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Ebru 
bıçaklanarak 

öldürüldü. 
Ebru Soykan 

ne ilk ne de son. 
Lezbiyen, gey, 

biseksüel, travesti ve 
transeksüellere yönelik 

nefret cinayetleri 
bitmiyor. 

Katiller ya bulunamıyor 
ya da ceza indiriminden 

yararlanıyor. 
Cenazesini Ebrunun 
arkadaşları kaldırdı.

Serra Akcan



Merhaba, 

Üç aylık sıkı bir çalışmanın ardından, on altıncı sayımızla beraberiz…  Dört yıldır hep dünyanın, memleketin, 
kadınların gündemini izlemeye, onunla birlikte nefes nefese koşmaya çalıştık. Sadece gündemi izlemeye 
değil, bu gündeme müdahil olmaya da. Dünya sanki eskisinden daha hızlı dönüyor gibi; bu hızın kendisi 
üzerinde düşünmeye, biraz durmaya ihtiyaç yok mu sizce de?

Bir yandan küresel düzeyde büyük değişimler yaşanırken, bir yandan da pek az değişen öyle çok şey var 
ki: Sömürü mesela, pek değişmiyor. Yeni biçimler ve görünümler altında olsa da, onu gördüğümüzde 
tanıyabiliyoruz. Şiddet de pek değişmiyor. Kadınların insandan sayılmaması sanki değişiyor gibi görünüyor 
ama bu değişimin sadece görüntü olduğunu düşünmemize neden olan öyle çok şey yaşıyoruz ki…

Dünyayı değiştirmeye niyetlenenler, değişmeyi görmeye, anlamaya, onu yönlendirmeye mecburdur; 
aynı zamanda, değişmeyeni görmeye ve anlamaya da. Günlük kazanımlar bizi çevreleyen görünmez 
duvarlarda soluk alacak delikler açar, bu nedenle onlarsız olmaz. Ama aynı zamanda, duvarı duvar yapan 
şeyi, yani o değişmezliği, katılığı da bilmemiz, bunun üzerine kafa yormamız gerek. “Çok uğraşıyoruz 
ama düşman fazla güçlü” demek için değil, bütün duvarların yıkılmaya mahkum olduğu bilgisiyle.

Bu sayımızın dosya konusu, işte bu “pek de değişmeyen” şeylerden birine, kıskançlığa ayrıldı. Kıskançlığı 
insanın “doğasında” varolan bir duygu olarak mı ele almalıyız, yoksa başka duygular gibi onun da toplumsal/
politik anlamları, yordamları, sonuçları var mı? 

Feminist Tartışmalar bölümü, son derece zengin ve çok boyutlu bu sayıda. Duvarlarla başa çıkmak için 
akrobasi yapmamızı öneren Pınar Selek, İzmir’de bir araya gelip şiddetle mücadeleyi hedefleyen kadınların 
hikayesini anlatan Melek Göregenli, feminist örgütlenmelerde hep yaşadığımız ama pek az konuştuğumuz 
hiyerarşi ve şiddet sorunlarını gündeme getiren Hilal Esmer, genç ve yeni olmanın feminist hareket içinde 
nasıl yaşandığını tartışan Begüm Acar, Emek Ayşe Yıldız, Feride Eralp ve Tuba Keleş, akademik bir alan 
olarak kadın çalışmalarının durduğu yer üzerine tartışılmaya değer öneriler getiren Zehra Arat…

Foto röportajımız, Serra Akcan’dan. Bıçaklanarak öldürülen Ebru Soykan’ı hatırlamak ve hatırlatmak 
istedik. 

Pınar Selek’in on iki yıldır bitmeyen “dava”sına ilişkin dayanışma mesajlarını da bulabilirsiniz… Bu davanın 
değişen ve değişmeyenlerin neler olduğu konusunu düşünmek için çok berrak bir örnek olduğunu 
düşünüyoruz.

İşte ellerinizdeyiz. Biraz yenilenmiş, biraz zenginleşmiş, her zamanki gibi heyecanlı ve coşkulu…



Onbir yıldır haksız yere Mısır Çarşısı patlamasından sorumlu tutularak suçlanan 
ve sonunda ayrı ayrı iki kez “beraat” ederek davası sonuçlanan yol arkadaşımız 
sosyolog, feminist ve yazar Pınar Selek’in beraati, haksız bir şekilde Yargıtay 9. 
Dairesi tarafından Mart 2009’da bozuldu. Yargıtay 9. Dairesi’nin bu kararına 
karşı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı da, Yargıtay Genel Kurulu’nda 
geçen hafta oy çokluğu ile reddedildi. Ve bu kararlar karşısında biz, yıllar sonra, 
hâlâ adalet bekliyoruz.  

Artık “Pınar Selek’e tanığız” demiyoruz. Zira, Pınar’ın eşitlik, özgürlük, barış ve 
adalet yolunda attığı adımları bugün sadece Türkiye değil, tüm dünya biliyor. 
Yıllardır duruşma salonlarında davanın seyrine ve Pınar’ın beraatine tanık 
olanlar, tanıklıklarına hâlâ devam ediyor, üstelik hergün de aralarına yenileri 
ekleniyor. Ancak, hem Türkiye’de hem de dünyada bilinen başka bir gerçek de 
Türkiye’de adalet tesisinin oldukça zor gerçekleştiği; hatta çoğu zaman birçok 
çabanın sonuçsuz kaldığı veya acıyla sonuçlandığı. Bu noktada, Pınar’ın haklılığı 
ortada. Ve hepimizin daha adil ve barış yolunda bir Türkiye için adalete ihtiyacı 
var. Pınar Selek’in beraatinin yeniden açıklanması ise bu yolda atılacak ilk ve 
önemli adımlardan biri olacak.   

Bu noktada, yıllardır tanığı olduğumuz, iddiaların tek tek çürütüldüğü davada, 
belleğimize kazınan haksız noktalara yeniden bakmakta büyük yarar var...

Öncelikle, adaletin sağlanmasının önemli bir parçası olan patlamanın gerçek 
nedeni, bazı yetkililerce uzun süre görülmek istenmedi. Birçok uzman ekip 
yineledi durdu, “patlamaya neden olan bomba değil, gaz kaçağı” diye. Yargıtay, 
uzmanların vardıkları sonuçları duymak istemedi nedense. Bu durum karşısında 
yıllarca neye isyan edeceğimizi şaşırdık: Uzmanlarının kararının aksine karar 
veren Yargıtaya mı? Yoksa, uzman sonuçlarınca suçsuzluğu kanıtlanmasına 
rağmen sürekli suçlanan bir sosyal bilimcinin uğradığı haksızlığa mı?

Diğer noktaya gelelim: Patlama bomba değil. Ancak patlamanın kaynağı her 
ne olursa olsun, bunun Pınar Selek’le ne ilgisi var? Pınar Selek’e hiçbir sorgusu 
sırasında patlamayla ilgili tek bir soru sorulmadı, sonra bir anda ortaya bir sanık 
çıkarılarak suçlanıverdi. Sonradan ifadesini “baskı ve ağır işkenceler altında” 
verdiğini söyleyen sanık Abdülmecit Öztürk... Öztürk önce, baskı altında Pınar’la 
birlikte eylemi gerçekleştirdiklerini söyledi, sonra da “Pınar Selek’i tanımadığını” 
defalarca açıkladı. Yıllardır sorduklarımız hala bâki: Hiçbir bulgu ve suç delili 
ile desteklenmeyen ve Öztürk’ün hukuk skandalına dönen, baskı ile alındığını 
belirterek red ettiği ifade tutanağı nasıl kabul edilebilir? Ayrıca, patlama ile ilgili 
ifadesi dahi bulunmayan ve beraat eden Pınar Selek yeniden yeniden suçlanır da, 
“eylemi yaptım” diyen Öztürk’ün beraatinin kesinleşmesi nasıl açıklanır?     

Bugün artık farkındayız ki, bu hukuki değil, sadece ve sadece politik bir dava... 
Mağdurlar, dışlananlar ve haksızlığa uğrayanların yanında; eşitlik ve özgürlük 
için mücadele eden, dürüst ve etkili bir sosyal bilimcinin, bir yol arkadaşının 
toplum için barış ve adalet mücadelesi. Dolayısıyla, bu dava Pınar’la aynı uğurda 
çalışanların, bizlerin davası. Pınar gibi düşünürlerin “bomba koydu” adı altında 
hedef gösterilmesi gibi politikalara ve birçok benzerlerine bizler bu ülkede yabancı 
değiliz. O yüzden adaleti sadece Pınar için değil, kendimiz ve memleketimiz için 
bekliyoruz...  

Adalet yerine gelene kadar da talep etmeye devam edeceğiz; sadece Pınar için 
değil, tüm karanlıkların aydınlığa ulaşması, vicdanların rahat etmesi ve Türkiye’de 
huzurun sağlanması için, çünkü, başka türlü yaşamak mümkün değil. 

Amargi Kadın Kooperatifi

Hep Tanığız ve Hâlâ Adalet Bekliyoruz !
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feminist tartısmalar.

Yaklaşık yedi aydır, Almanya, Fransa, Belçika, İsviçre, 
Avusturya’da, feminizm tartışmaları, eylem hazırlıkları, 
dayanışma buluşmaları gibi vesilelerle, aynı ülke içinde 
bile birbiriyle iletişimi olmayan farklı feminist gruplarla, 
devletle birlikte çalışanlarla, bağımsız otonom yapılarla, 
antifaşist blokun içinde yer alanlarla, sosyalist, anarşist, 
ekolojist, anti militarist feministlerle, queer ekseninde 
karma örgütlenenlerle ya da feminizmle birlikte 
lezbiyenliği vurgulayan gruplarla birlikte oldum. 

Özellikle feminizmi bir yaşam alternatifi olarak 
deneyimleyen pek çok kadınla karşılaşmak beni çok 
heyecanlandırdı. Gündelik hayatın örgütleniş sürecini 
kamusal politikanın önünde tutan, aile dışında yaşam 
alanları oluşturan, on yıllardır komün geleneğini 
sürdüren, bedenleriyle barışmayı, cinsellikten zevk 
almayı öğrenmiş, hemcinsleriyle dayanışma ağları 
kurmuş bu kadınlar için feminizm, eylem-gösteri 
gündeminden çok hayatlarının anahtarı. 68’li, 70’li 
yıllardan sonra yaygınlaşan ve hala kendini koruyan 
pek çok feminist komün varlığını sürdürüyor, 
kadınlar günlük hayatın sorunlarıyla kolektif olarak 
boğuşuyorlar. Ama bu varoluş, kendine bir alan 
yaratmış olsa da, toplumsal ve politik açıdan marjinal bir 
konumda. Otonom gruplar, mücadelenin kazanımları 
sonucunda fakat bunlara yenilerini ekleyemedikleri 
için bürokratikleşen, sistem içine kayan ama pek çok 
imkanı elinde bulunduran ana akım feminist hareketten 
oldukça kopuklar. Göçmen kadınlar ise tamamen ayrı 
örgütleniyorlar. Ciddi bir iletişim alanı, tartışma zemini 
oluşturmamışlar. Bırakalım Amargi ya da Feminist 
Politika gibi binlerce satmayı, saydığım ülkelerde üç yüz 
satan bir feminist politika dergisi bile yok. Emma gibi 
hareketten kopuk ve oldukça popüler olan dergilerden 
bahsetmiyorum, hareketin sahiplendiği, tartışmalarını 
yürüttüğü bir zeminin olmadığını söylüyorum. Oysa 
feminist politikadaki sıkça bahsedilen daralmanın en 
önemli nedeni farklı analizleri buluşturamamak değil 

mi? Örneğin, Avrupa’da göçmen feministlerin ayrı 
örgütlenmesi, bu analizlerin birbiriyle konuşmamasıyla 
ilgili değil mi?

Bizim kuşak feminizmi değil 
feminizmleri öğrendi
Batı kaynaklı gelişen, kadınların bedenleriyle ilişkisine, 
doğum haklarına, aile dışı varoluş arayışlarına, cinsel 
özgürlük taleplerine odaklanan, erkek şiddetine karşı 
çıkan ve ilk aşamada Avrupa’da kadınların yaşamında 
radikal değişikliklere yol açan feminist teori-politika, 
zamanla dünyada yeni seslere-sözlere kavuşarak 
monolitik yapısından kurtuldu ve farklı kadınların farklı 
ihtiyaçlarına karşılık veren bir çeşitliliğe kavuştu. Benim 
kuşağımın, bölge, sınıf, milliyet, etnisite, cinsel yönelim 
farklılıklarına cevap veren, çatışarak ve birbirini 
dönüştürerek yepyeni bir tartışma ve politika alanı 
yaratan feminizmlerle tanışma şansı oldu. Bu tartışmalar 
içinde, “tek hakikat” yanılsamasıyla kendini “esas 
feminist”, “en hakiki feminist” olarak görenlere yönelik 
eleştirileri, hareket içindeki hegamonik yaklaşımla olan 
hesaplaşmayı, coğrafyasal ve tarihsel paradigmalara 
yönelik sorgulamaları okuduk. Avrupa’da çeşitli sömürge 
ülkelerden gelen “renkli” feministler, Türkiye’de Kürt 
feministler, harekete yeni kavramlar ve sorgulamalar 
kattılar. Böylece feminist hareket içindeki ırk, ulus, sınıf 

Benim feminizmim: 
AKROBATİK FEMİNİZM!

PINAR SELEK
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ve cinsel yönelime dayalı hiyerarşileri keşfettik. Daha 
da ileri gittik. Kimlik politikalarının zorunlu sınırlarına, 
feminizmin öznesi ya da öznelerine, öznenin siyasi 
inşaasının taşıdığı dışlama potansiyellerine, modern 
iktidarın kurguladığı özne kavramının ve temelci 
kurgularının sorunlarına, kadınlar teriminin ortak bir 
kimliği ifade edip etmediğine, kadınlığın homojen-
değişmeyen bir kategori sayılmasının- kadınlar 
kategorisini istikrarlı bir özne olarak inşa etmenin 
sorunlarına ilişkin tartışmalara1 tanık olduk. Evrensel 
ataerki kavramının somut kültürel bağlamlardaki 
toplumsal cinsiyet kaynaklı ezilmeyi 
izah edip etmediğini, ezilme 
çeşitleri arasında dikey ya da yatay 
ilişki kurma biçimlerinin politik 
sonuçlarını, feminizmlerin birbirine 
ne söyleyebileceğini tartıştık. 
Ben, bunlardan birini idealize 
ederek, politikayı katı bir ideolojik 
çerçeveye oturtmanın özgürlükleri 
kıtır kıtır yiyeceğini düşündüğüm 
için, bütün yaklaşımların birbirinin 
içinden geçeceği bir politik ortam 
hayal ediyorum. Birbirinin içinden 
geçmek derken, birbirine yüzeyden 
eklenmeyi, birbirinden beslenerek şişkin, şekilsiz bir 
varlığa dönüşmeyi kastetmiyorum, çatışmaktan ve 
öğrenmekten bahsediyorum.  Ama sürekli… Soru 
işaretlerini hiç kaybetmeden. 

Soruları, yaklaşımları paylaşmak başkalarının senin 
içinden geçmesini kolaylaştırır. Şimdi de bu yüzden 
yazıyorum. İçinizden geçeyim ve içimden geçin diye.

Radikal bir alt üst oluş için..
Kişisel tarihimde, özgürlük düşleri kurarken ve tüm 
hayatı anlamaya çalışırken, feminist oldum. Kendi 
dışımdaki varlıklarla ilişkimi sorgularken. Bu sorgulamada 
cinsiyetçiliğin ne olduğunu ve nasıl işlediğini görmeye 
başladım. İlk anladığım şey, feminizmin kadın hakları 
savunuculuğu değil, bir özgürlük felsefesi ve politikası 
olduğuydu. “Özel olan politiktir” sözü gerçekten 
hayatımı değiştirdi. Bu sözle sadece geleneksel 
politikayı sorgulayıp gündemini genişletmiyorsun, aynı 
zamanda bir zihniyet sorgulamasına girişiyorsun ve 
felsefeyi, tarihi, bilimi, hukuku, araştırma yöntemlerini, 
bellek oluşturma biçimlerini, sanatı, imgeleri, yeniden 
düşünüyorsun. Bu keşif, üniversiteli yıllarımda beni alt 
üst etti. Önce kendime, ilişkilerime, aşklarıma, sonra 
savaşa, devlete, toplumsal iktidar mekanizmalarına, 
politikaya feminist bir pencereden bakarak bir duruş 
oluşturmaya çalıştım.  Ama bu katı bir duruş olmadı 

hiçbir zaman. Her tartışma içinde, yeni soru işaretleri, 
yeni çatışmalar ve yeni açılımlarla karşılaştım. Ayrıca 
boğuştuğumuz uygarlıksal soruna sadece feminizm 
içinden bir cevap bulmaya, her şeyi feminizme 
sıkıştırmaya çalışmadım. Sadece feminist olmadım ama 
aynı zamanda feminist olmanın bana açtığı ufuklardan 
hep heyecan duydum. Hala da öyle.

Siyah feminist Bell Hooks, Feminizm Herkes İçin 
kitabında, “Feminizm aslında, eğer gereğince 
davranırsak, her birimizin hayatını değiştirecek olan 

sihirli bir değnek gibidir. Evet, 
feminist hareketler hayatlarımızı 
değiştirebilir fakat buna ancak ve 
ancak feminist teorimizi yeniden 
ve yeniden inşa ederek ve diğer 
toplumsal hareketlerle birlikte 
davranarak ulaşılabilir” diyor.2 

Feminizm var, feminizm var. 
Feminizm adına Amerika’nın askeri 
işgali de savunuluyor, kadınların askere 
gitmesi de3… Kadınları militarizme, 
büyük sömürgeci mekanizmalara 
yakınlaştıran feminist perspektifler 

de var. Ama cinsiyet-çiliği, cinsiyetçi sömürü ve 
baskıyı sona erdirmek için mücadeleye giriştiğinizde 
karşınıza devasa iktidar yapıları çıkıyor. Devletle, 
kapitalizmle, doğa üzerindeki tahakküm zihniyetiyle, 
milliyetçilikle, militarizmle, heteroseksizmle de 
boğuşmaya başlıyorsunuz. Bu iktidar ilişkilerinin 
cinsiyetçiliği ürettiğini ve bu üretime dayandıklarını, 
toplumsal cinsiyet ilişkilerinin sınıflar, ırklar, kültürler 
arasında, toplumsal ve siyasal kurumlar tarafından inşa 
edildiğini görüyorsunuz. Tüm iktidar ilişkilerine sızmış 
olan cinsiyetçiliğe karşı mücadele ederken, kadınların 
yaşamlarının, sadece toplumsal cinsiyetlendirme yoluyla 
değil, aynı anda farklı hiyerarşiler içindeki konumları 
doğrultusunda belirlendiğini gördüğünüzde, tüm 
kadınlar için bir kurtuluş perspektifi ya da kadınların 
tüm baskı türlerinden kurtuluş perspektifi geliştirme 
arayışına giriyorsunuz. Böylece feminizm, kadınların 
erkeklerle eşit olmasıyla sınırlanan bir politikanın 
ötesine hakikaten geçiyor. 

Dolayısıyla, iktidar ilişkileri içindeki içkinlik ve mücadele 
sorunlarını tartışmaya başlıyorsunuz. Tabii bu mesele, 
genellikle “içkinlik” kavramıyla tartışılmıyor. İktidar 
ilişkileri arasında çeşitli yatay ve dikey bağlantılar, 
dolayısıyla hiyerarşiler kuruluyor. Sosyalist politika 
analizlerindeki “temel çelişki-baş çelişki” tespitini 
hatırlayalım. Sosyalist örgütler, genellikle, toplumsal 
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Benim kuşağımın, 
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yaratan feminizmlerle 
tanışma şansı oldu.



yapı içinde, neyi temel, neyi baş çelişki olarak tespit 
ettilerse, politik stratejilerini de ona göre çizerler. 
Kimi zaman yarı feodal ilişkiler, kimi zaman yeni 
sömürgecilik ilişkileri, kimi zaman emek sermaye 
çelişkisi tüm çelişkileri belirleyen dinamik olarak tespit 
edilir. Seçilen her neyse, doğanın sömürgeleşmesi, 
heteroseksizm, militarizm ve diğer tahakküm ilişkileri 
bu temel çelişkiye bağımlı, yapısal 
olmayan tali çelişkilerdir. Dolayısıyla 
geleneksel sosyalistler, politik 
gündemlerini, tüm çelişkilerin iplerini 
düğüm gibi içinde saklayan temel 
ve baş çelişkilere göre belirlerler. 
Feminist politika ayrışmalarında da, 
cinsiyetçiliği genel iktidar yapılarıyla 
bağlantılandırmak arayışıyla, benzer 
bir düşünce sistematiği kuruluyor. Bu 
nedenle, cinsiyetçiliğin temel çelişki 
olduğunu savunan, yani cinsiyetçiliği 
tüm toplumsal çelişkilerin merkezine 
yerleştiren yaklaşımın yanında, 
temel ya da yapısal olarak gördüğü 
çelişkileri feminizmde birleştirmeye çalışan analizler-
politikalar oldukça yaygın. Sosyalist feministler, anarko 
feministler, eko feministler, ekoanarko feministler, 
ekososyalist feministler, anti militarist feministler, 
cinsiyetçilikle başka bir iktidar sistemi arasında kurulan 
yatay bağlantılar üzerinden kendilerini tanımlıyorlar.

Örneğin, feminist tartışmalarda, patriarka ve 
kapitalizmin birbirlerine nasıl eklemlendiklerine dair 
önemli analizler yapıldı. Bu eklemli bağı, temel-yapısal 
çelişki olarak tespit eden sosyalist feministlere göre 
feministlerin anti kapitalist olması şarttır. Anarko 
feministler de benzer tespitler yapıyorlar. Peki, anti 
kapitalizmin başka yolu yok mu? Mesela ben, anarşizmle 
sosyalizmin flörtünden güzel çocuklar doğacağına 
inanıyorum halimce. Ama hangi modeli savunduğumuz 
ya da aradığımız, ayrı bir tartışma. Beni feminizm 
açısından ilgilendiren, tahakküm yapılarına karşı 
geliştirdiğimiz analiz ve politikalar. Kapitalist sistem 
içinde hiçbir varlık için özgürlük olmaz! Kapitalizm, 
emeğimizi, bedenlerimizi, tüm varlıkları, tüm yaşamı 
ve gezegenin kendisini paraya ve metaya çevirmeye 
çalışarak iğdiş eder. Evet ama bu kadar  mı? Militarizm? 
Irkçılık? Milliyetçilik? Heteroseksizm? Doğa üzerindeki 
insan tahakkümü?  

Bu durumda feminizmin temel gündeminin ne olacağı 
oldukça tartışmalı bir konu haline geliyor.  

Feminist politikada hangi sorun öncelikli olmalıdır? 
Beden mi? Ev içi ya da kamusal emek mi? Cinsellik mi? 

Aile mi? Savaş mı? Militarizm mi? Doğanın tahakkümü 
mü? Homofobi mi? Sembolik iktidarlar mı? Bir anlamda, 
temel çelişkiyi nerede tanımlarsanız hattınızı ona göre 
belirliyorsunuz. Patriarka ve militarizm, patriarka 
ve heteroseksizm, patriarka ve kapitalizm, patriarka 
ve doğa sömürüsü, patriarka ve milliyetçilik… Ya da 
sadece patriarka.

Ben soruyu şöyle sormak istiyorum: 
Bu konuda öncelik belirlemek, 
sorunlu değil mi?  

Anti militarist ve feminist Cynhthia 
Cockburn’un aktardığına göre, 
Filistinli feministler, bu soruya şöyle 
yanıt veriyorlar: 

“Hangi konular öncelikli? Kimleri 
hedeflemeliyiz? Ve hangi düzeyde. 
Bunlar çok karmaşık. İlkesel olarak 
her türlü ezilmenin aynı düzeyde 
görülmesi gerektiğine inanıyorum, 

“ezilmenin hiyerarşisi” olmamalı.  Filistin meselesinde, 
aile içi şiddeti, işgalden bahsetmeden ele alabilir misiniz 
gerçekten? (…) Tecavüzü lanetliyorsanız, başlı başına 
bir tecavüz olan işgali de lanetlemelisiniz. Tecavüz de, 
işgal de kimliklerimizi zayıflatmaya, yok etmeye, boyun 
eğdirmeye yöneliktir.”4

 
Son yirmi yıldır gelişen tartışmalarda, üniter bir toplumsal 
cinsiyet kuramı geliştirmeyen, toplumsal iktidar ilişkileri 
arasında yatay ya da dikey hiyerarşi koymadan bunlar 
arasındaki bağlantıları kuran, durumların, çelişkilerin 
içkinliğini gören, daha bütünlüklü ve bence daha radikal 
perspektifler, kadınların ezilmesinin, sadece karşı cinsle 
ilişkinin, sömürüye dayalı bir ekonomik sistemin ve bir 
politik temsilin sonucu degil, bunun çok daha fazlası 
olduğunu söylüyorlar5. 

Zeynep Direk, Amargi’nin önceki sayılarında dile 
getirdiği şu tespitiyle feminizme çok daha geniş bir alan 
açıyor örneğin:  

““Sınıf”, “ırk”, “milliyet”, “cinsiyet” kategorilerinin 
birbirinin içinden nasıl işlediğini anlamak için temelci 
önermelerden vazgeçmek gerek. Belki de biricik 
temelin, varolanı farklılığı içinde ifşa/inşa eden, dünyayı 
dünyalaştıran varlık anlayışı, bunun da aşkınlık ve özgürlük 
olduğunu düşünmelidir, fakat bu aşkınlık ve özgürlüğü 
hem savaşın ondaki kaçınılmazlığı hem de cinsiyetçilik 
bakımından sorgulamak gerekir. Varolanların varlığını 
bulanık ve pek de ne anladığımızı düşünme gereği bile 
duymadan anlamak, dünyada olmaklığımızda kendi 
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imkânlarımızı anlamaktan, geleceğe fırlatmaktan başka 
bir şey değildir. Bunu yaparken bize intikâl edenin, 
devraldığımızın içinde duygulanımsal bir biçimde 
ayarlanmış olarak bulunduğumuzu idrak etmeliyiz ve 
bu ayarlanmayı ırkçılık, cinsiyetçilik, sınıf, milliyet vs., 
gibi kategoriler itibariyle sorgulamalıyız. Yoksa dünya 
nasıl başkaca dünyalaşabilir?”6

Ben, özgürlüğün bütünlüklü 
bir proje olduğuna ve ancak 
tüm varlıkların katılımıyla 
gerçekleşeceğine inanıyorum. 
Bir arada bulunduğum kadınlarla 
ırk, sınıf, etnik köken, cinsel 
yönelim, din ve diğer özellikler 
açısından farklı konumlardayız. 
Onlarla birlikte özgür olabilmek 
için, tüm ayrımcılıkları ve iktidar 
ilişkilerini reddeden, herkes için 
adalet isteyen, her insanın hayatının 
bir değeri olduğunu savunan bir 
politikayı savunuyorum. Sadece dev le t ten , 
erkeklerden, sermayeden değil, tüm tahakküm 
yapılarından ve şiddetten bağımsız bir feminist 
politikanın, kadınlar için toplumsal alanda eşitlik 
sağlamanın ötesinde, süregiden cinsiyetçi söylemi, 
mevcut hiyerarşik düzenlemeleri, iktidar yapılarını ve 
kendi hayatlarımızı-anlayışlarımızı-alışkanlıklarımızı 
da dönüştürebileceğini düşünüyorum. Bir feminist 
olarak, kimsenin kimseye hükmetmediği, ilişkilerimizi 
şekillendiren yaşam felsefesinin müştereklik esası 
üzerine inşa edildiği bir dünya için, barış ve olanaklar 
dünyası için mücadele ediyorum. 

Biliyorum ki, feminist dönüşüm tek başına böyle bir 
dünya yaratmaz. Ama feminist mücadele olmadan 
da böyle bir dünya yaratılamaz. O halde, kendimi 
sadece “feminist” olarak tarif etmiyorum. Ama 
feminizmime başka ekler de koymuyorum. Ekolojist 
feministler, anti militarist feministler, sosyalist 
feministler, anarşist feministler… Bunların yanında 
sadece feminist olmak, biraz çıplak mı duruyor? Kendi 
feminizmimi diğerlerinden ayırmak için illa bir ek mi 
koymalıyım başına? Ekolojistim ama kendime eko-
feminist demiyorum. Çünkü benim feminizmim, doğa 
üzerindeki insan tahakkümünü sorgulamamda yardımcı 
oluyor. Anti militarizm, ekoloji, anti kapitalizm, anti 
heteroseksizm… bunları feminizmimin başına ek 
olarak yerleştirsem, uzun bir paragraf olur… Biz 
Amargi yayın kurulunda, buna “akrobatik feminizm”7 
diyoruz… Böyle deyip paragrafı kısaltmak mümkün 
belki. 

Şakayla ifade ettiğimiz bu kavram, belki de farklı 
feminizmlerin birbirine dokunarak dönüşebildiği bir 
hareketi ifade ediyordur. Ben bu akrobasiye olanak 
tanıyan şeyin, “cinsiyetlendirilmiş varolanın ezilmesinden 
yola çıkarak her biricik varolanın ezilmesini tüm aciliyeti 
içinde düşünme çabası”8 olduğunu hissediyorum. 
Aslında özgül bir ezilme biçimini anlama çabamız, bizi 
diğer ezilme biçimleriyle ve ezilme nedir sorusunun ta 
kendisiyle ilişkiye sokmuyor mu?

Akrobasi zor zanaat!
Evet, böyle bir feminist politikayla, öncelikle ben 

değişiyorum. Mesela, kadınlarla aramdaki 
“farklılık” adı altındaki iktidar ilişkilerini 
sorguladıkça, birlikte özgürleşmek için, 
kendimi de değiştirme mücadelesine 
girişiyorum. Feminist mücadelenin 
yarattığı en önemli geleneklerden 

biri olan “Kadın dayanışması” başka nasıl 
mümkün olabilir?

“Kadın dayanışması” geleneği aslında, genel anlamda 
toplumsal kurtuluş açısından çok önemli bir şanstır. 
Kadın dayanışması, kadınların kendi arasındaki iktidar 
ilişkilerini sorguladıkları, bu anlamda tüm toplumsal 
hayata dair söz söyleme ve kapitalizme, heteroseksizme, 
ırkçılığa, doğa sömürüsüne, milliyetçiliğe, militarizme 
karşı politika geliştirme imkanı veriyor. 

Melek Göregenli’nin, Amargi sayfalarında söylediği 
gibi, hem özgüllükleri gören, iktidar yapıları arasındaki 
analitik farklılıkları teslim eden hem de bunlar arasındaki 
bağlantıları kuran bir politika…

“Butler’dan devam edersek, dişil olanın özgüllüğü, diğer 
her açıdan tümüyle bağlamından kopartıldığında, bir 
yandan –kadınlık- “kimliğini” kurup bir yandan da tekil 
bir kimlik mefhumunu yalanlayan sınıf, ırk, etnisite ve 
diğer tüm iktidar ilişkileri, eksenlerinden, hem analitik 
hem de siyasi olarak tümüyle ayrı tutulmuş olur.”9 

Yani bu politika, yaratılmış kategoriler üzerinden bir 
kimlik inşa etme mücadelesi değildir. Aksu Bora’nın 
yine Amargi sayfalarında ortaya koyduğu gibi, çünkü 
feminizm kadınları politik bir varoluşa davet eder: 

“Aslında feminizm bu imkâna sahiptir, çünkü cinsiyet 
ilişkilerini politik ilişkiler olarak tarif ve bu ilişkilerin 
özneleri olan kadınları, bu halleriyle politik özneler 
olmaya davet eder. Bunu yaparak bir “kimlik politikası”na 
dönüşmekten uzak durabilir, çünkü cinsiyet rejimi içinde 
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konumlanmış birer politik özne olarak tanımlayarak, 
kadınları toplumsal/siyasal kimlikler içinde dondurmak 
yerine aralarındaki farklılıkların nasıl kurulduğunu ve 
bu farklılıkların üretilmesinin esas mekanizmasını, yani 
erkek egemenliğini analiz edebilir.”10

Ama bu Göregenli’nin de söylediği gibi, özgüllükleri 
ve analitik farkllıkları kavrayan bir politika olduğu 
için, “kimlik politikası”na düşmemek adına, kadınlara 
mahsus örgütlenmekten vazgeçilmiyor. Kadın-erkek 
arasındaki somut iktidar ilişkisi sürerken, kadınların 
politik varoluşu başka nasıl mümkün olabilir ki?

Tabii böyle bir feminizmin tek hedefi, kadınların politik 
varoluşu olmadığı için, tüm hayatı olduğu gibi, erkekliği 
de analiz ediyor. Erkekliğin ve kadınlığın tek, doğuştan 
ve kaçınılmaz olduğu savunusunun eleştirisi olan 
feminizm, erkeklere bu yükten kurtuluş yolu da çiziyor.

Böylece, kadınların deneyimlerinden yola çıkarak, 
sadece kadınlar için değil, tüm varlıklar için hayati 
önem taşıyan analizler ve yöntem önerileri, feminizmle 
birlikte gelişiyor. 

Bence, dünyaya feminist merakla yaklaşmak, satır 
aralarını, arka planı, reality show’ların boğduğu hakikati 
anlamaya çalışmaktır. 

Benim yakın durduğum, zihnimi aydınlatan, hayatımı 
zenginleştiren, her şeye hayretle bakmamı kolaylaştıran 
feminizm, böyle genişleyen, soru işaretlerini hiç 
kaybetmeyen bir teori ve politikayla, söylemsel 
iktidarın, sembolik sistemin yapı sökümünü yapmak, bu 
alandaki iktidar mücadelesine müdahalede bulunmak, 
iktidarın şifrelerini çözmek ve anlamlara yönelik bir 
eleştiri ortaya koymaktır. 

Tabii “özel olan politiktir” dedikten sonra, erkekliğin 
paradigmalarını kırdıktan, hakim politikanın eleştirisini 
yaptıktan sonra, yeni bir yöntem ve etik yaklaşımı 
da filizleniyor. Bu filiz, her şeyi didik didik etmeyi, 
görünmeyeni, arkadakini, sessiz olanı dikkate 
almayı, hedeflere ve “zafere” değil, yolun kendisine 
odaklanan11 bir politikanın ışığı oluyor. Çatışkıların 
çözümüne, isyanın yöntemine ilişkin, hiçbir varlığa 
zarar vermemeyi ön koşul sayan yeni bir etik yaklaşım, 
yeni bir tarih ve bilim anlayışı, sosyal ilişki kültürü ve 
anti hiyerarşik örgütlenmeler, bu nedenle feminist 
politikanın en önemli kazanımları oluyor.

