
dönemin doğaçlama yapan ilk kadın grubu olmuştur.

Grup üyelerinden Irène Schweizer, grupları hakkın-
da şunları söyledi: “Amaç, bir kadın grubu kurmaktı. 
Yüzlerce erkek üyeden oluşan gruplar var ve biz bir 
kadın grubunun gücünü göstermek istiyorduk; as-
lında provokatif anlamlıydı. Fakat grubumuz diğer 
bazı gruplar tarafından anlaşılmadı ve kolay kolay 
hazmedilemedi. Müzikal seviye çok farklıydı. Biz 
gövde gösterisi yapmak istemiyorduk, biz kadınların 
ne gibi yeteneklere sahip olduklarını ve kadınların da 
her şeyi yapabileceklerini göstermek istiyorduk.”

1970’lerde serbest doğaçlama müzik mekânın çoğun-
lukla erkek heteroseksüellerin hâkimiyetinde olduğu, 
kadınların dışlandığı yönünde bir düşünce vardı. Ka-
nadalı akademisyen Julie Dawn Smith 2004 yılında 

Leyla Diana Gücük

Feminist Improvising Group 
(FIG)

yazdığı “Playing Like a Girl: The Queer Laughter of the 
Feminist Improvising Group” (Kız Gibi Çalmak: Fe-
minist Doğaçlama Grubunda Kuir Kahkaha) başlıklı 
makalesinde, “cinsiyet farklılığı, toplumsal cinsiyet 
ve kadın cinselliğine ilişkin kadın doğaçlamacıların 
özgürlükleri ilginç bir şekilde serbest caz ve serbest 
doğaçlama söylem ve pratiklerini içermiyordu” diyor. 
FIG, beyaz, siyah, lezbiyen, heteroseksüel, işçi sınıfı 
ve orta sınıf kadınlardan oluşuyordu. 

Maggie Nicols grubun tüm altyapılardan ve farklı mü-
zisyenlik düzeylerinden kadınlara, hatta doğaçlama 
tecrübesi olmayanlara da açık olmasını istedi. Beklen-
meyen sonuçlar elde edilmesini sağlayan farklı yete-
nekleri, zayıflık olarak değil, güç olarak gördü. Eleştir-
men Dana Reason Myers’a göre, “Ortaya çıkan müzik, 
bilhassa kadın, müzisyen, doğaçlayan ve dernek tem-
silcilerinin siyasetini içeren, özgün müzik olmalıydı.” 

Üyelerden bazıları temel müzik becerilerine sahip ol-
masa da, “siyasi yönden tamamdılar” ve doğaçlamaya 
çok çabuk adapte oldular. Serbest doğaçlamanın do-
ğası gereği, kadınlar yeterlilik kaygısı olmaksızın mü-
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zik icra edebiliyordu. Georgie Born, “erkeklerle bir-
likte çaldığınızda, içinde rekabet unsuru var; kadınlar 
tarafından tehdit edildiklerini hissetme eğiliminde-
ler. Sadece kadınlardan oluşan bir müzik ekibinde 
bu baskı ortadan kalkıyor” ifadesiyle FIG’in karma 
bir gruptan farklı işlediğine dikkat çekiyor. Ayrıca, 
”erkekler olmadığında, kadınlar birbirine karşı daha 
dürüst ve açık; grup üyelerinin yaptıkları işlere algı-
ları daha açık” diye ekliyor. 

FIG lezbiyen cinselliğini doğaçlama performansla-
rıyla bütünleştirdi: sahne performansları, Smith’in 
“müzisyenlerin birbirine dokunmasını yasaklayan 
müzik adabı ve eril rekabet tabularının ihlali” olarak 
tanımladığı gibi, genellikle kucaklamalar ve itiş kakış 
içeriyordu. Smith bunu heteroseksüelliğin reddedil-
mesinin dişi cinselliğinin geliştirilmesi imkânları ya-
rattığı biçiminde yorumluyor. 

Smith, heteroseksüel doğaçlamacıların genellikle 
kadınları seyirci olarak dikkate almadıklarını, onla-
rı “eş, kız arkadaş veya hayranlar grubu” olarak gör-
düklerini yazıyor. FIG‘in bu fırsatı, doğaçlamacılarla 
kadın dinleyiciler arasındaki ilişkiyi değiştirmek için 
kullandığını anlatıyor. “FIG sosyal ve teknik ustalık-
larını kullanarak kadınlarla ilgili konularda doğaç-
lama yaptı ve böylece başka koşullarda doğaçlama 
kavramıyla ilgilenmeyecek olan kadınları da müziğe 
çekti.” Smith, doğaçlama teknikleri hakkında bilgi-
si olmayan kadınların bile sahnede diğer kadınların 
zevki için bedenlerini ve müziklerini öne çıkaran ka-
dınlar grubuyla ilişki kurabildiğini söylüyor.

The Guardian gazetesi FIG’in müziğini genellikle 
“akla gelebilecek tüm ses üretici nesnelerle üretilen 
sert trombon akoru, açılı patlamalar, hareketli koş-
malar” içeren, zaman zaman “blues’u andıran ağıt-
lar” veya tangolara geçiş yapan fakat bir takım erkek 
doğaçlama gruplarının duyabileceği soyutluğa açı-
lan süresiz maceralardan farklı” bir müzik şeklinde 
tanımladı. Amerikalı akademisyen David G. Pier, 
FIG’in canlı performanslarını geliştirmek için, “yüz-
lerindeki kuir seksiliği ve feminist şok siyaseti” olarak 
tanımladığı serbest cazın “keskin tınıları”nı kullandı-
ğını ifade etti. 

Smith, FIG performanslarını “erotizmin ses müzake-
resi, direniş, özgürleşme, keyif, haz, güç, aracı ve de 
münferit doğaçlayanlar ve dinleyiciler kitlesi arasın-
da çok katmanlı bir çağrı -cevap” şeklinde tanımladı. 

Ayrıca, FIG’in “kadınların kahkahasına kendi doğaç-
lama kahkahasıyla cevap veren dinleyiciye fırsat yara-
tarak, dinleyicilerin/yorumcuların çalışmayı kuir ba-
kış açısından değerlendirmesini sağladığını” ekledi.

FIG hakkında yorum yapanlar ya çok pozitif ya da 
çok negatif olmuşlardır.

1983 yılında FIG grubu üyelerinden Annick Noza-
tı ve Joëlle Léandre, European Woman Improvizing 
Group’u (EWIG) geliştirdiler. Bu isim seçildi çünkü 
tüm bu kadın hareketleri içinde aktif idiler. 

Canaille-Festivali için EWIG, emprovize çalabilecek 
tüm elemanları bir araya getirdi. 1986 Nisan ayında 
Katerina Goth “Kültür zaten Getto içinde” etkinliği 
ve Frankfurt’ta arena açık hava tiyatrosunda ücret-
siz konserler verdi. Halka ve kadınlara ulaşmak için 
önemli halk festivalleri yaptılar. Zürih, Lyon, Berlin, 
Viyana, Amsterdam gibi birçok önemli kente turne-
ler düzenlediler.

Grup Üyeleri
Maggie Nicols - vokal
Lindsay Cooper - fagot, obua, sopranino saksofon, 
piyano
Georgie Born - çello, bas gitar
Corinne Liensol - trompet
Cathy Williams - keyboard, vokal
Irène Schweizer - piyano, davul
Sally Potter - vokal, alto saksofon
Annemarie Roelofs - trombon, violin
Frankie Armstrong - vokal
Angèle Veltmeijer - flüt, tenor saksofon, soprano sak-
sofon
Françoise Dupety - alto saksofon, gitar
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TIME DERGİSİ FEMİNİST SÖZCÜĞÜNÜ 
YASAKLATMAYA ÇALIŞIYOR  

Son sayılarda dergiye de yansıdığı üzere ABD’de ka-
dın starlar ardı ardına feminist olduklarını açıklamış-
tı. Time dergisinin yönetimi bundan o kadar rahat-
sız olmuş ki, “tanınmış kadınların feminist rozetini 
takmak zorunda kaldıklarını” iddia ederek, 2015’te 
artık duymak istemediğiniz, sizce yasaklanması gere-
ken, en kötü sözcükler anketine “feminist”i de bir şık 
olarak koymuşlar. Aslında anketin tek amacı feminist 
sözüne karşı eski önyargıları alevlendirmek ve diğer 
şıklar da (kısaltmalar, internet argosu ve yanlış yazıl-
mış sözcükler) fındık fıstıktan eklenmiş gibi durmu-
yor değil. Bakınca sanki aralarından farklı olanı bu-
lunuz sorusu gibi adeta. Time’ın bu tavrını protesto 
etmek için bir imza kampanyası başlatıldı. 
 
Bundan birkaç gün önce de, cinsiyet eşitliğine yaptı-
ğı katkılardan ötürü “Haydi, Eşitliği Gerçeklik Hali-
ne Getirelim” etkinliğinde kadın hakları savunucusu 
olarak tanınarak onurlandırılan Salma Hayek, gün-
deme oturmuştu. Ünlü oyuncu konuşmasında, “femi-
nist olmadığını, eğer erkekler bugün kadınların ya-
şadıklarını yaşıyor olsaydı onların hakkı için de aynı 
tutkuyla mücadele edeceğini ve eşitliğe inandığını” 
belirterek feminizm hakkındaki fikirleriyle izleyicile-
ri şoke etmişti. 