Bu kadarla iş bitse, yine iyi… Bu politika, yeni bir dille, 
yeni bir örgütlenmeyle, yeni bir ilişki kültürüyle, içiçe 

geçen bunca iktidar ilişkisini, birbirlerini örtmeden ama  
birlikte gösteren, slogancı olmayan bir söyleme ihtiyaç 
duyuyor: Nükhet Sirman’ın pek çok tartışmada sürekli 
vurguladığı gibi, feminizmi diğer gündemlerin içine 
sıkıştırmamak, savaşa ya da milliyetçiliğe karşı feminist 
bir eylem yaptığımızda yeni bir şeyler söylemek… 
Evdeki cinsel şiddetle militarizmin bağlantısını kurmak 
mesela! 

Yani zor iş feminist politika… Bir yere yapışmayınca, 
çakılı kalmayınca, yani akrobatik olunca daha da zor!

Notlar
1. Bkz Judith Butler, Cinsiyet Belası, Metis Yayınları, 
İstanbul, 2008
2. Hooks Bell, Feminizm Herkes İçin, Metis, …
3. Almanya’nın popüler feminist dergisi Emma, kadınların 
orduya katılmasını, feminizm adına savunanlardan biri.
4.  Nashashbi 2003- Aktaran: Cockburn Cynhthia, Buradan 
Baktığımızda, 156
5. Örneğin Butler diyor ki: “Ezilme çeşitlerini bir bir 
saymak, bunların toplumsal alandaki çakışmalarını tarif 
etmeyen yatay bir eksende, ayrı ayrı sıralanmış bir şekilde 
varoldukları varsayımını içeriyor. Dikey bir model de aynı 
derecede yetersiz, çünkü ezilme biçimleri kestirme yoldan 
rütbelendirilip nedensel olarak ilişkilendirilip “orjinallik” ve 
“türetilmişlik” düzlemlerine bölüştülemez.” (Butler Judith, 
Cinsiyet Belası, Metis, İstanbul, sf: 62)
6. Zeynep Direk, Militarizmi Yeniden Düşünmek, Amargi, 
Sayı: 4
7. Öğrendiğim kadarıyla, bu kavram eski bir hikayeye 
dayanıyormuş. Yani 1989’lara gidiyormuş tarihi... 
Burada anlatması uzun sürer ama merak edip araştırmak 
isteyenlere, şu kadarını söyleyeyim: Ankara’da ilk feminist 
haftasonu düzenleyen Perşembe grubunun içinden çıkmış... 
8. Zeynep Direk, tartışmalardan...
9. Göregenli Melek, Kadın Hareketinin Ortaklaşmasıyla İlgili 
Sorunlar, Amargi, Sayı: 10
10. Bora Aksu, Çirkin Bir Nefret İdeolojisi Olarak 
Feminizm, Amargi, Sayı: 10
11.  Bu ifadeyi de Nilgün Yurdalan’a borçluyum.
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Sorgulamalarımız 
hep devam edecek de…

Begüm: ‘Genç feministler’ kavramını düşünürken bu ikili bir şey gibi geliyor. 
Çünkü aslında deneyimimizin az olması yaşımızla bir yandan alakalı; ama bir 
yandan da şöyle bir şey var: Bizim yaşlarımızda değil de daha sonraki yaşlarda 
feminist harekete dâhil olan ve kendine feminist diyen insanlar da var. O 
zaman tamamen yaşla alakalı bir şey değil bu. 

Feride: Ben hayatımda hiç o kadar düşünmedim, ‘Genç feministim ben’ 
diye, çünkü doğduğumdan beri öyle böyle feminist hareketin içindeyim, 
içine doğduğum ev sebebiyle. Bu kadar ‘merkezde’ bir yerde yaşamışken, 
dertlerim de çok başka. Bu noktada aramızda çok ciddi farklar var; dolayısıyla 
da çok farklı şeyler söyleyebiliyoruz.

Emek: Biz, belli bir kuşağın temsilcileriyiz belki ama kendi içimizde de yaş 
farklılıkları var. Zaten ‘taşradan’ gelen birisi olarak -gerçi taşradan geldiğim 
de tartışılır ya, yaşadığımız yerin çok belirleyici olduğunu düşünüyorum. 
Çünkü görüyorsun ki her bölgede insanların giyimleri kuşamları değişiyor. 
O arada tabii ergenlik, çocukluktan kadınlığa doğru yol alış, insanların sana 
olan tavrı, toplumla olan ilişkilenmen zaten belirliyor çok fazla şeyi. Oradan 
ulaşıyorsun farklı farklı yerlere. 

Tuba: Evet, hepsi farklı bağlamlar. Ve bunların hepsi de hayatımda hâlâ aktif 
olarak var, mesela yarın Konya’ya gideceğim. Herkes hakkında farklı bir algı 
da geliştirmek zorunda oluyorsun. Yöntem arıyorsun aslında. Ne bileyim, 
ailenle kuracağın dilin derdinde oluyorsun. Bazen çok fazla tartıştığın oluyor. 
Sonra düşünüyorsun, aslında böyle yapmamam gerekiyor diye… Başka türlü 
bir şey denemeye çalışıyorsun... Ve tüm bu denemelerin arasında hakikaten 
büyük farklar olduğu için bir yandan da travmatik bir süreç yaşıyorsun. Bir 
şekilde yapmak istediklerin, planların, projelerin var. Ve bu dengeleri de, ne 
bileyim, düzenlemek zorundasın. 

Emek: Artık oralardan ayrıldığımız için, orada bıraktığımız insanlarla 
ilişkilenmelerimizde de mesafe giriyor herhalde araya. Ve daha da komiği, 

feminist tartısmalar.

HAZIRLAYANLAR: 

Begüm ACAR 

Emek Ayşe YILDIZ

Feride ERALP

Tuba KELEŞ
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daha da kötü tarafı belki, insanlar senin nasıl bir kimlik 
ya da nasıl bir kişilik oluşturduğunu bilmiyor; çünkü 
bu, dışarıdan görülebilen bir şey değil; ancak uzun 
bir sohbetin sonunda anlaşılabilecek bir şey. Ve sen 
bambaşka şeylerin mücadelesini verdiğini düşünürken 
birden kalkıp seni istemeye gelebiliyorlar, senden 
habersiz bir biçimde. Hani araya mesafe girdiğini 
düşünüyorsun bir taraftan, bir taraftan da girmemiş; 
çünkü toplum hâlâ senden elini çekmiyor. 

Tuba: Sonuçta İstanbul’a geldim, hakikaten çok fazla 
değiştim. Ve şehir bağlamında da çok farklı şeyler 
görüyorsunuz. Oraya gittiğim vakit bir anda, o bildiğin 
mekânda ve gene kendi bedenindesin. Bir anda 
aslında değişmemiş halinle yüzleşiyorsun ya da, ne 
bileyim, “Ne kadar değiştim acaba?” diye soruyorsun. 
Bunun sorgulaması zaten devam edecek…

Begüm: Evet, aslında bu sürekli devam eden bir 
sorgulama. Mesela ben de çok benzer duyguyu 
nerdeyse her gün yaşıyorum. İstanbul’da ailemle 
yaşıyorum. Ama Beyoğlu gibi görece özgür olarak 
nitelendirdiğimiz o ‘kurtarılmış’ bölgeden çıkıp eve 
gittiğimde, sözünü ettiğin o ikiliği yaşıyorum. Ya da 
İstanbul’un başka bir yerinde, ‘kurtarılmış’ alanlar 
dışındaki yerlerde de aynı şeyi yaşıyorsun; çünkü 
sadece ailen değil, toplum da bunu yaşatıyor sana. 
Çok yerde kendin gibi davranamıyorsun. Ama 
orada da dil kurmak meselesi çok önemli işte. Sen 
o oluşturduğun ve kendi aramızda kullandığımız 
dille konuşamazsın zaten orda. O şekilde bir iletişim 
kurmak belki biraz yanlış oluyor.

Emek: Bir de yukarıdan bir tavır oluyor galiba. 

Tuba: Evet, bir yandan da bunlarla sürekli yüzleşmek 
zorundayız. Ne bileyim, her defasında sıkılmadan, 
başka türlü, başka türlü konuşmak, kendimizi ifade 
etmek zorundayız.           

Feride: Hem o hem de ilginç şekilde yani, şu 
yaştayız ve kendimize feminist diyoruz, etrafımızda 
bir sürü insan var, bir sürü arkadaşımız var. Devamlı 
bunu savunmak, işte “Canavar değildir bunlar” 
demek… Bizden öncekiler kırk yıl önce hangi laflarla 
uğraşıyorlarsa biz de onlarla uğraşıyoruz...

Tuba: Yani toplumsal bir inşa sürecinin var olduğunu 
ve bu süreçten çıktığımızı kabul ediyorsak, karşı 
karşıya geldiğimiz şeyler bizi şaşırtmamalı aslında. 

Emek: Bence kendimizi karşımızdakinin yerine 
koymaya çalışmak güzel bir çözüm olur. Çünkü bazen 
insanlar serzenişlerde bulunuyor; “Anlatıyorum, 
anlatıyorum, anlamıyor,” diye. Galiba burada bir 
durmak lazım, çünkü evet sen anlatıyorsun ve o bir 
şey anlamıyor. Bir kere bir hiyerarşi var burada, her 
şeyden önce.

…kendi kendine bir düşünme sürecinden 
sonra gelişiyor aslında her şey

Emek: Ben zaten aileden, gelenekten gelme bir sol 
kültür içerisindeydim. Hani ezilenin mücadelesinin 
içerisinde bir parça yer aldığım için, yani nasıl diyeyim, 
bir sol yapı içerisindeki hiyerarşiyi fark etmemle oldu 
zaten benim feminist hareketle ilişkilenmem. Çünkü 
bu da baskı, bu da iktidar diye düşündüm.

Begüm: Ya aslında birden bire inen bir şey değil 
bu. Kendi kendine, mesela bir örgütlülük içinde 
bulunmasan da; sonuçta sen bir sol örgütlülük 
içindeydin, ama kendi kendine bir düşünme 
sürecinden sonra gelişiyor aslında her şey. 

Emek: Bence feminizmle ilişkilenmenin temelinde 
kendi hayatlarımız içerisinde –senin ifaden bu, çok 
hoşuma gidiyor, bize dokunan küçük küçük şeyler 
oluyor. Bir şey söyleniyor size. Aslında toplumun 
bakış açısıyla baktığınızda çok da güzel bir cümle, 
ama bir taraftan da üzüyor sizi, huzursuz ediyor fakat 
niye rahatsız ettiğini bilmiyorsunuz. Bir şeyler kafanızı 
kurcalamaya başlıyor, soru işaretleri oluşuyor.

Feride: Benim için başka bir şey daha vardı. 
Türkiye’de azınlık olmak nasıl bir şeydir üzerinden 
de düşünüyordum. Kendi dilini konuşamamak, 
konuştuğun zaman sessiz konuşmak veya kimliğini 
saklamak zorunda hissetmek, bazı zamanlar sokakta 
olmaktan korkmak gibi. Çevremdeki insanlarda 
da hep bunları gördüm ve benim bütün bunlarla 
bir derdim oldu. Ondan sonra, buna karşı bir laf 
söylemek istiyorum, ama nasıl söyleyeyim? İşte o 
nasıl noktasında belki, “Ben feministim,” demeye 
başladım. Her zaman, yani güçlü olanla değil derdin 
illa ki. Gücün kendisiyle, güç odaklarının nasıl 
dağıldığıyla, güç ilişkileriyle, güçle; erkeklerle değil 
erkle ve o erkin nasıl işlediğiyle, biçimleriyle.

Sesimizi söyleyebileceğimiz yeri bulma 
mücadelesi vermek zorunda değiliz…

“
“

“
“
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Feride: Feminist hareketin öyle bir noktasındayız 
ki, bazı kazanımlar elde edilmiş. Ve bazı bölgeler 
de, sadece feminist hareket tarafından değil; başka 
bir sürü muhalif hareket tarafından ‘kurtarılmış’. 
Eylem geleneği de öyle… Bazı yerler ya da mekânlar 
bu geleneğin bir parçası halini almış. Biz o sınırları 
kıramıyoruz; o mekânların da dışına çıkamıyoruz. Bir 
tıkanmışlık var.

Begüm: Neden peki? Bunu mesela sen demiştin 
sanırım, mor iğne ya da ‘sticker’ gibi yaratıcı eylemler 
yapamıyoruz… Bu eylemler, zamanında epey 
radikaldiler. 

Emek: Çünkü ihtiyacımız yok, aslında biraz da öyle 
bir yanı var bunun...

Feride: Bir de biz o ‘kurtarılmış’ alanda yaşıyoruz. 
Bir var olma mücadelesi veriyoruz, evet. Okulda, iş 
hayatında, her an, her yerde. Ama o biçim bir var 
olma, yani sesimizi söyleyebileceğimiz yeri bulma 
mücadelesinin içine girmek zorunda değiliz. Zaten 
biz orada söyleyebiliyoruz. 

Begüm: Ama bunu bir yandan da eleştiriyoruz; bir 
şekilde sıkıştırılmış hissettiğimizi söylüyoruz. Peki, o 
zaman eleştirmeye yeni mi başladık demek oluyor 
bu? 

Tuba: Aslında epeydir varmış gibi geliyor... Evet, 
bu konuda çok deneyim yok, ama neticede eylem 
biçiminden sıkıldık ki konuşma hep buraya geliyor. 

Feride: Bir de bizim ‘genç’ olmamızla şöyle bir 
ilgisi var bence: Geçen sene olsa, bir buçuk sene 
önce olsa ben, “Eylem biçimimizden sıkıldım, eylem 
yapmaktan sıkıldım,” diyemezdim. İçinde daha 
yeni bulunuyordum. Daha heyecanlıydım, “Aa, 
böyle şeyler oluyormuş,” falan diyordum. Hâlbuki 
o şeyler o kadar zamandır oluyormuş ki... Bunun 
kendini tekrar eden bir şey olduğunu gene genç 
olduğumuz ve yeni olduğumuz için bir süre sonra 
fark ettik biz de.

Emek: Şu anda yaşadığımız hayat, sınırlıyor belki de 
bizi. Yani mesela mezun olmuş da bir yere atanmış 
ya da meslek hayatına başlamış değiliz. Öyle olmuş 
olsaydı, mesela Fatih’te bir yerde çalışıyor olsaydık, 
bu yeni bir durum yaratabilirdi çünkü bulunduğumuz 
yeri dönüştürme ihtiyacı duymuş olurduk. Şu anda 

yaşadığımız yeri bire bir, o anlamda değiştirmeye 
ihtiyacımız yok oysa. Hani ‘80’lerdeki feministlerin 
duyduğu kadar ciddi bir duruşa belki o anlamda gerek 
duymuyoruz.   

Tuba: Yaratıcılık diye düşününce de bir yerden 
sonra tıkanıyor mesele. Çünkü bir sonraki adımında 
da klişeye düşme korkusunu tutuyorsun içinde. 
Bunun da geçip gideceğini hissediyorsun. Üzerinde 
oturup tasarlanabilir bir şey de olabilir ama öte 
yandan biraz can havliyle, refleks halinde çıkan şeyler 
de aslında bir yandan yaratıcı oluyor ve onları daha 
çok sahipleniyorsun. Böylelikle başka insanlara da 
değebiliyorsun diye düşünüyorum. 

Feride: Bir yandan da çok fazla eylem yapıyoruz. 
Yani devamlı eylem var ve bilmiyorum ne kadar 
anlamlı bütün bu eylemler… Ne oluyor? Kim dinliyor 
bizi? Belki de sadece gülüp geçiyor yanımızdan 
insanlar… Ana akım medyada zaten yok sayılıyoruz. 
Bana,  düşünmeden eylem yapıyoruz gibi geliyor. 
Gündem çok hızlı, devamlı bir şey değişiyor, devamlı 
ona tepki vermek gerekiyor. Ama biz artık ezberde, 
böyle slogan dili dediğimiz şeye kaçan... Aynı biçimi 
yeniden, yeniden, yeniden kendi eylemlerinde de 
üretiyorsun yani. Askerî bir hal alıyor, nizami bir hal 
alıyor. Öyle gördük, öyle yapıyoruz. 

Begüm: Ve onun içinde aslında en büyük ezberlerden 
biri de sokakta olmak, görünür olmak meselesi, vs. 
Ve o da biraz otomatik bir şeye dönüyor: “Sokakta 
olalım yeter!”

Emek: Gitmediğin zaman soruyorlar çünkü “Niye 
gelmedin bu eyleme?” diye. Ve sadece bunun 
oluşturduğu baskı sebebiyle eyleme giden bir sürü 
insan var. Kendi içimizde kendimizi sorgulamamıza 
da neden oluyor bu çünkü bir de sürdürmeye 
çalıştığımız bir hayat var, bazı temel şeyler var. Okul, 
iş… 

Begüm: Baskı yaratabildiği gibi aslında, bir yandan 
soğutma gibi bir etki de yaratabiliyor bu durum. 

Emek: Bu eylem biçimleriyle çok insana ulaşabiliyor 
olsaydık bence şikâyet ediyor olmayacaktık. 
Ulaşamadığımız için, her eylemde farklı pankartlarda 
aynı insanları gördüğümüz için durup eylemlilik 
biçimlerimizi sorguluyoruz.
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Gözlerin bağlı, karanlık bir 
yerdesin ve el yordamıyla bir 
şeyler bulmaya çalışıyorsun

Emek: Peki feminist kadınlar arasındaki 
‘daha feminist’ olma tartışmasını nasıl 
değerlendiriyorsunuz? Bu da bir iktidar 
mücadelesi değil mi? “Ben daha feministim,” 
ya da “Ben daha çok biliyorum” demek? 

Feride: Feminist hareket içinde de hani 
evet, daha çok ‘bilen’ insanlar, daha çok 
deneyimi olan insanlar, daha çok sözü olan 
insanlar her zaman olacaktır yani.

Begüm: O kadar çok şey öğreniyoruz ki bir 
yandan onlardan. Hem hareketin tarihine 
dair…

Feride: Hem teoriye dair…

Begüm: Ama bir yandan da işte, bir baskı 
oluşturuyor bu durum.

Emek: Peki, eğer bir çeşit baskıdan söz 
ediyorsak sizce iki kuşak arasında mı daha 
ciddi bir baskı var yoksa aslında kendi 
içimizde mi sizce?

Feride: Daha yakın yaşlarda da, bilmiyorum, 
pek gelmiyor bana.

Emek: Gitmediğin zaman kendini açıklamak 
zorunda hissetmiyor musun Feride? 
Bazılarında hissediyorsun değil mi?

Begüm: Bakışlardan falan anlıyorsun, 
kelimeler olmasa da. Ama mesela bazısının 
“Neden gelmedin?” diye sormamasının da 
gene politik bir tavırdan kaynaklandığını 
düşünüyorum. 

Feride: Ama bir de ben, ya hakikaten bazen 
belki bazı açılardan şans bazı açılardan 
değil, ama üst kuşaklarla aramda kopukluk 
falan da hissetmedim hiçbir zaman. Benim 
üzerimde belki biraz daha başka baskılar 
vardı, dikkat etmek zorunda olduğum başka 
şeyler vardı.

Begüm: Bu ‘hiyerarşi’ meselesi beni çok düşündürüyor 
gerçekten. Bence yok diyemeyiz. Ama ‘hiyerarşi’ deyince de 
sanki çok sert bir şey söylemiş gibi hissediyorum kendimi.

Emek: Ya, başka bir kelime bulamadığımız için. Galiba bunun da 
tek yolu iletişim. 

Begüm: Evet. Belki de bunu konuşma yollarını aramıyoruz. 

Emek: Hani az önce bahsettik ya, o kadar koşturarak yaşıyoruz 
ki asıl kurmamız gereken ilişkileri o yüzden kurmakta zorluk 
çekiyoruz diye. Hani alınıyorsun, onu akşam kendinde bile 
öteliyorsun ki, “Akşam eve gidince düşünürüm üzerine,” 
diyorsun, “Şimdi başka bir şey yapmam lazım” diyorsun. Sonra o 
insanı bir daha üç hafta sonra toplantıda görüyorsun. Bu kadar az 
görüşebildiğimiz insanlarla, aslında hem kendimizi bu kadar yakın 
hissedip hem de iletişim kuramıyor olmak belki sıkıntı.

Begüm: Yani ezberlerimiz var, feminist ezberlerimiz… Ama işte 
bazen gerçekte öyle olmadığını görüyorsun. Mesela feminizmi 
öğrenmeye çalıştığın kadınların aslında bunu uygulamadığını 
görebiliyorsun –ki bu bende moral bozukluğuna yol açıyor.   

Emek: Biraz da işte kişisel olarak daha fazla iletişim 
kurabildiğimiz, daha fazla dokunabildiğimiz ya da biraz daha 
belki kucak açan, daha kapsayıcı yaklaşan kadınlarla bence öyle 
bir sorun yaşamıyoruz kişisel olarak. 

Begüm: Bire bir ilişkilerde olmuyor zaten. Ama mesela bir 
ortamda olabiliyor. Ya da mesela şu bile beni bazen rahatsız 
ediyor: “Bu genç ve bir sözü var, hevesini kırmayalım ve 
dinleyelim,” falan. 

“
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Emek: Toplantılar üzerinden bahsediyorsak bu bizim 
aslında farklı kuşaklar arasında deneyim aktarımında 
ne kadar eksik olduğumuzun göstergesi. Ben çok 
büyük bir heyecanla bir fikir ortaya sunuyorsam ve 
bu fikir daha önce belki söylendiyse, denendiyse ve 
işe yaramadıysa bunun söylenmesi lazım. 

Feride: Gerçekten çok bilmiyoruz. Hani mesela ne 
eylem yaptılar ‘80’lerde biliyor olabiliriz; ama nasıl 
bir süreçle oraya geldiler, neler tartıştılar, neler 
denediler, neler olmadı, ne gibi kavgalar ettiler, 
hâlâ durmadan aynı kavgalar nasıl oluyor da ediliyor, 
bunun nasıl bir tarihi var… Bunlar konusunda çok 
fazla şey bilmiyoruz. 

Emek: Ortada çok bariz, kast sistemi gibi bir 
şey yok tabii ki! Bunlar belki biraz bizimle de ilgili 
aslında. Mesela biz şu anda bir kuşağın insanları 
olarak toplandık. Onlara sorsak belki başka şeyler 
söyleyeceklerdir. 

Begüm: Evet, belki de “Çok çekingenler, bir şey 
yapmıyorlar…” diyecekler. 

Emek: Evet, “Biz böyle değildik,” diyecekler. Bizim 
de aslında bu anlamda eleştirilmemiz lazım. Bunun 
tek çözümü, bir araya gelip konuşmak, paylaşmak. 

Tuba: İşin en rahatlatıcı kısmı da aslında bunun 
konuşulabileceğini, tartışılabileceğini biliyor olmamız. 

Begüm: Eleştirilmek konusunda söylediğin şey çok 
önemli. Çünkü bu deneyimin içinde yeni olduğumuz 
için bir duruş sergileme çabamız da var sonuçta. 

Emek: Bazen ben kendimi şöyle hissediyorum: 
Gözlerin bağlı, karanlık bir yerdesin ve el yordamıyla 
bir şeyler bulmaya çalışıyorsun. Bu gerçekten zor 
bir süreç, ama eminim onlar da geçtiler benzer 
süreçlerden. Bu paylaşıma belki de bu nedenle bu 
kadar değer veriyoruz. 

Begüm: Bir de dil kurma, kendimizi feminist olarak 
ifade etme, etrafa anlatabilme meselesi var…

Tuba: Aslında bu bakımdan senden daha tecrübeli 
birilerinin anlattıkları çok etkili olabiliyor. Hem yalnız 
değilim diyorsun hem de sıkıntılı anlarda çözümlere 
ulaşabiliyorsun. 

Begüm: Ama bazen gerçekten çok umutsuz oluyoruz 
ya da o gücümüz tükeniyor. “Tamam, bu insanla da 
konuşamayacağım, tartışamayacağım,” dediğimiz 
çok oluyor. Bazen de hiç yılmadan konuşmalıyız 
gibi geliyor. Özellikle de “Ben feminizmi böyle 
bilmiyordum,” diyen biriyle karşılaştığımda gerçekten 
motive oluyorum ve konuşmak için çaba harcamak 
gerektiğine bir kez daha inanıyorum. 

Emek: Ben konuşma stratejilerinin çok önemli 
olduğunu düşünüyorum. Yani bu anlatma meselesi 
var ya… Anlatmak yerine karşındakine soru sormak 
belki bir çözüm önerisi olabilir. Eğer gerçekten 
varsa hayatında duyduğu rahatsızlıklar sisteme dair, 
patriarkaya dair, o sana başka sorularla dönecektir ki 
zaten o insana dokunmuş olursun.

Begüm: Ve aslında hepimiz de bunu yapıyoruz ya da 
en azından yapmaya çalışıyoruz. Çünkü bunu yapmak 
seni var eden şeyin bir parçası aslında,.

Tuba: Ama her ortamda da mümkün olmuyor. Ama 
neticede, rutin bir şekilde gördüğün insanlarsa onlar, 
aslında evet, onlarla da bir hikâye başlıyor sonunda. 
İlkinde konuşamadıysan, ikinci karşılaşmanızda 
konuşuyorsun ve bir biçimde ilerleyebiliyorsun. 
 
Emek: Ben, bu konuşmanın, bizim ve bir sürü feminist 
kadının geleceği açısından çok önemli olduğunu 
düşünüyorum. Çünkü bundan 10 ya da 20 sene sonra 
bizim şu anda yaptığımız tartışmalara bakmak çok 
faydalı olacaktır. Bizim de tavrımızı çok belirleyecek 
bir şey aslında gelecekte, şu anda yaptığımız tartışma. 

Begüm: Bir yandan sürekli değişip dönüşen insanlar 
olduğumuzun farkındayız ve birkaç sene sonra zaten 
başka bir noktada olacağımızı biliyoruz. Ama bir 
yandan da bunu tartışmak bizim için hem çok yararlı 
hem de çok ‘doğal’ bir şey aslında, çünkü böyle bir 
ihtiyaç içindeyiz. Sonuçta bu hareketin bir yerinden 
tutma, var olma ve kendi feminist duruşlarımızı 
oluşturma çabası içindeyiz. Bana feminizmin en iyi 
gelen yönlerinden biri hep eleştirel olması. Bu da 
hep kendini dönüştürmesi ve değiştirmesine olanak 
sağlıyor ve bu çok anlamlı bir şey aslında. 

Tuba: Kendimiz de diyoruz, bizim de zaten 
eleştirilmeye şu anda aslında ihtiyacımız var.
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Coğrafyamız, on yıllardır kadınlar adına heyecan verici 
değişimlere tanık oluyor. Bu değişimi hep birlikte 
sürdürebilmek için, tartışmak zorundayız. Çünkü 
ayrı patikalar kazıyor, ayrı deneyimler yaşıyoruz. Bu 
deneyimlerden edindiğimiz birikimleri paylaşmak 
hepimizi güçlendirecektir.
Ben de bu yüzden yazıyorum. Kendi deneyimimden, 
feminist politikanın sorunlarına nasıl bakıyorum, bunları 
paylaşacağım.

Artık herkesin görmeye başladığı gibi, etnik, ulusal, 
sınıf, ırk gibi aidiyetlere göre farklı ezilme biçimlerinin 
yaşandığı coğrafyamızda, bütün bunlardan soyutlanmış 
varsayılan cinsiyetçiliğe karşı mücadele düşünülemez. 
Kadınların çıkarlarının, çeşitli konumlardan dolayı 
farklılık gösterdiğini görmek zorundayız. O halde, 
feminist politika açısından dikkate almamız gereken 
şey, farklılığın kendisi değil, farklılıklardan dolayı 
yaşanan hiyerarşilerdir. Dolayısıyla, birlikte politika 
yapabilmek için, çeşitli egemenlik biçimleriyle iç içe 
geçmiş ‘kadınlığın’ iyi çözümlenmesi gerekiyor.

Feminist politikanın, toplumsal cinsiyetle eklemlenmiş 
bütün egemenlik ilişkilerini sorgulayan ve hedef alan 
bir yaklaşıma ihtiyacı vardır. Çünkü cinsiyetçiliğin diğer 
iktidar ilişkilerinden soyutlanarak temel baskı biçimi 
olarak görülmesi, bir baskı hiyerarşisi yaratmaktadır; 
bu durumda bazı kadınların deneyimleri öne çıkmakta 
ve tüm kadınlar kendilerini bu sorunlar içinde 
tanımlayamamaktadır. 

Bu ikilemin aşılması için, kadınlar arasındaki farklılıkları 
mutlaklaştırmayacak, ancak onları görmezden de 
gelmeyecek bir politik perspektifin geliştirilmesi 
gerekiyor. Kadınların, farklı iktidar mekanizmalarıyla 
karşı karşıya geldiği gerçeğini göz ardı etmeden, 
toplumsal cinsiyete dayalı baskıya ve eşitsizliğe karşı 
mücadele elbette esastır.

Özel olan politiktir yaklaşımı feminist politika açısından 
önemli bir çıkıştır. Ancak tanımladığımız sorun, diğer 

kadınların sorunlarıyla veya diğer toplumsal sorunlarla 
birleştirilmediğinde buradan politika yapmak imkânsız 
hale gelir. Bu nedenle, feminist perspektifin dar alanlara 
sıkıştırılmasına karşı durmalıyız.

Bu yaklaşım ışığında, Kürt kadını, nasıl bir kadınlık 
durumu yaşıyor? Tıpkı Ermeni, Arap, Türk kadınlar 
gibi, Kürt kadınları da, kadın olarak ezilmeyi, 
hemcinslerinden farklı yaşıyor. Kürt olarak ezilmeyi 
de Kürt erkeklerinden sadece farklı değil, daha fazla 
yaşıyor.

Örneğin anadil yasakları Kürt kadınını bir hapishaneye 
sokuyor. Anadilini her yerde konuşabilen, dili yasak 
olmayan pek çok kadın, bu deneyimin çok uzağındadır. 
Sokağın dili Türkçedir, dolayısıyla kamusal alan Kürt 
kadınına kapalıdır. Kürtçe dil yasağı Kürtlerin sorunu 
gibi görünse de, en yakıcı biçimde kadınların sorunudur. 
Özellikle göç yollarına düşen, yeni mekânlarda yeni 
yaşamlar kurmaya çalışan kadınlar, anadil yasağı 
nedeniyle, koğuş sisteminden hücreye giriyor. Büyük 
kentlerde, sadece aile baskısından değil, dili kilitli 
olduğu için, eve kapanan milyonlarca kadın var.  

İstihdamda, hizmet almada, aile içi şiddete karşı hukuki 
mücadelede, sığınma evinde dilinin kilitli olması, nasıl 
bir imkânsızlık yaratıyor? Bu imkânsızlık içinde sıkışan 
kadınların deneyimleri, bize şu cümleyi çok kolay 
kurdurtuyor: Kürt sorunu kadın sorunuyla iç içe 
geçmiştir. Bu nedenle, Kürt kadınları açısından, etnik/ 
ulusal ve sınıfsal aidiyetlerinden dolayı yaşadığı farklı 
ezilmişliklerle cinsiyetçiliğe karşı verdiği mücadele iç 
içe geçmiştir. 

Dolayısıyla bu iç içe geçen mücadelenin erkeklerle 
ortaklaştırılması son derece doğaldır. Kürt kadın 
özgürlük hareketinin, Kürt özgürlük hareketinden pek 
de kopuk olması beklenemez. Öyle de değildir zaten.
Bilindiği gibi, milliyetçi kurgu ve pratikler, 
cinsiyetlendirilmiş haldedir. Tanınma ve temsil hakları 
elde etme mücadelesi içindeki etnik toplulukların 
kadınlara biçtiği roller semboliktir. Bu semboller, 
kadının geleneksel rollerinden türetilir. 

Peki, bu açıdan, Kürt hareketinin ideolojik söylemi, 
Kürt kimlik kurgusu için ne söylenebilir? 
Cinsiyetçiliğe ve etnik tahakküme karşı iç içe geçen bu 
mücadelenin kadınlara önemli bir alan açtığını kimse 
inkâr edemez.

Ben, hareketin ideolojik perspektifinin, geleneksel 
cinsiyet rollerinin eleştirisi üzerine geliştiğini, bu 
temelde, yeni kimlik inşasının da kendi dışındakine, 
ötekine karşı değil, eski Kürtlüğe karşı gerçekleştiğini 

Farklılıklarımızla birlikte 
FEMİNİST POLİTİKA

FİLİZ UĞUZ
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düşünüyorum.  Eşitlik, adalet ve özgürlük 
mücadelesiyle gelişen Kürt kimliği, 
esas olarak eski Kürtlüğe karşı kendini 
tanımladığı için geçirgen ve aşılması 
kolaydır. Kadınlar bu kimliğin aşılması 
gerektiğinin farkındadır.

Yaşadıklarım ve gördüklerimden yola 
çıkarak, bu yaklaşımın, ideolojik ve 
politik önceliklerde toplumsal cinsiyet 
kurgusunu ciddi anlamda etkilediğini, 
Kürt kadınlarına, hâkim kimliğin otantik özelliklerinin 
taşıyıcısı ve aktarıcısı rolü verilmediğini, aktif kurucu 
özne olarak tanımlandıklarını söylüyorum. Dolayısıyla 
Kürt kadın kimliğinin etnik boyutu, toplumsal cinsiyeti 
ya da sınıfsal boyutu örten bir karakterde değildir. 
Farklı iktidar yapılarına karşı mücadele iç içedir. 

Bu bağlamda, Kürtlerin kimlik mücadelesi, klasik 
Kürtlüğe karşı da verildiği için, aynı zamanda erkeğin 
aile ve toplum içindeki egemen konumunu sorgulama 
ve bu konuma karşı tutum alma mücadelesi oldu. Bu 
yaklaşım, ataerkil kodları çözümleyerek kadınların özel 
alana kapatılmasında anahtar kavram olan ‘namus’u 
sorguladı. Anahtarın elden ele dolaşmasıyla, kadınlar, 
sokağa, kamusal alana özgürlük politikasının aktörleri 
olarak daha rahat çıkabildiler; aile içinde, toplumda ve 
yer aldığı örgütteki cinsiyetçi yaklaşımlara karşı çok 
kapsamlı bir mücadeleye giriştiler. 

Kürt kadın kimliği, kadınların günlük yaşamdaki 
etkileşimlerle oluşturmaya başladıkları ve kolektif 
eylem içinde kendilerini inşa ettikleri bir süreçtir. Tabii 
bu süreçte etnik kimliğe dayalı mağduriyet vurgusunun 
ön plana çıkmasıyla toplumda cinsiyete dayalı egemenlik 
ve sömürü ilişkilerinin gözden kaçırıldığı veya daha az 
önemsendiği anlamı çıkarılmamalıdır. 

Son yirmi yılda Kürt toplumsal yapısında gerçek bir 
alt üst oluş yaşandı. Kürt kadınları büyük bir özgürlük 
deneyimi yaşadılar. 

Ama bu deneyim Türkiye feminist hareketi tarafından 
ne kadar anlaşıldı, kazanımlara ne kadar ortak olundu, 
tartışılır. Çünkü Kürt kadınlar, çok boyutlu olarak 
verdikleri mücadeleyi, aynı zamanda Türkiye kadın 
hareketi içinde de vermek zorunda kalıyor. Biraz 
da bu gerilimle, Kürt kadınlar, genellikle hareket 
içinde, kazanımlarıyla değil, yaşadıkları ağır sorunlarla 
gündeme geliyorlar.

Tabii, en alta itilmiş olandan fikir almak ya da 
deneyimlerinden yararlanmak yerine, onu ‘mağdur’ 

olarak tanımlayıp dayanışmak daha kolay. 
Tüm iletişim ve siyaset mekanizmalarının, 
Kürt kadınlarının yaşadığı farklı toplumsal 
ezilmişliklerden kaynaklı sorunları, ‘geri 
kalmışlık’, ‘kurbanlık’ olarak kodladığını 
biliyoruz. Ne yazık ki, bu kodlar, kadın 
hareketini, hatta feminist hareketi uzun 
süre etkisi altına aldı. Bu nedenle, Kürt 
kadınlarının mücadelesi, deneyimleri 
ve cins mücadelesindeki kazanımları 
görmezden gelindi. 

Oysa pek de göze görünmeyecek işler yapılmadı. 
Savaş koşullarında, kadınlar kendi örgütlerini kurmayı 
başardılar. Kadın kurtuluş ideolojisi perspektifiyle 
çeşitli alanlarda ciddi örgütlülükler yaratıldı. 
Neredeyse bölgedeki hemen hemen bütün illerde, 
çok sayıda kadın merkezi ve dernekler var. Bağımsız 
örgütlenmenin yanında, ortak yürütülen çalışmalarda 
ciddi bir irade haline gelindi. Türkiye tarihinde bir ilk 
olan seçilebilecek vekiller için kota politikası önemlidir. 
Ayrıca yerel yönetimlerde kadınların dikkat çekmesi, 
partinin her düzeydeki yönetim kademelerinde 
kadınların ağırlıklı olması, eş başkanlık yöntemi, bu 
mücadeleyle ilgilidir. En önemli kazanımlardan biri de, 
tüm alanlarda, nereye kullanılacağına sadece kadınların 
karar verdiği kadın bütçesinin kabul ettirilmesidir. Yine 
çok sayıda belediyede kadınlar için yaratılan alanlar, 
bağımsız örgütlere açılan alanlar, yapılan projeler tek 
tek sayılmayacak kadar fazladır. 

Tüm bu çalışmalar, karma ve bağımsız alanlardaki 
kadınların birlikte oluşturduğu, kadının toplumsal 
sözleşmesi doğrultusunda yürütülmektedir. Kadınlar, 
politikaya kendi rengini, kendi yöntemini katmak için, 
kendi aralarında sözleşmeler hazırlamışlardır. Ayrıca 
son yıllarda erkeği dönüştürme projelerine başlandı. 
Nasıl bir sonuç verecek bilinmez ama Kürt kadınlarının, 
özgürlük politikasının öznesi olma konusunda ısrarlı 
oldukları anlaşılıyor. 

Ne yazık ki, Kürt kadınlarının kazanımları, daha çok 
kendi dünyalarında kaldı. Türkiye feminist hareketinin 
bu kazanımları yakından takip ettiğini ve feminizmin 
kazanımı olarak gördüğünü söylemek zor.
Ama umutluyum ben. Bazen duvarlar kalınlaşıyor, esen 
sert rüzgârlar herkesi etkiliyor ama bir yandan, son 
yıllarda feminist hareket içinde daha çok paylaşım, daha 
çok dayanışma geliştiğine tanık oluyoruz.

Birbirimizin deneyimlerine ve kazanımlarına daha çok 
açmalıyız gözlerimizi ve kulaklarımızı. O zaman dünyayı 
hep birlikte nasıl değiştirdiğimizi daha iyi göreceğiz…

Özel olan politiktir 
yaklaşımı feminist 
politika açısından 
önemli bir çıkıştır. 

Ancak tanımladığımız 
sorun, diğer 

toplumsal sorunlarla 
birleştirilmediğinde 

politika yapmak 
imkânsız hale gelir.
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Arkadaşlarımla konuşurken sık sık, kendi 
deneyimlerimizden yola çıkarak, bir grup feminist 
kadının birbirinden güç alması sonucu çok zor görünen 
birtakım işlere soyunabilmelerinden bahsederiz. 
Bir derginin yok parayla çıkarılması, bir örgütün 
sıfırdan kurulup büyümesi, ülke çapında bir kurultay 
düzenlenmesi, şiddet mağduru üç kadının, şimdilerde 
meclise yasa tasarısı verip sunum yapan koca bir 
kadın platformunun oluşumuna önayak 
olması... Bu gibi şeyler, erkeklerin 
kahve köşelerinde şekillendirip, 
gerçekleşmesi için lotodan 
medet umduğu film 
senaryolarına benzemiyor. 
Bazı kadınların birbirine 
verdiği cesaret ve güven 
duygusu üretken oluyor. 
Zorlu şartlar da ümit 
kıracağına onları daha çok 
motive ediyor. Belki de 
bu yüzden, Türkiye’de 
sosyalist muhalefet kendi 
içinde birbirini yerken, 
kadın hareketi, farklı 
feminizm algıları olan çok 
dilli bir topluluk olmasına 
rağmen, birlikte hareket 
edebilen ve etkisi olan 
bir muhalif güç haline 

geldi. Bunu bağlayabileceğim birçok neden var ama 
aslında söylemek istediğim kadınların politika yapma 
biçimlerinde –ne denirse densin, daha az kişisel iktidar 
barındığına inanmamdı. Feminist kadınlar eril iktidarı 
ve onun şiddetini sorgulayıp lanetledikçe, kendi 
politik tavırlarını da görece şiddetsizlik eksenine 
oturtmaya çalıştılar - çalışıyorlar. Gelgelelim hepimiz 
aynı şiddet ortamının içinde yüzüyoruz… Ondan 
beslendik, ona maruz kalıyoruz. Ve evet, birbirimize 
de şiddet uyguluyoruz. 

Feminist kadınlar arasındaki şiddet, kadın hareketi 
ve feminist örgütlerdeki en tabu konulardan biri. 
Bazen, patriyarkadan beslenen erkek şiddetine 
yönelik erkeklerin yaklaşımına benzetiyorum 
bunu: “Birileri bir yerde mutlaka yapıyordur, ama 
konuşulan ortamda kesinlikle bulunmaz”. Oysa fazla 
dokunulmayan bu nokta hayatlarımızı karartmasının 
yanı sıra, politikamızı ve birbirimize yaklaşımımızı 
da bloke edebiliyor. Salt bu yüzden, yıllardır aktif 
feminist olup da hiçbir örgütte yer almayı tercih 
etmeyen kadınlar var. Ya da şöyle bir çevresinde 
dolanıp, ortamı koklayıp, akabinde uzaklaşanlar… 
Örgütlü feministler olarak, yaşadığımız hızlı 
gündemin temposu içinde ne yaşadığımız ne de 
yaşattığımız şiddetin farkında olabiliyoruz. Ama bu 
şiddetin yarattığı travmaları kişiler, örgütler, hatta 
kadın hareketi olarak hep birlikte yaşıyoruz.

feminist tartısmalar.
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Aramızda yaşanan şiddet deneyimleriyle, çeşitli 
ilişkilenme biçimleri üzerinden yüzleşiyoruz. 
Örgütlenme, birlikte iş üretme, arkadaşlık ve 
sevgililik ilişkisinde yarattığımız hiyerarşiler, kişisel 
tarihlerimiz, birbirimize duyduğumuz güven eksikliği 
ve birbirimize saçtığımız önyargılarla birleşince, yakıcı 
sonuçlar doğuruyor. Birlikte iş üretirken kadınların 
kendilerini ve birbirini yaş, deneyim, akademik bilgi, 
az - çok iş üretme gibi konularda hiyerarşik olarak 
konumlandırması çeşitli ezme ilişkileri doğuruyor. 
Örgütlenme ilişkilerimizde ‘politik doğruculuk’ 
zaman zaman aramızda bir baskılama mekanizması 
gibi işliyor. Tartışmayı, paylaşmak 
istediğimiz şeyler üzerinden değil, 
seçtiğimiz konuların nasıl algılanacağı 
üzerinden yürütür hale geliyoruz. 
Feminist örgütlerde birçok kadın ‘yanlış 
konuşma’ kaygısıyla ağzını bile açamıyor. 
Bu da birbirimize aktarabileceğimiz bir 
yığın bilgi ve paylaşımı ketliyor. Hep aynı 
kadınların söz ürettiği kısır tartışmalara 
mahkûm ve özgürce değerlendirme 
alanından yoksun olarak, bir takım 
kalıplara sıkışıp kalmak özgürleşmemize 
de mal oluyor. Özgürleşme demişken, 
politik etiğimiz bize ‘özgür’ ve ‘kurtaran kadın’lar 
olmadığımızı söyleyip dursa da, ‘ben senden daha 
özgürüm’ alt mesajının ilişkilerimizde varlığını sinsice 
koruması, bence üzerinde ciddi olarak düşünmemiz 
gereken bir durum. 

Farklı feminizm algıları ve kimliklerle dayatılan iktidar, 
çoklukla politik eleştiri ortamlarında değil, politikasını 
yaptığımız ‘özel alan’ ilişkilerinde ortaya çıkıyor; 
birileri sizi ‘sohbet ve şakalaşma’ esnasında adeta 
silkelerken, aynı anda bir grup feminist için marjinal, 
bir başka grubun da muhafazakârı olabiliyorsunuz. 
Politik olarak kimseye yaranamadığınız hissi sizi 
ya kendinize kapatıyor ya da benzerlerinizle 
kamplaşmanıza sebep oluyor.

Deneyimlerimiz bize yaşanan her şiddet olayında 
ayrı bir çözümleme, sorgulama tarzı gerekebileceğini 
gösteriyor. Bu yüzden bu konular üzerinde 
bolca konuşup çalışmaya ve politika üretmeye 
örgütlü kadınlar olarak ihtiyacımız var. Birbirimize 
yaşattığımız şiddet biçimlerinin görünür olması, bu 
durumlara sürekli uyanık durumda olmamız, şiddeti 
yaşamaya devam etsek de, büyük yıkımlar, kıyımlar 
yaşamadan onunla halleşmemize, politikamızı 
ilişkilerimize yansıtmamıza olanak verebilir. 

Hal böyleyken, şiddet biz feministlerin sorguladığı 
birincil konulardan olmasına rağmen, kendine 
feminist diyen her kadının az çok şiddete yönelik 
bir bilinci, eril şiddet biçimlerine yönelik politik 
bir tepkisi, direnç mekanizmaları ve mücadele 
yöntemleri varken, feminist kadınlar olarak, neden 
birbirimize yaşattığımız şiddeti sorgulayamıyoruz?

Örgütlü ortamlarımızda karşılaştığımız şiddete karşı 
bir refleks geliştiremediğimizi, böyle bir tarihimiz 
olmadığı için bu tür baskı biçimlerini çoklukla 
tolere ettiğimizi söyleyebiliriz. Mevcut feminist 

anayasada bununla ilgili bir maddeye 
rastlayamadık! Erkeklerden ya da örgütlü 
alan dışından karşılaştığımız şiddete karşı 
ne yapacağımızı az çok bilir ve tavır 
alabilirken, diğerini görmezden gelmeyi 
tercih ediyoruz. Davranışın sınırlarını her 
zaman iktidar belirler –ki biz feminist 
tarihimiz boyunca bu eril tarihi eleştirdik. 
Bu şiddete karşı tavır üretiyoruz ama 
bir feminist kadının uyguladığı şiddete 
karşı tavrı, ancak ‘kişisel alınganlık’ gibi 
kategorize edip, politize etmeyebiliyoruz. 
Çok önem verdiğimiz, ‘birbirimizin tavrını 

eleştirme’de deneyim kazandıkça, kendimizi had 
bildiren kontrol aygıtlarına da dönüştürebiliyoruz. 
Dışarıda eleştirip içeride ürettiğimiz bu eril tavır 
döngüsüyle, içimize sinmiş ataerkillik ve karma örgüt 
deneyimlerimizle mücadele etmedikçe, özgün bir 
feminist hareket yaratmamız daha da zorlaşıyor. İkili 
ilişkilerimizde ya da örgütlenme modelimizde yargısız 
bir eleştiri zeminini yaratamıyoruz. Ne kendimizi ne 
de karşımızdakini eleştirebiliyoruz. Mağdur politikası 
ezberi yüzünden, kendimizin ya da kadınların şiddet 
uygulayabileceğine ihtimal vermek istemiyoruz. 

Şiddet, erkeklerin tekelinde formüle edildiğinden, 
“Kadınlar şiddet kullanmaz” gibi bir özcü temele 
dayandırılabiliyor. Ya da şiddeti uygulayan kadın 
erkekleştiriliyor. Erkek şiddeti daha görülür oluyor, 
ancak kadınlar arasındaki psikolojik şiddet daha 
inceltilmiş olduğundan, fark edilmeyebiliyor. Böylesi 
bir durumu çözmeye çalışan kadın, feminist bir 
ortamda ve onca feminist kadın arasında yapayalnız 
kalabiliyor. Üstelik bu konuda refleks geliştirememek, 
bizi, şiddeti uygulayan kadını izole veya tasfiye 
etme, şiddet göreni de yadsıma, görmezden gelme 
yöntemine itebiliyor. O karmaşanın içinde, giden(ler) 
gidiyor, kalan sağlar baş başa kalıyoruz…

Bazı kadınların 
birbirine verdiği 
cesaret ve güven 
duygusu üretken 

oluyor. Zorlu 
şartlar ümit 

kıracağına onları 
daha çok motive 

ediyor.
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2000 yılından bu yana, 25 Kasım ve 8 Mart 
etkinliklerinde bir araya gelen ve farklı örgütlenme,  
gruplar içinde ya da bağımsız olan ama birbirimizi 
tanıyan kadınlardık. Bu arada, koordinasyonumuzun 
kurulmasında önemli bir itici güç olan,  ÇHD İzmir 
Şubesi Cinsiyet ve Cinsel Yönelim Ayrımcılığına 
Karşı Çalışma Grubu, 19 Ocak 2008 tarihinde, 
ÇHD İzmir Şube Genel Kuruluna ÇHD üyesi 
kadınların verdiği önerge ile kurulmuştu – ki biz 
gruba kendi aramızda kısaca cincinkom diyoruz. 
Koordinasyonun oluşumunda ilk adım olan basın 
açıklaması doğrudan cincinkom’un çağrısı ile yapıldı. 
Diyarbakır’da bir kadının polis baskını sırasında 
tacize uğramasını protesto etmek amacıyla 
ÇHD İzmir Şubesi bir çalışma yapmak üzere, 

İzmir’deki kadın 
örgütlerini toplantıya 
çağırdı. Bu toplantıda farklı 
bir bağlamda bir araya gelen kadın 
örgütleri ve farklı kadın grupları, Ağustos 
2009’da bir Cumartesi günü toplandık ve özellikle 
kadına yönelik şiddet konusunda konuşmak, 
birlikte çalışmak gerektiğini konuştuk. Kuruluş 
bildirgemizde yer alan örgütler, girişimler, farklı 
partilerden kadınlar ve bağımsız feminist kadınlar 
bir aradaydık. 

“Şiddete Karşı İzmir Kadın Koordinasyonu”nun 
amaç ve ilkelerini belirlemek amacıyla bir kuruluş 
atölyesi gerçekleştirdik. Cinsiyet, cinsel yönelim, 
cinsiyet kimliği nedeniyle maruz kalınan  şiddetle 
mücadele etmek genel bir ilke olarak öncelikle 
kabul edildi. İzmir’de var olan konuyla ilgili yerel 
ve merkezi otoriteleri temsil eden kurumlarla 
ilişki kurmak için bir grup oluşturduk. Bu grubun 
amacı, Koordinasyonun politikaları doğrultusunda 
genel bir politik farkındalık yaratmak ve giderek 
politikaları değiştirme yönünde etkili olmaktı. Bu 
genel amaçlar doğrultusunda farklı komisyonlar 
kurduk: Şiddet izleme komisyonu, Eğitim 
komisyonu, Hukuk takip komisyonu, Basın-
yayın komisyonu, Medya izleme komisyonu. Bu 
komisyonlar birbirleriyle ilişki içinde çalışıyorlar. 

Koordinasyonun yürütmesi, 3 ayda bir değişen ve 3 
bileşenin temsilcilerinden oluşan bir grup tarafından 

Koordinasyon Katılımcılarından:

Oya Oran, Gülizar Aytekin, 

Pınar Aytekin, Yağmur Karan, 

Mürüvvet Cin, Selda Ustabaş, 

Duygu Öz, Sevgi Binbir, 

Özge Yolcu, Melek Göregenli, 

Müge Boztepe

feminist tartısmalar.
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sürdürülüyor. Yürütmenin görevi, 
farklı çalışmalar arasındaki ilişkileri 
kurmak ve genel işleyişi sürdürmek 
biçiminde tanımlanabilir.  9 Ocak 
2010’da bir kokteylle kendimizi 
dünya aleme tanıttık. 

Gerçekten heyecanla işe başladık, 
anlamlı bir işe başladık. Yıllara 
mahsus uzun süreli kırgınlıklar ve 
kopuşlardan sonra, özellikle kadına 
karşı şiddetin artması ve kendi vahalarımızda 
baş edilemez bir karabasan gibi vicdanlarımıza 
çökmesinden sonra ferahlatıcı bir çağrıya kulak 
vererek toplandık. Herkes birbirine saygılı, empati 
duygusu yüksek ve “sen” dilini kullanmadan 
toplantılarımızı yapmaya başladık; hiçbirimiz 
geçmiş hataları tekrar etmek istemiyorduk, 
istemiyoruz.

Kendi içimize yönelik eğitim çalışmaları yapıyoruz 
ve bu eğitim çalışmalarında asıl amacımız birlikte 
oluşturacağımız bir farkındalık süreci yaşamak. 
Kendini feminist olarak tanımlayan ve tanımlamayan 
kadınlar var aramızda, ama kendini feminist 
olarak tanımlamayanlar da feminizmi tartışmak 
ihtiyacı duyuyorlar. Bulundukları örgütlerde 
“kadınlar” olarak çalışıyorlar ve kadın mücadelesi 
oluşturmaya ve sürdürmeye çalışıyorlar. Aslında 
aramızda kadınların mücadelesi anlayışında 
farklılık gibi görünen konulardaki ayrımlar belki 
de genel dünya görüşlerimizdeki farklılıklardan 
kaynaklanıyor. Önümüzdeki 8 Mart etkinlikleriyle 
ilgili yapılacak çalışmalar konusunda yaptığımız 
tartışmalarda kimilerimiz yapacağımız panelin 
başlığının “Feminizmin Dünü Bugünü” kimilerimiz 
ise, “Kadının Özgürlük Mücadelesinin Dünü 
Bugünü” olmasını tercih ediyor. Bunun içerikle 
ilgili bir tartışma olmadığını düşünüyoruz. Sonuç 
olarak feminizm, kadının özgürlük mücadelesi değil 
midir? Ama bazen, 80’li yıllarda kadın hareketleri 
içinde sıklıkla yapılan “hak mücadelesi mi kurtuluş 
mücadelesi mi?” tartışmalarının bir benzerini 
farklı sözcüklerle tekrarladığımız duygusuna 
kapılıyoruz. Ama henüz çok ihtiyatlıyız, pek bir şey 
tartışmamaya ve hayatın içinde şiddetle mücadele 
etmeyi öncelemeye çalışıyoruz. Benzeşmek, 
en temel alanlarda bile olsa ısrarla benzer 
düşünmeye benzer sözcüklerle konuşmaya ve 

benzer yerlerde durmaya çalıştıkça 
bazen ayrıştığımızı görüyoruz ve 
bundan özenle kaçınıyoruz. Ama 
bu yaklaşım, yani “feminizm” 
kavramını biraz da ortaklaşmak 
için kaçtığımız bir kavram gibi 
ürkekçe dillendirmek, bazılarımızın 
feministliğimizin üstünün örtüldü-
ğünü hissetmemize neden oluyor 
hatta bizatihi feminizm kavramını 
kullanmak isteyenlerin kendini 

suskunlaştırarak geri çekmesine neden oluyor. O 
örtünün kalkması için ne gerekiyor diye soruyoruz 
birbirimize... Toplantılarımıza çağırdığımız 
kadınlar, kendilerini “feminist” olarak tarif eden 
kadınlar ve anlattıkları esasen feminizmin tarihi... 
Bazılarımız, asıl politik kimliklerini belirleyen 
öğenin ne olduğu konusunda feministliğin başka 
şeylerin önüne geçmesinden kaygı duyuyorlar; 
sosyalist kimliğin örneğin. Benzer biçimde kendini 
feminist olarak tarif eden biri için, bu kimliğinin 
bütün diğer politik kimliklerinin önünde olmasına 
ihtiyaç duyması gibi. 

Bu farklılıklarımız biraz da karma örgütlerde 
kadınlar olarak var olabilmenin koşullarını yaratmak 
için yapabildiklerimiz ve yapamadıklarımızla 
da ilgili. Feminist kimliğin öne çıkarılması sanki 
dünyayla mücadelemizde sınıfsal perspektifimizi 
yitirme tehlikesi oluşturuyormuş gibi. Başka bir 
açıdan bakıldığında da, kendisini feminist olarak 
tarif edenlerin sürekli olarak şiddet, homofobi 
vb. konuları dile getirmelerinin, sınıfsal çerçeveyi 
ihmal etmelerinden ya da bu olguların ideolojik 
arka planını görememelerinden değil, sınıfsal 
duyarlılığın dile getirilmesinde zaten genel bir 
sözbirliği oluşundan kaynaklandığını hep söyleme 
ihtiyacı duyanlarımız var. Birilerinin bu olguları daha 
görünür kılmaları gerekiyor. Galiba ortaklaştığımız, 
anlaşmakta hiç zorluk çekmediğimiz bir şey 
var: Aile içi şiddet, homofobik şiddet hepsiyle 
mücadele genel sistemle mücadele ile doğrudan 
ilişkili. Benzer bir ayrışma devlet şiddeti ve ataerkil 
cinsiyetçi şiddet tartışmalarında ortaya çıkabiliyor. 
Hangisi öncelikli? İkisi de… Bununla bağlantılı 
bir başka belki de feminizm konusunda olduğu 
kadar temel ideolojik ayrışma alanımız, “anti-
militarizm” meselesi… “Şiddet nereden gelirse 
gelsin”, reddetmiyoruz... reddedemiyoruz… Bu, 

Yıllara mahsus uzun süreli 
kırgınlıklar ve kopuşlardan 

sonra, özellikle kadına 
karşı şiddetin artması ve 
kendi vahalarımızda baş 
edilemez bir karabasan 

gibi vicdanlarımıza 
çökmesinden sonra 

ferahlatıcı bir çağrıya 
kulak vererek toplandık.
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kimilerimize çok temel bir farklılık olarak görünen 
konuyu nasıl ve hangi atölye çalışması ile aşarız 
bilemiyoruz; üstü örtülü ve ertelenmiş olarak 
zihinlerimizde bir yerde öylece duruyor.

Koordinasyondaki tecrübelerimizin farklı örgüt-
lerde Koordinasyon dışındaki varoluşlarımızda 
etkisini açık olarak gösterdiğinde ortaklaşıyoruz. 
Artık başka bir dil kullanıyoruz giderek daha 
çok, bazen aynı masa etrafında sadece “kadınlar” 
olarak otururken, aslında kafalarımız başka başka 
yerlerde olsa da, “kadınlar” olarak başka başka 
yerlerde olduğumuzda, o masanın etrafında 
edindiğimiz her şey oralarda bizimle oluyor: Başka 
bir dil, giderek daha çok birlikte oluşturduğumuz, 
eğitim çalışmalarında hangi sözcüğü hangi anlamda 
neden kullandığımızı fark ettiğimiz bazen beraber 
oluşturduğumuz dünyalar ve sözcükler. Hepimiz 
koordinasyonun, sadece sokakta, şiddete karşı 
eylem yapan, hayatı değiştirmeye çalışan, orada 
sözünü birlikte söyleyen ama sonra kendi evlerine 
döner gibi örgütlerine dönen kadınlardan ibaret bir 
birliktelik olmasını değil, sözünü ve feminizmden 
anladığını birlikte üreten bu dili birlikte kuran 
kadınlar olmasını istiyoruz. Bu,  beraber iş 
yaparak, hayatı değiştirerek söz üretme süreci 
ortak feminist etiğimizi yaratacak ve onu birlikte 
ürettiğimiz için hepimizi bağlayacak bir feminist 
söz olacak; bu söze herkes “feminizm” ismini 
vermeyebilir, bu sorun değil. Kadının kurtuluş 
hareketleri içindeki bazen “rekabet” olarak 
adlandırılan ayrı düşmeyi ortadan kaldırmanın 
yolu bize bu gibi görünüyor: Farklılıklarımıza 
karşın ortak bir politika alanı yaratabilmek ve o 
alanda ürettiğimiz söze “feminizm” demek belki 
de... Bunun için feminizm atölyesi yapacağız en 
yakın zamanda. Farklı yerlerde aynı işleri, benzer 
kadın özgürlük mücadelelerini sürdürmek yerine, 
bir mutfak kurduk ve bu politika oluşturma 
mutfağımızda kadınların hayatına hep beraber 
doğrudan müdahale etmenin kanallarını arıyoruz, 
buluyoruz, icat ediyoruz ve o kanalları birlikte 
zorluyoruz. Yerelde kadınlar olarak hayatlarımızı 
değiştirebileceğimiz pek çok resmi, gayri resmi 
kanal olduğunu gördük, gedikler bulduk ve 
oralardan hep beraber hayata sızıyoruz. Devlet 
feminizmiyle işlerin yürümeyeceğini, başka kadın 
özgürlük hareketleri, başka feminizmler olduğunu 
görüyoruz ve gösteriyoruz. 

Kadınlara, LGBTT bireylere, çocuklara ve dahi kimi 
zaman erkeklere yönelen eril şiddet, dünyanın her 
tarafını cehenneme çeviriyor. Ev içinde, sokakta, 
okulda, kışlada, şehir meydanlarında, Mecliste ve 
tüm kamu kurumlarında katman katman ayrımcılık 
ve şiddet, iliklerimize kadar her birimizi katmer 
katmer sömürmeye devam ediyor. 

Kamuoyuna “modern” “Avrupai” bir kent olarak 
lanse edilen İzmir de bu şiddet sarmalının çoğu 
zaman baş “aktörü” olarak yerini alıyor. 

Kadın ve LGBTT cinayetleri, tecavüz, ev içi 
şiddet, gözaltında taciz, işkence ve linç olayları ile 
sonlandırdığımız 2009 yılı, gerek Türkiye gerekse 
İzmir için 2010 yılında da aynı karanlık dehlizin bizleri 
beklediği konusunda gerekli ipuçlarını sunuyor.

2009 yılında yapılan bir araştırmaya göre Türkiye’deki 
kadınların, % 39’u yaşamları boyunca fiziksel şiddete 
uğramış. Boşanmış ya da ayrı yaşayan kadınlarda bu 
oran %73… Yine Türkiye’deki kadınların %15’i 
yaşamları boyunca cinsel şiddete, % 44’ü duygusal 
şiddete, %23’ü ekonomik şiddete ve % 18’i de 
eş dışındakilerin şiddetine maruz kalmış. Bianet’in 
verilerine göre 1 Ocak 2009 – 30 Kasım 2009 tarihleri 
arasında ev içi şiddet, namus, cinsel saldırı ve diğer 
nedenlerle; 41 kadın yaralanmış, 228 kişi hayatını 
kaybetmiş. Yine bu tarihler arasında cinsel taciz ve 
tecavüze uğrayan kadınların sayısı 173... Rakamlar, 
aynı dönem içinde Ege Bölgesi’nde yaşanan şiddet 
olaylarının Türkiye ortalamasının altında olduğunu 
düşünenlerin yanıldığını söylüyor. Çünkü aynı 
verilere göre ölümlü vakalardan % 12’si, taciz / 
tecavüz vakalarının  % 10’u, yaralama olaylarının 
ise % 19,5’i Ege Bölgesi’nde gerçekleşmiş. Ege 
Bölgesi’nde gerçekleşen şiddet olaylarının neredeyse 
tamamına yakını ise İzmir merkez ve ilçelerinde vuku 
bulmuş. 

ŞİDDETE KARŞI

İZMİR KADIN

KOORDİNASYONU

KURULUŞ DEKLARASYONU
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katılımcının ister kurum temsilcisi olsun ister bireysel 
katılımcı olsun söz hakkı vardır. Komisyonlar kendi 
alanları ile ilgili çalışma yürütür ve Koordinasyonun 
genel toplamına bilgi verir. İsteyen kişi ve kurum 
istediği komisyonda çalışabilir.

Amacımız zaten mevcut olan eylem birlikteliklerinin 
ve diğer platformların yerine geçmek, onlara 
alternatif olmak değildir. Tam tersine Koordinasyon, 
diğer oluşumların yapacağı/yapması gereken işleri 
yapmaz, bu oluşumlara katkı sunar. Koordinasyonun 
kurulmasından murat edilen, İzmir’in şiddet haritasını 
çıkarmak, veri toplamak, raporlama faaliyeti 
yürütmek, alanda çalışan kadınların eksiklik hissettiği 
alanlarda eğitim ve atölye çalışmaları yapmak, 
kurum ve kişilerin birbirlerinden haberdar olmalarını 
sağlamak ve olanakları birleştirmektir. Yanı sıra kamu 
kurumları üzerinde örgütlü bir basınç yaratmak ve 
yapılan yasal değişiklikleri izlemek de amaçlarımız 
arasındadır. Esasen kadınlar ve kadın kurumları 
arasındaki örgütsüzlüğü aşmak için gerekli araçları 
üretmek ve gündelik veya süreğen meselelerle ilgili 
politika üretilebilmesi için gerekli teorik birikimi ve 
uygun tartışma zeminini yaratabilmektir. 

Koordinasyon fikri, özü itibariyle kadın dayanışmasının 
güçlendirilmesine duyulan isteğe dayanır. Bu nedenle 
olabildiğince çok kadın örgütü ve kadının katılımıyla 
zenginleşeceğine inandığımız bir çeşitlilikle hayata 
gözlerini açmaktadır. 

Bu nedenle Koordinasyon’un ilke ve amaçlarını 
benimseyen tüm kadınları ve kadın örgütlerini bu 
birlikteliğe davet ediyoruz. Gelin dünya ile aramıza 
dikilen engelleri aşmanın yollarını birlikte arayalım.     

ŞİDDETE KARŞI İZMİR KADIN KOORDİNASYONU
İzmir Amargi, İzmir Kadın Dayanışma Derneği, 
Bağımsız Kadın İnisiyatifi, Çiğli Kadın Kültür Evi, 
Emekçi Kadınlar Derneği, Kadın Yazarlar Derneği, 
ÇHD İzmir Cinsiyetçilik ve Cinsel Yönelim 
Ayrımcılığına Karşı Çalışma Grubu, İnsan Hakları 
Derneği, Emeğin Partisi, Sosyalist Demokrasi Partisi, 
Özgürlükçü Sol Hareket, Emekçi Hareket Partili 
Kadınlar, Bağımsız Feministler

http://www.siddetekarsikadin.org/

Tüm bu olaylar basında “Aşk Cinayeti” “Kıskançlık 
Dehşeti” gibi failleri aklayan, mağdurları suçlayan 
ifadelerle yer aldı. 

Yaşanan şiddet olaylarının failler yönünden 
gerekçeleri ise muhtelif: “Namusumu temizledim, 
kıskandım, çok sevdim alamadım, ütülü gömlek 
istedim, acıktım yemek bulamadım, yemek buldum 
beğenemedim, sevişemedim, seviştim tatmin ola-
madım, susturamadım, konuşturamadım, güldüre-
medim, durduramadım, sarhoştum, ayılamadım…” 

Oysa yaşanan şiddet olaylarının biz kadınlar açısından 
açık bir sebebi var: Ataerkil sömürü düzeni. Bundan 
başka bir sebep aramak bizce anlamsız… Biz 
kadınlar, dünyadaki tüm kadınlar gibi mevcut sistemin 
herkesçe görülen araçlarının sömürüsüne, herkesçe 
bilinen yöntemlerle maruz kaldığımızı çünkü dünya 
nüfusunun yarısını oluşturan bir kesimi zapturapt 
altına almanın şiddetten başka bir yöntemle mümkün 
olmadığını biliyoruz. Bedenlerimiz ve zihinlerimiz 
denetim altına alınmadan, mevcut ekonomik ve 
toplumsal düzenin her sabah yeniden ve yeniden 
üretilmesinin sağlanamayacağını görüyoruz. 

Bu yüzden, üzerinde bize cehennem azabı çektirilen 
dünyayla aramıza, kendi eserlerimiz olan bembeyaz 
masa örtüleri, tertemiz fayanslar, gürbüz çocuklar, 
şiddet, yoksulluk ve yoksunluk yığarak gerçekleri 
görmemize engel olabileceklerini zannedenler fena 
halde yanılmaktadır. 