Ünlülerin feminist olmakla ilgili söyleyecekleri daha 
uzun süre tartışılacağa benziyor. (Kaynaklar: Jezebel, 
The Guardian, bust.com, msmagazine.com)

EN BEKLEMEDİĞİMİZ ERKEK DE 
TACİZCİ ÇIKARSA: SEN DE Mİ COSBY AMCA?!  

Çocukluğumuzun babacan Bill Cosby’si, son yıllarda 
ondan fazla kadın tarafından hakkında açılan cin-
sel taciz ve tecavüz davaları ile gündem oldu. Bu yıl 
Cosby Show’un 30. yılı dolarken twitter’dan insanlara 
diziden hatırladıkları sözleri ve sahnelerdeki fotoğ-
raflarını birleştirmeye çağırdı. Ama sonuç beklediği 
gibi olmadı, insanlar genelde cinsel taciz konularını 
gündeme taşırken basın da “Cosby’nin taktiği geri 
tepti” başlıkları attı. Sonrasında eşiyle TV programına 
katılan Cosby, sunucunun “suçlandığınız konularda 
söyleyecek bir şeyiniz var mı” sorusunu yanıtlamadı, 
başını sallayarak susmakla yetindi. (Kaynak: Huffing-
tonpost, cnn.com, vulture.com)

Hazırlayan
Ülkü Özakın

İRAN’DA TECAVÜZCÜNE 
ZARAR VEREMEZSİN

İran’da kendisine tecavüz etmek isteyen eski istihba-
ratçıyı öldürdüğü için idam cezasına çarptırılıp tüm 
tepkilere karşın idam edilen Reyhaneh Jabbari’nin 
ölmeden önce annesine yazdığı mektup yayımlandı. 
Kendisine yöneltilen suçlamaları reddeden Jabbari’nin 
annesinden son isteği organlarının bağışlanması oldu. 
(Kaynak: AWID)
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EBOLA SALGINININ CİNSİYET BOYUTU

Liberya’da Ebola’ya yakalanan ya da bu nedenle ölen-
lerin yüzde 75’i kadın. Washington Post’un haberin-
de araştırmayı yürüten Duncan-Cassell’e göre bunun 
nedeni, kadınların bakımdan sorumlu tutulması. Bir 
çocuk hastalandığında “annene git” deniyor. Sınır ka-
çakçılığında kadınların Gine ve Sierra Leone’deki haf-
talık pazarlara gidip gelmesi de etkili. Ayrıca ailede 
bir ölüm olduğunda cenazeyi de bir kadın, teyze ya da 
yaşlı bir akraba, hazırlıyor. Ebola hastalığının vücut 
sıvılarıyla geçtiği düşünülürse, Ebola’dan ölenlerin 
cenazelerindeki geleneksel pratikler ve ritüeller, virü-
sün bulaşması için ortam hazırlıyor. (Kaynak: Open 
Democracy 50.50, Washington Post)

HOLLABACK, NEW YORK SOKAKLARINDAKİ 
SIRADAN SÖZLÜ TACİZİ KAYDETTİ 

Dergimizde daha önce de yer alan sokak tacizi karşıtı 
Hollaback grubu bir deney yaptı, deneyi grup adına 
gerçekleştiren Shoshana Roberts, 10 saat boyunca 
New York sokaklarında gezerken 108 kez sözlü tacize 
uğradı. Roberts, bu sırada sırt çantasında gizli kame-
ra taşıyan film yapımcısını izleyerek yaşadığı tacizleri 
kayda aldı. 24 yaşındaki gönüllü, basit bir siyah bir 
t-shirt ve kot pantolon giyiyordu ama bu vücuduna 
dair yorumlarda bulunan erkekleri durduramadı, 
bazıları onu dakikalarca takip etti. Kaydedilen taciz-
lerin görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşıldı. 
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ne göre, kadın-
ların üçte biri aralarında sokak tacizinin de yer aldığı 
“Dokunma-içermeyen İstenmeyen Cinsel Deneyim-
ler” yaşıyor. (Kaynak: Washington Post, Cumhuriyet, 
Youtube.com)  

UKRAYNA’DA DEHŞET VEREN HABERİN 
GERÇEKLİĞİ TARTIŞILIYOR  

Aşağıdaki haber bazı küçük internet siteleri yanında 
bizim basında da yer aldı ama araştırınca doğruluğu 
teyit edilemiyor. Ukrayna İçişleri Bakanı da benzer 
söylentiler gibi bunun da kanıtının olmadığını söyle-
yerek haberi yalanladı. Başka bir internet sitesinde yer 
alan habere göre ise Zakharçenko, Rus Televizyonu 
Lifenews‘e asla böyle bir açıklaması olmadığını söy-
ledi. Lifenews, tek söylenenin çatışmaların başından 
beri 30-400 kızın kayıp olduğuna dair bir açıklama 
olduğunu vurguladı. Doğrulanamayan dehşetengiz 
haber aşağıda, savaşın psikolojik boyutunun bu tür 
haberlerle yapılması bile tiksinti verici: 

“Donetsk Halk Cumhuriyeti Başbakanı, Ukrayna 
İçişleri’ne bağlı taburun konuşlandığı bir kentte 286 
tecavüze uğramış kadın cesedi bulduklarını açıkladı. 
400 civarında kadının halen kayıp olduğu bildirildi. 
Rus haber ajansı Ria Novosti’nin haberine göre, Do-
netsk Halk Cumhuriyeti Başbakanı Aleksandr Zak-
harçenko, Kiev güçlerinin konuşlandıkları Kranoar-
miyesk kentinde 286 tecavüze uğramış kadın cesedi 

ALMANYA’DA TRAFİK IŞIKLARINDA KADIN 
GÖRÜNÜRLÜĞÜ TARTIŞMASI BİTMİYOR 

Berlin’li bazı yerel siyasetçiler trafik ışıklarındaki er-
kek figürüne ayrımcı olduğu gerekçesiyle ne zaman-
dır karşı çıkıyor. Erkekleri sembolize eden figürlerin 
yanı sıra kadınların da trafik ışıklarında yer bulma-
sı isteniyor. Hal-i hazırda birkaç yerde kullanılan 
ışıkların yaygınlaşması için uğraşan Sosyal Demok-
rat Parti Berlin Mitte ilçe meclis temsilcisi Martina 
Matischok-Yeşilçimen’e göre trafik ışıklarında sadece 
erkek figürleri olmamalı: “Çünkü bu değişim ken-
tin genel imajı için gerekli. Kadınlar bu kent imajına 
dâhil ve o zaman bir kadın da ışıklarda görülebilmeli 
diye düşünüyorum.” Muhazafakar CDU’lu Kiske ise 

şimdiden bir sonraki tartışmadan korkuyor: Ne erkek 
ne kadın olanlar için bir trafik ışığı... “Şimdi kadın-
lar için trafik ışığı yapılırsa, o zaman ne kadın ne de 
erkek gibi hisseden transseksüel insanlar için de aynı 
haklar söz konusu” diyerek işi yokuşa sürmekte ge-
cikmiyor. Bizse onun da yolu bulunur Kiske diyoruz. 
(Kaynak: DW Türkçe) 
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hükümeti burada bir hahamın öldürülmesini vesile 
ederek Mecsid-i Aksa’yı ibadete kapattı.

Belli ki sürecek olan gerilimde İsrail ordusu giderek 
sertleşirken, bu tantana içinde, ordu içindeki cinsiyet 
politikasıyla ilgili bir tartışma da yürüyor. Gazze şeri-
dinde yönettiği sert operasyonlarıyla bir millî kahra-
man statüsü kazanan Albay Ofer Winter, askerler için 
düzenlenen bir “moral gecesinde” bir kadın şarkıcının 
sahne almasını reddetti. Winter’in bu tavrı, İsrail ordu-
su içinde fundamentalist dindar tutumun güçlendiğinin 
bir işareti. İsrail ordusu içinde kadınlara dönük her nevi 
tacizin artması da, fundamentalistlerin güçlenmesinin 
bir işareti ve kadınlar açısından önemli bir sonucu. 

İşin bu yönü, kadınların ordulardaki varlığının tartı-
şılması için bir vesile. İsrailli feministler, kadınların 
ordudaki konumuyla -ve orduda olmalarıyla- ilgili 
tartışmayı yoğunlaştırdılar. 1949’dan beri İsrail’de 18 
yaşını dolduran her kadına 24 ay zorunlu askerlik 
hizmeti var. Dindar-fundamentalist kesimler esas işi 
annelik olan kadınların orduda yer almamasını savu-
nuyorlar, onlara verilen bir taviz olarak, kadınlar rüt-
be ve ehliyetlerinden bağımsız olarak “operasyonel” 
işlerden uzak tutuluyor. Bunun gerekçelerinden biri, 
bir kadın askerin esir düşmesi ve tacize-tecavüze uğ-
raması durumunda, bunun “bütün milleti aşağılayan” 
bir sembolik anlam kazacak olması. 2005’te yapılan 
bir araştırma, İsrail ordusunda kadınların yalnızca % 
2,5’unun çatışmayla ilgili aktif görevlerde yer aldığını 
ortaya koymuş. Zaten erkeklerin % 80’i zorunlu asker-
lik süresini tamamlarken, kadınlarda bu rakam sadece 
% 15 imiş, çoğu erken terhis ediliyormuş.