Biz kadınlar bu yanılgıyı bir kez daha görmek ve 
göstermek için bir araya geldik. Diyarbakır’da bir 
kadının polisin tacizine maruz kalması üzerine 
yaptığımız bir basın toplantısının ardından güçlerimizi 
birleştirmeye karar verdik ve “Şiddete Karşı İzmir 
Kadın Koordinasyonu”nu oluşturduk. 

Koordinasyonumuz kurumsal ve bireysel düzeyde 
katılım ve katkılarla kuruldu ve aynı esasla çalışmaya 
başladı. 13 Eylül 2009 tarihinde yaptığımız bir toplantı 
ile çalışma ilkelerimizi ve işleyişimizi belirledik. O gün 
üzerinde anlaştığımız ilkeler uyarınca Koordinasyon; 
cinsiyet ve cinsel yönelim nedeniyle uygulanan her 
türlü eril şiddete karsı mücadele eder, konsensüsle 
karar alır, eril ve yargılayıcı bir dil kullanmaz, her 
türlü ayrımcılığa, ırkçılığa ve cinsiyetçiliğe karşı çıkar. 
Koordinasyon, gönüllülük temelinde çalışır ve her 
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9 Eylül Üniversitesi, Uluslararası Kadın 
Çalışmaları Kongresi Açılış Konuşması
13-16 Ekim 2009

Kadın çalışmaları göreceli olarak yeni bir alan. 
Üniversitelerde kadın çalışmaları bölümleri 1960’ların 
sonunda kurulmaya başladı. Dolayısıyla akademik 
çalışma alanı olarak yaklaşık kırk yaşında. Bu 
sürenin bazılarınıza bir ömür boyu, bir tarih olarak 
göründüğünü kabul ediyorum, ama bilimsel birikim 
açısından bakarsak, çok genç bir alandan söz ediyoruz. 
Onun için bir anlamda kadın çalışmalarının hâlâ bir 
arayış içinde olduğunu söyleyebiliriz. Ama ben bugün 
kadın çalışmalarının yapısı gereği, sürekli arayış içinde 
olması gerektiğini de iddia edeceğim.

Konuşmam üç nokta üzerinde yoğunlaşacak. İlk olarak, 
kadın çalışmalarının başlangıcına bakarak, bu bilim 
alanının feminist teori ve ideloloji ile iç içe olduğunu, 
dolayısıyla da sadece akademik bir alan değil, ayrıca 
politik, siyasi bir alan olduğunu vurgulayacağım. 

İkincisi, bu ideolojik ve politik niteliğinden dolayı, 
kadın çalışmalarının toplum mühendisliği içermesinin 
kaçınılmaz olduğunu söyleyeceğim. Evet, yanlış 
anlamadınız. Günümüzde pozitivizm ve toplum 
mühendisliğinin, Türkiye’de ve birçok yerde ‘tü kaka’ 
olduğunu bilerek, hatta özel olarak bu nedenle, bu 
kavramı ele alıp savunacağım. Üçüncü olarak, Kadın 
çalışmalarının her akademik alanın yaşadığı gibi, zaman 
içinde değişim gösterdiğini, ama feminist teori ve 
aktivizme bağlı olduğu için, kadın çalışmalarında bu 
değişimin daha hızlı ve sancılı olduğunu belirteceğim.

Kadın çalışmalarının çıkışı ve konusu
Kadın çalışmalarının, 1960’ların sonunda ortaya 
çıktığını söylemiştim. Amerika Birleşik Devletleri’nde 
bu, 1960’larda başlayan kadın hareketinin bir 
sonucudur. Hareketin içinde olan kadınlar, kadınların 
ikincil konumunu, toplumsal yaşama yeterince gire-
memelerini, ayrımcılığa tabî olduklarını ve erkeğe 
bağımlı ve denetim altında bulunduklarını eleştirip, 
değiştirmek istediler. Yani hareket siyasi taleplerde 
bulunuyordu. Ama bu talepleri yaparken de, kadınların 
ezilme ve dışlanmalarının neden ve sonuçlarının 
araştırılması gerektiğini saptadılar. Ayrıca, kadınların 
kendi konumlarını anlamalarını, çözümlemelerini ve 
bilinç sahibi olmalarını istediler. Bu yönde, evlerde, 
kütüphanelerde ve kafelerde birçok tartışma, sohbet ve 
atölye çalışmaları düzenlenirken, akademisyen kadınlar 
hareketi üniversitelerine taşıdılar ve kadın çalışmaları 
disiplinler arası bir çalışma alanı olarak ortaya çıktı.
Neden disiplinler arası? Çünkü, mevcut disiplinler ya 
kadınlarla hiç ilgilenmiyorlar ya da kendi konularına 
odaklanıp, kadınlarla sadece ‘cinsiyet’ değişkeninin 
bir kategorisi olarak bakıyordu. Yani kadınların ikincil 
konumunu sorgulamıyorlardı.

Kadın çalışmaları ise, alanın konusu olarak ‘kadınlar’ı 
ortaya koyarken, kadınların ne anlamda ve hangi amaç 
için çalışılacağını da belirtti. Şöyle bir örnek verelim: 
Herhangi bir siyaset bilimci (kendim siyaset bilimci 
olduğum için örneği bu daldan seçiyorum), kadınların 
görüş ve davranışları üzerine ‘cinsiyet’ değişkenine 
odaklanan bir çalışma yapabilir. Örneğin, kadın 
seçmenlerin hangi siyasi partileri tercih ettiklerini veya 
hangi politika seçeneklerini destekleme eğiliminde 
olduklarını araştırabilir. Ancak, çalışmanın kadınlar 
hakkında olması, bu çalışmayı bir kadın çalışmaları 

KADIN ÇALIŞMALARININ
TEMEL KONUSU
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feminist tartısmalar.
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araştırması yapmaz. Neden yapmaz? Çünkü, kadın 
çalışmaları, bilimsel olmanın yanı sıra, ayrıca feminist 
bir proje olduğu için, kadının konumunun ve toplumsal 
cinsiyet olarak kadın kategorisinin sorgulanmasını 
önerir. Dolayısıyla, feminist siyaset bilimci, kadınların 
siyasi davranışlarının ötesinde, bu davranışların 
belirleyicilerini çalışmak gereğini duyar. Yani kadınların 
hangi siyasi partiyi destekliyor olmasıyla ilgilenmekten 
çok, kadınların parti meclislerinde ve diğer yönetim 
kurullarında neden yer almadıklarını veya yeterince 
yer alamadıklarını sorar. Bu soruya aranılan cevap da 
onu kadınların eğitimine, ekonomik gücüne, toplumsal 
yaşama katılmasını engelleyen kültürel değerlere ve 
diğer ilgili konulara bakmasını zorunlu kılar. Dolayısıyla, 
feminist siyaset bilimci, kendi disiplininin sınırlarını 
aşmak, sosyoloji, eğitim, psikoloji, felsefe, tarih gibi 
başka çalışma alanlarına girmek zorunda kalır.  

Çünkü, kadın çalışmaları, ayrımcılığın ve ‘kadın’ 
katagorisinin kurgulanmasının nedenlerini ve 
yeniden üretim mekanizmalarını araştırır. Bu, kadın 
çalışmalarının bilimsel amacıdır.  Ayrıca, bu bilimsel 
veriler doğrultusunda kadınların ikincil konumlarını 
değiştirmeye çalışır ki, bu da siyasi amacıdır.

Toplum mühendisliği
Şimdi bu bilimsel amacın, siyasi amaçla birleşerek bizi 
nasıl toplum mühendisliğine götürdüğüne gelelim.
Kadın çalışmaları, bilimin –daha çok toplum ve beşeri 
bilimlerinin ve şimdilik daha az ölçüde de olsa doğa ve 
tıp bilimlerinin– kadınların konumunu değiştirmek için 
kullanılmasını önerir. Bu anlamda da, kadın çalışmaları 
toplum mühendisliği gerektirir. 

Eğer mühendislik, temel bilim bulgularının yaşama 
uygulanması ve yaşanan sorunları çözmek için 
kullanılması ise, kadınların dışlanması ve ezilmesine 
neden olan faktörler belirlendikten sonra, bunların 
bilinçli ve kasıtlı olarak bir takım siyaset ve programlarla 
ortadan kaldırılmasını veya değiştirilmesini sağlamak 
toplum mühendisliğini içerir. Toplumsal cinsiyet 
ayrımcılığını ortadan kaldırmak için kurumsal yapıların, 
kültürel sistemlerin, zihniyetlerin değişmesi gerekiyorsa 
–yani toplumsal dönüşüm gerekiyorsa– bunu, ancak 
toplum mühendisliği ile yapabilirsiniz.

Burada altını çizmek isterim ki, toplum mühendisliği 
kendi başına iyi veya kötü görülemez.  Bazı geçmiş 
deneyimlere dayanılarak, faşizandır denip bir kenara 
itilemez. Hizmet ettiği amaca ve bizim o amaca 

yaklaşımımıza göre, biz herhangi bir mühendislik 
uygulamasına iyi veya kötü diyebiliriz. Fizik biliminin 
bulgularını lazer teknolojisini geliştirmekte kullanan 
mühendisliktir. Bu teknoloji hasta tedavisinde 
kullanılabilindiği gibi, güçlü ve yıkıcı silahların 
geliştirilmesinde de kullanılabilir. Hizmet edilen bu 
amaçların iyi veya kötü olması ise, bizlerin onlara bakış 
açımıza, yani bizim değerlerimize göre değişir.

Bazı kişilerin değerlerine göre, kadınların toplum 
içinde, erkeklerle eşit koşullarda yer alması olumlu 
bir gelişme değildir. Onlara göre böyle bir değişimi 
öngören, amaçlayan feminist projeler sakıncalı ve hatta 
tehlikelidir. Oysa kadın çalışmaları feministir ve feminist 
aktivisttir. Özetlemek gerekirse, başlangıcından bu 
yana, kadın çalışmaları temel olarak şunları yapmaktadır:

• Toplumsal cinsiyetin nasıl kurgulandığını sorgular;
• Ataerkil değerlerin yapısal temellerini ve kendilerini 

yeniden üretim mekanizmalarını araştırır;
• Soyut bilgi ve teorileri toplumsal çözüm üretmek 

için kullanır;
• Hem feminist bilginin ve bilincin yaygınlaşması hem 

de çözümlerin hayata geçirilmesi için eylemcilik/ 
aktivizm önerir.  

Burada altını çizmemiz gereken bir nokta da, feminist 
bilinç ve aktivizme dayanan toplum mühendisliğinin, 
amacı gibi yönteminin de feminist ilkelere dayanmasıdır. 
Yani toplumsal dönüşümün, tepeden inmeci otoriter 
devlet güdümlenmesiyle değil, tabandan gelen ve 
katılımcı bir süreç içinde gerçekleşmesi gözetilmelidir.

Kadın çalışmalarının bazı önemli sorunsalları
Kadın çalışmalarının akademik konusu kadın, yaklaşımı 
siyasi, epistemolojisi feministtir demek yeterli ol-
mamaktadır. Çünkü teori ile pratik arasındaki ilişkiyle 
sürekli ilgilenen kadın çalışmaları, hem konu olarak 
saptadığı ‘kadın’ kategorisinin hem de epistemolojisini 
benimsediği ‘feminizm’in monolotik, yani yekpare 
veya tekil olmadığını ortaya çıkaran alanlardan biri 
olmuştur. Ve şimdi bu çelişkinin bilinci içinde, kendi 
çalışmalarına, bulgularına ve çözümlerine eleştirel 
bakmak zorunluluğundadır. Ancak, ‘kadın’ kategorisinin 
çeşitlilik içerdiğini, yani kadınların birden çok ve farklı 
toplumsal kimliklere sahip olduğunu ve toplumsal 
cinsiyet ayrımcılığını ve ataerkil güç ve değerlerin 
etkisini biribirlerinden farklı biçimlerde yaşamakta 
olduklarını öğrenmek ve kabul edebilmek kolay ve 
sancısız değildir.
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Amerika Birleşik Devletlerin’de, kadın çalışmaları 
bölümlerinin kurulmasının hemen akabinde, bu 
bölümlerin ve ürettikleri feminist bilgi ve çözümlerin 
hangi kadınlara hitap ve yardım ettiği sorgulanmaya 
başlanmıştır. Kadın çalışmaları bölümleri ve yaygın olan 
feminist teorilerin toplumsal ayrıcalıklı olan orta ve üst 
sınıf beyaz kadınların sorunlarını ele aldığı, diğer kadın 
kimliklerini göz ardı ettiği öne sürülmeye başlanmıştır. 
Daha da önemlisi, toplumsal cinsiyet ayrımcılığının 
diğer kimliklerden ve ayrımcılıklardan bağımsız olarak 
ele alınamayacağı dile getirilmiştir.

Özellikle 1990’lardan bu yana, kadın çalışmaları 
ve feminist tartışmalar ‘kadın’ kimliğinin doğal bir 
dayanışma aracı, geçerli bir ortak payda olmadığını 
ve ‘kadın’ olarak bizleri ‘birleştiren’ faktörlerin yanı 
sıra, bizleri ‘bölen’ faktörlerin de varlığını tartışmaya 
başlamıştır.  Kadın kimliğinin sınıf, ırk, etnisite, din, 
cinsel yönelim, milliyet, coğrafi konum, özürlü olup 
olmama gibi, birçok farklı tomplumsal kimliğe göre 
değiştiği ve bu kimliklerin kesiştikleri noktalarda yer 
alan kadınların, bir değil birçok toplumsal ayrımcılığa 
karşı mücadele vermesi gerektiği konuşulmaktadır. 

Çeşitlilik, kabul edilip benimsense bile, bunu bir eylem 
planına uygulamak kolay değildir. Çünkü, bir yandan 
kimlikler ve onlara ilişkin olan ayrımcılıklar arasında 
bir yarışma ortamı doğabilmektedir. Hangi kimlik daha 
önemlidir? Kadın olmak mı? Siyah olmak mı? Siyah kadın, 
beyaz kadınla bir araya gelip cinsiyet ayrımcılığına karşı mı 
mücadele etmeli, yoksa siyah erkekle dayanışma içinde, 
beyazlara karşı ırk mücadelesi mi vermeli?  Öte yandan, 
beyaz kadınlar veya göreceli olarak ayrıcalıklı durumda 
olan diğer gruplar, kendi ayrıcalıklı konumlarının büyük 
ölçüde başka kadınların ve erkeklerin dışlanması ve 
sömürülmesinden kaynakladığının bilincine ne ölçüde 
varabilirler? Diğer kadınlarla dayanışma kurabilmek için 
kendi ayrıcalıklı konumlarını yaratan ve besleyen diğer 
eşitsizliklere karşı mücadeleye ne ölçüde katılabilirler?
Dahası, ayrımcılığa karşı mücadele ederken, farklı 
kimliklerin hangilerini koruyup eşitlememiz, hangilerini 
elimine etmemiz gerekir? Örneğin, çoğulculuk adına, 
etnik gruplar arasındaki ayrımcılığı kaldırmak isterken, 
etnik kültürleri tanımak ve korumak amaç olabilir. Ama 
eğer etnik kültür ataerkil değerleri yüceltiyorsa ne 
yapmalıyız? Veya dini inanç özgürlüğünü savunurken, 
dinlerin özgürlük ve eşitliğe karşı olan inanç ve 
emirlerini görmezden gelebilir miyiz?  Peki ya farklılıklar 
yapıları gereği hiyerarşik ise, örneğin sınıf bağlamlı ise, 
ne yapmalı? Zengin ve fakir farklılığı devam ettikçe, 
ayrımcılık giderilip, eşitlik kurulabilir mi?

Belli bir feminist yaklaşıma göre, kadınların erkeklere 
mahsus olan kurumları delip, bu kurumlarda kadınların 
temsilini arttırmasını olumlu bir gelişme, bir ilerleme 
göstergesi olarak alabiliriz. Örneğin, Amerika Birleşik 
Devletlerin’de kadınların askere alınması ve savaş 
durumunda çarpışmaya aktif olarak katılmaları, kadın 
hareketi açısından bir başarı olarak görülebilir. Ama, 
Irak’ta veya Afganistan’daki bir kadın için, tepesine 
düşen, evini barkını yıkan, çoluğunu çocuğunu öldüren 
bombaların, erkek değil de, bir kadın pilotun kullandığı 
uçaktan atılıyor olması bir şey ifade eder mi? Veya, 
çoğumuz kadınların görünmeyen, yani ‘saydam tavanı’ 
delerek üst kademe yöneticiliğine, önemli kararlar 
alma noktalarına ulaşmalarını diliyoruz. Ama, diyelim 
Meksika’da, küçük çocuklarını onlardan biraz büyük 
olan 12 yaşındaki kızına bırakarak, kendisini zar zor 
geçindirecek bir ücret karşılığında günde on dört saat 
ter dökerek çalışan bir kadın için, çalıştığı şirketin bir 
kadın tarafından yönetiliyor olması ne kadar önemlidir?
Benzeri soruları Türkiye için, Almanya için, Çin için, 
Arjantin için, Senegal için veya herhangi bir başka ülkede 
yaşayan kadınlar için de sorabiliriz. Sormalıyız! Çünkü, 
kadın çalışmaları, bir yandan bilimsel açıdan ayrımcılığa 
yol açan ‘genel ve ortak’ nedenleri saptamaya çalışırken, 
siyasi yönüyle de ayrımcılığı önlemek için geliştirdiği 
strateji ve projelerin sonuçlarını da –sadece arzulanan 
değil, istenmeyen sonuçlarını da, yani yan etkilerini de– 
göz önüne almak zorundadır. Bunu yaparken de, kadın 
çalışmaları bizi duyarlı olmaya davet eder. Bizden, 
araştırmacı olarak sadece kendi haklarımızın veya 
benzeri konumda olan kadınların haklarının bilincinde 
olmamızı değil, tüm kadınların sorunlarının ve haklarının 
bilincine varmamızı ister. Çözüm önerilerimizin yanı 
sıra, kendi davranış ve yaşam biçimimizin de diğer 
insanları nasıl etkilediğini düşünmemizi bekler.

Sonuç

Sonuç olarak, kadın çalışmaları, birçoklarının gördüğü 
gibi ‘yumuşak bir bilim’ ve ‘kolay’ bir çalışma alanı 
değildir. Kadın çalışmaları araştırmacısının bilinçli olması, 
sorumlu davranması, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ve 
ataerkil yapıyı tüm boyutlarıyla sorgulaması ve bunu 
yaparken de ürettiği bilgi ve çözümün hangi amaca 
hizmet ettiğini, kimleri nasıl etkileyeceğini düşünmesi 
gerekiyor.

Yani işimiz çok ve zor. Hepimize kolay gelsin!
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Yirmi beşinde genç 
bir kadın, hemen her 
hafta sonu iş çıkışı, Şişli 
taraflarında bir yatılı okula 
koşardı. Elinde büyükçe 
bir torba taşırdı. Yedi 
yaşındaki kızı onu yüksek 
tavanlı bir yatakhanede 
sabırla beklerdi. Yetmişli 
yılların ortasıydı. İstanbul’da 
elektrikler hep kesik 
olurdu. Karanlık sokaklarda 
durmadan genç insanlar 
ölür, öldürülürdü. Kederli 
adamlarla kadınlar, arabesk 
şarkılar çalan minibüslerde 
durmadan bir yerlere gidip 
gelirdi. 

Torbadan o yılların sevilen 
iki markası İGS yahut 
YKM’den alınmış bir çift 
ponponlu beyaz çorap, 
yine o yılın modası pilili bir 
iskoç etek, kolları volanlı 
triko bir kazak, bir de bir 
çift kırmızı rugan ayakkabı 
çıkardı. Genç kadın, kızının 
dolabını hızla düzenler, yeni 
giysilerini giydirir, saçlarını 
çeke çeke, ıslata ıslata taradıktan sonra kafasının iki 
yanından iki keçi kuyruğu yapardı. Canı yansa, acıdan 
gözleri yaşarsa da, gıkını çıkarmazdı kız. 

“Aynada kendine bak!” derdi genç kadın. 
Bakardı kız. Başucunda annesi, saçları pırıl pırıl, 
gözleri ışıl ışıl yanan kendisini görür, sevinçten ölecek 
olurdu. Dışarıda kış kıyamet kopardı. Şişli’yi buz 
tutardı. Yollarda arabalar kaza yapardı. 

Genç kadın, kızının yüzünü gözünü atkıyla güzelce 
sarardı. Üşümesin diye de, soyguncuların yüzlerini 
gizlemek için kafalarına geçirdiklerine benzer yün 
bir bere geçirirdi kafasına. Yalnız büyük kahverengi 
gözleri açıkta kalırdı kızın.  Ağzı burnu kapansa, nefes 
alamasa da, gıkını çıkarmazdı kız. 

Okuldan çıkar, Şişli’nin ışıklı yollarında hızlı hızlı 
yürürlerdi. Genç kadın kızının elini sıkı sıkı tutardı. 
Bazı sokaklardan geçerken adımlarını hızlandırırdı. 
O sokakların duvarlarında kırmızı boyalarla yazılmış 
koca koca harfler olur, çatışma sesleri duyulur, 
durmadan genç insanlar ölür, öldürülürdü. Hızla 

bir minibüse atlarlardı. 
Öne atılırdı minibüs. 
Genç kadın sarsılır; son 
anda bir koltuğun başına 
tutunacakken annesinin 
yere kapaklanacağından 
korkardı kız. Tek kişilik 
öderdi genç kadın. Cebinde 
parası yok sanırdı kız. 
Öyle genç, öyle terütaze 
görünürdü ki annesi gözüne, 
minibüs şoförlerinden onu 
delice kıskanırdı. Dikiz 
aynasından şoförlerin delici 
bakışlarını kontrol etmekten 
midesi bulanırdı. Kusardı. 

Zayıftı genç kadın. 
Göğsünün tahtasına 
bastırırdı kızının başını. 
Kazasız belasız, tıngır mıngır 
varırlardı Edirnekapı’ya. 
Kızın Edirnekapı’yı bildiği 
yoktu; yalnız mezarlığın 
karanlığını tanırdı. Yokuş 
yukarı bir gayret çıkardı 
minibüs ve titrek bir 
mumun ışığıyla aydınlatılmış 
gibi duran Topkapı 
otogarına girerdi. 

Büfeden birer sosisli söylerdi genç kadın. “Turşusu 
bol olsun!” derdi. Ayaküstü hızla yerlerdi. Topkapı 
otogarını dünyanın tamamı sanırdı kız. Severdi orayı. 
Karanlıkta ışıldayan seyyar kebapçıları, kestanecileri, 
kokoreççileri, camları puslu yazıhaneleri, önleri 
kalabalık büfeleri, otobüs firmalarının çığırtkanlarını, 
tombalacıları, kaçak sigara satanları, ellerinde 
çuvallarla sağa sola koşturanları, adres soranları, 
yolcu karşılayanları, yolcu uğurlayanları, en çok da 
annesini severdi. 

Sonra bu loş dünyadan ayrılırlardı. Arabesk 
şarkılar çalan ve bir anda kederli insanlarla dolan 
bir minibüsle. Sallantılı ve uzun yolculuk boyunca, 
duvarlara kırmızı boyalı harflerle yazılmış yazıları 
okumaya çalışırdı kız. Ya-şa-sın Dev- .... Okumayı 
yeni yeni söktüğünden harfleri birbirine karıştırırdı. 

Esenler son durakta simsiyah bir karanlığa inerlerdi. 
Elektrikler hep kesik olurdu. Yollar hep çamurlu. 
Beyaz ponponlu çoraplarına çamur bulaşmasın diye 
sırtlanırdı genç kadın kızını. Zayıf mı zayıftı kız; genç 
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kadın da öyleydi. Elli beş kilo ya var, ya yoktu. Saçları 
omuzlarına sığmazdı. Uzun deri çizmeler giyerdi. 
Deri pardösüsünün bağı belini sıkardı. Kocasından 
ayrılalı epeyi olmuştu. Kızını yatılı okula bıraktığı için 
vicdan azabı çekerdi. Çalışmaya başlamıştı. Sigara 
içmeye de. Bazen kötü kaderini unutup güzel büyük 
kahkahalar atardı işyerinde. Geç vakitlerde karanlık 
sokaklardan cesurca geçerek baba evine dönerdi. 
Köylüydüler. Gurbetteydiler. 

Genç kadının beline bacaklarıyla sıkıca sarılırdı kız. 
Kollarıyla da boynuna. Ne karanlıktan korkardı, 
ne ıssız yollardan. Annesinin gür saçlarına gömerdi 
yüzünü.

Genç kadın tam yirmi beşindeydi bunlar olurken. 
Sırtında kızıyla, o çamur deryasında yürümeye 
başlardı. Bileklerine kadar çamurlara batıp batıp 
çıkardı. Yol kenarlarında bol soğanlı yemeklerin 
pişirildiği az ışıklı evler; bu evlerin içinde Sivaslılar, 
Erzincanlılar yaşardı. Devrimci ağbiler köşe 
başlarında babalarından gizli gizli sigara içer, öfkeli 
öfkeli konuşurlardı. Genç kadın, Kurtuluş savaşında 
cepheye mermi taşıyan ve adına şiirler yazılan nice 
Elif’ler gibi, sırtında kızıyla bir kahraman gibi geçerdi 
yanlarından. Annesinin birden balçığa saplanıp da 
yere düşeceğinden korkardı kız. Ya güzeller güzeli 
bir geyik gibi çamurlara bulanır da... Bundan ölesiye 
korkardı. 

Dört katlı bir apartmanın girişinde sırtından indirirdi 
genç kadın kızını. “Yoruldun mu anne?” deyince, 
eğilip yanağından öperdi. Apartmanın karanlık dik 
merdivenlerini tırmanır, ikinci kattaki kapıyı tıklardı 
genç kadın. Kızının elini hiç bırakmazdı. Kapıyı 
suratsız bir kadın açardı. Geldiklerine sevinmediğini 
ikisi de anlardı. Duvarda bir gaz lambası asılı olurdu. 
Onun dalgalanan ışığı altında bir yemek masası, bu 
masanın etrafında genç erkeklerle çok yaşlı bir adam 
otururdu. Gelenlerden duydukları rahatsızlığı onlar 
da boyunlarını bir yana bükerek, gözlerini önlerindeki 
yemeğe dikerek, bir de başlarını iki yana sallayarak 
belli ederdi. 

Genç kadın kızının elini birden bırakırdı. Kız ayakta 
öylece kalırdı. Korku teklifsiz girerdi içine. Yaşlı adam 
korkunç yüzüyle onlara bakardı. Genç kadın başını 
öne eğerdi. O zaman kız, annesinin büyük bir ayıp 
işlediğini düşünür, suçu her ne ise üstlenmek ister, 
ona yardım ve yataklık etmek arzusuyla dolardı. 

Yaşlı adam ısrarla, uzun uzun bakardı genç kadına. 
Depderin iki kuyuya benzeyen göz çukurlarından 

bakardı. Binlerce yıl öncesinden bakardı. Suçlayarak 
bakardı. Kızgınlıkla bakardı. Öfkeyle bakardı. 
Nefretle bakardı. Annesi ölecek sanırdı kız. Karnının 
aç olduğunu, yol boyunca çamurlara belendiğini, çok 
üşüdüğünü hatırlayıp mahvolurdu. Suçunu merak 
ederdi. 

Sonra yaşlı adam, ölümcül bir silah denerdi 
üstlerinde. 
“Sen bu sıpayı hâlâ peşinde mi dolaştırıyorsun?”

Susardı genç kadın. Suçlu gibi susardı. Un ufak olurdu 
kız. Annesinin, o gencecik kadının suçunun mahsulü 
olduğunu, peşte dolaştırılmaması gereken bir sıpa 
olduğunu acıyla idrak eder, onu zorda bıraktığı için 
eriyip yok olmak isterdi. Bir gün bu yaşlı adamı 
öldüreceğine yeminler ederdi. Gözlerini dikip ona 
bakardı. Nefretinin gözlerinden anlaşılmasını isterdi. 
Ona çok kinlendiğini, ona öyle çok kinlendiğini ki, 
bir gün mutlaka öldüreceğini anlasın, pişman olsun, 
hemen o dakka diz çöküp af dilesin isterdi.
“Ben sıpa değilim!” diye bağırırdı kendini tutamayıp. 
O zaman delikanlılar kahkahayı basardı. “Ha ha ha, 
sıpa değilmiş, şuna bakın hele! Gel bakalım şuraya!” 

Hepsinden ölesiye nefret ederdi kız. Milim 
kıpırdamazdı yerinden. Annesi onu sırtından 
hafifçe itelerdi. “Geç masaya!” Asık suratla boş bir 
sandalyeye otururdu. Genç kadın karanlık koridorda 
kaybolur, arka odalara geçerdi. Kızın aklı onda kalırdı. 
O gece onu öldüreceklerinden korkardı. Affedilmez 
suçu yüzünden. Zehirli yemeklerle, bıçakla, çamurla. 

Önüne bırakılan çorbayı incinen gururu yüzünden 
içmez; çorba buz gibi soğurdu. Biri bunu fark etsin 
isterdi. Beklerdi. Delikanlılar ağızlarını şapırdata 
şapırdata yemeklerini yerdi. Kız hepsinden nefret 
ederdi. 

Sonra, yaşlı adamın lekeli ve buruşuk eli gelip kaşığın 
sapını kavrar, çorbaya daldırıp kızın ağzına uzanırdı. 
Kızgınlıkla öte yana çevirirdi başını o. Öfkeden 
gözleri yaşla dolardı. “Madem beni seviyordun, 
az önce niye öyle konuştun?” Delikanlılar bir kez 
daha basardı kahkahayı. Bir gün tüm yetişkinleri 
öldüreceğine ant içerdi kız. Annesini üzen herkesten 
intikam alacağı günü özlerdi. Delikanlılardan biri 
onun kaskatı başını zorla çekerek yanağından öperdi. 
İğrenirdi kız. Dışarıda kış kıyamet kopardı. Sokak 
aralarında genç adamlar ölür, öldürülürdü. Esenler’i 
buz tutardı. Minibüslerde arabesk şarkılar eşliğinde 
koyu kederli adamlarla kadınlar yolculuk ederdi. 
Yirmi beşindeki genç kadın benim canım annemdi. 
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Bu sayı dosya başlığımız, Kıskanmak. 
Tanıdığımıza inandığımız bu duyguya biraz daha 
yakından bakalım istedik. Kıskançlığın pekala da 
politik bir konu olduğunu düşündüğümüzden. 
Nükhet Sirman, duyguların ekonomisi üzerine 
söyledikleriyle, kıskançlığın neden ve nasıl 
politik bir konu olarak ele alınabileceğini 
gösteriyor. Zeynep Direk, kıskançlığın 
psikoanaliz yazınındaki anlamını ve bu anlamın 
sosyal kuramdaki izdüşümlerini hatırlatıyor ve 
soruyor: Bizi kadın yapan veya erkek yapan 
psişik tarih içinde kıskançlığın özel bir rolü var 
mıdır? Fatma Nevin Vargün, “kadın kadının 
kurdu mudur” diye sorarken, kadınlararası 
kıskançlık üzerine düşünmemizi sağlıyor. Dilek 
Şentürk de kadınlar arası kıskançlığı bir “kendini 
sevmeme” durumu olarak tarif ediyor.

Kıskançlık, bildiğiniz gibi, yasalarla da 
düzenlenmiş bir duygu. Eylem Ümit, 
hukukçular hakkındaki önyargılarımızı yıkacak 
kadar eğlenceli bir yazı yazdı: Canımsın, 
Malımsın, Öldürdün Beni!.. 
Pınar Öğünç, kıskançlık kategorilerinin 
belki de bizim sandığımız gibi olmadığını 
gösteriyor… Asuman Kutlu, duyguların sadece 

Kıskançlık…  Zaten hep orada olan, 
ehlileştirmeye çalıştığımız bir şey mi, yoksa 
kıskançlığı öğreniyor muyuz? Kıskançlık 
kadınlarla erkekler arasındaki ilişkilerde ne işe 
yarıyor? Ya kadınlarla kadınlar arasındakilerde?

gösterilme değil, inşa edilme araçlarından biri 
olan televizyonda kıskançlığı ele alıyor. Yıldız 
Ramazanoğlu ise İslami çevrelerde önemli 
tartışma konularından biri olan çok eşliliğin 
kadınlara ne yaptığını tartışıyor. Çok eşlilik 
deneyiminin sadece İslami çevrelerle sınırlı 
olmadığını gösteren yazısında Ayşe Çelik, 
sadece kadınların değil, çocukların da çok 
eşlilikten yaralandıklarını anlatıyor. 

Kasabanın Dulu, küçük bir kasabada 
örgütlenmiş dul kadınların hikayelerini aktarıyor 
bize. Gülşah Seydaoğlu, bu hikayelerin hem 
biricik ama hem de tekrarlanan doğasına 
dikkatimizi çekmek üzere, tek bir kadından söz 
edercesine, Kasabanın Dulu başlığı koymuş bu 
hikaye derlemesine… 

Hande Öğüt, lezzetli yazısında edebiyatta 
kıskançlığı konu ediyor. Dosyanın son yazısı, 
bir röportaj ve bize öyle geldi ki, kıskançlığın 
politik anlamını düşünmek için bize mükemmel 
bir tutamak sağlıyor…

dosya: kıskanmak



Duyguların toplumu anlamada ne işe yaradığı birçok 
sosyal bilimciye göre anlamsız bir soru.  Yapılar 
dururken, üstelik söylem denilen temsil biçimi ortaya 
çıkmış ve “Yapı mı, söylem mi?” savaşları kızışmışken, 
duygular akıllara bile gelmiyor. Zaten bilim akıl 
olduğuna göre, ve duygular da aklın zıddı olduğuna 
göre, duygudan bilimsel bir şekilde söz edilemeyeceği 
görüşü sosyal bilimlere hâkim. Tabii burada sosyal bilim 
derken psikolojiyi dışarıda bırakmak gerekiyor çünkü 
duygular aslında psikologların çalışma alanı addediliyor. 
Bireyi çalışma alanının merkezine alan bir yaklaşımın 
duygulara yer vermemesi mümkün görünmezken, 
toplumu merkeze alan sosyoloji, ekonomi ya da siyaset 
biliminin bireysel olduğu düşünülen duygulara nasıl bir 
yer açacağı sorun yaratıyor.  

Öte yandan feminist teori ve pratiğe baktığımız zaman 
yine aynı dışlamayı görüyoruz.  Bunun birçok nedeni 
var. Bir yandan akademide kadın çalışmalarının daha 
yumuşak bir alan teşkil etmesi ve bundan dolayı iyice 
‘yumuşak ve kadınsı’ olan duyguların çalışılması kadın 
çalışmalarını ‘ciddi’ sosyal bilimin epeyce dışına iteceği 
korkusu; diğer yandan psikolojiden kaynaklanan birey-
merkezli çalışma biçimlerinin dışında duygulara nasıl 
bakılacağı konusunda güçlü bir bakış açısına sahip 
olmama ve tabii, yine duyguları psikologlara bırakma 
eğilimi yüzünden duygusal cins olarak nitelenen 
kadınların bu nitelemenin sonucunda karşı karşıya 
kaldığı ayrımcılık gibi konular bir türlü ele alınamıyor. 
Feminizmden kaynaklanan bir alerji daha var. Feminizm, 
kadınlığın doğal olmadığını vurgulayan de Beauvoir’ın 
“Kadın doğulmaz, kadın olunur” şiarını teori ve 
pratiğinin merkezine koyarak var oldu. Duyguların da 

sadece doğal olduğu varsayıldığı için feminizm bu alana 
girmekten çekiniyor.

Son yıllarda gelişmeye başlayan bir duygu sosyolojisi 
var hâlbuki. Birkaç farklı bakış açısından oluşan bu 
duygu sosyolojisi, bir yandan duyguların toplumsal 
olarak kurulduğu iddiasını taşıyor. Bu iddiaya göre her 
toplumda aynı duyguları bulmak mümkün değil, ya da 
olsa bile anlamları ve kapsadıkları alan farklı olabiliyor. 
Aksu Bora sosyal yardımlaşma üzerine bu dergiye 
yazdığı bir yazıda İngilizcedeki merhamet ya da şefkat 
sözlerinin ‘compassion’  sözcüğünü tam karşılamadığını 
belirtip1 Türk Dil Kurumu’nun sözlüğünde (yeni 
Türkçe olmadığından) olmayan ama Osmanlıca-Türkçe 
sözlüklerde “koruma, muhafaza, hıfz” diye açıklanan 
‘sıyânet’ diye tercüme ettikten sonra, yazısını bu 
sorun üzerine kurmasının daha anlamlı olabileceğini 
düşünmüştü.2 Bu durumda denebilir ki duygu aslında 
aynı ama toplumlar duyguları adlandırırken toplumsal 
hayatta bu duygulara farklı bir işlev yükledikleri için farklı 
boyutlarına dikkat edip ona göre adlandırıyorlar. Öte 
yandan, başka bir bakış açısı, duyguların doğallığını kabul 
ediyor ve toplumsal yapı ya da pratiklerin oluşmasında 
bunların rolünü inceliyor. Örneğin korkunun doğallıkla 
her insanda var olan bir duygu olduğu kabul edilince 
bu duygunun –insanı kendini korumaya yönlendirdiği 
için evrim teorisinden de yararlanarak, soyun devamını 
sağlamak gibi bir işlevi olduğu söyleniyor. Korkunun 
doğal olması bu duyguya yalnızca evrim açısından değil, 
toplum açısından da bakmayı mümkün kılıyor: Korku 
insanı sindirir ve kendi kabuğuna çekilmesini sağlar; 
bu tip bir geri çekilme daha çok iktidarsız olanların 
başvurduğu bir tepkidir. Muktedir olan ise, ötekinden 
korktuğu zaman o ötekinin davranışlarını kısıtlama 
yoluna gitme gücünü bulandır.  

Duygulara yaklaşmanın başka bir yolu var ki bu bana 
çok daha ufuk açıcı geliyor. Sara Ahmed’in geliştirdiği 
bu yaklaşım, duyguların toplumdan mı doğadan mı 
kaynaklandığına bakmadan nasıl iş gördüklerine 
bakmaya çalışıyor.3  Bu yaklaşıma göre duyguyu nes-
nenin kendisi değil, nesneyi nasıl karşıladığımız ya da 
nesneye nasıl yaklaştığımız belirliyor.  Nesnenin nasıl 
bir duygu uyandırdığı ise o nesnenin ve o duygunun 
nasıl dolaşıma sokulduğu ile ilgili. Bir çocuk köpekten 
(ya da siyah bir adamdan) korkmayı çevresindekilerin 
tutumuyla öğreniyor. Anne elinden tuttuğu çocuğu 
köpek (ya da siyah adam) göründüğünde çekip arkasına 
alıyorsa çocuk korkulacak bir nesne ile karşı karşıya 
olduğunu anlıyor. Duygular bu şekilde bedenler arasında 
dolaşıma girmiş oluyor ve bazı duygular bazı bedenlere 
yapışıyor. İşte buna Ahmed, duyguların ekonomisi 
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diyor. 11 Eylül sonrasının Amerika’sında Müslüman-
Arap bedenlere korkunun yapıştığı gibi. Güçlü olan 
devlet de korktuğu bu bedenleri çeşitli yollarla kontrol 
altına alıyor. Korku ya da nefret, bireyin başkalarıyla saf 
tutmasını sağlıyor. Eğer Amerika, Müslüman Araplardan 
korkuyorsa, o zaman yapılacak tek şey Amerikalıların 
Amerikalılığa daha sıkı tutunması ve Amerikalıların 
diğer Amerikalıların yanında yer almasıdır. Zeynep 
Direk’in de daha önce yazdığı gibi “ırkı ya da milleti 
tarihin temel aktörü” olarak gören milliyetçilik, “öteki 
korkusuna” dayanır ve “milliyetçiliğin evrenselliği 
ancak fetih yoluyla yayılma, başkalarına hâkim olma 
biçimini alır.”4  Milleti yaratmanın tek yolu bireylere saf 
tutturabilmektir.  

Böyle bir bakış açısından yola çıkarak kıskançlık hakkında 
da çözümleme yapmak mümkün.  Kıskançlık sevilen, 
sahip olunan bir nesneyi rakibe kaybetme korkusudur.  
Burada sözü edilen nesne bir kişi de olabilir, bir iş ya da 
bir meta da olabilir, ama bayrak ya da toprak gibi soyut 
anlamları maddi anlamından daha fazla olan semboller 
de olabilir. Kıskançlık hasetten farklıdır çünkü hasette 
kişi sahip olmadığı bir şeyi kaybetmekten korkar. Ama 
her iki duygu da kişide benlik kaybı etkisi yaratır, kişinin 
kendinden kuşku duymasına yol açtığı için kaygı yaratır. 
Nesneden bir başkası yüzünden uzaklaştığını hisseden 
kıskanç, kendini rakibe karşı konumlandırır, kendine ait 
olduğunu varsaydığı nesneyi rakipten uzaklaştırmaya 
çalışır. Bu şekilde duygular vasıtasıyla saflar yine 
belirlenmiş olur: Rakibe karşı sahip olunan ile birlikte. 
Ama bu birlikteliğin de içeriği belirlenmiş olur: Koruma, 
sakınma, kontrol etme; yani elden kaçırmamak için 
ne lazımsa onu yapma.5 Böylece kıskançlık özneyi 
çevresini belli biçimlerde tanımlamaya ve bu nesnelere 
belli tavırlar almaya yönlendirir. Dünya korunması 
gerekenlerle, sakınılması gerekenlerden oluşur. 

Kıskançlık, toplumsal söylem ve pratiklerle belirli 
bedenlere ve özellikle de cinslendirilmiş bedenlere farklı 
şekillerde yapışır. Freud’cu psikanalizden gelen miras 
kadınlara hasedi yapıştırmıştır: Kadın sahip olmadığı 
fallus’u arzu ettiği için hasedin tipik öznesi olarak 
tanımlanmıştır. Bu görüşün gündelik hayata yansıması 
kadınların doğal olarak kıskanç olduğu, erkeklerin ise 
ancak haklı nedenlerle kıskandıkları şeklinde olur –ne 
de olsa ‘kuyruk sallama’ gibi bir söz dilimizin önemli bir 
parçasıdır. Geçtiğimiz günlerde gösterimde olan,  Nahid 
Sıtkı Örik’in romanından uyarlanan “Kıskanmak” filmi, 
kadının hasedinin yol açtığı sorunları göz önüne sermesi 
açısından öğreticidir.  Tabii başlıkta da görüldüğü gibi, 
popüler kültür, bilimin yaptığı kıskançlık/haset ayrımına 
pek dikkat etmiyor. Ama bu film gibi, haberler, diziler 

gibi başka medya ürünleri, adı ne olursa olsun bu 
duyguyu belli bedenlere yapıştırmaya yarıyor. Bundan 
öğrendiğimiz de şudur: Kadın çirkin olursa evlenemez 
ve güzeli, genci kıskanır. Erkekler daha çok Avrupa’da 
kıskanır: Onlar tutku suçları işler; Türkiye’de ise 
erkekler kıskanmaz, namuslarını korur! Bilimsel bir 
yaklaşımla erkek kadına sahip olduğunu düşünür, bu 
yüzden “Bu da kıskançlıktır,” desek de fayda etmez; 
gündeliğin kendi mantığı bilimden daha güçlüdür.

Kadınların bu efsanevi kıskançlığı, kadınlara yönelik 
eğitim seminerlerine de damgasını vurur. Kadınları 
güçlendirme adı altında yapılan birçok eğitimde kadınlar 
arası kıskançlık üstesinden gelinmesi gereken bir 
hastalık olarak ele alınır. Siyasette, aşkta, işte kadınların 
birbirlerini kıskandıkları varsayılır. Bazen toplumsal 
hayatta erkeklerin kadınlara ancak daracık bir açtığı 
ve o yeri doldurmak isteyen birçok kadının olması, 
kıskançlığı kadınlara özgü doğal bir olumsuzluktan 
ziyade bu duygunun var olmasının toplumsal şartları 
anlatılsa bile, kıskançlık kadın bedenine yapışık bir duygu 
olarak dolaşımda olmaya devam eder.6 Böyle olunca da 
kadınlar arası dayanışma yerine rekabet, eşitlik yerine 
sahip olma ilişkileri dünyamızı belirlemeye devam eder.

Kısaca kıskançlık, gündelik yaşamda kadın-erkek 
eşitsizliğinin yeniden üretilmesini sağlayan görünmez 
etmenlerden biri. Doğal bir duygu olarak tanımlanan 
kıskançlık, toplumda dolaşan hikâyeler, senaryolar, 
sözde gerçekler yoluyla kadın bedenine yapışıyor. Bu 
yapışma sonucunda da kadınları kendilerinden kuşku 
duyan, yeteri kadar güzel miyim, genç miyim, akıllı 
mıyım, havalı mıyım, çekici miyim gibi hiçbir güçlenme 
stratejisinin yok edemediği sorularla yaşamaya mahkûm 
eden bu tanım, kadınları güvensizliğe gark etmiş oluyor.

Notlar
1. Compassion, tam anlamıyla birlikte duygulanmak, aynı 
şeyleri hissetmek anlamına geliyor.
2. Aksu Bora, “Birbirimize Sahip Çıkmak” Amargi, sayı 13, 
Yaz, 2009.
3. Sara Ahmed, The Cultural Politics of Emotion, Edinburg 
Üniversitesi Yayınları, 2004.
4. Zeynep Direk, “Korku ve Politika” Amargi, sayı 5, Yaz, 
2007, sayfa 14.
 5. Jerome Neu, “Jealous Thoughts” Explaining Emotions, 
der. Amélie Oksenberg Rorty, California Üniversitesi  
Yayınları, 1980.
6. Kader’de 2000-2002 yılları arasında yapılan eğitimlerde 
Serpil Sancar siyasette kadına ancak vitrinlik yer açıldığını 
ve ondan sonra da bu az sayıdaki yer için kadınların 
birbirlerine kırdırıldığını gayet açık bir biçimde göstermişti. 
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Kıskançlık yakıcı ve bizi zorlayan bir duygudur. Kimimiz 
onu inkâr etmeyi tercih eder, onun varlığını kabul edip 
aşmak için kendisiyle mücadele eder. Kimimiz ise bu 
duyguyu eninde sonunda aşamayacağını anlar, onu bir 
düşünüm konusu haline getirerek ve davranışlarını 
dolaysızca belirlemesine izin vermeyerek onunla birlikte 
yaşamayı öğrenir. Ancak kendiliğindenlik cinsiyete, 
sınıfa ve diğer çeşitli faktörlere bağlı olarak işleyen 
iktidar ilişkileri içinde ortaya çıkar. Kendiliğindenlik 
herkesin alabildiğince yaşayabildiği bir şey değildir. 
Kıskançlık bir düşünüm nesnesi olamayarak kişilerin 
davranışlarını kendiliğinden bir biçimde belirlediğinde, 
etkili bir biçimde ötekine baskı yapmaya, onu ezmeye, 
ona psikolojik veya fiziksel şiddet uygulamaya 
dönüştüğünde ve söylem de bu duyguya atıfla ötekine 
şiddet uygulamayı gerekçelendirdiğinde, söz konusu 
gerekçeyi oluşturan toplumsal, kültürel normların 
erkek egemenliğiyle ilişkili olduğunu fark etmek 
gerekir. Örneğin sadakat iyi bir kültürel veya toplumsal 
değerdir, ama kadının ihanetiyle erkeğin ihaneti 
toplumsal olarak aynı tepkilere yol açmıyor. İhanet eden 
erkeğin ölüm riski pek azdır; oysa kadına sabretmesi, 
kocasının geri dönmesini beklemesi öğütlenir. Medea, 
kocasının ihaneti karşısında çocuklarını öldüren 
trajik bir kadın figürü olarak bugün hâlâ kafamızı 
kurcalamaya, bizi şaşırtmaya devam eder. Elimde 
sayısal veri yok, ama yaşam tecrübeme, gördüklerime, 
okuduğum güncel üçüncü sayfa haberlerine dayanan 
şöyle bir kesin bilgim var: Kıskançlık yüzünden cinnet 
geçiren ve tüm ailesini veya kocasını öldüren kadın 
sayısı bunu yapan erkek sayısından çok daha azdır. 
Oysa ne kadar çok kadın ölümüyle sonuçlanan cinayet 
kıskançlıkla haklılaştırılmaya çalışılıyor. Kadının başka 
birisiyle ilişkisi olması gerekmez, hareketlerindeki 
bir serbestlik, ufak kendiliğindenlikler bile kıskançlığa 
dayanan küskünlükler, gerçek sebebi belli olmayan 
münakaşalar veya açık kısıtlama ve zor kullanma, 
hatta ölümle sonuçlanabilir. Erkeklerin kıskançlığı 
kadınların özgürlüğünü sınırlandırma işini çoğunlukla 
etkili bir biçimde yapar, kadının vücudunu disiplin 
altına alır, onun bu disiplini içselleştirip gitgide daha 
az kendiliğinden hareket eden birisi olmasını sağlar. 
Kadın artık, ancak kıskançlığın çizdiği sınırlar içinde 
çok sınırlı bir biçimde rahat davranabilen birisi haline 
gelir. Denebilir ki, kadınlar da aynı şeyi erkeklere 

yapmaya çalışır. Ama burada toplumsal cinsiyet ve 
güç eşitsizliklerinden kaynaklanan zorluklar, aşılması 
kolay olmayan bir asimetri yaratır. Ayrıca kadınlar, 
erkek egemenliğin onlara dayattığı ve içselleştirdikleri 
normları başka kadınlara da dayatmaya çalışabilirler. 
Kadınlar arası aşk ilişkilerinde kıskançlık bazen çok 
daha şiddetli cereyan etmiyor mu? 

Kıskançlık nedir? ‘İnsan doğası’na ait bir duygu 
mudur? Var mı böyle bir doğa? Yoksa insanın doğası, 
doğalı aşması, kendini her zaman ona bir daha geri 
dönemeyecek bir aşkınlık içinde bulması, yaşamı hep 
yeniden icat etme gücüne sahip olması, özgürlüğü 
araması mı? Kültürden ayrı, onun altında yatan, 
değişmeyen bir doğamız olduğu fikri bizi kültürel 
olarak şu veya bu kılığa sokan bir araç değil mi? Doğa ile 
kültür arasındaki geçiş neden hiçbir bilimsel söylemin, 
hiçbir mantığın betimleyebileceği bir an değil? 
‘İnsan doğası’ diye bir şey kurmaca ise kıskançlığın o 
doğaya ait olduğunu söylemek de mümkün değildir. 
Foucault’ya göre bunlar şüpheli söylemler, çünkü asıl 
işlevleri bedenlerimizi disiplin altına almak. Peki, hep 
denildiği gibi, “Seven kıskanır,” mı? Kıskançlık sevginin 
bir belirtisi, göstergesi midir? Bizi kıskanan ve bizi 
kendi çizdiği sınırlara sokmak isteyen birisinin bize, 
bazen de kendisine dahi itiraf etmediği başka bir amacı 
olamaz mı? Yalnızca kendi iktidarını genişletmek, hayat, 
karşılaşmalar, hareketler, düşüncelere konuşulan dil 
üzerinde denetim kurmak istiyor olamaz mı? Yalnızca 
sahip olmak istiyor olamaz mı? Oysa dilimizden ve 
onun altında yatan düşünceden biliyoruz: İnsan insana 
sahip olamaz. “Ben bir insana sahibim,” demeyiz, 
tuhaf kaçar. Ama Türkçede kölelere, kadınlara, evcil 
hayvanlara, eşyaya sahip olunabilir. Bir kadının bir 
erkeğe sahip olduğunu söylemek kulağa tuhaf gelir. 
Fakat özne ile nesnenin yerini değiştirip, bir erkeğin bir 
kadına sahip olduğunu söyleyin. Konuşanın ne demek 
istediği hemen anlaşılacaktır. Buna doğal mı diyeceğiz? 
Neden? Eğer sevmek sahip olmaksa o halde kadınlar 
sevmiyor, çünkü dile göre erkekler sahip olunan bir şey 
konumunda değiller. Onlar şeyleri mübadele edenler, 
eşyaya sahip olanlardır. O yüzden bir kadının “Benim 
erkeğim,” dediği kişi onu başka birisi için terk ettiğinde 
yapabileceği şey olsa olsa ağlamak, inlemektir. Şedit 
kıskançlık gösterileri kadının sembolik konumunu ihlâl 
ettiğini gösterir ve aslında bu konumu doğrular.

Nedir kıskançlık? Nedir bir his? Bu felsefi olarak çok 
önemli bir soru, çünkü bir hissin ne olduğunu söylemek 
kolay değil. Dolaysızca yaşadığımız, içerden bildiğimiz 
bir halet-i ruhiyeyi tanımlamak neden zor olsun? 
Duygunun ne olduğunu anlamak için kullandığımız 
‘iç/dış’, ‘ruh/beden’, ‘dolaylı/dolaysız’, ‘duygu/akıl’ 
gibi ayrımların duygunun varlığını, işlevini, anlamını 
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açıklamaya yetmediğini hemen 
belirtelim. Martin Heidegger’in 
“Varlık ve Zaman” (1927) adlı 
eserinden beri felsefi bir sorun 
olarak ortaya koyulmuştur bu. 
Ontolojik başlangıç itibariyle 
bir, bölünmez, dünyadan ve 
başkalarından ayrı ve yalnız birey, 
bedenden ayrı bir ruh muyum ben? 
Eğer ben bunların hiçbiri değilsem, 
dünyada başkalarıyla birlikte 
olmak benim varlığımın iç içeliğine 
aitse, duygu benim bu varlıktaki 
ayarlanmışlığımdır. Bu ayarlanma 
dolaysız mıdır? Hayır, söylemsel, 
tarihsel ve toplumsaldır. Başka bir 
ayarlanmaya geçmek mümkün mü? 
Evet, benim için feminizmler işte 
bu başka ayarın farklı tınılarıdır. 

Kıskançlık duygusu cinsiyet açı-
sından nötr mü? Kadınları ve 
erkekleri farklı biçimlerde mi 
etkiler; bizi kadın yapan veya erkek 
yapan psişik tarih içinde kıskançlığın 
özel bir rolü var mıdır? Freud’un 
kadını ‘penis kıskançlığı’ kavramıyla 
düşündüğünü biliyoruz. Kadın 
erkekten çok daha kıskançtır, der 
Freud. Çünkü küçük kız, küçük 
erkeğin penisine verilen değeri 
görünce kendisinin hadım edilmiş olduğunu anlar.  
Zaten çoktan hadım edilmiş olarak atılmıştır dünyaya. 
Erkek çocuk cinsel organını annesini arzuladığı için 
babası tarafından hadım edilerek kaybedeceğinden 
korkar. Kız ise çoktan hadım edilmiş, kaybetmiştir. 
Denebilir ki, Freud’a göre kıskançlık kaybetme korkusu 
değildir, çoktan kaybetmiş olmanın bir sonucudur. 
Bu kıskançlık neden erkeğin başını ağrıttığından çok 
kadınlar arası ilişkilerde bir sorun haline gelir? Freudcu 
yaklaşımla bunun sebebi şudur: Kız çocuk kendisinde 
eksik olan şeye, karşı cinste sahip olmaya çalışır, yani 
babasına döner, erkekleri arzular ve en çok da bir 
erkek çocuk doğurduğu zaman kendisini tamamlanmış 
hisseder. Bu durumda, neden kız çocuk için annenin bir 
rakip, diğer kadınların bir tehdit, oğlunun eşinin, yani 
gelinin ise tam manasıyla tahammül edilemez varlıklar 
olduğu da açıklanmış oluyor. Bu psikanalitik söylemin 
toplumsal cinsiyet ve cinsellik bağlamında normatif ve 
temellendirici karakterine dikkat etmekte fayda var. 
Biraz önce bir duyguyu anlamak için aşmamız gereken 
ontolojik karşıtlıklardan söz etmiştik. Hem onlar, 
hem de zorunlu heteroseksizm dokuyor psikanalitik 
söylemi. Buna rağmen, kıskançlığı ‘normal cinsel kadın 

gelişimi’nin bir parçası olarak 
gören bu yaklaşım kendisini ruha 
ilişkin ‘olgular’, ‘bilgiler’ üstüne 
inşa ettiğini öne sürebiliyor. Bu 
‘olgular’ ve ‘bilgiler’in kültürel, 
sosyal, tarihsel arka planını 
göz ardı ediyor. Onların erkek 
egemenliğiyle ilişkisini görmezden 
geliyor. Psikanaliz feminist bir 
açıdan faydalıdır; onu erkek 
egemen kültürün bir analizi olarak 
okumak lazımdır.

Ben kıskançlığın ciddiye alınması 
gereken bir acı olduğunu 
düşünüyorum. Belki kıskançlığın 
altında bir haset (bende yok, onda 
var) olduğunu söylemek gerekir. 
Melanie Klein ilk haset nesnesinin 
annenin memesi olduğunu söyler.  
Bu ilk nesne daha sonra kıskanılan 
her şeyin kıskanılmasının gizli 
tarihinin anahtarı olur. Kıskanılan 
her şey onun uzak bir ikamesidir. 
Meme veya fallus, belki de 
arzunun bir kurucu göstereni var 
gerçekten. Ama bu, kıskançlığı 
tam olarak açıklamaya yetmiyor. 
Kıskançlık, hasetin tersine çevrilip, 
ötekinde olan, bende olmayan her 
neyse, işte onun kötü (örneğin 

genel ahlâka ve edebe aykırı) ilan edilip, lanetlenmesi, 
denetlenmesi, tahrip edilmesidir. Böylece o özelliği 
taşımamak iyi, taşımak kötü olur. Bu tersine çevrilmeyle 
iyi olan benimdir, o ise kötü olandır. Rahatlatır mı bu? 
Hayır, çünkü ortada dostluğu ortadan kaldıran bir 
muğlaklık kalır: Kıskançlık, bir insanın aynı anda hem iyi 
hem kötü, hem arzulanır hem aşağılanır, hem sevgiyle 
yüceltilir hem de hainliğinden ve nankörlüğünden şüphe 
edilir oluşudur. Kıskanılan ne kadar güvence verse, bu 
duyguyu hisseden partnerini rahatsız etmeyecek şekilde 
davransa da bu muğlaklık ortadan kalkmaz. Kıskançlığın 
ayarından çıkmak gerek. Bunun için ‘geleneksel ahlâk’ı, 
kadına verilen ‘toplumsal değer’i, aşk ilişkilerinin yaşanış 
biçimini sorunsallaştırabilmek gerek.      

Notlar

1. Sigmund Freud, “Femininity”, New Introductory 
Lectures on Psychoanalysis (1933), J Strachey, P Gay - 
1965 - WW Norton & Company, 1965.

2. Melanie Klein, “Haset ve Şükran”, Çev. Orhan Koçak 
ve Yavuz Erten, Metis Yayınları, 1999. 
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“Kadın, kadının kurdudur” sözü yaygın olarak kadınlar 
tarafından, kadınlar için söylenir. En fazla dile getirildiği 
alan da siyasettir. Dünya değişiyor, Türkiye de değişiyor 
ama ülkemizde siyaset hâlâ eski tarzıyla sürüp gidiyor. 
Üstelik önemli bir rant ve iktidar alanı olarak. Bu 
nedenle, rekabet ve kıskançlığın en yoğun yaşandığı, 
kadınların birbiriyle acımasızca çekiştikleri önemli bir 
zemin olma özelliğini koruyor.

Hayatın başka alanlarında, üniversite başta olmak üzere 
eğitim, bankacılık gibi pek çok iş kolunda kadınların 
sayısı artıyor. Üniversite ve üstü eğitim alma oranlarında 
kadınlarla erkekler arasındaki fark hızla kapanıyor. Oysa 
siyaset başka bir şey ve siyasetteki iktidar, inanılmaz 
cazibesini koruyor. Siyaset, metropollerin taşra 
kıvamındaki merkezden uzak semtleri ve Anadolu’nun 
her bölgesinde, kadınlar için kolay görünüyor. Ve belki 
de cazibesi buradan geliyor.

Partiler, merkez yönetimleri, milletvekili, belediye 
başkanlığı ya da meclis üyelikleri seçimleri söz konusu 
olduğunda ‘nitelikli’ kadın arıyorlar. Hepimizin bildiği 
gibi bu nitelik ölçüsü hayli ‘yüksek’ tutuluyor. Üniversite 
bitirmiş, yabancı dil bilen, eli yüzü düzgün, iyi Türkçe 
konuşan vb. Bu özelliklerin erkeklerde fazla aranmadığı 
ya da öne çıkarılmadığı eril siyasetimizde kadınlar için 
seçim süreçleri gittikçe daha amansız bir 
yarışa dönüşüyor.

Oysa pratikte seçim süreçleri 
dışında bütün siyasi partilerde 
kadınlar, oldukça aktifler. 
Küçük yerleşim yerlerinde 
siyasete olan ilgi de tahmin 
ettiğimizden daha yüksek. 
Kısırlı, çörekli kabul günleri 
kadınların siyaseti konuştukları, 

her türlü devlet işlerinden haberdar oldukları en önemli 
sosyal faaliyetler. Bu sosyalleşme çoğu zaman kadınların 
siyaset kanalıyla bugüne kadar yapamadıkları, hayata 
geçiremedikleri hayallerini nihayet gerçekleştirme 
olanağını fark etmelerine zemin hazırlayabiliyor. 
Küçük yerlerde, herkesin birbirini dededen atadan 
tanıdığı, dolayısıyla erkekler tarafından da güvenli 
görülen siyaset, merkeze uzanmadığı, şehirler arası 
yolculukların sık yapılmadığı sürece kadınlar için önemli 
bir iş olarak görülünce de kadınlar bir partide siyaset 
yaparken buluveriyor kendilerini.

Ancak hayatın her alanından çok daha eril bir işleyişi 
olan siyasette, kadınların önemli yerlere gelebilmeleri 
acımasız bir mücadeleyi gerektiriyor. Tamamının 
erkekler için ayrıldığı ve tasarımlandığı bu alanda 
kadınların kendilerine yer açmaları için kadın 
hareketinin verdiği mücadelelerle elde edilen kota 
ve benzeri hakların kullanımı çoğu zaman problemli 
oluyor. Israrla ‘ayrılan kota kadar var olun’ şeklindeki 
eril algı, kadınların kendi arasında kotalar için de rekabet 
etmelerinin zeminini oluşturabiliyor. Ya da kendini 
tüketmiş erkekler aile içindeki kadınları kotalarla bir 
yerlere taşımaya çalışıyor.

Sınıfsal olarak siyasi mücadeleye eşit başlamamış 
kadınlar, yani daha varlıklı, ailesinde birden fazla tanınmış 
politikacı olan, eğitim görmüş, iş ve meslek sahibi olan 
kadınlar bu rekabette en ön sıralarda duruyor. Partili 
erkekler de böyle bir profili olan kadınların arkasında 
‘kadın dostu’ görünümünde olmayı sürdürmeyi tercih 
ediyorlar. “Kadın kadının kurdudur” söyleminin işte bu 
pozisyondaki kadınlar tarafından sıklıkla kullanıldığını 
düşünüyorum.

Uzun yıllar fedakârca emek vermiş, partisinin her türlü 
çalışmasında yer almış ezici çoğunluktaki kadınlar, böyle 
tepeden, adeta paraşütle gelen kadınlar karşısında 
savunmasız kala kalırlar. Tepki gösterdikleri zaman 
da kurt olmakla suçlanırlar. Ya da küsüp bir kenara 

çekilirler. Kadınlar arasındaki kıskançlık 
ve rekabetin, küçük yerlerde asılsız 

dedikodularla taçlandırıldığını ve 
de tehlikeli boyutlara ulaştığını 
pek çok örnekten biliyoruz.

Türkiye’de kadınların en fazla 
kendilerini var etmek istedikleri 
ve çoğunlukta olan siyasi 

partilerdeki kadınlarla, bağımsız 
kadın örgütleri, yani Türkiye kadın 
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hareketi, bugüne kadar tam bir işbirliği içine girmeyi 
başaramadı. Sol partiler ve ayrıca belirtmek gerekirse 
Kürt kadın hareketinin dışında. Siyasi partilerdeki 
kadınların kırmızı çizgileri çok kalın. Partilerinin genel 
politik bakışları çerçevesindeki ezberler, kız kardeşlik 
temelinde tüm farklılıkları kabullenerek feminist bir 
harekete asla dönüşemedi.

Ataerkilliğin sorgulamasını yapacak, toplumdaki 
köklü değişim ve dönüşümü sağlayabilecek feminist 
harekette ise kıskançlık ve rekabetin açtığı yaralar daha 
derin ve daha tehlikeli. Hızla çoğalan ve metropoller 
dışında hemen hemen her bölgede oluşan kadın 
örgütlenmeleri son iki yıldır ciddi bir kan kaybı yaşıyor. 
Çabuk dağılmaların altında yatan nedenlerin arasında 
yeni kuşağın ‘iktidar’ algısı ile eski kuşakların ‘biz daha 
iyi biliriz’ algısı içten içe kadın örgütlerini kemiriyor.

Hiyerarşi ve iktidarı reddetmek isterken, bu niyetten 
bağımsız, aktifleşebilecek, gelişebilecek pek çok 
kadının önünü kesebiliyoruz. ‘İktidar oluşmasın’ 
kaygısıyla görevlendirme yapılamaması, dağınık yapılar 
oluşturabiliyor. Memleketin ‘önemli’ meseleleri ile 
zaten tamamen üstü örtülmüş sorunlarımızı sürekli 
canlı tutmak konusunda çekimser davranıyoruz. Bunun 
altında yatan şeyi, kadınların ‘vicdan’ duygusunu masaya 
yatırmanın zamanıdır diye düşünüyorum.

Tıpkı evdeki iş bölümlerinde olduğu gibi kadının 
sorunlarını hep ‘şimdi sırası değil’ duvarına çarpmaktan 
kurtarmak gerekiyor. Pasifsize edilmiş süreçlerde 
kendi içinde bireysel çekişmeleri derinleştirmek, birçok 
genç ya da harekete yeni girmiş kadınları feminist 
hareketten soğutabiliyor. Galiba her şey birey olma 
meselesine gelip takılıyor. Birey olamamış, kendi ile 
barışamamış kadınların örgütlü yaşamda ciddi sıkıntılara 
yol açmalarının önüne geçebilecek yeni yöntemler 
geliştirmek için biraz kafa yormamız gerekiyor.

Sonuç olarak, kadınlar arasında rekabet ve kıskançlığın 
olmadığını söylemek mümkün değil. Ancak binlerce 
yıldır ezilmişliğin verdiği ve bize ayrılan kotalar içinde 
sadece kadınlarla rekabet edebileceğimiz algısını 
daha fazla içselleştirmiş olabiliriz. Feminizmin özünde 
olmayan ama herkesin kendine göre bir feminizm algısı 
olan ülkemizde bireysel hataların feminizme yüklenmesi 
önemli bir haksızlık. Galiba çok da tehlikeli…

Ben bir sosyal bilimciyim. İnsanı anlamayı denerken 
insanlararası eşitsizlikleri üreten ve ayakta tutan 
kavramsal araçlardan, düşüncemi boyunduruk altına 
alan ideolojik aygıtlardan özgürleşmeye çalışırım. 
Düşüncemin herkesin özgür olabileceği bir dünyadan 
başka bir nihai amacı yoktur. Pınar Selek de benim 
gibi bir sosyal bilimcidir. O da benim hedeflediğim 
değerler adına yaşar ve çalışırken, insanları incitecek 
hiçbir şey yapmamış, yalnızca sözünü söylemiştir.  
Ben Pınar Selek’in masum olduğunu biliyorum. 
Onu bir suçlu gibi görebilmem imkânsız. Dava 
dosyasının çelişkilerle dolu olduğunu mahkeme iki 
kez kabul etti. Onu yeniden yargılamanın nasıl bir 
makul sebebi olabilir? Ben Pınar Selek’in özgürce 
araştırma yaptığı için cezalandırıldığına inanıyorum. 
Beraat kararının bozulması vicdanımı zedelemekle 
kalmadı, hukuk devletinin adaletine olan güvenimi 
de tehdit ediyor. Pınar Selek’le beraber tekrar 
tekrar yargılandığımı hissediyorum. Bunların her 
an benim başıma da gelebileceğini düşünüyorum. 
Sosyal bilimci kimliğimin yokedilmesi değil mi bu? 
Beraat kararının bozulmasının asıl amacı nedir? 
Bana resmi ideoloji dışında varolamayacağımı 
hissettirmek mi?  
 