Mesele birçok yönüyle tartışılıyor. Kadınların zorunlu 
hizmet içinde sistemli olarak ikinci planda tutulma-
sı, orada kalmayıp hayatın başka alanlarına da etkide 
bulunan açık bir eşitsizlik olarak sorgulanıyor. Bazı 
yorumcular, bu durumun, kadınların ordu içi ilişkiler-
de ve işleyişte yaratabileceği -belki olumlu- etkilerin 
önüne geçtiği kanısında. 

Zorunlu askerliği kökten reddeden anti-militarist fe-
minist bir tutumun da savunucuları var elbette. An-
cak İsrail gibi, sürekli savaş ve tehdit algısıyla yaşayan 
(ve yönetilen) militarist bir toplumda, anlaşılan o ki, 
“sistem içi” tartışma da bir önem taşıyor... ve kadın 
hareketi içinde, kadınların ordu içindeki konumunu 
tartışmak da bir gündem konusu.

HİNDİSTAN’DA DEVLET KISIRLAŞTIRMA 
KAMPLARININ İÇYÜZÜ 

Hafta sonunda devletin mobil sağlık kliniğinde 6 saat 
içinde 80 kadının tüplerini bağlayan doktor, en az 11 
kadının ölümü ve 62’sinin hastaneye kaldırılmasına 
neden oldukları gerekçesiyle tutuklandı. Kırsal alan-
da, sağlıksız koşullarda gerçekleşen ve tek doktor ve 
asistanı tarafından yapılan ameliyatların hızını aklı-
mız almıyor. Doktor yerel yönetimin koyduğu kota-
sını doldurmak için baskı altında olduğunu söyledi. 
Normalde sadece hazırlık ve ameliyat gerecinin steri-
lizasyonunun 30 dakika aldığını yazan CNN, ameliyat 
olması için her kadına 23 dolar tazminat ödendiğini 
ve ameliyat olan tüm kadınların yoksul olduğunu be-
lirtti. Başka kamplarda da ölümlerin görülmesi üzeri-
ne kullanılan antibiyotik ilaçlarının sahte olduğu or-
taya çıktı ve üreticileri tutuklandı. Dünyadaki kadın 
kısırlaştırmalarının yüzde 37’si Hindistan’da gerçek-
leştiriliyor. (Kaynaklar: cnn.com, Washington Post, 
Women’s Enews)

Şermin Oran yazdı:
İSRAİL ORDUSUNDA KADINLAR 

Geçtiğimiz aylarda, Kudüs’ün Müslümanlar için 
kutsal sayılan mekânı Mescid-i Aksa etrafındaki 
kriz tehlikeli bir tırmanışa geçti. Önce Yahudi yer-
leşimciler Mescid’i Aksa’ya girmeye çalıştılar (Yahu-
di fundamentalistler Mescid’in yıkılıp Süleyman’ın 
Tapınağı’nın yeniden inşasını istiyor). Kasım’da, İsrail 

bulduklarını açıkladı. Zakharçenko yaşları 18 ile 25 
arasında değişen 400 kadının halen kayıp olduklarını 
da ekledi.” (Kaynak: soL - Dış Haberler,  Stopfake.org, 
belsat.eu)
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Gülhan Erkaya Balsoy

Feminist Bir Tarihçilik Mümkün! 
LEONORE DAVIDOFF’UN 

ARDINDAN

“Davidoff benim için onunla ilk karşılaşmamdan itibaren kadın 
bir tarihçi olarak, sırt çevrilen tarihsel meseleleri erkeklerden 
daha farklı bir dil ve üslupla ele almanın mümkün olduğuna 

dair umudun ve yapma gücünün simgesi oldu.”
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tarih hem de Osmanlı tarihi bile araştırmanın hiç de 
olanaksız olmadığına dair bir umut duyuyordum. 
İşte Davidoff benim için onunla ilk karşılaşmamdan 
itibaren kadın bir tarihçi olarak, sırt çevrilen tarihsel 
meseleleri erkeklerden daha farklı bir dil ve üslupla 
ele almanın mümkün olduğuna dair umudun ve yap-
ma gücünün simgesi oldu. 

Tarihçilik sosyal bilimlerin diğer alanları gibi biraz 
da kapitalizmin ve ulus devletlerin ortaya çıkış süre-
cinin çocuğudur. Büyük ölçüde ulusların kendi geç-
mişlerini yeniden inşa etme ihtiyacından doğmuştur. 
Tam da bu nedenle tarihin konusu uzun süre boyun-
ca krallar, padişahlar, hanedanlar, taht mücadeleleri, 
savaşlar, çarpışmalar, diplomatik olaylar olmuştur. 
Yetmişlere kadar tarihçilik hem geçmişi araştıran ve 
yazanların cinsiyeti hem de muteber konuları itiba-
riyle büyük ölçüde erkek bir alandı. Belki de bu ne-
denle Leonore Davidoff eğitimine tarih değil sosyo-
loji alanında başladı. Üzerinde çalıştığı ve tez yazdığı 
“evli kadınların istihdamı” konusu döneminde saygı 
görmeyen, “bilimsel” bulunmayan bir konuydu. Evli 
ve üç çocuğu olan bir akademisyense ne kadar büyük 
bir çaba sarf ederse etsin erkek meslektaşları kadar 
yeterli bulunmuyordu.

Davidoff gibi kadın tarihçilerin olağanüstü emeğiyle 
yetmişlerle birlikte tarihçilikte bir şeyler değişmeye 
başladı. Dönemin sosyal ve politik mücadelelerinin 
de etkisiyle sosyal tarih ve emek tarihi gibi ezilenlerin 
geçmişini araştırmaya yönelik alanlar serpiliyor, orta-
ya birbirinden değerli çalışmalar çıkıyordu. Kadın ta-
rihçiliği bu dönemde hala erkek tarihçilerce küçüm-
sense de yavaş yavaş tarihçiliğin diğer alanları kadar 
meşru bir alanı haline gelmeye başlıyordu. 

Kadın tarihi yazımının ilk dönemi, tarihteki önemli 
kadın figürleri bulup hikâyelerini günışığına çıkart-
ma görevini üstlendi. Bu dönemde kadın tarihçiler 
bir yandan geçmişte kadınlar da vardı diyor bir yan-
dan da bu alanı tarih biliminin diğer alanları kadar 
meşru bir çalışma konusu haline getirmeye çalışıyor-
du. Ne var ki bu ilk dalga çabalar tarihçiliğin bütü-
nüne köklü bir eleştiri yöneltmekten uzaktı. Kadınla-
rın neden uzun yıllar boyunca görünmez kaldığı, bu 
konunun neden araştırmaya değer görülmediği gibi 
sorular büyük ölçüde yanıtsız kalıyordu. Dahası ilk 
kuşak çalışmaların önemli bir kısmı kadın kategori-
sinin içindeki farklılıkları ihmal etmişti. Gün ışığına 
çıkarılanlar daha çok üst sınıf ya da öncü kadınların 

Leonore Davidoff ismini sanıyorum ilk defa tarih 
doktorası yapmaya başladığım sene duymuştum. 
Doktoraya başlamanın heyecanına rağmen tarih be-
nim için oldukça yabancı bir alandı. Ne lisans ne 
yüksek lisansta tarih okumuştum. Üstelik tarih, dok-
toraya başlayana kadar öyle çok merak duyduğum, 
bildiğim bir alan da değildi. 

Beni doktora yapmaya iten temel nedenlerden biri 
sanıyorum o dönem benzer tercihte bulunan pek çok 
kişi gibi Türkiye’nin ağır krizlerinden biri olan 2001 
kriziydi. O zamana kadar, özel ders vermek, tercüme 
yapmak, kısa dönemli bir proje içinde çalışmak gibi 
yarı zamanlı işler, benim gibi üniversite mezunu, özel 
sektörde çalışan ve o zaman genç olan bir kadın için 
tek başına ayakta durmayı mümkün kılan alternatif-
lerdi. Ancak 2001 krizinin sonrasında tam zamanlı 
çalışan pek çok beyaz yakalı işsiz kalıp giderek daha 
fazla güvencesizliğe sürüklenirken, bu tarz işler tek 
başına bir kadın olarak hayat sürdürmeyi oldukça 
zorlaştıran seçeneklere dönüştü. Bu dönüşüm beni 
bir yandan emeğin, emek formlarının değişen doğa-
sını üzerine düşündürürken bir yandan da erkeklerin 
hemen hiç yaşamadığı ama genç bir kadın olarak be-
nim maruz kaldığım bazı durumlar üzerine de daha 
fazla kafa yormaya itiyordu. İşte kafamda bu sorular-
la tarih doktorasına başladığımda niyetim çok genel 
anlamda emek tarihi ve kadınlar üzerine bir şeyler 
yapmaktı. Ama bana dilini bile bilmediğim yabancı 
bir ülkeye gitmişim izlenimi veren Osmanlı geçmişi 
söz konusu olunca tam olarak ne yapabileceğim be-
nim için büyük bir muammaydı. 