Ben istediğim konuda araştırma yapabilmeli, 
dilediğimi yazabilmeliyim. Pınar Selek benim 
derimin altında. Hakikat ezbere kararların ötesinde. 
Gerçekleri dikkate almayan, iftiranın kurgularıyla 
çalışan bir hukuk, varlık gerekçesi olan hakikatle 
ilişkisini koparmış olacaktır. Pınar Selek sebebi 
açıklanamaz bir biçimde tekrar tekrar yargılandıkça 
biz sosyal bilimciler güvensiz ve saçma bir dünyada 
yaşıyor olacağız. Hem masum bir insana daha fazla 
zulüm edilmemesi hem de hakikat ve adaletin 
bağını kaybetmemek adına Pınar Selek davasının 
bir an önce beraat kararıyla sonlandırılmasını talep 
ediyorum. 

Pınar’ın Meslektaşları

Sosyal bilim 
yaralara 
dokunmadan 
yapılamaz.
Hala
tanığız 
Adalet 
istiyoruz
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Fincanın etrafı yeşil aman aman
At kolun boynumdan aşır
Sarhoşum dilim dolaşır aman aman
Canımsın, malımsın; öldürdün beni
Kaş ettin, göz ettin kandırdın beni

Bu türküyü çok severim, şu “malımsın; öldürdün beni” 
sözüne rağmen. O kadar çok ki böyle türkülerden.  Yine 
çok sevdiğim bir başka türkü “Hangi bağın bağbanısan 
gülüsen”de  “Kırk yıl kalsa gene kendi malımsan” sözleri 
var. Türküyü öyle seviyorum ki bu sözler bile türküden 
soğutmaya yetmiyor beni. Dinlerken zihnim üstünden 
atlıyor demek ki bu “sahip” dilinin. Ama öyle böyle değil 
“canımsın, malımsın” diyor açıkça. Hele diğeri, her tür 
zaman aşımına dirençli bir “malik sıfatıyla zilyetlik” 
halini çağrıştırıyor sanki: Kırk yıl geçse de yine benim 
malımsın! Bir insan üzerindeki bu kadar mutlak bir hak 
iddiasının temelinde ne menem bir gerekçe yatıyor ola 
ki? Aşk mı bu cüretin sebebi yoksa hukuktan mı alıyor 
bu gücü? Kaş-göz edip kandıran sevgiliyi, mal varlığına 
dâhil eden bir sözleşmeden mi söz ediyoruz yoksa? 

Mülkiyetin uzun tarihinde, eşya üzerindeki hâkimiyetten 
ibaret mülkiyet tanımı daha çok yeni. Mülkiyet binlerce 
yıl, insanlar1 ve eşya üzerindeki hâkimiyet olarak 
anlaşıldı. Aile babasının aile üyeleri üzerindeki mülkiyet 
hakkı, onları satmak ve kiralamak yetkilerini içerirdi; 
adına da aile babası hukuku denirdi: Pater familias. Engels 
buna “Monogamie’nin ilk meyvesi” der.2 Aristoteles ise 
“Mülk ailenin, mülk edinme de aile ekonomisinin bir 
parçası”dır der ve ekler: “Aile mülkiyetine canlılar da 
konu olabilir, cansızlar da”.3 Roma Hukuku’nda evli 
kadınlar üzerinde aile reisi erkeğin kurduğu hâkimiyetin 
adı olan manus’un  M.S. 3. yüzyıla kadar sürdüğünü, 
ev kadını sıfatının ise ancak manus’un hukuken ortadan 
kalkmasıyla  mümkün olabildiğini biliyoruz.4 Mülkiyeti 
anlatmak için “malike kanunlar çerçevesinde mutlak 
ve sınırsız bir tasarruf yetkisi verir” denir. Burjuva 

hukukunun birçok kurumuna kaynaklık eden Roma 
Hukuku’nda mülkiyetin formülü olan usus-fructus-
abusus, yani kullanma-yararlanma-tüketme, aynı 
zamanda o şeyden başkalarını mahrum bırakma 
yetkisini de içeriyor.5 

Mülkiyetin bu biçiminin doğal ve evrensel olarak 
tanıtılmasının logosentrik Batı kültürüne ait bir yanılgı 
olduğuna şüphe yok.6 Bu yanılgıya yakalanmamak için 
belki mülkiyet- aile ikilisindeki mülkiyetin yerine “sahip 
olma” güdüsünü koyarak düşünmeye devam etmeliyiz. 
Fromm, insanlarda sahip olma arzusunun hep var 
olduğunu, endüstri toplumunun bireyinde de şekil 
değiştirerek varlığını sürdürdüğünü söyler. Ortalama 
insanı esir alan bu mal tutkusunun ne kadar yaygın 
olduğunu anlatmak için kişinin ilişki içinde olduğu 
insanlara karşı yönelttiği sahip olma eğilimini örnek verir: 
Benim doktorum, dişçim veya eşim...7 Fromm’a göre 
modern insanda görülen sahip olma kökenli davranış 
biçimi mülkiyet ve kazanç temellerine bağlı olduğundan 
iktidara ulaşmak, hatta bağımlı olmak tutkusundadır. 
Çünkü özellikle canlıyı egemenlik altına almak da, 
egemenlik altında tutmak da şiddeti veya en azından 
şiddetin gölgesini gerektirir. Sahip olduklarımızı, bizden 
almak isteyebilecek üçüncü kişilere karşı korumak için 
ise iktidar şarttır.8

Mülkiyet ve iktidar ilişkisi ve mülkiyetin iktidar ihtiyacı 
siyaset bilimi ve hukuk tarihi için yeni bir olgu değil. 
Peki, mülkiyetin iktidar ihtiyacı ailenin kapılarının, yazılı 
hukuk kurallarına açılmasında ne kadar rol oynar?  Yani 
yasa koyucuların aileye olan ilgisinin sebepleri arasında 
nesebin sıhhatini korumak gerekçesinin yanı başında, 
aile içi sahip olma pratiklerini ve mülkiyet ilişkilerini 
düzenleme, denetleme, sürdürme niyetini de sayabilir 
miyiz?  Öyle ya aile hukukuna ilişkin düzenlemeler 
genellikle moral düzenlemedir.9 Bu nedenle de aile 
hayatını ve evliliği düzenleyen hukuk kuralları istisnadır. 
Ailenin kapısını hukuk çaldığında, varlığı, ziyaret amacı 
ile sınırlıdır ve hasta ziyareti gibi kısa kalıp çıkmalıdır. 
Gerçekten aile hukuku incelemelerinde boşanma, 
ailenin üçüncü kişilere temsili, aile içi adaletsizlikten 
zarar gören güçsüz durumdaki aile üyelerinin korunması 
gibi durumlar dışındaki kurallar ‘etkisiz’, ‘ölü’ hatta 
‘gülünç’ olarak adlandırılır.10

Ancak bu, ‘olması gereken’dir ve ‘olan’, bu ilkeye 
aykırılık teşkil eder, çoğu zaman olduğu gibi. Bir aile 
hâkimi, hakkaniyet algısı üzerine yaptığım derinlemesine 
mülakatlarda “Ne işim var bu kadar öznel, bu kadar 
sübjektif bir ilişki alanında, diyorum bazen kendime,” 
demişti. Çocuğun ismini koymakta uzlaşamayan 
evli çiftlerin bile hâkimin müdahalesini istemesinin, 

CANIMSIN, MALIMSIN,
ÖLDÜRDÜN BENİ
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hukukun buna müdahil olmasının 
doğru olmadığını düşünüyordu. 
Evlenme kararında nasıl tescil ve ilan 
işlevini görüyorsa hukuk, boşanma 
kararında da (nizasız ise) aynı usulle, 
yani çiftlerin iradesi yeterli olmalı 
diyordu. Gerçekten Medeni Kanunun 
Evlilik Birliğinin Korunmasına 
ilişkin hükümleri eşlerin evlilik 
birliğine ilişkin önemli bir konuda 
uyuşmazlığa düşmeleri halinde hâkim 
müdahalesine başvurabilmelerini düzenliyor (madde 
195). Yine izleyen madde uyarınca ailenin geçimi için 
her birinin yapacağı katkıyı bile eşler mahkemeye 
başvurarak hâkimin belirlemesini isteyebiliyor (madde 
196). Hukuk, hasta ziyaretine gelip yatıya kalıyor belli 
ki!  Bir hukuk forum sitesinde yardım isteyen şu satırlar, 
hukukun ailenin içine girdiğinde zücaciyecideki fil misali 
sağına soluna ne kadar özen gösterse de durumun 
müşküllüğünü anlatıyor:  

“Eşim ile şahsi olarak herhangi bir problemim 
olmamasına rağmen, eşimin ailesi ile ciddi problemler 
yaşıyorum. Yaklaşık 8 yıldır evliyim. Bu süre zarfında 
eşim ile yalnız geçirebildiğim gün sayısı sınırlıdır. 
Eşimin aile bireylerinin sürekli olarak evimizde 
kalmaları beni inanılmaz derecede huzursuz ediyor. 
Eşimle ciddi tartışmalara giriyoruz. Hukuki anlamda, 
eşimin ailesine nasıl engel olabilirim? Problemi 
çözecek bir hakem heyeti mevcut mudur?” 11

Başına modern sıfatı eklenmiş bir aile hukukunun aile 
içindeki özellikle sahip olma pratikleri ve mülkiyet 
ilişkileri söz konusu olduğunda toplumsal ahlakın 
dayatmasına karşı dirençli olması şart. Yasa koyucunun 
bir an bile gözden kaçırmadan izlemesi gereken 
rehberse, etik ilkeler. Zira toplumsal ahlak (genel ahlak)  
özellikle cinsler arası ilişkilerdeki eşitsiz konumların, 
özgürlüğü sınırlayan – kaldıran değer yargılarının 
ve adaletsizliklerin hukuki düzenlemelere taşınması 
riskini barındırıyor.12 Toplumsal ahlak ve hukuk ilişkisi, 
ceza hukuku söz konusu olduğunda daha vahim bir 
durum yaratıyor. Toplumsal ahlakın bir ceza normuna 
doğrudan kaynaklık etmesi, belli bir sınıfa, gruba veya 
kesime ait ahlaki modelin toplumun tüm üyelerine 
ceza yaptırımıyla dayatılması anlamına gelmekte. Bu 
dayatmanın sonucu ise misyonu temel hakları koruma 
olan suç ve ceza politikasına aykırılığa yol açıyor.

İşte tam bu noktada sahip olma – mülkiyet ve aile 
hukuku ikilisine üçüncü ayak olan ‘kıskanma’yı ekleyerek 
‘Bermuda Şeytan Üçgeni’ni oluşturma zamanı geldi. 
Kıskanma aslında ‘sahip olma’dan bahsettiğimiz her 

satırın arasında saklanıyordu. 
Çünkü kıskanmak Goldman’ın 
da dediği gibi sahip olma ve öç 
alma dürtülerinin burgacındadır. 
Goldman’a göre kıskançlık aşkın 
değil, monogaminin meyvesidir. 
‘Seks tekeli’ni korumak ve ‘cinsel 
mülk’e musallat olan el uzatmaları 
savuşturmakla ilgilidir.13 Öyle ya 
yukarıdaki satırlardan hatırlarsak, 
burjuva hukukundaki mülkiyet 

formülü, o şeyden başkalarını mahrum bırakma yetkisini 
de içermekteydi. Bu mahrum bırakma yetkisine aile 
hukuku çerçevesinde yasaların verdiği isim ‘sadakat 
yükümlülüğü’. Yasaların sadakat yükümlülüğü dediği 
şeyin altında yatan duygu dünyasının veya içgüdünün 
ne olduğunu anlamak, yasanın nasıl yorumlanacağını ve 
somut olaya nasıl uygulanacağını belirlediği için önemli. 
Bunun için edebiyatın ve psikanalitik kuramın yardımına 
başvurabiliriz.14

Edebiyat kıskanan insanın duygu dünyasına ait çok 
şey söyler. Valerie Martin kölelik temasını işleyen 
romanı Mülkiyet’de New Orleans’ta köleleri ile birlikte 
yaşayan bir ailenin hayatında ‘mülkiyet’ in anlamını 
sadece köleler ve kölelikle sınırlı bir içerikten daha 
geniş bir çerçevede, köle sahiplerini de içine alarak 
anlatıyor. Romanın anlatıcısı Manon, çiftlik sahibi kocası 
Gaudet’in mülkiyetinde olmaktan şikâyetçidir. Kocası 
ile arasında sevgi ilişkisi yoktur ve evlenirken kendisine 
hediye edilen kölesi Sarah’ya eziyet ederek mutsuz 
ve tatminsiz bir yaşam sürmektedir. Kocası Gaudet’in 
Sarah’ya yönelik cinsel arzuları ve Sarah’nın Gaudet’e 
benzeyen iki çocuğa sahip olması, çocuksuz Manon’un 
Sarah’ya eziyetlerini artırır: Manon o hiç sevemediği 
kocasını Sarah’dan kıskanmaktadır.15 Valerie Martin’in 
romanında da Goldman’ın söylediği gibi kıskanma aşkın 
değil, sahip olmanın meyvesidir.

Erich Fromm, Sahip Olmak ya da Olmak adlı kitabında 
ilişkiyi belirleyenin paylaşım değil, sahip olma istemi 
olduğunda, insanın yalnızca sevgi nesnelerinden ibaret 
olacağından söz eder. Bu durumda onları yitirdiği zaman 
kendisini de yitireceğini, kim olduğunu bilemeyeceğini 
belirtir.16 En yaygın tanımı ile kıskançlık, sahip olduklarını 
koruma isteğinden kaynaklanan bir tür korku. Ama 
sağlıklı libido için sorun yok; çünkü sağlıklı libido 
nesnelere yayılma gibi geri çekilme esnekliğine de sahip 
olmalı psikanalitik yaklaşıma göre. Arzunun nesnesinden 
geri çekilemeyen ve kaybetme tehlikesine kıskanarak 
yanıt veren egonun sorunlu olduğunu söylemek 
mümkün. Hukuka sorsanız, sadakat yükümlülüğünün 
insanın ruhundaki derinliklerinden çok, hukuki 

Mülkiyet binlerce yıl, 
insanlar ve eşya üzerindeki 
hâkimiyet olarak anlaşıldı. 
Aile babasının aile üyeleri 

üzerindeki mülkiyet hakkı, 
onları satmak ve kiralamak 
yetkilerini içerirdi; adına da 
aile babası hukuku denirdi: 

Pater familias.
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korunmaya konu olmasının nedeniyle, yani sadakatsiz 
eşin eyleminin karşı tarafın sosyal kişilik değerlerine 
zarar vermesiyle ilgilendiğini söyleyecektir. Biraz daha 
zorlasanız belki, sadakatsizliğin ilişkiyi ve kamu düzenini 
bozucu etkisini, düzeni korumak için ailenin yararını 
koruması gerektiğini söyleyecektir. Oysa insanın 
zihinsel yaşamına ve içgüdülerin yapılarına kör bakınca 
hukuk, yani iki kişi arasındaki bu mayınlı alana girince, 
ciddiyetine hiç yakışmayan vodvillerin sergilendiği bir 
panayır yerine dönüşüyor. Zinanın suç olduğu dönemde 
görev yapmış bir hâkimin şu anısındaki gibi:

“1976 da, Sultandağı’nda oldu. O yıllarda savcılık 
yapıyorum. Bir gece telefon çaldı. Gecenin üçü 
falan. Jandarma komutanı arıyor. Acele karakola 
gitmemi söylüyor. Gittim karakola, kahkahalarla 
gülüyor. Odalardan birini açtılar ki; bir kadın ve bir 
erkek, ikisi de çıplak yatağa bağlanmışlar. Kadın 
evli, kocası askerde. Kadın delikanlıyı eve çağırmış. 
Daha öncesinde birkaç defa daha olmuş bu, kayın 
pederi fark etmiş. O gece tuzak kurmuşlar. Tam 
iş üstündeyken iple yatağa bağlamışlar karakola 
getirmişler. Zina o zamanlar suç; ancak şikâyete tabi. 
Şikâyet hakkı da karı ve kocaya aittir. Ama bu olayda 
şikâyetçi olacak koca yok ortalarda. Zina yapmışlar 
ama şikâyet yok. Tabi ben o zamanlar birkaç senelik 
savcıyım. Dava açacaktım ama dediler ki şikâyet 
unsuru gerçekleşmemiş, niye dava açıyorsun? Tabii 

sonra bıraktık. Kocası askerden gelince de şikâyet 
etmedi herhalde.”

Bugün sadakat yükümlülüğü sadece Medeni Kanun’da 
düzenlenmiş ve yalnız eşlere yüklenmiş bir ödev. 
Bu yükümlülüğü yerine getirmemenin yaptırımı ise 
Medeni Kanun’da bir boşanma nedeni ve sadakatsiz 
eşin ödeyeceği tazminat olarak düzenlenmiş. Eşlerin 
birbirlerine duydukları sadakatin, devletin taraf olmasını 
gerektiren, yani ceza kanununda korunmasını gerektiren 
bir sosyal yarar taşımadığı düşüncesi ile modern hukuk 
sistemlerinin suç ve ceza politikalarında zina, suç 
olmaktan çıkarılmakta. Sadakat yükümlülüğünü zina 
bağlamında düşünürken, kıskanmak ile haset arasında 
ayrım yapan Klein’a özellikle kulak vermek gerek: 
“Haset, arzulanan bir şeyin başka birine ait olduğu ve 
bize değil de ona haz verdiği inancının yol açtığı kızgın 
bir duygudur; hasetli itki, o istenen şeyi sahibinden 
çekip almaya ya da bozmaya, kirletmeye yönelir.”17  
Zina fiilinin suç olduğunu kabul etmek aldatılan eşin 
şahsi öcüne, Klein’ın tabiriyle söylersek bir tür hasetli 
itkisine, devletin alet olmasıdır. Devlet cezalandırma 
yetkisini kullanırken, bireysel öç duygularından değil, 
toplumsal yarardan hareket etmek zorundadır. Çünkü 
çağdaş hukuk sistemlerinde cezalandırmanın amacı öç 
almak değil, ıslah etmek. Zinanın cezalandırılmasının ise 
bu amaca uygun olduğunu söylemek mümkün değil.
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Zinanın suç olmaması meseleyi 
çözmüş görünmüyor. Değişmeyen 
algı ve zihniyet kalıpları zina 
yapanlara yasaya rağmen bedel 
ödettirilmesi gereğine inanıyor. 
Yargıtay son dönemdeki kararlarıyla 
evli bir erkekle ilişkiye giren kadının, 
erkeğin eşine tazminat vermesine 
hükmetti: “Evli bir kimsenin evlilik 
dışı birlikteliği, diğer eşin sosyal kişilik 
değerlerine saldırı niteliğindedir. Bu eyleme evliliği 
bilerek katılan kişi de diğer eşin uğradığı zarardan 
sorumludur.”18 Sadakat yükümlülüğü kanunda iki 
kişi arasında tanımlanmışken kanuna aksi bir yorum 
yaparak evlilikle kişinin kazandığı evli eş konumuna 
üçüncü kişilerin de saygı göstermesi zorunluluğu 
getiriliyor. Şu sorular yanıt bekliyor o halde: Hukuk 
evlilik dışı ilişkide üçüncü kişileri hizaya getirmek için 
“Görmüyor musun sahibi var!” diyebilir mi? 10 bin 
TL ödeme tehdidi üçüncü kişileri evlilik birliğinden 
uzak tutar mı, böylece ailenin yararı korunmuş olur 
mu? Aldatılan eşin rakibine açtığı dava sosyal kişilik 
değerlerini mi yoksa cinsel mülkiyeti mi koruyor? 
Hukuk bu sorulara yanıt bulamazsa tazmin ve tatminin 
gerçekleştiğinden de şüphe etmeli. Çünkü Klein’ın 
Crabb’tan yaptığı alıntıya göre “...kıskançlık elinde 
olanı yitirmekten korkar; hasetse, kendi istediğinin bir 
başkasında olduğunu gördüğü için acı duyar... Hasetli 
kişi, haz ve memnuniyet görüntülerinden sıkıntı duyar. 
Ancak başkalarının sefaleti huzur verir ona. Bu yüzden, 
hasetli kişiyi tatmin etmeye yönelik her türlü girişim 
nafiledir.”19 Sırf bu yüzden bile arzunun nesnesinin 
karanlığına hukuk yanaşmamalı.
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kör bakınca hukuk, yani 

iki kişi arasındaki bu 
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ciddiyetine hiç yakışmayan 
vodvillerin sergilendiği bir 
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Sevenin seveni kıskanması
Neredeyse bir sevgi nişanı... Çizilen ‘ideal tip’e 
dair listelemelerin ilk on maddesinden biri. Seven 
kıskanır, kıskanmayan sevmiyordur, nokta. Coca 
Cola’nın formülü kadar gizemli bir dozaj meselesi 
vardır sadece: “Ama aşırı olmayacak...”

Aşırılık mesela, bir diğerinin hürriyet hudutlarına 
müdahale etmek mi? Bu tür hesap kitap anları 
izdivaç programları vesilesiyle gayri ihtiyari o 
kadar alenileşti ki, örneğin ‘giydiğine karışma’nın 
çok naif ve de sevgi dolu bir kıskançlık uygulama 
sahası olarak kabulleniverildiğini görüyoruz 
kadınlar tarafından. “Ben zaten ona fırsat 
vermem”i susuz yutmuş, bir erkek işini daha 
sırtlanmış gencecik kadınlar... Tersi ancak komik, 
nostaljik bir reklam metni: “Kıskanç bayanlar 
eşinize Eros giydirmeyin”. 

‘Aşırı’nın elastikiyetine bakıyoruz. Bu topraklarda 
psikolojik şiddet zaten şiddetten sayılmaz pek; 
kıskandığından fiziksel şiddet tatbik eden erkek 
aşırıya kaçmış mıdır peki? Kıskandığı için çok 
sevdiği kadını öldüren bir erkek ya da?

Kıskanç çiftlerden beslenen devasa bir sektör 
var. İlanlarında kepek unlu fiyonk makarnayı 
ya da duble kilitli bir çelik kapıyı takdim eder 
soğukkanlılığında, dolmakalem şeklindeki 
kameraları, toplu iğne başlı ses kayıt aletlerini 
anlatıyorlar. Burada hiçbir taraf ortada aleni bir 
aşırılık olma ihtimalini aklına getirmiyor, her şey 
çok normal. Çünkü sevdiğimiz için bunu yapmak 
zorundayız, çünkü içimize düşen kurdu oradan 
çıkarmak durumundayız, çünkü kahretsin biz 
çok ama çok seviyoruz. Kocalarının telefonlarına 
böcek yerleştiren kadınlar, kocalarının 
bilgisayarlarına köstebek yerleştirdiği kadınlar... 
Klişe bir kapitalist yumurta-tavuk denklemiyle 
arz talebi körüklüyor; “Yoksa ben sevmiyor 
muyum?” diye sordurtuyor insana. 

Harcıâlemin kadın dergileri, medyanın her hali bunu çakıyor 
kafalara, kıskanmıyorsan sevmiyorsun. İşte bir tek dozaj 
meselesi var. “Kıskanmak aşkın kanununda var / Gerçek seven 
kalbi bu duygu sarar/ Henüz üç yaşında bir kardeşim var / 
Seni ondan bile kıskanıyorum” diyen Hakkı Bulut mu çalsın 
fonda, “Kıskanıyorum, ellere bakma / Ben zaten yandım, bir 
de sen yakma” diyen Fehmi Ege’nin sesinden bir tango mu, 
yoksa “Ufacık şeylerden sana sarıyorum / Elimde değil, çok 
seviyorum / Heyheyler tepemde üstüme gelme / Elimde değil, 
kıskanıyorum” diyen Kenan Doğulu mu?

Nâzım Hikmet’ten “Çekilmez bir adam oldum yine: Uykusuz, 
aksi, nâlet. / Yine her seferki gibi haksızım. / Sebep yok, / olması 
da imkânsız. / Bu yaptığım iş ayıp / rezalet. / Fakat elimde değil / 
seni kıskanıyorum / beni affet...”, henüz bestelenmedi.

Dünyanın Türkiye’yi kıskanması
Jeopolitik önemi haiz, kıtaları birleştiren bu medeniyetler 
beşiği, insanlarını birleştirmenin usullerini bulamamışsa da, 
herkesin gözü haliyle bu cennet topraklardadır. Bu kıskançlık, 
tarih boyunca dış düşmanları her türlü alicengiz oyununa sevk 
etmiştir. Bir önemli husus da tabii iç düşmanlardır ki onlara 
karşı da her daim planlı, programlı hazır bulunulmalıdır.

Türk tipi militarizmin his ve fikir âleminde, bir kadın neyiyse 
erkeğin, vatan da aynısıdır. Gözü olanın gözü oyulur, şiddetle 
sevilir. 

Bihter’in Nihal’i kıskanması
Karakterler, ‘kadın kıskançlığı’ olarak dillere pelesenk olmuş 
mevhuma numune olarak güncellik kabilinden seçildi. “Aşk-ı 
Memnu”nun edebiyat tarihinden cımbızlanarak ultra popüler bir 
TV dizisi yapmak üzere seçilmesinde, bu çetrefilli aşk üçgeninin 
mebzul miktarda kıskançlık nüvesi barındırmasının etkisini 
yok sayamayız. Neyin ‘tutacağını’ bilen yapımcı aritmetiğinde 
kıskançlık hezeyanlarıyla entrikalaşmamış aşk tutmaz.
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Peki, bu denklemde Bihter’in Nihal’ı kıskanmasının 
nedeni, gönüllerinin kesişim kümesinde Behlül’ün 
durması mıdır sadece? Bihter’in, bir erkekle evlenmek 
suretiyle zıplayabildiği sınıfın içine doğmuş o genç 
kadına bakarken gördüğü sadece bu mudur? Ve günlük 
siyaset diline dahi sıçramış bu popüler dizinin bilumum 
benzerlerinin o ‘yukarıdakiler’ ve ‘aşağıdakiler’ sınıfsal 
pastoral manzarada ısrarı boşuna mıdır?

Klişeleşmiş bir ‘kadın kıskançlığı’ ifadesi de hakiki 
hayatta, moda, kozmetik jargonuna kadar sızar. Kadın 
kişiye, gönül ilişkisine de serbest piyasa kaideleriyle 
bakması öğütlenir alttan alta; rakipleri arasından 
sıyrılmak için güzelleştirmelidir kendisini.

Bir erkek dünyasına kendisini dahil etmenin yolu olarak, 
erkekleşmeyi, cinsini hor görmeyi seçmiş kadınlar da 
yok mudur? Vardır.

Behlül’ün Kıvanç Tatlıtuğ’u kıskanması
Televizyon yahut sinema, bir oyuncunun cismine 
mahkûm her hayali kahramanın kıskançlığıdır. Hikâye 
onundur ama ekmeği oyuncu yer, ‘kadınların sevgilisi’ 
o olur. Edebiyat öyle midir, kimsenin hakkı kimseye 
geçmez. 

Gazetecinin şöhretliyi kıskanması
Bizatihi şöhret ve edinme yöntemleri başka bir dosyanın 
konusu. Lakin bir ‘şöhretlinin’ ahkâmını kamuoyuna 
aktarmakla vazifeli gazetecilerin kimisinde görülen bu 
kıskançlık çeşidi, bu mutlu birlikteliğin resmedildiği kimi 
fotoğraf karelerinde hangi şahsın gazeteci olduğunu 
teşhis edememeye kadar götürür okuru. ‘Şöhretlinin’ 
gözü kazayla kapalı olduğu halde, gazetecinin pek latif 
göründüğü kare pekâlâ basılabilir. “Kitap mı yazdın, 
şarkı mı besteledin, film mi yönettin, her kimsen 
kimsin...” edası sezilir yazılı ve görsel dilde...

Kimi yazılı basın organları, “Türkiye Türklerindir”den 
sonra, ikinci bir yayın prensibi olarak çalışanlarından 
(daha ziyade kadın olanlarından elbette) bir sit-com, 
olmadı bir prime time dizi personası yaratmasını 
isterler. İyi olan kazanır. 

Madem bir sektöre daldık, aynı dolaylarda bir de 
muhabirin köşe yazarını kıskanması kayıtlara geçebilir. 
Askerlik olsa rütbeleri vardır, ama bu camiada 
kıdem böylesi muntazaman işlemez; zaten mesele 
de bir kıdem takdiri falan değildir. Bilhassa genetik 
kodlarında bir özgüven membaı ile doğmuş, henüz 
erken 20’lerindeki kuşak, okuduğu numunelerden de 
beslenerek, gazetecilik hayatına köşe yazarı olarak 
başlamak ister. Stajyer CEO’luğa kadar yolu vardır. 

Başı örtülü burjuvaziye duyulan kıskançlık
Salt bir kıskançlık değil, öfke, hatta nefret... Sorgusuz 
bir Kemalist tedrisattan geçerek ezber bir irtica 
korkusuyla mezun olanların, bu hissi özellikle kadınlara 
karşı geliştirmeleri manidar. Dünya malına tenezzül, 
kul hakkı, velhasıl has İslam’ın neoliberalizmle ne kadar 
bağdaştığı tartışması değil ortadaki; şu an ilgilendiğimiz 
de bu değil. Ama başı kapalı kadının o pahalı otomobile, 
o markadan giyinmeye, böyle ortalıklarda dolanmaya 
layık görülmemesi... Servet düşmanlığı değil, kadın 
düşmanlığı üzerinden bir servet kıskançlığı...

Clinton’ın Obama’yı kıskanması
İş dünyasında üst pozisyonlarda kadınların daha az yer 
bulduğu istatistiksel olarak ispatlanabilecek vaziyette. 
Göz ardı edilmemesi gereken bir tuzak da, kadınların 
kimi zaman üst düzey yönetici koltuğuna, bilhassa 
riskli, kaybedilmeye mahkûm işler için oturtulduğu. O 
takdirde başarısızlık kadınlık hanesine düşülebilecek 
çünkü...

Barack Obama başkan seçildiğinde, The Guardian 
gazetesinde yayımlanan bir makale tam da buradan 
yola çıkıyordu. Amerika’ya bir siyahın başkan olması, 
akıbeti riskli bir şirketin CEO’luğuna bir kadının, tam da 
o dönemde oturtulmasına benzetiliyordu. Obama’nın 
başarısızlığı daha sonra siyahlar hanesine yazılacaktı.

Değişim, umut baş dönmeleriyle başkan seçilen 
Obama’nın maaile Beyaz Saray bahçesinde organik 
tarıma geçerek ekip biçtiği bostan çoktan hasat vermiştir 
ama onun dışındaki başkanlık icraatı tartışmalı. Bir yeni 
başkan, bir kadim Amerika Birleşik Devletleri’ni ne 
kadar değiştirebilir?

Fakat tam buradan başka bir kıskançlık çeşidine 
varıyoruz. (Gayet spekülatiftir, ama şimdiye kadar 
hangi maddede bilimsellik takıntımız oldu ki...) Irak’taki 
Amerikan işgali akla ilk Bush’u getirse de, aslında 
kimyasal silah kabilinden ülkeye tentürdiyot, kurşun 
kalem bile sokturmayan ambargoların müsebbibi 
Bill Clinton’dı. Nasıl bir imaj tesisatıysa, Oval Ofis 
kaçamaklarından dahi az sıyrıkla çıkarak halka yakın 
bir başkan aurasını korumuştu sonuna dek. Halefinin, 
başkanlık koltuğunda bir başarısı olursa, Clinton’ın, 
Cumhuriyetçiler’in ve Obama’ya oy vermemiş 
Amerika’nın diğer yarısının içten içe bunu yazacağı yer 
de onun siyahlığı olacaktır.

Tıpkı başarılı kadınların başına geldiği gibi... 
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Toplumda yaygın olan düşünce, kıskançlığın doğuştan 
gelen bir dürtü olduğu ve kadınların erkeklerden daha 
kıskanç olduğudur. Buna rağmen, psikiyatrik araştırmalar 
kıskançlığın genetik olmadığı ama ailede rol alma modeli ile 
kadınların daha kıskanç olabileceği sonucuna varmaktadır. 
Yani, bir ailede annenin kıskanç olması, kız çocuklarının 
da annenin bu davranışı benimsemelerine neden olacaktır. 
Almanya’da yapılan bir araştırma ise bu araştırmaların 
tam tersine erkeklerin kadınlardan daha kıskanç olduğunu 
ortaya çıkarmıştır. Morgan ve ona yakın düşünen başka 
tarihçilerin belirttiğine göre kıskançlık, monogaminin 
(tekeşliliğin), kadınların eve kapatılıp, erkeklerin onları 
kendi mülkiyetinde görmelerinin sonucu ortaya çıkmıştır. 
Bu düşünceye göre, patriarkal toplumun bize dayatmaya 
çalıştığı şekliyle kıskançlık, aşkın meyvesi de değil. Zaten, 
etimolojik olarak da Latincede aile anlamına gelen ‘Familia’, 
erkeğin reis kabul edildiği, toprak, kadın ve çocukların 
toplamı anlamına gelir. Bu durum cinsellik tekeli doğmasına 
ve kıskançlığın insanlığın doğuşundan çok sonraki çağlarda 
ortaya çıkmasına neden olacaktır.  Bu nedenle denilebilir ki, 
kıskançlık, bize öğretilenin aksine sevginin bir işareti değil, 
patriarkal ideolojinin doğallaştırıcı bakışının kadının birey ve 
özne olma durumunu hiçe saymasıdır.

Ben bu yazıda kıskançlık dürtüsünün Türk 
televizyonlarında kadın ve erkek konusunda pek 
çok farklı tez ürettiği varsayımıyla hareket ederek, 
haberlerde, reklamlarda ve dizilerde olmak üzere 
nasıl sunulduğu konusunu tartışmaya açmak 
istiyorum. 

Televizyon her kültürel normu olduğu gibi 
kıskançlığı da erkek egemen söylem içinde 
tanımlamaktadır. Bu bağlamda, belirtmek gerekir 
ki, imge ve gerçeklik arasında doğrudan bir bağlantı 
olduğunu varsaymada iki sorun vardır. Öncelikle 
imge gerçeğin yorumlanmasıdır, ayrıca imge, saf ve 
kültürden bağımsız olmayan bir gerçeği yorumlar. 
Sonuç olarak kıskançlık dürtüsü toplumsal 
olarak yapılandırıldığı kadar, görsel imgedeki, 
yani televizyondaki söylemsel pratiklerin de bir 
ürünüdür.

Televizyonda, genel olarak kadınların kıskançlığı 
doğal ve biyolojik kabul edilip yıkıcı sonuçlara 
neden olurken, erkeklerin kıskançlığı sözde 
‘namus’ kavramıyla meşrulaştırılmaktadır. Özellikle 
haber gibi eril bir anlayışa sahip olan programlarda, 
kadınların mağdur edildiği cinayetle ilgili 
haberler ataerkiyi yeniden üreterek, bu olayları 
normalleştirerek, cinayeti daha az sorunlu hale 
getiriyor. Töreler, namus gibi kavramların yanında 
aşk unsuru da cinayetlerde bir romantikleştirme 
aracına dönüşüyor. Aşkına karşılık vermediği için 
cinayete kurban giden ya da namus bahanesiyle aile 
meclislerinin ölümlerine karar verdiği kadınlarla ilgili 
haberlerde, bu eylemleri gerçekleştiren erkekler 
ve onların içinde yaşadığı erkek egemen toplumun 
değerleri sorgulanmıyor. Bu noktadan hareketle 
erkek kıskançlığının haber programlarında 
normalleştirildiğinin ve daha az sorunlu hale 
getirildiğinin altını çizmek istiyorum. Kıskançlık 
haberlerde bir cinayeti tetikleyen sebep olarak 
sunulurken, erkekler bu skandalların aktörleri, 
kadınlar da mağdurları olarak konumlandırılıyor. 

Kadın ve kıskançlık ilişkisi esas olarak reklamlarda 
önem kazanıyor, çünkü hedef kitlesinin kadın 
olduğu düşünülen reklamlarda kıskançlık, kadınlar 
arası rekabetin tetikleyicisi olarak sunuluyor. 
Birçok ürün reklamında kadınlar cinsel çekiciliği ön 
plandaki nesneler olarak kullanılıyorlar. Deterjan 
reklamları da dâhil olmak üzere, reklamlardaki 
kadınlar, son derece güzel, genç, bakımlı ve 
mutludurlar. Bu mutluluk, ancak başka kadınların 
cazibesi nedeniyle bozulabilir, bu da sonuç olarak 
bizi kadınlar arası bir rekabetin olduğu varsayımına 
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götürür. Kadınlar, erkekler için rekabet ediyor olarak 
sunulurlar. X marka şampuanı kullanan kadının diğer 
hemcinslerini alt ederek arzu edilen erkeği kazanması 
ya da y deterjanını kullanan kadının kocasının diğer 
kadının kocasından daha mutlu olması gibi reklam 
senaryoları erkekleri kazanılması gereken bir ödül 
olarak konumlarken, kadınları da birbirleriyle rekabet 
eden kişiler olarak sunar; böylece kadınlar arası 
kıskançlığın altı rekabet teması altında çizilmiş olur. 

Yerli dizilerde de kimi zaman olay örgüsünün 
esası, kadınlar arası kıskançlık olarak kurulur. Bu 
dizilerde kadınlar erkeklere bağımlıdırlar ve beraber 
oldukları erkekle değer kazanırlar. 2000’li yıllarda 
Türk dizilerinde sunulan kadınlar 18. yüzyıl İngiliz 
romanlarındaki kadınlara taş çıkartırcasına, evliliği 
hayatlarının merkezine alırlar ve bir erkekle birlikteliği 
en büyük hedef haline getirirler. Erkek kazanılması ve 
ele geçirilmesi gerekendir. Bunun en popüler örneği, 
iki kız kardeşin bir erkeği elde etmek için sıkı bir yarışa 
girdikleri ve ekranlarda dördüncü sezonunu büyük 
izlenme oranlarıyla devam ettiren Yaprak Dökümü 
dizisidir. Dizide sadece Leyla ve Necla değil, hemen 
hemen tüm kadın karakterler, erkek karakterler için 
bir rekabet ortamında sunuluyorlar. Bu bana kadınların 
birbirini çekememeleri de olarak bilinen kraliçe arı 
sendromunu hatırlatıyor. 

Dizilerde erkekler arası kıskançlık örüntülerine 
baktığımızda ise bunun bir çatışma olarak çizilmediğini 
görürüz. 2000’li yıllarla birlikte Zerda, Berivan ya da 
Kınalı Kar gibi İstanbul dışındaki geleneksel Anadolu 
hayatını konu alan dizilerde, kıskançlık teması çoğunlukla 
karşı cinse yönelik olarak işlenirken, özellikle fiziksel 
şiddet, kıskançlık gibi toplumsal değerlerin arkasına 
sığınılarak meşrulaştırılır. Bu arada kıskançlığı psikolojik 
şiddet başlığı altında ele aldığımızda ise hemen hemen 
tüm dizilerde erkeğin kadına bu yönde de bir şiddete 
başvurduğunun altını çizmek gerekir. 

Sonuç olarak, ideolojiyi yeniden üreten ve kitleler 
arasında dolaşıma sokan televizyon ‘kıskançlık’ 
olgusunu erkek egemen ideoloji içerisinde sunmakta, 
kıskançlığı biyolojik bir referans olarak alarak, erkek 
kıskançlığını meşrulaştırmaktadır. Erkek kıskançlığının 
eril bir anlayışa sahip olduğu düşünülen haber 
programlarında sıkça yer alması, kadın kıskançlığının 
ise kadınların en çok izledikleri dizi programları ve 
daha çok kadınlara yönelik olarak yapılan reklamlarda 
rekabet teması altında sunulması, bu ideolojik aygıtın 
kıskançlık duygusunu yine sosyal temelli bir cinsiyet 
eşitsizliği bağlamında ürettiği sonucuna götürür. 
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“İki kişiye âşık olduğunu iddia eden
Kesinlikle yalancıdır
Yer yoktur kalpte iki sevgiliye
Kâinattaki işleri iki kişi türetmemiştir
Akıl tek olduğu ve sadece
Tek yaratanı ve Rahmanı idrak ettiği gibi
Kalp de tekdir gücü yetmez
Tek’ten başkasına… uzak veya yakındakine” 
İbn’ül Kayyim el Cevziyye, Âşıklar Kitabı

Yıllar önceydi. Bir televizyon programında fıkıh 
uzmanı bir ilahiyat profesörü ile gazeteci Pınar Türenç 
ve hukukçu Kezban Hatemi, İslam’da çok eşliliği 
tartışmaktaydılar. Türenç ve Hatemi bunun kadınlara 
çok büyük acı verdiğini, toplumsal yaralara yol açtığını, 
zaten dini bir vecibe, mecburiyet olmadığını söyledikçe, 
hoca, din elden gidiyormuşçasına sertleşip direniyordu. 
Ona göre bunu kabullenememek bir kadın için imanî 
zafiyetten başka bir şey değildi. Konuşmacıların 
günümüzde keyfî olarak üzerlerine başka bir kadın 
gelmesinin ardından, birinci kadınların derin bir kırgınlık 
yaşadıklarını, bunun bir insanlık durumu olduğunu kabul 
etmesi için profesöre ne kadar dil döktükleri ama bir 
türlü ikna edemediklerini hatırlıyorum.  

Benzer bir olayı Fatma Aliye ile Mahmud Esad 
Efendi arasındaki tartışmada görürüz. Öncelikle şunu 
belirtmek gerekir ki Fatma Aliye çok iyi bir İslami 
birikime sahiptir ve babası meşhur tarihçi Cevdet 
Paşa ile birlikte Mecelle üzerine çalışmış ve özellikle 
kadınların hukuku konusunda yetkinleşmiştir. Esad da 
zamanın takdir edilen bir ilim adamıdır. 

Mahmud Esad görülen lüzum üzerine Malumat 
gazetesinde hicri 1314’te (miladi 1896) üç sayı art arda 
yayımladığı Taaddüd-ü Zevcat başlıklı makalelerde 

özetle şunları ileri sürer: İnsanlar öteden beri çok eşli 
olarak yaşamışlar, fakat şimal ahalisi (Avrupa demek 
istiyor) her neden ise bu kaideye karşı bir nefret hâsıl 
etmişler. Oysa bu insanlar tarafından düşünülmüş bir 
mesele olmayıp, nebat ve hayvanatın da bağlı olduğu bir 
ilahi kanunun gereğidir. Hayvanların hali tetkik edilirse 
görülecektir ki, dişi ve erkeğin bir araya gelmesi sadece 
zürriyetin devamı içindir ve husule gelen çocuklar ya 
ebeveyn tarafından büyütülüp terbiye edilir ya da bu iş 
sadece anaya aittir:  

“Zaten izdivaçtan maksat zürriyet değil mi idi? Bu 
hâsıl olduktan sonra mademki terbiyesi münhasıran 
zevceye ait oluyor, zevce onunla meşgul iken zevç 
(koca) boş duracak değil ya, o da diğer dişiler ile diğer 
zürriyetler yetiştirmek için meşgul olur. İşte hikmet-i 
hilkat bunu böyle icap ediyor. …”1

Bu durumda erkeğin de çarşı pazar dolaşıp onların 
geçimlerini temin etmesi gerekmez mi diye itiraz edecek 
olanlara karşılık, bunun kalabalık Avrupa memleketleri 
için geçerli olabileceği, oralarda insanların tek bir kadını 
ve çocuklarını beslemekten aciz olabildiklerini ama 
Şarkın böyle bir sorunu olmadığını söyler. Bu durumda 
her şey ekonomik güçle alakalıdır: 

“Zaten taaddüd-i zevce mecburi olmayıp ihtiyari bir 
müsaade kabilinden olduğundan kalabalık memleketler 
ahalisi içinde ailesine bakmaya muktedir olamayanlar 
için hatıra bile gelmeyecek bir meseledir ama buna 
muktedir nice insanlar vardır ve onlar için birkaç 
zevceye sahip olmakta hiçbir mahsur olmaz”. 2

Böylelikle İslam’ın evrensel mesajı olarak öne sürülen 
yaklaşım, bütün Avrupa’yı dışarıda bırakacak kadar 
daraltılabilmektedir. Her yazıda tekrar edilen şey 
izdivaçtan maksadın tenasül-i zürriyet, beka-yı 
nev olmasıdır dense de alttan alta erkeğin arzu ve 
taleplerinin kadının özel günler, hamilelik, doğum, 
lohusalık gibi zamanlarında nasıl giderileceği meselesi 
temel yoksunluk ve çok eşlilik sebebi olarak ileri 
sürülür. Kadın kadar erkeğin de çocuk sahibi olması için 
yaşanan bu süreçler sadece kadının sorunuymuş gibi 
takdim edildiğinden, böyle zor günlerde kadınına destek 
olmak, şefkat ve merhametle anne-baba olunan sürece 
katılmak gibi bir seçenek söz konusu bile edilmemekte. 
Mektupların tamamını okuyunca bir Müslüman, hem de 
âlim kişinin vicdan yoksulluğunun vardığı uç noktalara 
hayret etmemek mümkün değil. Esad’a göre bu 
durumda kadınlar engellenmiş ve yasaklanmış olurken, 
erkekler bu gibi mânialardan azade oldukları için 
başkasına yönelme hakkını kazanmaktadır.  

DİNE DAYALI
ÇOKEŞLİLİK HALLERİ

YILDIZ RAMAZANOĞLU

dosya: kıskanmak
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Mahmud Esad bu yaklaşımlarla erkeklerin kadından 
üstün olduğu noktasına da gelir doğal bir seyir içinde: 

“Kadınlar ile erkekler ise esasen müsavi değillerdir ve 
hiçbir vakit müsavi olamazlar. Erkek fail kuvvet, kadın 
pasif, edilgen bir konumda, erkek teşvik eden kadın 
teşvik edilen, erkek müessir kadın müteessirdir… 
Etken ile edilgen, tesir eden, iz bırakan ile tesir 
altında kalan hiçbir vakit bir olabilir mi? … Zevç 
küldür, zevce cüzdür: Elbette cüz külle müsavi 
olamaz”. 3

Esad’ın âcizane fikrine göre çok eşliliğe karşı 
çıkanların, yasaklamak için kanun çıkaranların hepsi 
ikiyüzlüdür. Hiç birinin sözü ile fiili birbirini tutmaz. 
Çünkü Batılıların hiçbiri tek eşli değildir. Bu telaş 
ve şarlatanlıkları kadınlara hoş görünmek içindir. 
Oralarda evlat ve aile sahibi adamların çoğunluğunun 
birer sevgilisi ve kapatması vardır. Fatma Aliye eğer 
isterse bunu Emile Zola’ya sorabilir.  

Fatma Aliye’nin bu görüşlere karşı cevap yazmak 
zorunda kalışı İslam medeniyetini temize çıkarmak 
içindir. Avrupa çapında tanınan önemli bir Müslüman 
kadın yazar olarak Batılılar ile çeşitli düzeylerde 
muhatap olmakta ve bu konularda sorulara ve 
itirazlara hatta hücumlara maruz kalmaktadır. Sözü 
birbirimize söyleyecek olsak, ya da papazlarla veya 
yüzeysel malumat sahibi salon insanlarıyla konuşacak 
olsak mesele yok ama karşı çıkanlar üst düzeyde ilim 
ve kültür erbabı olunca işimiz zorlaşmaktadır, der. 

Shirin Neshat, İsimsiz,
Women of Allah serisinden, 1995

Bu insanlar çok eş mevzuunda hakikati özellikle bir 
kadının ağzından öğrenmek için can atmaktadırlar. 

Bu yüzden cevabı kaleme alırken “Şu satırları kadınlığı 
müdafaa için dahi yazmıyorum, zira insani meselelerde 
kadın ile erkeğin farkı olamaz,“ diyerek Batılı bir 
feminist dil kullanmaktan kaçınacağının işaretini verir, 
muhtemelen Mahmud Esad’ın kulaklarının ön yargıyla 
kapanmasına, yazdıklarının zayi olmasına sebep olmasın 
diye. İslami meşruiyet alanının dışına çıkmamak için 
çok özenli bir dil kullanmıştır yazıda. 

Öncelikle Batılıların ‘bizde bu varsa sizde dahi şu 
vardır’ gibi bir cevap istemediklerini, onlara çok 
eşliliğin ne cihetle gerekli olduğunun doğru dürüst 
açıklanması gerektiğini söyler. İnsanların hayvanlarla 
karşılaştırılıp hiçbir farklarının olmadığını söylemek, 
karşılıklı muamelelerine dair aynı kanunlara tabi 
olduklarını iddia etmek yanlıştır. Çok eşliliğin tamamen 
yasaklanıp kaldırılmak yerine medeniyet âleminde 
hangi acil haller için bir ruhsat olarak bulunduğu ortaya 
konmalıdır. Çok doğal ve makul ise, neden Hazret-i 
Fatıma’nın üzerine Hazret-i Ali’ye kız vermeye 
kalkıştıklarında, cenab-ı resul “Fatıma benim canımdan 
bir parçadır, onu gücendiren beni gücendirir” demiş, 
böylelikle men etmiştir, der. Önemli bir itiraz da 
Şark erkeğinin Garp erkeği gibi maişet için koşturup 
durmasına gerek olmadığı, erkeğe geniş bir zamanın 
kaldığı, tabiatın gereğinin bu olduğu iddiasına. Tabiatın 
böyle gerektirdiği âlem acep neresidir, acaba orada 
gökten ekmek mi yağıyor diye sorar Fatma Aliye: 

“İslamiyet yalnız âlem-i vahşet ve bedeviyet için bir 
din değildir; cihanın her yerinde hüküm ve nüfuzu 
cari olabilecek bir din olduğunda şüphe yoktur. 
İslamiyet’te tek zevce usulü haram olmadığı ve idare 
edilemeyeceği hallerde, bir eş ile iktifa edilmesi 
gerektiği hakkındaki ayet-i kerimenin de işte bu 
âlem-i medeniyet için pek uygun olduğunu söylersek 
haklılık kazanabiliriz”. 4

Mahmud Esad’ın tek eşle iktifa etmeye zorlanan 
erkeklerin fuhşa meyledeceği görüşünü de “Bunu 
muarızlarımıza söylediğimizde ‘ne kadar temiz iffetli 
adamlar var ki yalnız bir eş ile yetindikleri halde gayri 
meşru yollardan, fuhuş âleminden nefret ederler. 
Fuhşa meyilli ve müsait olanlar ise ne kadar eşleri 
olsa yine kendini bu yoldan alamaz’ diyorlar,” sözüyle 
cevaplar.  

Esad’ın asıl telaşa kapılıp sonraki mektubunda bertaraf 
etmeye çalıştığı çıkışını en sona saklamıştır Fatma 
Aliye: 



“Bu bahiste âcizane talak (boşanma) meselesinin 
pek çok yardımını gördüm. İslamiyet’te taaddüd-ü 
zevcata karşı talak da bulunduğundan, taaddüd-ü 
zevcatın kadınlara cebri bir zulüm olamayacağını 
ve kadın ortak istemediği halde oturmayıp diğer 
biriyle evlenebileceğini ve metres istemeyen 
bir Hıristiyan kadının ise öyle kolayca diğer bir 
zevç edinemeyeceğini, zira Hıristiyanlıkta talak 
bulunmadığını söyleyerek haklılık kazanmakta 
olduğumu gördüm”. 5

Bu konudaki bütün yazıları boyunca çok eşliliğin büyük 
ihtiyaç olduğunu, doğanın kanunun bu şekilde işlediğini 
‘kadının işe yaramaz günleri’ dolayısıyla hemen her 
erkeğin başka kadınlara ihtiyaç duyacağını katî bir dille 
yazan Esad, Fatma Aliye’nin ilk itirazında, özellikle 
talak bahsini okuyunca, şeriatın umumi kaidesinin 
tek eşle iktifa olduğu noktasına geri 
çekilir. Düşmanlarımız ikinci evliliğin 
birinci aileyi mahv ve perişan ettiğini, 
bu yüzden de zulme dönüştüğünü 
iddia ederlerken onlara talaktan söz 
etmenin, iddialarına delil sunmak 
olacağını, Müslüman kadınların hiç 
değilse acil durumlarda vuku bulacak 
ikinci eşe razı olmaları gerektiğini 
söyler. Demek bilgili ve Kur’an’la 
dolayımsız ilişkisi olan, meselelere 
vakıf bir kadın çıkıp da erkeğin keyfine 
uygun yapılmış yorumları ifşa etmese, koskoca âlimlerin 
çoğu hiç de hak ve adalet peşinde olmayacaklar. Din 
adına çaresiz ve iaşesini teminden yoksun kadınlara 
cebren keyfi, pervasız, nefsanî yorumlarını dayatacaklar.  
Bu tartışmanın en güzel yanı, yazışmalarda nezaket 
dilinin hiç terk edilmemiş ve karşılıklı saygı ve hakikate 
ulaşma gayretinin sürdürülmüş olmasıdır. Yüzlerce yıl 
sonra günümüzde bu nezaketle böyle nazik konuları 
tartışmak çok daha zordur. Sadece bu örnekliği bize 
sunduğu için mektupların Latinize edilerek basılmasını 
sağlayan Firdevs Canbaz’a teşekkür borçluyuz. 

Farklı tecrübeler
Bu konuda ilginç bir durumu Ankara’dan İstanbul’a 
taşındığımız ‘90’lı yıllarda yaşamıştım. Davet edildiğim 
bir evde İslamcı olarak bilinen son derece saygın 
kadınlar bir araya gelmiş, çokeşliliği konuşuyorlardı. 
Konu, kadınların, nefsanî tutumları ve imani zafiyetleri 
yüzünden eşlerine ikinci bir eş alma yolunu tıkamış 
olduklarına dair erkeklerin hatta bazı kadınların ileri 
sürdüğü iddialardı. Bu durumun neredeyse bir ayetin 
ortadan kalkmasına sebep olduğunu bildiren görüşlerin 
etkisiyle bu konuda fedakârlık ve öncülük etmek, bu 

yolda imanını kanıtlamak isteyen kadınlar gördüm ilk 
kez. Eşlerine zorla da olsa ikinci kez evlenmesi için 
teklif götürenler vardı. Hayretler içinde kalmıştım 
ama gerçekten de kısa zamanda birçok ihya hareketi 
gerçekleşti. Sınırsız bir katlanmayla yücelme, çile 
çekerek mertebe kazanma hareketiydi. Fakat 
başarısızlıkla sonuçlandı. Çok kısa sürede büyük acılara, 
suçlamalara, dindar kadınlar arasındaki kardeşlik 
duygularının zedelenmesine, çocukların dengelerinin 
bozulmasına, ailelerin mahviyetine sebep oldu bu 
girişim.  

Aslında çok eşlilikte kurulması şart koşulan adil, eşit 
ilişki hiçbir zaman gerçekleşmiyor, çok mahrem ve 
incitici bir konu olduğundan birinci hatta ikinci kadınlar 
bile yaşadıklarını gündeme getirmekten kaçınıyor. Çoğu 
ikinci evlilik kapalı kapılar ardında ve büyük bir gizlilik 

içinde, hatta kimseye söylememeye 
yeminli iki şahit huzurunda 
gerçekleştiğinden, olayın etkilerini 
anlama ve yüzleşme de dar alanda 
kalıyor. Nikâhın temeli olan aleniyet 
ve duyurma gerçekleşmediğinden, 
karanlıklarda yapılan, birinci eşin ve 
toplumun bazen yıllar sonra haberdar 
olabildiği bu akde ‘bodrum nikâhı’ 
denilebilir. Meşruiyeti birçok din 
adamı tarafından da sorgulanmakta, 
genelde geçersiz sayılmaktadır. 

Birinci eş, ikinci eş gerçeğiyle karşılaştığında ilk refleksi 
kimsenin duymaması için çaba sarf etmek olur genelde. 
Çünkü olayın vukuu kadar üçüncü şahıslar tarafından 
duyulması ve bilinmesi de kadınlarda özgüven yıkımına 
ve öz saygı yitimine yol açmakta. 

“Çokeşlilik” kitabının yazarı Esther Vilar’ın 
çözümlemeleri ilgi çekici. Onun tasnifinde art arda, 
ara ara, sembolik ve eşzamanlı olarak sıralanan 
çokeşlilik biçimlerinden bizim burada sözünü ettiğimiz, 
eşzamanlı olandır. Genelde kadın çocuk sahibi 
olduktan sonra gelişen ikinci eş olayında ilk kadın 
‘evlat edinilmiş eş’ olarak tarif edilecek bir pozisyona 
düşürülmekte,  ‘koruma nesnesi’ne dönüştürülerek 
çocukla hizalanmakta. Vilar’a göre ‘çocuklarımı ve 
karımı seviyorum’ derken erkek, ikisi aynı şeymiş 
gibi davranmaya başlamıştır. İkinci eşe yöneldikten 
sonra ilk eşi, yani koruduğu nesneyi, evin direği, 
çocukların annesi olan kadını asla bırakmak istemez, 
tersine ihtiyaçlarını eskisinden daha iyi giderir. Burada 
kullanılan ‘evlat edinilmiş eş’ kavramsallaştırması maddi 
olanaklardaki eşitlik çabalarının daha esastan alanlarda, 
duygusal ve yaşamsal alanda neden gerçekleşemediğini 
ve gerçekleşemeyeceğini açıklamada önemli olabilir. 6

Nikâhın temeli olan 
aleniyet ve duyurma 

gerçekleşmediğinden, 
karanlıklarda yapılan, 

birinci eşin ve toplumun 
bazen yıllar sonra haberdar 
olabildiği bu akde ‘bodrum 

nikâhı’ denilebilir.
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Bir erkeğin iki ya da daha fazla eşi olması her zamanda 
ve her kültürde kadının canını yakan, acıtan bir şeydir. 
Toplumsal disiplinlerden yararlanmayan, insan ruhuna 
eğilmemiş bir fıkıh profesörünün düz 
bir mantıkla meseleyi çok boyutlu 
olarak kavraması beklenemez.  
Simone de Beauvoir’ın “Konuk Kız” 
adlı romanı bu konuda oldukça 
ufuk açıcı. Entelektüel bir kadın 
olan roman kahramanı, Avrupai bir 
özgüven ve medeni bir yaklaşım 
adına kocasının başka bir kadına ilgi 
göstermesine aldırmamaya çalışır, 
hatta sempati gösterir. Bu, onurunu 
kurtarmak için seçtiği bir yoldur 
ama işe yaramaz ve sonunda zaman içinde konuk kızı 
havagazıyla öldürecek kadar kendini kaybeder.

Halide Edip gibi şimdi bile gücünü hissettiğimiz, 
döneminin en metanetli ve başarılı kadını da âşık olarak 
evlendiği matematik öğretmeni Salih Zeki’nin ikinci 
bir eş alma niyetiyle karşı karşıya kalmıştı. Kocasına 
düşünme fırsatı vermek için Yanya’ya baba evine 
gider. Dönüşünde meselenin kapanmak şöyle dursun 
gerçekleştiğini görünce dokuz yıllık evliliğini bitirir ve 
eşinden ayrılır. O kadar büyük bir üzüntüye kapılır ki 
yatağa düşüp aylarca acı çeker. 

İlk Müslüman kadın romancı Fatma Aliye’nin yazdığı 
Batı tarzı kaleme alınmış bir kitap olan “Muhadarat”ta 
kadın kahraman Fazıla, üzerine eş getiren kocasından 
kaçıp başka bir ailenin kölesi ve cariyesi olmayı 
kabullenir ki ilk kitabın bu konuya eğilmesi, böyle güçlü 
bir tepki veren bir kadın kahraman 
yaratılması, bana her zaman çok 
manidar görünür. 

Sadece kadınların yetersizliği üzerine 
kurulu çok eşlilik söylemi Fazıla’nın 
sözleriyle başka bir noktaya taşınır. 
Hiç kimsenin bakmaya cesaret 
edemediği bir cihete: 

“Mesela bir erkeğin karısından 
ziyade bir şeyi olur, güzelliğinden, 
ilminden, fazlından, akıl ve 
zekâsından veyahut asalet ve 
büyüklüğünden fazlası olur ki o 
erkek bir karı daha alabilir. Lakin 
gelelim bize! Şu seninle bana bir 
fiyat biçilmeye kalkışılsa, acaba 
benimle kıyas olunabilir misin?” 7

Bizim kültürümüzde buradan sonrası tehlikeli 
sulara açılmaktır. Mesela Tolstoy’un yarattığı Anna 
Karanina karakteri ve Gustave Flaubert’in Madame 

Bovary’si. Kadınların da kendine 
hâkim olmaktan vazgeçtiklerinde 
gidebilecekleri yollar olduğunu 
gösteren örneklerdir. Erkeğin en 
küçük bir yoksunlukta hemen başka 
arayışlar içine girmesini doğanın 
gereği kabul ederken, kadının da 
aynı hissiyatı taşıyabileceği nedense 
görmezden gelinir. Belli bir ahlaki 
duruşun tek bir cins üzerine, kadına 
yüklenmesi tabii görülegelmiştir. 
Kadın evlendikten sonra sadakat 

içinde kalbini, zihnini ve gözlerini başka seçeneklere 
kapatırken, erkeğe ucu sonsuza kadar açık bir alan 
bırakılması, bunun doğanın gereği olduğunun iddia 
edilmesi gayri ahlakidir.

Her erkeğe bir hatun  
Kazan’lı âlim Musa Carullah, “Hatun” adlı eserinde çok 
eşliliğe izin verilmesinin en açık mazeretlere ve gayet 
nadir istisnai durumlara mahsus bir zaruret olduğunu 
bildirir. Gerekli bir maslahatı temin etmek için zorunlu 
olarak başvurulabilir, ancak ailenin yıkılması gibi bir 
kötülüğün doğacağı kesin ise yasaklanır. Zorunlu haller 
de uzun uzun maddeler halinde açıklanmıştır. 8 

“Her insanın sadece bir hayat arkadaşı olur. Her 
hatunun bir kocası, her erkeğin bir hatunu olur. 
Kadın için tek kocanın varlığı tabiat kanunudur, bunun 
tersi vahşettir. Erkek için ise bir hatunun varlığı 

adalet kanunudur, bunun da aksi 
ya zulümdür, menedilir yahut da 
zarurettir, rıza bulunmadıkça, ruhsat 
olmadıkça caiz olmaz.” 9

Aslında söz konusu ayet (Nisa-3) 
erkeklere çok eş hakkı vermek 
değil, yetimlerin haklarına riayet 
edilmesi için uyulacak ilkeleri 
anlatmak içindir. Carullah, bu 
yetimlerden kastın da toplumda 
sürekli istismar edilen kimsesiz dul 
kadınlar olduklarını söyler.
Bu konuda elbette kadınlar da 
masum değil. Sonuçta kadınların da 
katıldığı bir eylem. Hiçbir koşulda 
şart koşulan asgari eşitliğin ve 
adaletin bile sağlanmasının mümkün 
olamadığını herkes görmekte ve 

Demek bilgili ve Kur’an’la 
dolayımsız ilişkisi olan, 

meselelere vakıf bir kadın 
çıkıp da erkeğin keyfine 

uygun yapılmış yorumları 
ifşa etmese, koskoca âlimlerin 

çoğu hiç de hak ve adalet 
peşinde olmayacaklar.

Shirin Neshat, İsimsiz,
Women of Allah serisinden, 1995
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gözlemlemekte. Bu yüzden Yüce Allah ayetin sonunda 
tek eşi tavsiye ediyor; tavsiyesine kıymet verenler için 
elbette.   

Son olarak tanınmış din uzmanlarından Fatma 
Kutluoğlu’nun yaklaşımına bir göz atalım. Ona göre 
Kur’an’ın sadece acil çıkış kapısı olabileceği durumlar 
için aralık bıraktığı ama çok özel istisnai haller dışında 
cevaz da vermediği bir ruhsatı bireylerin bir tür meşru 
metres kurumuna gerekçe yapmaya kalkışmalarından 
Kur’an sorumlu değildir. Savaşların, katliamların ve 
büyük felaketlerin ardından geride kalan korumasız 
ve çaresiz insanlar için bırakılmış dar bir aralığın 
istismarında ümmetin bütün düşünen âlimleri ve 
aydınları pay sahibidir. 10

Kutluoğlu’na göre seküler erkekler de evlilik dışı ilişkiler 
yoluyla sorumluluktan kaçmaktalar. Bir erkek art arda 
ya da eşzamanlı olarak birden fazla kadınla beraber 
olmanın bütün ahlaki ve hukuki sorumluluklarını 
üstlenmek zorunda. Bu sorumluluklardan kaçanlar, 
aslında bir kadınla evlenmeyi savunuyor görünseler de, 
gerçekte bir kısmı birçok kadınla hiçbir yükümlülük 
altına girmeden beraber olmayı ucuza kapatmanın 
peşindeler. Zaten birden fazla kadının sorumluluğunu 
yüklenmenin güçlüğü yüzünden Nisa suresinin 3. 
ayetinde verilen ruhsat aynı surenin 129. ayetinde 
neredeyse ağır bir hatırlatmayla geri alınmaktadır. 
Temel yaratılış düzeninin tek eş olduğu güçlü bir şekilde 
vurgulanmıştır. 

Sonuç 
Tanık olduğum sayısız dramatik olay ilk eşin ağır 
hak ihlallerine uğraması ve yuvaların dağılmasıyla 
neticelenmiştir. Genel tablo Vilar’ın analizindeki 
gibi ‘evlat edinilmiş kadın’ konumundan, böyle bir 
himayeden bile çok uzak. Evlilik hakkında erkek ve 
kadın bedenlerinin fiziki ve hormonsal beklentilerle 
bir araya gelmesi çerçevesinin dışına çıkamayan kimi 
âlimlerden adaletli yorumlar beklemek beyhudedir. Bir 
kadın ve bir erkeğin vefa, sadakat, dostluk, sabır, can 
yoldaşlığı, yol arkadaşlığı ile ortak ve paha biçilmez bir 
tarih oluşturarak hayata birlikte tanık olmaları, karanlık 
dünyaya güç birliği yaparak küçük bir mum yakmaya 
çalışmaları, kaba yaklaşımlarla algılanacak şey değildir.   
Bu kısa yazıda esaslı bir tartışmaya girilememiş, sadece 
gözlemlerden yola çıkılmıştır. Kırsal kesimdeki çok 
eşlilik sebepleri yazının dışında kalmış, sadece şehir 
kadınları zaviyesinden bakılmış, nesnel değil, olgusal 
bir yaklaşım sergilenmiştir. Amacım varlıklı olmakla 
çok eşe hak kazanmak arasında kurulan ilişki yüzünden 
şehirlerde sosyal yaraya dönüşen bir pratiğin verdiği 

acıya, din adına ortaya konan pervasız gidişata dikkat 
çekmekti. Eleştirilere karşı Batı’nın ikiyüzlülüğünü, 
çöken aile düzenini, sorumluluktan uzak kadın erkek 
ilişkilerini örnek göstermek, bir yanlışı başka bir yanlışla 
karşılamak Müslümanları bu çıkmazdan kurtaramaz. 
Hiçbir konu dini alet ederek bu kadar çarpıtılmamıştır. 
Bu yazıda peygamberimizin aile hayatına hiç girmedim. 
O başlı başına bir çalışma gerektirir ve sadece Hz. 
Hatice ile tek eşli olarak yirmi yıl boyunca yaşadığı yüce 
duygular bile, istismarcıların onu yaslanabilecekleri bir 
örneklik olarak almadıklarını gösterir.  
Bu konuda yazılan birçok yazıda ve tefsirde bu 
uygulamanın mecburi ya da farz olmadığı tuhaf bir 
üslûpla belirtilir, sanki ayetlerde birilerinin böyle 
anlamasına yol açacak bir ifade varmış gibi. Bu yolla 
farz olmasa da mutad olduğu gösterilmek istenir. Oysa 
Kuran’da çok eşliliği bir emir telakki etmek şöyle dursun, 
neredeyse yasaklamaya kadar varacak bir söylem 
süreci izlenmiştir. Erkeklerin sayısız, bazen yüze varan 
eş edinme hakkı olan, kadınlara kıymet verilmeyen bir 
toplumda bu uygulamalara ağır bir darbe vurulmuştur.  
Sonuç olarak, bir müminin, “İslam çok eşliliğe geçit 
vermez,” demesi mümkün değil. Fakat böyle bir tercihin 
ateşten gömlek giymek kadar ağır bir seçim olduğu 
da apaçık bildirilmiş. Bütün taraflar razı ve hoşnut 
olduktan sonra özel hayata saygı duyulması esastır. 
Burada bilinmesi gereken şey, hiçbir kadının buna 
zorlanamayacağı, böyle bir cebir için dini gerekçeler 
üretilemeyeceğidir. 