Leonore Davidoff işte tam da böyle bir dönemimde 
karşıma çıktı. Derste hocamız ismine şöyle bir değin-
mişti aslında ama beni çekenin ne olduğunu pek de 
sorgulamadan ders çıkışında doğrudan kütüphaneye 
giderek Leonore Davidoff’un Catherine Hall ile bir-
likte yazdığı Family Fortunes (Aile Serveti) kitabını 
ödünç aldım. Kitabın benim tarih çalışmalarında 
okumaya alışkın olduğumdan çok farklı bir soruları, 
dili ve bakış açısı vardı. Okudukça beni kafamda bir 
türlü soru işaretiyle başladığım ve hala doğru bir ka-
rar verip vermediğimi sorguladığım tarih disiplinin 
çok heyecan verici alanlarına çekiyor, için için doğru 
yaptığımı hissettiriyordu. Bir yandan “Evet, başka 
türlü bir tarihçilik yapmak mümkün” diyordum. Bir 
yandan da tarih alanında emek ve toplumsal cinsiyete 
ilişkin soruların nasıl bir araya getirilebileceğine dair 
bir şeyler sezinliyordum. Üstelik bir feminist olarak 
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ilişkilerini incelediği Thicker than Water: Siblings and 
their Relations, 1780-1920 (Sudan Yoğun: Kardeşler 
ve İlişkileri, 1780-1920) 2012 yılında, Davidoff’un 
sekseninci doğum gününün hemen öncesinde ya-
yımlanmıştı. Davidoff’un, kadın ve toplumsal cinsi-
yet tarihçiliğine bir başka önemli katkısı da kurucu-
luğunu yaptığı ve kurumsallaşması için büyük emek 
harcadığı Gender and History (Toplumsal Cinsiyet ve 
Tarih) dergisidir. 

Günümüzde artık kadın ve toplumsal cinsiyet tarihi 
diye bir alandan bahsedebiliyorsak, cinsiyet eşitsiz-
liklerini, kadın kavramının kendisini, ev işini, ka-
dın emeğini tarihsel bir perspektife oturtabiliyorsak 
bunu biraz da bu konuların hor görüldüğü dönem-
lerde bile sabırla ve büyük bir emekle araştırma ya-
pan, yazan, tartışan Leonore Davidoff ve onun gibi 
feminist tarihçilere borçluyuz. 

* Leonore Davidoff, Feminist Tarih yazımında Sınıf 
ve Cinsiyet, çev. Zerrin Ateşer ve Selda Somuncuoğlu 
(İletişim Yayınları, 2012)

hikâyeleriydi. Alt sınıf kadınların, hizmetçilerin, işçi-
lerin, çamaşırcıların, deneyimlerinin kadın tarihçile-
rin ilgisini çekmesine biraz daha zaman vardı.

Davidoff işte merak bile edilmeyen bu hikâyeleri 
dert edip araştıran, gün yüzüne çıkaran, tarihçiliğin 
kendisini, yapılma biçimini sorgulayan öncü femi-
nist tarihçilerden birisidir. Kadınlığın evrensel bir 
kategori olmadığını, “kadın”lık durumunun içinde 
türlü sınıfsal, etnik, kültürel farklılık bulunduğu ve 
bu farklılıkların birbirleri üzerinde hiyerarşi kur-
duğunu sadece sözle değil çalışmalarının kendisiyle 
bizzat ifade etmiştir. Bazı kadınlıkların diğerlerin-
den daha eşit olabildiğini fark etmiş, sabırla yeterin-
ce eşit olmayan kadınların deneyimlerinin peşinden 
gitmiştir. Toplumsal cinsiyet kavramının tarihsel 
analiz yaparken nasıl kullanılabileceğini çalışmala-
rıyla bize göstermiştir.

Ne yazık ki pek çok öncü çalışması olsa da 
Davidoff’un çalışmaları Türkçe’de yeterince bilin-
memektedir. Türkçeye kazandırılmış tek eseri Ayşe 
Durakbaşa’nın hazırladığı ve Ferhunde Özbay’ın 
Leonore Davidoff’dan aldığı ilhamla Türkiye ör-
neğini incelediği çalışmasıyla başlayan bir makale 
seçkisidir.* Makalelerin başlıkları ve konuları bile 
bize Davidoff’un açtığı ufukları sergiler: Ev, ev işi, 
hizmetçilik ve ev işçileri, karı-kocalık ilişkisi, kar-
deşler arası ilişkiler. Bu konuların ilgi çekiciliği bir 
yana Davidoff bakış açısıyla da etkileyicidir. Kıyıda 
kenarda kalmış konuları ele alırken bize aslında on 
dokuzuncu yüzyıldaki kapitalizmi anlatır. Ev ve iş 
yerinin ayrışmasının, kadınların eve sıkıştırılması-
nın kapitalizmin kendisini yeniden üretebilmesi için 
ne kadar önemli bir rol üstlendiğini gösterir. Patri-
arka ve cinsiyetçi iş bölümü olmadan kapitalizmin 
de ayakta durmasının mümkün olamayacağı fikri-
ni tarihsel bir zemin üzerinde sergiler. Davidoff çok 
zor konuları olağanüstü güzel bir dille anlatır bize. 
İyi tarihçilerin hem iyi hikâyeleri sevdiğini hem de 
iyi hikâye anlatıcıları olduğunu hatırlatır. Ama bu 
hikâyelerde takılıp kalmaz, kişisel olanla politik ola-
nın, ev içindekiyle kapitalizmin birbiriyle ne kadar 
ilişkili olduğunu gösterir. Dolayısıyla tarihe insan 
sesi ve insan deneyimi getirirken, tarihin özünden 
değişimin ve dönüşümün bilimi olduğunu da bize 
asla unutturmaz.

Davidoff derinlikli olduğu kadar çalışkan bir tarih-
çiydi de aynı zamanda. Son kitabı olan ve kardeş 

“Kadınlığın evrensel bir kategori 
olmadığını, “kadın”lık durumunun 
içinde türlü sınıfsal, etnik, 
kültürel farklılık bulunduğu ve bu 
farklılıkların birbirleri üzerinde 
hiyerarşi kurduğunu sadece sözle 
değil çalışmalarının kendisiyle 
bizzat ifade etmiştir.”
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Feminist literatürde yer alan 
yaklaşımları modern ve 
postmodern ayrımı içinde ele 
alan çalışmanın temel amacı ve 
iddiası, feminist yaklaşımların 
modernizm ve postmodernizm 
başlıkları altında kategorize 
edilebileceğini göstermek olarak 
açıklanıyor. “Batı dünyasında 
14. yüzyıldan sonra Rönesans 
dönüşümüyle ortaya çıkan ve 
zamanla tüm dünyaya yayılan bir 
düşünce tarzı olarak modernizm 
ile temelde modernizmin 
eleştirisi ve sorgulamasına 
dayalı olarak 20.yüzyılın ikinci 
yarısından itibaren ortaya 
çıkan postmodernizm ayrımı”, 
feminizm okumalarında bir 
anahtar olabilir mi?

Rolling Stone dergisinin kurucu 
editörü Jonathan Cott, Susan 
Sontag’la söyleştiği yıl, bendeniz 
doğmuşum. Sene 1978. Bu ‘tarihi’ 
çakışmayı vurgulamış olmamın 
tek manası, Cott’ın sorularının 
da Susan Sontag’ın yanıtlarının 
da, aradan geçen bunca yıla 
rağmen güncelliğinden bir şey 
kaybetmemiş olması. Sontag, 
bildik sorgulayıcı ve kışkırtıcı 
üslubuyla, bu kez kendi yaşamına 
ve anlam dünyasına yöneltilen 
sorulara yanıt veriyor; bir 
anlamda, bilincinin kapılarını 
aralıyor. “Felsefeden sanata, 
siyasetten edebiyata ve tarihe 
dek büyük bir hevesle değindiği 
konu başlıkları, onun duru 
anlatımında berraklaşıp, verili 
ikilikleri reddeden; akademik 
olanla gündelik olanı bir 
arada değerlendiren bakış 
açısı sayesinde hayata içkin 
tartışmalar haline geliyor.”

Gülfer Akkaya, “Alevilik bugüne 
dek baskın olarak erkekler 
tarafından anlatıldı” diyerek, 
ilginç bir çalışmaya imza 
attı. “Sır İçinde Sır Olanlar / 
Alevi Kadınlar”, kolektif ve 
kültürel bir kimliğin izinden 
gidiyor. Aleviliği yeni kuşaklara 
aktaranların kadınlar, ancak 
‘dış dünyaya’ anlatanların 
erkekler olduğunu söyleyen 
Akkaya, kadınların bu süreçteki 
rolünün önemini, nedenleriyle 
birlikte vurguladıktan sonra 
başka bir niş açıyor önümüzde: 
“Araştırmaya karar verdiğim 
konu sadece Alevilik değildi. 
Alevilik içerisinde Alevi 
kadınların durumuydu. Yani hem 
Aleviliği inceleyecek hem de bu 
bilginin içinden Alevi kadınların 
durumunu ele alacaktım.” 
Çalışma için, aralarında Arap, 
Çepni, Tahtacı, Kürt ve Bektaşi 
Alevilerin de olduğu on üç 
kadınla görüşülmüş.  
Kumbara Sanat Atölyesi’nin 
yayımladığı çalışmayı, Anadolu 
Kültür ve Frederich Ebert 
Stiftung da desteklemiş. 

Modern ve Postmodern 
Feminizm 
Zekiye Demir 
Sentez Yayınları
Fiyatı:  12,50 TL
Toplumsal Cinsiyet 

Bilincin Kapısını Aralamak 
/ Rolling Stone Söyleşisi 
Susan Sontag 
Çeviri: Zeynep Heyzen Ateş 
Sel Yayınları 
Fiyatı: 12 TL
Felsefe

Sır İçinde Sır Olanlar / 
Alevi Kadınlar
Gülfer Akkaya 
Kumbara Sanat Atölyesi 
ve Toplumsal Araştırmalar 
Derneği 
Sosyoloji / Söyleşi 

Yazarlar, “modern zamanların 
en büyük tabusu” diyerek altını 
çizdikleri ‘tekeşlilik’ konusunu 
sorunsallaştırıyor bu kitapta. 
Devletlerin resmi kurumlarının 
boşanma oranları hakkındaki 
kayıt ve yorumlardan bahisle, 
sorgulanmayan tek başlığın 
‘heteronormatif tekeşli evlilik’ 
olduğunu söyleyen Schreodher 
ve Vetter,  tekeşliliğin ve buna 
bağlı olarak aşk tasavvurlarımı-
zın gökten zembille inmediğini, 
bilakis tarih içinde bir tertibat 
olarak kurulup şekillendiğini ve 
normatif hale getirildiğini söy-
lüyor ama orada durmuyorlar: 
Yazarlar, çokaşklılık için yapılmış 
tanımlamaları derlemişler. Tekeş-
li olmayan ilişkilerin kökenlerini 
ve bugünkü dünyada yaşanma 
biçimlerini anlatan yazarlar, 
ele aldıkları kavramlara sadece 
sosyolojik / siyasal bir perspektif-
le yaklaşmayıp, edebiyatla da içli 
dışlı olmuşlar. 

Çokaşklılık
Thomas Schroedter & 
Christina Vetter 
Çeviri: Özge Karlık 
Ayrıntı Yayınları
Fiyatı: 13 TL
Sosyoloji 
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“Kadın Sağlığı Hareketinden 
Sesler / 1. Cilt”, özellikle 
de Türkiye’de üzerine çok 
okuyamadığımız bir alana 
bakıyor. Farklı tonlarla, 
farklı yerlerden konuşan ve 
bir tür antoloji niteliğinde 
olan kitap,  genix bir zaman 
aralığında kadınların, sağlık 
‘sektörü’ içindeki konumlarına, 
deneyimlerine ve mücadele 
yöntemlerine eğiliyor. 
“Muhafazakâr ahlâk, kapitalist 
piyasa, her şeyi bilen devlet 
ve elbette gözümüzün önünde 
neredeyse kutsiyet kazanan 
tıp otoriteleri tarafından 
nasıl hırpandıklarını, kendi 
bedenleri üzerinde söz sahibi 
sayılmadıklarını izliyoruz. 
Ve neyse ki bütün bu 
otoritelere karşı kadınların 
geliştirdikleri bireysel ve 
kolektif yöntemleri de”.

Şairin on altı yıl aradan sonra 
yayımladığı “İmdat İşaretleri” 
isimli yeni kitabı, yollar ve 
şehirler, anılar ve hayaller 
arasında parçalanmış bir hayatın 
işaretlerini arıyor. Dirlikyapan’ın 
Metis Yayınları’ndan 
çıkan “Ölümü Gömdüm 
Geliyorum: Edip Cansever 
Şiirinde Varolma Biçimleri” 
adlı derinlikli incelemesini 
de hatırlattıktan sonra, 
şiirinden bir alıntı yapabiliriz: 
“sırtımda paramparça evimle / 
kaplumbağanın izlerini arar gibi 
karda / susuyorum bir ağıtın 
parçaları arasında / şehrim 
benim, mutlu mahallem / 
ergen mafya elinde hayıflanan 
tenha / her yerde taşın gözyaşı, 
ağacın ağrısı / cam kovanımı 
öldürmüşler / yazık ki ömrümüz 
yok / bunca talanı hatırlamaya 
yetecek kadar / bu ülkenin 
anılarını nasıl onaracaklar”. 

Yazar, kitabı oluşturan 
denemelerinde sınıf, ezilme, 
mağduriyet ve erkeklik 
meselesini, duygular, 
performans, eylem ve 
örgütlenmeye dair yanlarıyla ele 
alıyor. Bunu, politik yazılarda ya 
da akademik tezlerde görmeye 
alıştığımız bir üslupla değil, 
bambaşka bir perspektif ve dille, 
yazanın öznel deneyimini de 
içine alan bir yerden, aynı anda 
hem kuramın hem deneyimin 
penceresinden yazıyor. 
Demet Ş. Dinler’in doktora 
saha çalışmaları sırasında 
edindiği deneyimler, zaman 
içinde hikâyelerin, portrelerin 
oluşmasını sağlamış. Başlangıçta 
işçi sınıfı sosyolojisi, emek 
süreçleri ve kolektif eylem 
gibi başlıklarla biçimlenen 
bir literatür içinde yol almaya 
çalıştığını, ancak bir zaman 
sonra ‘duygular sosyolojisi’ni 
keşfedip, bu alana yoğunlaşan 
Dinler, “Sınıf ilişkileri duygular 
aracılığıyla deneyimleniyorsa, 
değişim arzusu ve iddiasında 
olan herkesin duygu alanını 
ciddiye alması şart” diyor. 

Kadın Sağlığı Hareketinden 
Sesler 
Derleyen: Barbara Seaman & 
Laura Eldridge
Çeviri: Aksu Bora & Elif 
Ekin Akşit & Simten Coşar & 
Nagehan Tokdoğan & Burcu 
Şimşek & Seyhan Aydınlıgil 
Ayizi Yayınları
Fiyatı: 35 TL
Kadın Araştırmaları 

İmdat İşaretleri
Devrim Dirlikyapan 
Yitik Ülke Yayınları
Fiyatı: 10 TL
Şiir 

İşçinin Varlık Problemi / 
Sınıf, Erkeklik ve Duygular 
Üzerine Denemeler 
Demet Ş. Dinler 
Metis Yayınları
Fiyatı: 16 TL
Toplumsal Cinsiyet / Siyaset 

Yoko Ono’nun 80. yaşgünü 
için yayımlanan kitabı “Meşe 
Palamudu”, Türkçede. Kitap hak-
kında yazılan yazıların hemen 
hepsinde, Yoko Ono’nun aslında 
kim olduğuna da bir açıklık 
getirilmeye çalışılmış. Belki onun 
kim olduğu, tam da haiku’ları ve 
çizimlerini buluşturduğu “Meşe 
Palamudu” kitabının sayfaları 
arasında gizlidir fakat ne dersek, 
nereye baksak John Lennon ile 
kesişmemiz kaçınılmaz.  Bir kere, 
kitabın adı bile Yoko Ono – John 
Lennon birlikteliğinin anısını ta-
şıyor. Evliliklerinden bir yıl önce, 
barışı temsil etsin diye bahçele-
rine meşe palamudu tohumları 
eken ve ertesi yıl bazı ülke devlet 
başkanlarına da barış için meşe 
palamudu tohumları gönderen 
çift, birliktelikleri sırasında pek 
çok kez barış için eylem / perfor-
mans yaptılar. Yoko Ono, Beatles 
ve John Lennon efsanesinin 
yıkıcı olabilecek gücüne rağmen, 
müzik ve performans sanatı başta 
olmak üzere, üretimlerine John 
Lennon’dan sonra da devam etti, 
ediyor. Kitap, biraz da bu dirayet-
li ve hatta inatçı sanat yaşamını 
kutsuyor. 

Meşe Palamudu
Yoko Ono
Çeviri: Sedef İlgiç
Güldünya Yayınları
Fiyatı: 20 TL
Deneme



Burçak Derin, Ela Deniz

JİNEKOLOJİ HİKÂYELERİ

Jinekologlar acayip yerler. Muazzam hikâyeler çıkabiliyor buradan! Acayip 
şiddet içeren sorularla karşılaşabiliyorsunuz. Bâkire misin? Değil misin? Ama 
evli değilsin? Oluyor mu öyle? Valla baya da güzel oluyor! Genelde bir kadın 
arkadaşla gitmek işi çok kolaylaştırıyor. Geyiğe sarıyorsunuz. Beraber gidilen 
bir jinekolog sonrası bu yazıyı yazmaya karar verdik. Anlatacak çok komik 
hikâyeler de varmış, şiddetle dolu olanlar da. Biz bu traji-komik hikâyeleri 
anlatmaya bir başlayalım dedik. Ailenin kadınlarının yanında rapora yüksek 
sesle “kızınız bâkire” yazanından, cinselliği yaşıyor diye “sevişmeye müsait 
kadın” muamelesi gösterenine kadar farklı farklı jinekolog deneyimlerinden 
bahsedelim mesela. Aynı zamanda işi tıptan ibaret görmeyip neredeyse bir 
arkadaş sohbetine çeken de var. Biz şöyle bir başlayalım, bir sonraki sayı için 
sizden gelecek hikâyeleri de bekliyoruz.
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Bunlar gülüp geçilebilecek anılardan. Bir de sınır aş-
mayla iyice sinir bozanları var. Maalesef bunlar daha 
da fazla: 

“Bir keresinde genç bir erkek doktora denk gelmiş-
tim. Muayene sırasında ailemden uzak bir şehirde tek 
başına yaşadığımı öğrenmişti. Muayeneden sonraki 
günlerde doktorum beni telefonla aramaya (hasta ka-
yıt bilgilerinden telefonumu almış, beni merak etmiş 
öyle söyledi),  kahve içmeye çağırmaya ve gel dertleşe-
lim şeklinde bir yerlere davet etmeye başladı. Bir süre 
ben mi abartıyorum diye düşünsem de en sonunda 
adamı bir güzel tersledim ‘pardon ama gecenin bir 
yarısı her hastanızı mı kahveye çağıyorsunuz’... Tabii 
ki hepsini değil ama ‘ben ve benim gibi kadınlar’ ne 
de olsa ben cinsel ilişkiye açığız ya!” 

“Bir tıbbi gözlem alanı olarak vajina... Evli misin so-
rusunu sorduğunda bâkireliği kastettiğini anlamadı-
ğım bir doktor sonradan muayene olmak istediğimi 
söylediğimde bana atarlandı. Tüm tavır değişti, bir 
tür kaltaktım artık. Yine de muayeneye girişip bir 
asistan ordusu çağırdı ve herkesin bana -daha doğru-
su kukuma-  bakıp yorum yaptığı korkunç bir mu-
ayene gerçekleşti. Hiç sorma e mi, 10 kişi toplanıp 
kukunu ‘tıbbi’ inceleyebilir miyiz diye!”

‘Evli misin bekâr mısın’ jinekoloji muayenelerinin 
en kâbus sorusudur desek herhalde çoğunuz bizim-
le hem fikir olursunuz. Evli olmayan ve aktif cinsel 
hayat yaşayan kadınlar olarak bizleri oldukça sıkıcı 
durumlara sokar bu soru. Bâkire olmadığını öğren-
diğinde neredeyse yüzüne tükürecek de var, bunu bir 
sevişme potansiyeli olarak gören de. Fakat, gayet ra-
hatlatan, muayene edilen kukunun da sevişmenin bir 
parçası olduğunu bilip ona göre konuşanlar da var. 

Siz de tüm bu anılarınızı paylaşsanız da önümüzde-
ki “Adına da derler Seks” sayımızda çoğaltsak bu hi-
kayeleri? Bu hikayeleri paylaşınca insan yalnızlıktan 
kurtuluyor, hele konuşması böyle “hassas” kukuları. 
Ay, pardon konuları. Ne dersiniz, hoş olmaz mı? 

jinekolojihikayeleri@gmail.com 

“Feministlere jinekolog danışmak diye bir şey var. 
Onlar bilir hangisi az soru sorar, hangisi bâkire mi-
sin geyiğine girmez. Benim de feministler aracılığıyla 
bulduğum aydın, modern bir Türk kadını olduğu her 
halinden belli bir kadın vardı. İşte, CHP kadın kolla-
rı saçları olsun, başörtülü bir kadına göre beni kayır-
ması olsun, pek belli yani. Soyundum, muayene kol-
tuğuna oturdum, biraz gergince açtım bacaklarımı. 
Kafamı bir kaldırdım, karşımda Ata’m bana bakıyor! 
Tam koltuğun karşısına işleme halı ile bir Atatürk 
portresi koymayı tercih etmiş jinekoloğumuz. Atama 
karşı muayene olup simir testimi yaptırdım.” 

“Muayene olabiliyor musun diye sormuştu bir ke-
resinde bir tanesi. ‘Ben olabiliyorum da sen edebili-
yor musun bakalım’ diye içimden geçirmedim değil. 
Sadece erkeklerle sevişeceğimizi varsaydığınıza bir 
kızıyoruz zaten. Bir de erkek varsayımı yetmez gibi 
‘beyin’ diyen biriyle de karşılaştım. Yaşlı erkek bir 
doktordu ve sorusu ‘beyin var mı?’ olmuştu. Benim 
içimden geçen ‘evet beyin var, yani evet bir beynim 
var’ cümlesiydi. Bir süre sonra ‘beyin’ diye bir ‘eşi’ 
ima ettiğini anladım. Bahsettiğim anlık bir şeydi 
evet. Ama bende ‘bey’ diye bir kod olmadığından 
adamcağıza öylece bakakaldım. Var demek de yetme-
di. ‘Beyin nerde,  yüzük göremeyince’ diye deşmeye 
devam etti sağ olsun, ne yapacaksa...”

“Bâkire misin diye soracaklarını bildiğim ve ailemin 
öğrenmesini istemediğim için görece kendime yakın 
yaşta olan halamla gittim jinekologa. Tabii onunla da 
böyle bir konuşma hiç yapmamıştık. Doktora yalnız 
girdim ve derdimi anlattım. Ultrason için yönlendir-
dikleri kadın evli olmadığımı formda görünce kori-
dora çıkıp bağırdı: “Doktor hanım, evli değilmiş ama 
alttan muayene olacakmış. N’apalım?” diye bağırdı-
ğında, doktorun “dulmuş o, ondan” diye durumu 
kurtarmaya çalışması? Alttan muayene olmak da bir 
acayip. Kukumdan muayene et beni doktor!”

“Çok tatlıları da çıkabiliyor. Hiçbir şekilde yargılayı-
cı bir soruyla karşılaşmadığım, cinsel ilişki sırasında 
nasıl rahat edebileceğimi danışabildiğim, inanılmaz 
dikkatli bir kadın. Kistlerimden dolayı doğum kont-
rol hapları verirken ekledi: ‘Hem işiniz de bölünmez 
şekerim, rahat rahat keyfinize bakarsınız! Ama part-
nerin değişiyorsa, biliyorsun tabii sadece hamilelik 
değil mesele, bir de hastalık ihtimali var. Aklında bu-
lunsun ama tadını da çıkar yaptığın şeyin e mi?’ Kalk 
bir tane cuppadanak öpüver işte bu kadını.”

“Feministlere jinekolog danışmak 
diye bir şey var. Onlar bilir hangisi 
az soru sorar, hangisi bâkire misin 
geyiğine girmez.”
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Ege Tekinbaş

ÖZEL SAĞLIK SİGORTA SİSTEMİNİN 
MEME KANSERİ İLE İMTİHANI...

““Ama” dedi, “şirket birinciden sonra karşılamaz bu kontrolleri”... 
“Peki neden?” diye sordum anlamayarak, “e çünkü kontrol varsa 

hastalık riski var diye değerlendirirler” dedi acente sahibi.”

Benim annem iki kez meme kanseri geçirdi... Bu se-
beple, iki kez mastektomi adı verilen o tatsız ame-
liyatı yaşadı... Tüm bu süreçte, annemin hayatını 
borçlu olduğumuz harika doktorumuza rağmen, tıp 
sisteminin ne denli cinsiyet körü olduğunu, “meme” 
gibi kadın olmanın ayrılmaz bir sembolü gibi algı-
lanan bir vücut parçasının bir kaç saatlik bir ope-
rasyonla bir anda yok olmasının bir apandisit ame-
liyatından farklı algılanmadığını, psikolojik destek 
ve rekonstruktif cerrahi içeren bütüncül hasta paket-
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lerinin esamesinin okunmadığını, biz iki kere yaşa-
dık. Tüm bunlar başka bir yazının konusu... Ama ilk 
ameliyat sonrası, ben daha 14 yaşında bir çocukken, 
annemle birlikte adına “meme protezi” denenen o 
soğuk, renksiz, yumuşak nesneleri almaya gittiğimiz 
gün daha dün yaşanmış gibi aklımda. Belki de bu 
yüzden, aşağıda anlatacağım hikâyeye kişisel bir do-
landırıcılık öyküsü olarak bakmayı reddediyorum. 
İşte sırf o günü aklından silemeyen o küçük kıza 
duyduğum borçla, bu kişisel savaşı kamusallaştırma-
yı seçiyorum...

Annem dedim ama sadece annem değil tabii; bu 
meme kanseri denen şey bizim aileyi pek seviyor! 
Üstelik sadece kadınlarını değil, erkeklerini de... De-
deme kadar anne tarafım bir bir yaşadı bu süreçleri. 
Üstelik kuzenleri annem kadar şanslı değildi... An-
nem yaşadığında tüm çirkinliğine rağmen kimseyi 
öldürmezmiş gibi gözüken bu hastalığın ne kadar 
hızlı ve ne kadar acımasızca can aldığını da yine ai-
lemde öğrendim.

18 yaşına geldiğimde annemin doktoru beni karşısı-
na alıp “artık her sene düzenli kontrol olmak zorun-
dasın” dedi. Nedense bu cümle beni hiç korkutma-
dı. Annemden görmüştüm çünkü; kanser değil, geç 
kalmak can alıyordu. 18 yaşında başladığım kont-
rollerimi 15 yıldır hiç aksatmadım. Yine unutamadı-
ğım bir diğer an, ultrasonlarımı çeken doktorumun 
muayene esnasında ilk kez eline gelen nesneleri işa-
retlemeye başladığı gündü. “Saat 3 yönünde 1 cm’e 
2.5 cm” gibi cümleler duyuyordum ve gözlerimde 
yaşlarla titriyordum ultrasonun soğuk jelinin verdi-
ği ürpertiyi bastırmaya çalışarak. Doktorum duru-
mu anlamış olacak ki, “Korkma” dedi, “bunlar bir 
şey değil, herkeste olan sıvı kistler, bunların hiç bir 
önemi yok”. İşte o gün de “fibrokistik meme” mef-
humuyla tanıştım. Aslında pek de sevdim kendisini, 
her regl öncesi çektirdiği tüm acılara rağmen... An-
nem ve anne tarafımın meme yapısı fibrokistik de-
ğildi, bu meme yapısı baba tarafımda vardı ve demek 
ki anne tarafımdaki genetik kanser bana geçmemiş 
olabilirdi! Benim için umut dolu bu “fibrokistik 
meme” lafının yıllar sonra bu dolandırıcılık öykü-
süne konu olacağını ve beni her türlü özel sigorta 
sisteminin dışına haksızca, hukuksuzca atacağını o 
zamanlar bilemezdim tabii.

30’lu yaşlarımın ortalarına doğru yaklaşırken bu dü-
zenli kontrollerime bir de acaba ileride çocuk sahibi 

olmak istiyor muyuz sorusu eklendi... Türkiye’deki 
sağlık sisteminin sürekli dönüşmesinden başı dönen 
biri olarak çocuk gibi ciddi bir meseleyi devlet gü-
vencesine teslim etmek yerine özel sistem içerisinde 
değerlendirmeyi seçtim. Bu sebeple de özel sağlık 
sigortası şirketlerinin kapısını aşındırmaya başla-
dım. Haliyle derdim çok net, isteğim çok basitti: 
yıllık meme kanseri taramalarımı, jinekolojik mua-
yenelerimi ve eğer ileride çocuk sahibi olmaya karar 
verirsek doğum masraflarını karşılayacak bir poliçe 
arıyordum. Üstelik cimri de davranmıyordum. Bana 
sunulacak poliçe neyse ödemeye de hazırdım. 

İlk olarak Aksigorta’ya gittim. Arabamızın sigortasını 
oraya yaptırıyoruz ya, tanıdık muamelesi bekliyorum 
safça! Gerçi daha o zaman saçma gelmişti; “araba 
nere, insan bedeni nere” diye geçirmiştim içimden. 
Daha önceki iş yerlerimde beni sigortalayan yabancı 
şirketler sadece sağlık sigortası sunuyorlardı oysa ki. 
“Türkiye burası, burada böyle” dediler, ben de “peki” 
dedim... Daha ilk konuşmada bazı şeylerin yolunda 
gitmeyeceğini sezdim. Acente sahibine yukarıdaki 
hikâyeyi anlattım çabukça ve sigortayı da yıllık ta-
ramalarım ve ileride çocuk sahibi olmak istersem 
doğum masrafları için yaptıracağımı söyledim. Söy-
ledim söylemesine ama bir anda gözleri büyüdü karşı 
tarafın. “Ama” dedi, “şirket birinciden sonra karşı-
lamaz bu kontrolleri”... “Peki neden?” diye sordum 
anlamayarak, “e çünkü kontrol varsa hastalık riski var 
diye değerlendirirler” dedi acente sahibi. Kulaklarıma 
inanamadım. “Hayatı boyunca hiç kontrol olmayıp 
kanserden ölen kaç kadın var biliyor musunuz?” de-
dim. Dedim de dedim. Sizin ve benim bildiklerimizi 
uzun uzun anlattım. Sonunda bugüne kadar yaptır-
dığım tüm kontrollerimin ve ultrason tahlillerimin 
yollanmasını istediler. Safım ya, kişisel bilgilerim, be-
denim, haklarım filan diye sorgulamadan yolladım. 
Çünkü biliyorum, hasta filan değilim. Ama şirket, 
aynen de acente sahibinin dediği gibi, beni “hasta” 
olarak tanımladı ve memeden hasarlı olduğum sonu-
cuna vardı! İnanamadım! Ya yıllardır gittiğim koca 
Profesörler yanlıştı ya da sigorta şirketinin doktor-
ları. Bir yanlış anlama olduğunu ve düzeltebileceği-
mi düşünerek karşılaştırmak için doktor raporlarını 
istedim. Ne deseler beğenirsiniz? “Biz doktora ince-
letmedik, inceletmek zorunda da değiliz”. ”Pardon? 
Kişisel sağlık bilgilerimi benden orada doktor dahi 
olmayan birinin “hasta” tanısı koyabilmesi için mi 
istemiştiniz? Bu yaptığınızın hak ihlali olduğunun 
farkında mısınız?” Cevap: “Başka bir arzunuz?”....
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Aslında daha akıllı bir kadın olsam bu noktada du-
rumun aile hikâyem sebebi ile şirketin beni meme 
kanserine karşı sigortalamak istememesi olduğunu, 
fakat bunu yasal olarak yapamadığı için bu tip oyun-
lara başvurduğunu anlardım elbette. Ama işte benim 
kafam böyle işlere basmıyor bir türlü. Ağzım yete-
rince sütten yanmamış olsa gerek ki, bir arkadaşımın 
yönlendirmesi ile bu sefer kadın bir acente temsilcisi 
ile muhatap olmanın da verdiği güvenle bir kez de 
Grupama isimli şirkette denedim şansımı...

Karşımdaki kişi, önceki deneyimimi de dinleyerek, 
“ah bu sigorta şirketleri, madem hep özel muayene 
olmuşsunuz o zaman yollamayın kayıtlarınızı” dedi 
bana. Peki, dedim, ne diyeyim? O uzman, ben ca-
hil... Sigorta şirketi ile müthiş bir maceranın başlan-
gıcıymış bu meğer ki!

Sigortam başladı. 1200 lira kadar da para ödedim 
şirkete... Taksitlerim de daha devam ediyordu. Her 
zamanki gibi meme kontrolüne gittim. Özellikle de 
tam regl öncesi gittim ki regl öncesi süt kanallarımda 
oluşan ve sonra kaybolan o sıvı dolu zararsız kistcik-
ler gözüksün ultrasonda. Diyorum ya, hep bir saflık 
durumu hakim bu hikâyeye... Her zamanki gibi ult-
rason raporumu doktoruma -ki Hacettepe Üniver-
sitesi Genel Cerrahi Bölüm başkanıydı kendisi çok 
yakın zaman öncesine kadar- götürdüm, o da 18 ya-
şımdan beri her kontrolümde olduğu gibi “çok sağ-
lıklı” olduğumu söyledi ve ben de faturamı sigorta 
şirketine yolladım. Bence hikâye burada bitmeliydi, 
bitti de sandım... Ama ödemem yapılmadı... Neden 
diye sorduğumda ise eğlenceli kısım başladı!

Sigorta şirketi önce “Güven Hastanesi’nde 2008 yı-
lına ait fibroadenom kaydınızı bulduk, geçmişten 
süregelen hastalığınız sebebi ile ödeme yapmıyoruz” 
dedi. İşte bu nokta çok ilginç çünkü 18 yaşından bu 
yana düzenli meme muayenesi olan ben daha hiç 
Güven Hastanesi’nde meme kontrolü olmamıştım. 

Dahası hiç fibroadenom - meme içinde içi katı kistik 
oluşumlar- yaşamamıştım! Fibroadenomun bir has-
talık olmaması bir yana, sahip olmadığım bir hastalı-
ğın muayene olmadığım bir hastanenin kayıtlarında 
çıkmış olması çok ilginçti doğrusu! Güven Hastanesi 
tüm bu hikâyede oynadığı başrole rağmen hiç olmaz-
sa özür dileyen tek aktörü bu hikâyenin! Olayın de-
rin araştırmalarımla ortaya çıkan aslı şuymuş meğer 
ki: 2008 yılında tiroit muayenesine gittiğimde en-
dokrinoloji servisi doktoru, “memelerimde ağrı olu-
yor regl öncesi” cümleme istinaden tüm işgüzarlığı 
ile oraya fibroadenom teşhisini yazıvermiş! Fibroade-
nom dediğimiz şey öyle kolay konabilen bir teşhis 
değil oysa ki; elle muayene, ultrason ve hatta kimi 
zaman biyopsi istiyor... Güven Hastanesi ise bunların 
hiçbirini yapmadan bana teşhisi kolayca yapıştırıp si-
gorta şirketi ile paylaşmış... Benim şikayetim üzerine 
Güven Hastanesi hem özür diledi, hem sigorta şirke-
tine doktorun hatasını belirten bir yazı yazdı hem de 
kayıtlarını düzeltti ama artık iş işten geçmişti. Gerçi 
şunu da unutmamak gerekli; doktorun hatası denen 
şey çok da masum ve cinsiyet nötr bir hata değil as-
lında. Bir doktora gidip başım ağrıyor dediğinizde 
“beyninde kist var” yazabilir mi hastane kayıtlarına? 
Peki neden konu kadınlara özgü ve “mahrem” bir 
hastalığa gelince doktorlar ve hastaneler bile kitlenip 
bu denli vahim yanlışlar yapabiliyorlar? Bu da cevap 
verilmesi gereken ve sorduğumda hastanenin Başhe-
kim Yardımcısının “haklısınız” diyerek cevaplayama-
dığı sorulardan kesinlikle...

Esas hikâyeye geri dönelim... Şirket Güven Hasta-
nesi’nde fibroadenom kaydınız var demişti, ben de 
hastaneden resmi yazı ile bu kaydın sehven girilmiş 
bir doktor hatası olduğunu kanıtlamıştım. Ne bek-
lersiniz bu durumda? Ödemenin yapılmasını değil 
mi? Hatta bir özür? Hayır... Şirket bana tüm bunlara 
rağmen üzerinde  “hastanın eski hastalığı olması sebe-
biyle ödeme yapılamamaktadır” notu ile dosyamı iade 
etti. Artık çileden çıkmış halimle dava açmak istedim 
ama bu sefer konuştuğum avukatlar anlaşmazlık tu-
tarının çok ufak olması sebebi ile davanın herkes için 
zarar getireceğini söyleyerek dava açmak istemediler. 
Oysa her şeyden öte bir hak ihlaliydi yaşananlar..

Konuyu Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme 
Kurulu’na bildirdim ve şikayet dosyası açtım. Ama 
meğer bu kurul sandığım şey “aman bu maile cevap 
atmayın” yazıp duran bir bilgisayar programıymış! 
Bunu bilen karşı taraf önce benden telefon ederek 

“Meme kanseri ile yılın bir günü 
pembe kurdeleleri profil resmi 
yapmak, sutyen rengi üzerinden 
farkındalık yaratmaya çalışmak 
ya da sözde “Kurumsal Sosyal 
Sorumluluk Ekiplerinin” meme kanseri 
haftasında yaptıkları tüketimi arttırıcı 
kampanyaları ile olmaz.”
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bunu ifşa etmek için tüm gücümle çabalamaktayım. 
Meme kanserini en yakından ve defalarca yaşamış 
biri olarak bunu başta anneme ve 14 yaşındaki çocuk 
halime bir borç saymaktayım.

Bu tip sağlık adı altında çalışan özel şirketlerin meme 
kanserine karşı bilinçle kendini koruyan kadınlarla 
değil, önlenebilir hastalıklarla ve bu hastalıkların ya-
rattığı ekonomik ve sosyal kayıplarla savaşması ge-
rekiyor. Önlenebilir bir meme kanseri durumunda 
hayatımın kurtulması, gerek söz konusu firmaya, ge-
rekse ülkeye ölümümden çok daha fazla katkı sağla-
yacaktır diye düşünüyorum. Düşünsenize; 4. aşama-
da teşhis edilen bir kanserdense, 1. aşamada ufak bir 
operasyonla temizlenebilecek bir kanseri yakalamak 
gerek firmaya gerekse bana şüphesiz sonsuz kazanç 
sağlayacaktır!

Meme kanseri ile yılın bir günü pembe kurdeleleri 
profil resmi yapmak, sutyen rengi üzerinden farkın-
dalık yaratmaya çalışmak ya da sözde “Kurumsal Sos-
yal Sorumluluk Ekiplerinin” meme kanseri haftasında 
yaptıkları tüketimi arttırıcı kampanyaları ile olmaz. 
Meme kanseri ve rahim ağzı kanseri düzenli kontrol 
ile kolayca erken teşhis edilebilen ve erken müdahale 
ile hayati risk oluşturmadan kontrol altına alınabilen 
hastalıklardır. Özellikle meme kanserinin teşhisinde, 
mamogram herkes için tek teşhis yöntemiymişçesine 
ve sanki her mamogram hayat kurtarırmışçasına bir 
tablo çizilse de gerçek bu değildir. Her kadının kendi 
aile öyküsü ve meme yapısına göre değişecek düzende 
ve yöntemde kontrole ihtiyacı vardır. Örneğin anne-
min her iki meme kanseri de annemin meme yapısı 
sebebi ile mamogramda görünmemiş, elle muayene 
ve ultrason ile teşhis mümkün olmuştur. Özel sigorta 
şirketleri bu gerçeği görmezden gelerek meme kan-
serine bir modern veba muamelesi yapmakta, hasta 
olmayan bireyleri bile hastalıklı olarak etiketleyerek 
aynı anda hem ayrımcılık hem de hak ihlali yapmak-
tadırlar. Bu hak ihlaline karşı hak aramaksa ne yazık 
ki mevcut hukuki çerçeve içeresinde imkansız olama-
sa da pahalı ve imkansıza yakın bir yöntem olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Bu kişisel hikâye aslında bu 
üzücü gerçeğin hikâyesidir... 

Öğreneceğimiz bir ders varsa o da şu:
Meme kanserine karşı bizi koruyacak tek şey yine 
kendimiziz günün sonunda... Pembe kurdeleler ve 
sutyen renkleri arasında kaybolan yine bu ülkedeki 
kadınların kimilerince “ucuz” hayatları...

eski ultrasonlarımı istedi. Benim artık, sonunda, süt-
ten ağzım yandığı için kişisel sağlık bilgilerimi an-
cak doktora inceletilmek koşulu ile ve yazılı istenirse 
paylaşacağımı, ayrıca Türk hukukuna göre iddia yü-
kümlülüğünün iddia sahibinde olduğunu, bu sebeple 
benim hasta olmadığımı kanıtlamama değil onların 
hasta olduğumu kanıtlamalarına ihtiyaç olduğunu 
söyledim! Bununla durmayıp doktorumu aradılar. 
Yılların doktoru, Profesör Doktor Zafer Öner, uzun 
yıllardır hastası olduğumu ve meme kontrollerimin 
hep normal seyrettiğini yazı ile belirtti. Ve tüm bun-
lara rağmen, benim şikayetime gelen yanıt “geçmiş-
ten gelen hastalığım sebebi ile ödeme yapılmadığı” 
oldu... Aklımı yitireceğim zannettim! Bu denli açık 
dolandırıcılık yapılamaz dedim. Tekrar yazdım sigor-
tacılığı “sözde” denetleyen o kuruma... Gelen cevap: 
“bu maile yanıt vermeyin, otomatik cevap, biz bu 
işlerle ilgilenmiyoruz” oldu... Anlaşmazlık sebebi ile 
acente sahibinin önermesi ile ödemeleri kestim, şir-
ket bana mektup yolladı; “her türlü hakkınız ödeme-
lerinizi yapmadığınız için feshedilmiştir” diye... Hiç 
bir hastalığım yokken, her türlü hakkım varken, sırf 
ailemde, özellikle de annemde, meme kanseri oldu-
ğu için yalanla, hileyle sigorta kapsamı dışında bı-
rakıldım ve hakkımı aramak istediğimde özel sağlık 
sigortasını pratikte düzenleyen hiç bir devlet kurumu 
olmadığını acıyla keşfettim..

Bu kişisel hikâye aslında Türkiye’de meme kanseri ko-
nusundaki bilincin bir aynası... Türkiye’de gerek özel 
şirketler, gerek kamu (başta KETEM’ler eliyle) hay-
li ekonomik toplu mamografi yöntemini sırf meme 
kanserine dair bir şey yapıyor olma görüntüsü için 
tereddütsüz tercih etmekte. Oysa ki, kişilerin meme 
yapıları, risk grupları, yaşları gibi çok sayıda etken 
gözden geçirilerek her yaşta, yaş ve durumlarının ge-
rektirdiği yöntemlerle kontrol edilmesi gerekmekte. 

Unutmayalım: Meme kanseri değil cehalet öldürüyor 
bu ülkede kadınları! 

Bir sigorta şirketinin meme kanseri kontrolü yaptı-
ran bir kadından korkması değil, sağlığının peşinde 
olduğu için o kadını desteklemesi gerekli. Hepimiz 
biliyoruz; kadınlara yönelik ayrımcılık gerek ulus-
lararası gerekse ulusal sözleşme ve protokollerle ya-
saklanmıştır. Ben, bir sigorta şirketinin, herhangi bir 
hastalık ya da hastalık öyküsü taşımayan bir kadını, 
meme hastalıklarında kapsam dışı bırakma cüretini 
kadına yönelik bir ayrımcılık olarak görmekteyim ve 
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