Notlar
1,2,3. Mahmud Esad’ın yazıları, içinde: “Çok Eşlilik: 
Taaddüd-i Zevcat / Fatma Aliye - Mahmud Esad”, 
Hazırlayan: Firdevs Canbaz, Hece Yayınları, 2007, 
Ankara. 
4,5. Fatma Aliye’nin yazısı, içinde: a.g.e.
6. “Çokeşlilik”, Esther Vilar, Göçebe Yayınları, 1998, 
İstanbul, sf. 58
7. “Muhadarat”, Fatma Aliye, Hazırlayan: Dr. H. Emel 
Aşa, Enderun Kitabevi, 1996, İstanbul, sf. 198
8. “Hatun”, Musa Carullah, Kitabiyat Yayınları, 1999, 
Ankara, sf. 74
9. “Hatun”, sf. 68
10. “Tarihsel Süreçte ve Kur’an’da Kadın”, Fatma 
Kutluoğlu,  Araştırma ve Kültür Vakfı, 2008, İstanbul, sf. 
16
İlgili ayetler: Nisa 3 ve 129, Ahzap 4. 
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Babam ben bir yaşındayken vefat etmiş, tanımıyorum. 
Toplam üç evliliğinden on üç kardeşiz. Son 
numarayım, yani on üçüncü çocuk. Benim annemden 
altı kardeşiz. Altı kız. Bu durum her zaman bir 
aşağılama ve acıma duygusu ile dile getirilmiştir. 
Bana bakıp, bari bu kız olmasaydı, erkek olsaydı diye 
parmaklarıyla gösterip ağlardı halalarım, amcalarım. 
Dünyaya geldiğimde bütün aile yas bağlamış ve 
günlerce ağlamışlar kız olduğum için. Kendimi 
doğuştan suçlu hissederdim kız olduğum için. 
Diğer annemden yedi kardeşim daha var. 
Dört erkek üç kız.

Anlatılanlardan ve tabii annemin bana 
anlattıklarından bildiklerim... Annem 
babamla evlendiğinde babamın altı 
çocuğu varmış ve en büyük ağabeyim 
annemden sadece bir yaş küçükmüş. 
Annemle evlendikten sonra, bir çocuk 
daha olmuş diğer annemden, bir erkek 
çocuk diğer annem doğurmuş, bir 
kız çocuk annem. Aralarında hemen 
hemen üç dört ay var, yaşıtlar yani. 

Annemin evliliği her gündeme 
geldiğinde anneme bunu sorarım: “Neden isyan 
etmedin, istemiyorum demedin? Ne yaptın, nasıl 
karşıladın?”… “Her seferinde tandırlığa gidip ağladım. 
İstemiyorum demeye hakkım yoktu, sadece ağladım” 
der. Benim asıl anlayamadığım, annemin babası. Nasıl 
bir baba kendi evladına böyle bir şey yapabilir ki? 
Anneannem de gelip annemle beraber ağlamış sadece; 
hiçbir şey diyememişler. Annem ve anneannem ağlamış 
birlikte ama ağızlarını açıp bir kelime etmemişler, 
edememişler. Babam annemi istemeye karısıyla 
beraber gelmiş, annem ellerini öpmüş ikisinin de. Her 
bayramda da babam olmamasına rağmen bu seremoni 
devam ederdi. Önce annem kumasının elini öperdi, biz 
de arkasından öper bayramlaşırdık.

“Annemin hatırasına saygı”
1957 yılında annemi babama dedem otuz beş bin 
lira başlık parasına vermiş. Vermiş mi, evlendirmiş 
mi, satmış mı? Satmış dersem annem çok üzülüyor. 
Demek istemiyorum annemin hatırına; benim annem 
parayla alınıp satılmaz çünkü. O benim annem, değeri 
olamaz ki! Bir evladın da değeri olmamalı, olamaz. 
Ben anneyim, şimdi bir kızım var; değeri ancak benim 
canım eder. Dedem nasıl kıymış canına, babalar kıyar 
mı acaba cana. Kıymışlar anneme hep beraber babam 
ve dedem.

Yeğenlerimizle yaşıt büyüdük. Ağabeylerimin çocukları 
ile hemen hemen aynı yaşlardaydık. Aynı sınıflarda 
okuduk. Benden çok büyük yeğenlerim var, onların 
çocukları, hatta torunları var artık. 

Bizim evimizde takımları olmayan fincanlar, 
tabaklar vardı. Annemin çeyizinden kalma. 

Annemin çeyizini en büyük ağabeyim 
taşımış, hepsini kırmış, bütün takımlar 
yarım yamalaktı bu yüzden. Annem 
anlatırdı, “Yerlere attı, kırdı hepsini,” 
derdi. Babamın annemle evlenmesini 
istemediğini bir şekilde ifade etmiş, 
etmeye çalışmış. Şimdi düşündüğümde 
bu sonuca ulaşıyorum. Annem eve 
geldiği gün bütün evi temizlemiş, 
çamaşır yıkamış, çocukları yıkamış, 
yemek yapmış. 

“Kötülük, sistemin kendisinde”
Arkadaşlarım eve geldiklerinde diğer 
annemi her durumda anlatmam 

gerekiyordu. Garip garip bakıyorlardı evdeki iki kadınlı 
yaşama. Çocukluğumda normal olanın bu olduğunu 
düşündüğüm için tuhaf bakışlarını ve garipsemelerini 
anlayamıyordum. Benim iki annem vardı. Beraber 
yaşadığımız, beraber yediğimiz içtiğimiz. 

Evde kadınların odası vardı. Bizim ev anlayışımız 
odalardı. Annemin odası bizim evimizdi. Odaların 
mahremiyeti vardı. Herkes bir şekilde kendi odasına 
hâkimdi. Evin diğer alanları ortaktı. Arkadaşlarıma bu 
benim diğer annem diye tanıtırdım; üvey anne sözü 
kullanılmazdı. Kullanmazdık… Nedenini bilmiyorum 
aslında. Şimdi düşündüğümde üvey anne daha çok 
kötü kalpli, kötülük yapan anlamında kullanılıyordu. 

ANNEM

ve

DİĞER ANNEM

AYŞE ÇELİK
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Bizim sorunumuz onun kişiliğinde değildi. Bize kötü 
davranmazdı. Kötülük yapmazdı. Kötülük sistemin 
kendisindeydi. Bizi ve onu böyle bir yaşama mahkûm 
bırakan, buna müsaade eden sistemin kendisinde. 
Annemin de suçu yoktu bu durumda, onun da. Babam 
ve annemin babasının verdiği kararlar sebep olmuştu 
yaşamın bu şekilde şekillenmesine.

Annem yirmi yaşında evlenmiş, altı çocuğu olmuş ve 
o, otuz iki yaşındayken babam ölmüş. Hayatını diğer 
annemle geçirmiş aslında; kocasından daha uzun bir 
süre kumasıyla yaşamış. Yaşamı onunla paylaşmış. 

“Anneni sevmeyen kardeşlerin var…”
Annemle kumasının ilişkileri ne arkadaş ne kardeş 
tanımına uyan, sadece saygıya dayanan bir ilişki 
biçimiydi. Uzun bir geçmişi yaşamanın getirdiği bir 
alışkanlık ve bunun sonucunda ortaya çıkmış bir saygı 
ilişkisi. Birbirlerinin yaşam alanlarına müdahale etmeden 
birlikte yaşamayı öğrenmişlerdi; toplumsal kurallar, 
töreler, gelenekler ve görenekler çerçevesinde 
şekillenmiş bir saygı biçimiyle, bir yaşam kurulmuştu. 
Evde her zaman bir rekabet duygusu hâkimdi. Gerçekte 
kardeşler birbirimizi severdik fakat kardeşlerimiz de 
annemizi sevsin isterdik. Onlar kendi annelerini bizim 
sevmemizi isterdi, biz de kendi annemizi onlar sevsin 
isterdik. Sevemezdik, sevmezlerdi. Anneni sevmeyen 
kardeşlerin var, nasıl duygular hissedersin ki? Sevmeyle 
sevmeme arasında gidip gelirsin. Anne sevgin ağır basar. 
Annene kötü davranmaları kırılmana, yaralanmana 
sebep olur. Üzülürsün. Elinde değil, sevgi oluşmaz bir 
şekilde. Her iki taraf da diğerinin, yaşamının içinde 
olmaması gerektiğini düşünür. 

“Annelerimin atamadığı çığlık…”
Diğer annem vefat ettiğinde ben on yedi yaşımdaydım. 
Evimizde garip ama büyük bir boşluk oluştu. En 
büyük değişiklik artık bir odamızın değil, bir evimizin 
olmasıydı. İlk defa evimiz olmuştu. Bir odadan çıkıp, bir 
eve yerleştik. Bir evimiz ve bir ailemiz oldu. Yaşam alanı 
genişledi. Üzüldük, çok ağladık, annem de çok üzüldü, 
çok ağladı. Hastalandığında başında bekledi günlerce, 
yemeğini yedirdi, hatta altını temizledi, çocuklarından 
daha çok baktı, ilgilendi. Bütün bu çelişkiler aslında işin 
zor ve acı kısmıydi. Kadınlar için biçilen bir yaşam… 
Anneme bakıp bütün bunları düşündüğümde onun 
adına çığlık atmak istiyorum; babamla evlendikleri 
güne gidip, isyan etmek, çığlığımı duyurmak istiyorum. 
Annemin hiç atamadığı çığlığı… Anneannemin hiç 
atamadığı çığlığı ve tabii ki diğer annemin atmak 
isteyip de atamadığı çığlığı ve hatta onun çocuklarının 
atamadığı çığlığı. 
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Çukurova’nın kenar kıyıda kalmış kasabalarından 
birinde Bir Adım İleri Derneği (BADİ), eşlerini 
kaybetmiş kadınları bir çatı altında toplamak gibi 
dahiyane bir güzellik yapıyor. 12 Eylül öncesinde 
henüz 6 yıllık evli iken bir siyasi cinayetle yitirdiği diş 
hekimi eşinin ardından bir başına 3 çocuk yetiştirmiş 
yürekli bir kadının girişimi ile kurulmuş bir dernek 
bu. Yağmurlu bir günde Adana’dan yola çıkarak 
öykülerini dinlemeye gittim bu kadınların. 

Gencinden yaşlısına eşlerini kaybeden kadınlar, yeni 
bir hayat kurma mücadelesindeki hüzünlü ve buruk 
öykülerini sıraladı ardı ardına. Kocayı yitirmekle 
içine doğdukları mevsim, bir kahır mevsimi, ömrün 
hüznü, sonbaharı olmuştu artık. Gözlerinden 
içeriye sızan acıyı, hüznü ve yalnızlığı saklamaya 
çalışıyorlar. Öykülerini anlatırken bütün kasabadan, 
hatta dünyadan sakladıkları hüznü ve öfkeyi 
hissediyorsunuz. Yüksek duvarlı odada susarken 
yudumladığınız çayla yüreğinize sızıyor o hüzün.

Kaybedilen kimi zaman bir aşk, bir sevda, kimi zaman 
bir yoldaş, kimi zaman bir uğraş ama her zaman bir 
sosyal ve ekonomik sigorta olmuş. Aşık da olsa, 
bela da olsa, kartal kadar da olsa, sinek kadar da 
olsa başında bulunsaydı o sigorta… Hemen hemen 
hepsinin ilenmesi bu.

Kendine özgü öykülerle süren yaşamlar, kocalar 
kaybedilince sanki tek bir yaşama  dönüşmüş… Aynı 
gözle bakılan, tek tip davranılan kadınlar ortak bir 
kimliğe, hatta ortak bir bedene bürünmüş kasaba 
için… Hiç birinin bir diğerinden farkı yok. Kolektif 
bir kimlik oluşturulmuş. Onlar artık tek bir kadın. O 
kadın, kasabanın dulu artık. O, her şeyden arınmış 
duru bir tehdit; “Kadın kısmının hem yüreğinin hem 
de yatağının boş kalması şeytanı dürter”.

Kasabanın dulu, anlatmaya başladı.  
Yirmi yıl oldu eşimi kaybedeli, 17 yaşında evlendim, 
27 yaşımda eşimi kaybettim. Lohusaydım, çok 
aşıktım… Bunalıma girdim. Dışarı kapıya çöp atmaya 
çıksam bile “içeri gir, dedikodu yaparlar, çıkma 
kapıya” diye azarlanıyordum. Bunalımım iki kat arttı. 
Eşimi kaybettiğim için neden kapıya çıkamıyordum? 
Neden dedikodu yapılacak anlamıyordum. Kendimi 
iyiden iyiye kapattım. Eşimi kaybetmenin üzüntüsüne 
bir de çevrenin baskısı eklenince 5 yıl süresince 
eve kapandım. Bir kıyafet giyip çıktığımızda bile 
yukardan aşağı süzülüyorsunuz özellikle diğer 
kadınlar tarafından… 5 yıl şalvarla gezdim, saçımı 
bile taramadım. Kocam ölmeden önce başım açıktı, 
öldükten sonra örtündüm… Kapanmak elinizi biraz 
daha rahatlatıyor, namuslu kadın oluyorsunuz biraz 
daha, gerçi namus çarşafın altında değildir bunu 
herkes bilir içten içe… Namusunuzu kocanız adına 
ya da ailenizin adına korumazsınız… Sizindir o 
namus, sizden başkası koruyamaz. 

On dört yıl boyunca kayın biraderlerim mirası 
vermediler; ölüm tehditlerini göze alarak mirası 
almaya gittik erkek çocuklarımla. Kayın biraderler 
tek koşulla verdi mirasımı oğullarıma tembih 
ederek: “Bütün miras sizin üstünüze olacak, 
annen başka erkekle evlenir, miras ona geçer”. 
Biz kocamla birbirimize söz vermiştik. Ben ona 
ölürsem çocuklarımı analık elinde büyütür müsün 
diye sormuştum. Hayır demişti. Ben de ona sen 
ölürsen çocuklarımı babalık elinde büyütmeyeceğim 
sözünü vermiştim. Gerçekten de verdiğim sözü 
yerine getirdim. Yüzüğüm hala parmağımda, eşim 
arsa almak için satmıştı. İlk fırsatta alacam dedi 
ve aldı ben de bir daha çıkarmadım. Kısmetlerim 
çıktı. Çocuklar en önemli sorun oldu. Birini 
isterim ikisini istemem diyenler oldu. Çocukların 
babalarını kaybetti annelerini de kaybetmelerine 
izin veremezsin. Vermiyorsun da bu kez çocuklar 
büyüdüğünde, görücü geldiğinde dul annesi var 
diye istemiyorlar, yaşlanınca kime kalacak bu anne 
korkusu ile. 

Erkeklerin davranışı değişiyor
Eşini kaybedince etrafındaki tüm erkeklerin sana 
bakışı değişir. “Hem yüreği hem de yatağı boş kalan” 
kadının içindeki şeytanın dürtülmesini bekler durur 
etrafındaki erkeklerin hepsi. Dost dediğin, arkadaş, 
akraba dediğin erkeklerin tümü en az bir kez 
yoklamaya çalışır seni ve şeytanını. Bu çok acı verir. 

KASABANIN DULU

GÜLŞAH SEYDAOĞLU
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Kendini suçlarsın. “Acaba bir şey mi yaptım bilmeden, başımı 
yerden kaldırıp gözüne mi değdi gözüm, Allah benim belamı 
versin” dersin. Ama zamanla görürsün ki bu dürtülen senin 
şeytanın değildir, onların ezelden dürtük şeytanlarıdır kasabada 
dul kadın avına çıkan. Babam 70 yaşında namus hususunda çok 
dürüst bir adamdı ama karşı komşu dul kaldığında “evlensem bu 
kadınla” diye söylenmeye başlamıştı anında. Aklından ne geçerdi 
bilmiyorum… Dul kadın koca ister sevap olsun mu derdi yoksa 
o asla hiçbir kadına bakmayan adamı mı da mı şeytan dürterdi… 
Bilmiyorum. 

Kadın arkadaşların sana güvenmez oluyor
Karşındaki erkeğin aklından neler geçer bilemezsin..  Ama 
kadının ne geçer bilirsin. Kıskançlık… En samimi arkadaşının 
evine gitsen evde koca varsa geri dönersin. Bir iki gidip kocası 
ile konuşacak olsan bir kıskanmaz iki kıskanmaz amma illa ki 
kıskanır. Burada yaşam değişmez. Bir arkadaşın eşin dostun 
ile konuşurken yan taraftaki erkekleri düşüneceksin. Aynı 
sokaktan iki kere geçmeyeceksin. İnsanın içinde kötülük yoksa 
konuşabilirsin. Ama bunu bilemezsin. Kimin içinde ne var. 
Bir yerde kendini koruyacaksın. Yeri gelir çapkınlık da yapma 
hakkın olmalı. Ama küçük memlekette yaşıyorsan yaşam hakkın 
olduğuna şükredeceksin. 

Evli kadın arkadaşlarına kahve içmeye 
gittiğinde evin erkeği gelirse hemen evi 
terk edersin. Bu evler evli iken rahat 
rahat girdiğin evlerdir oysaki. Akşamları 
evden çıkmak zaten mümkün değildir 
artık. Çünkü tüm evler erkeklidir hava 
kararınca. Akşam sokakları, evleri 
unutursun. 

Eşini kaybetmişsindir, tüm dünya üstüne 
üstüne gelir, biraz nefes almak için 
balkona çıkıp oturursun, yan balkondaki 
kadınlar anında kontrolü eline alır “bu 
kadar çok balkona çıkman doğru değil, 
senin kocan yok” derler. Müsaade edin 
de ben balkona çıkayım siz çıkmayın, 
sizin kocanız var diyemezsin. 

Kadın arkadaşlarımın evine gidip 
gelmeler zaman içinde tamamen kesilir. 
Akrabalarının bile evine gitmez olursun. 
Kendine uğraşlar edinirsin. mevlitlere 
gidersin, cenaze yıkarsın, kadın 
akrabaların ona bile hasetlik eder “kocan 
yok, kaynanan yok, gezip duruyorsun, 
bir de ölüleri de mi yıkayacaksın” diye 
kızarak sorar eltilerin, görümcelerin. 
Kitaptan, ölüden bile kıskanırlar. 

Bekârken babalarımız dışarıya 
bırakmazdı, dul kalınca annelerimiz 
bırakmaz oldu. Kimseden korkmuyorum 
annemden korktuğum kadar. Bekâr 
iken namusumuzun bekçileri babalar, 
erkek kardeşlerdi; dul kalınca anneler, 
görümceler, eltiler, kızkardeşler, kadın 
arkadaşlar aldı yerini. Çocuklarımız 
da çok kıskanır. Çocuklar zamanla 
kıskanmaktan vazgeçse de anneler hiçbir 
zaman bekçilik etmekten vazgeçmez. 
Kötü bir harekette bulunmazsın. Kendi 
namusunu kendin korursun. Kendine 
olan saygından dolayı bir şey yapmazsın 
ama bu yaşamı da hak etmedim dersin. 
O kadınlar öyle yaptıkça kendine olan 
saygını kaybedersin. Kadın ne der diye 
düşünürsün erkekten çok. Kadının bir 
laf etmesinden çekinirsin. Buzdan keskin 
haset dolu bakışları, taştan ağır sözleri 
ile yaralarlar seni durmadan, sen hiçbir 
şey yapmasan da.

Susan P. Healey, Gelinlik, 
(Deli Gömleği şeklinde), 2008
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Tanınmış ailenin kızısın zaten yapamazsın. Hem 
ailenin hem de kocanın ismini taşıyorsun. Yeniden 
evlenmek olmaz ama genç ve güzelsin de. 
Geçenlerde bir isteyenim olmuş haberim yokken. 
Akrabalarım ablalarım, özellikle dul olan ablam 
kıyamet koparmış, hasta olup yataklara düşmüş… 
Anlamadım, hiçbir anlam veremedim. Hasta olan 
dul ablam acaba kıskandı mı dedim içten içe. 

Söylemesi ayıp genç kızken gözde idim. Ama eşimi 
kaybettikten sonra kendime güvenimi kaybettim. 
Herkes beni tanıyor, attığım adıma 
dikkat ediyorum. Bir sabah okula 
giderken karşıdan bir kadın ve 
erkek geliyor. İçimden eğer beni 
tanıyorsa kadın kocasının koluna 
girecek dedim, bir an dikkatim 
dağılmış karşıya geçerken baktım 
kadın kocasının koluna girmiş 
yanımdan geçerken. O an anladım 
nasıl görünmez, gizli bir tehlike 
olduğumu kadınlar için. Zaten 
başlangıçta davet edildiğiniz 
arkadaş toplantılarında erkeklerle 
üç cümle konuşsan, biraz 
gülsen, hemen bir kadın sessizce yaklaşır, adamın 
ceketindeki tüyleri temizler veya kravatını düzeltir 
“bu benim, uzak dur mesajı” verilir. Zaman içinde 
ailece görüşmeler biter. Neden diye düşünürsün. 
Erkek mi senin içindeki şeytanı yokladığını hissettirir 
karısına, yoksa kadının kadına ettiği fettanlık mıdır 
bilinmez.

Evli iken ben de dul kadınları kıskanırdım
Şimdi düşünüyorum da ben de evli iken dul kadınları 
kıskanır mıydım bilmiyorum ama kıskanırdım 
sanırım. Gerçi eşime güvensem kıskanmazdım ama 
her kadın kıskanır. Kocam  kıskandıracak şeyler 
yapınca kıskanırım. Diğer kadınları suçlamam, 
kocamı sorumlu tutarım. Kocamda olmasa diğer 
kadınlara neden kızayım. Düşününce şimdi aslında 
erkekler kadınları birbirine düşürüyor.  Bir şekilde 
dul kadınlara karşı eğilimleri olduğunu hissettiriyorlar 
sen de kıskanıyorsun. Bunu şimdi anlıyorum, eskiden 
kadınları tehlike olarak görüp uzaklaştırıyordum. 
Ama aslında aramızdaki nifak kocalarımız galiba. 
Gerçi kızım boşandı şimdi ben de ona annem kadar 
olmasa da baskı yapıyorum. Nasıl kız yetiştirmişsin 
demesinler diye. Zaten analarımızın bize baskısı 

da bu yüzden sanırım. Sana gelen laf anaya gelir, 
ana da kovulur yuvasından, toplumdaki namuslu 
konumundan. Belki de bu korkudur onu işbirliğine, 
düzenin bekçiliğine soyunduran… 

Başka yaşamları kıskanıyorum 
Keşke daha farklı hayat yaşasaydım. Neden benim 
de başka bir hayatım olmasın diye kıskanırım. Bir 
düğüne bayrama gitmek istemem. Dans etmeyi çok 
severim mesela. Geçen gün gittim, herkes kalktı dans 
ediyor,  ben … (söz bitiyor). Zaten zaman içinde seni 

bu tür yerlere çağırmaz olurlar. En 
yakın akrabaların bile düğünlerine 
seyranlarına çağrılmazsın. İki 
nedenle çağırmazlar; seni görmek 
onlara kocayı hatırlatır ve matem 
düğünün keyfini kaçırır, senin 
oraya gitmen ona dayısını, 
kardeşini, oğlunu hatırlatır, keşke 
o da olsaydı der ve üzülür. Herkes 
eşiyle gelir, senin yalnız gelmen, 
süslenip oturman şeytanı da davet 
etmektir düşlere, düğüne… Ancak 
aradan yıllar geçip güzelliğin, 
gençliğin söndüğü zamanlarda 

çağrılırsın.  Aradan 20 yıl geçtikten sonra ilk kez 
bir düğüne çağrıldım ve düğünde oynadım. O bile 
kocasını unuttuktan sonra herkes unutur demişler 
(ne çabuk unuttun kocanı seni hain). Tehdit 
olmaktan çıktım ama bu kez de hainim. Orda genç 
bir çift gördüm genç adam yanıma yaklaşıp abla 
ben Ramazan’ın oğluyum bu da Deniz’in kızı diye 
tanıştırdı kendisini. İkisi de kocamın ve benim en yakın 
arkadaşlarımızın çocukları. Evlenmişler, çocukları 
olmuş ve benim haberim dahi olmamış. Duyduğum 
acıyı anlatamam. Tamamen sosyal yaşamdan 
soyutlanıyor, yokmuşsun gibi davranılıyor, kocanın 
ölümü ile birlikte seni de gömüyorlar. Binlerce yıl 
öncenin geleneği sürdürülüyor aslında, eski Mısırda 
olduğu gibi tabuta girmen bekleniyor bilinçaltında. 
Yaşayan ölüye, birer hayalete dönüştürülüyorsun.   

Dernekleşmek tüm bu acıların ürünü. Derneğe 
gelmem bile sorgulanıyor, “ne yapılıyor o 
dernekte?”. Daha çok annem karşı çıkıyor. Ama 
ben karar verdim kendi başıma ayakta duracağım, 
kendime yeni bir hayatın kapılarını açacağım... Diğer 
kadın arkadaşlarımla birlikte, kızlarımız için…

Dul olan yalnız olan 
yan mahalledeki kadın 

arkadaşının evinde kalmaya 
bile gidemez. 50 yaşımdan 
sonra tek başına ilk kez bir 
kaplıcaya gittim. Diğer evli 
kadın arkadaşlarımın haset 

dolu fısıldaşmalarını ve 
annemin ölüm tehditlerini 

göze alarak.
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Tanıdığım bir kadın var, adı Canan. Beni bu yaştan sonra 
şair edecek, yazar edecek  bu Canan tanıdık... Diyelim 
trafikteyiz, eşi arabayı kullanıyor, biz de arabadayız. 
Trafikte o anda bir sıkışma var ve problem en öndeki 
arabada. Canan hemen, daha görmeden bilmeden 
en önde sorun çıkaran aracın sürücüsünün kadın 
olduğunu, “Mutlaka direksiyonda bir kadın vardır,” 
demek suretiyle dile getirir; biri yanlış sollayıp bizi geçti 
mi mutlaka kadın sürücüdür, eğilip de direksiyonda kim 
var bakmaya gerek bile duymaz, trafikte yanlış bir şey 
mi yapılmış, kadındır yapan sorgusuz sualsiz. Arabayı 
stop ettirenler, yolu tıkayanlar, sinyal vermeden 
dönenler, beceriksiz manevra yapanlar, kesinlikle 
kadınlardır, Canan böyle düşünür… Bu, biz bir araya 
geldiğimizde sürekli yaşadığımız bir olaydır, Canan 
mutlaka bu cümleleri kullanır, her defasında “Bak 
Canan erkekmiş,” diye itiraz etsem de bu itirazlarımla 
Canan’ı yıldırmayı yıllardır başaramamış biri olarak 
karşınızdayım şu an...

Canan da direksiyonlara hâkim olamayanlardan 
benim gibi… Ben gurur duyarken direksiyona hâkim 
kadınlarla, Canan hep onları beceriksizlikle suçladı. 
Oysa Canan, ben neyin farkındayım biliyor musun, 
kadın sürücülerin çoğalması adımıza atılmış güzel bir 
adımdır. Hele bu kadınlar bir de evliyse, eşlerinden 
arabayı kapabilen kahramanlardır. Bu kadınların 
çoğalması bizim lehimizedir.

Eşlerimizle birlikte gece tiyatro izlemekten, konserden, 
bir yerlerden dönüşte arabayla şehrin caddelerinden 
geçtiğimizde o saatte sokakta olan bütün kızlar Cananca 
sürtüktür. Kendi deyimiyle ‘aranıyorlar’dır. Başlarına 
bir şey gelse ‘hak etmişlerdir’. “Yapma Canan,” derim, 
“bak bizim kızlarımız da bizden ayrılar, farklı şehirlerde 
yaşıyorlar, onlar da bu saatte tiyatrodan, sinemadan 
ya da bir arkadaşlarından dönüyor olamazlar mı, onlar 
için de senin gibi düşünen biri çıksa hoşuna gider mi?”. 
“Hayır,” der, “hayır, benim kızım başka”.

Başkadır Canan’ın kızı, o babasından aldığı genlerle 
imtiyazlı yaşamaya hak kazanmış bir kadının kızıdır. 
Aslında Canan ne düşünüyorum biliyor musun, 
çoğu insanın gıpta edeceği mükemmel bir hayat 
yaşamaktayım. Kendine ait alanını korumuş, eşi, 
çocukları ve yakın çevresinde değerli ve önemli, söz 
sahibi bir kadın olmayı başarmışım. Ama Canan bu 
kurtuluş değil, çünkü yakın çevremden çıkınca bitiyor 
bu özgürlüğüm, kalabalığa karışınca özel alanımdakiler 
gibi düşünmüyor oradakiler, onların gözünde ‘saçı uzun 
aklı kısa, göğüsleri, bacakları, kalçaları olan bir dişi’yim. 
Gece yalnız sokağa çıkamamam konusunda problem 
olan eşim değil, sokaktaki kalabalıktır. Ben, sen değil, 
‘biz’ olursak, dayanışma içinde olursak, el ele verirsek, 
çoğalırsak, neden bunun da üstesinden gelmeyelim?

Canan’ın bütün kadın arkadaşları kendi deyimiyle 
‘kaynana ve koca yumruğu’ altında inim inim 
inlemektedirler(!). Bu kadınlar hâkim, savcı, avukat, 
iş kadını, akademisyen, öğretmen, doktordurlar ama 
Canan’a göre kaynana ve koca yumruğu altındadırlar. 
Ortak arkadaşlarımız olduğu için iyi tanıyorum hepsini; 
aslına bakarsanız böyle vahim bir durum yok ortada. 
Canan böyle görmek istiyor, bu kadınların yumruk 
altında yaşamasını istiyor, Canan böyle mutlu oluyor... 
Canan güçlü kadını sevmiyor. Oysa Canan, ben neyin 
farkındayım biliyor musun, kadınların  ‘yumruk altında‘ 
olmaları sana iyilik getirmez, aksine seni yaralar. Tek 
başına kurtuluş olur mu, hepimiz için değişecek ki bir 
şeyler, dönüşecek ki olumsuzluklar olumluluğa, işte o 
vakit geldiğinde sen de böyle düşünmeyeceksin. Çünkü 
ben, sen ‘biz’ olunca, birliğin, dayanışmanın gücü ile 
tependeki yumruğu devre dışı bırakmayı başaracaksın.
Canan başarılı kadınları da sevmiyor, kadın doktorlara 
güvenmediğini, onların pek bir şey bilmediklerini söyler 
bazen. İhtiyacı olduğunda da erkek doktorlara güvenir 
ve onları tercih eder. Oysa kendisi de başarılı bir meslek 
hayatından sonra emekli olup başarılı bir iş kadını oldu. 
Canan kendini seviyor mu acaba?

Canan’ın işyerine gelen müşteriler kendisiyle aynı 
sosyal sınıfın insanları ve aynı hal birliğinde olmalarına 
rağmen Cananca öyle değildir. Ona göre bu kadınların 
hepsi çirkin, bakımsız, alt sınıf ailelerden gelme, eşleri 
ise yakışıklıdır. Üstelik bu kocalar karılarını köle gibi 
çalıştırıp onların paralarıyla bey gibi yaşarken, karılarına 
kesinlikle göz açtırmayan tiplerdir.

Canan’ın kadınlara bakarken takmış olduğu gözlükler 
nasıl bir malzemeden yapılmış acaba? Bu kadınlara 
konmuş olan teşhisi ben, gözlüksüz baktığımdan 
mıdır nedir bilemem ama çoğunu yakından tanımama 

YAPMA BE CANAN!

DİLEK ŞENTÜRK
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rağmen, sezemiyorum, göremiyorum. Oysa Canan ben 
neyin farkındayım biliyor musun, içinde yaşadığımız 
toplumun hangi sınıfına ait olursak olalım üç aşağı beş 
yukarı benzemekte birimizin sorunu diğerininkine, bir 
diğerinin kahırları ötekininkine… O halde ben değil 
biziz, o halde birimizin iyileşmesi ikimize üçümüze, 
dördümüze, zaman içinde hepimize iyileşme olarak 
dönecektir.

Bir garibanın kızı iyi bir üniversiteyi bitirip, güzel bir işe 
sahip olduğunda Canan bunu kompleksli garibanların 
hırsı olarak değerlendirir. Bir gariban kızının kuşaklar 
içinde kendince kendisinin de içinde bulunduğu ve 
kendisini onunla var ettiğini düşündüğüm sosyal sınıfına 
yetişmesi onu kahreder. Bu durumu asla adil bulmaz. 
Hele o kız bir de yine Canan’ın kendince oluşturduğu 
basamaklardan üst basamağa ait biriyle evlenirse… 
İşte bu hiç affedilmezdir. Mutlaka o kız o delikanlıyı 
‘elde etmek’ için türlü entrikalar çevirmiş, kim bilir 
ne ‘tavizler’ vermiş, ne ‘onursuz’ davranışlara alet 
olmuştur. Potansiyel suçludur bu kız.

Yapma be Canan, parasal sıkıntılar içinde, alabildiği 
burslarla kıt kanaat geçinip öğrenimini tamamlayan, 
kendini iyi yetiştiren, iyi yerlere gelen, başarılı birinin 
bu davranışlarında adil olmayan, affedilmeyecek ne 
var? Yapma be Canan, bırak yetişsin sana. Hatta 
geçsin bile. Çoğalalım, güçlenelim, biz olalım. Bunun 
ne kadar gerekli ve önemli olduğunu neden hâlâ fark 
edemiyorsun?

Bir gün Canan’la karşılaşacak olursanız, hele şöyle bir 
fincan kahve içimi birlikte olup sohbet etme şanssızlığına 
da maruz kalırsanız, bilin ki, siz de evlenirken sırf 
evlenmek için o adamla, bin türlü entrika çevirmiş, 
çirkin, bakımsız, iki lafı bir araya getirip konuşamayan, 
eşinizin ve kayınvalidenizin, hatta görümcenizin izni 
olmadan bir adım bile atamayan, köle gibi çalışan, 
hiçbir şey bilmeden, anlamadan, öylesine doktorluk, 
avukatlık, akademisyenlik, iş kadınlığı, öğretmenlik, 
bankacılık yapan, sıradan, zavallı bir kadınsınızdır. 
Evinize, kendinize, ailenize, sevdiklerinize bir iğne bile 
alabilme özgürlüğünüz yoktur, onlara zaman ayırmak 
mı, asla. Ailenize gidiş gelişleriniz, eşiniz ve onun 
ailesinin talimatlarına ve çıkaracakları izinlere bağlıdır. 
Kızlarınız, belki de siz, sürtüksünüzdür. Ben bilmem, 
Canan öyle der. Hiç gülmeyin, “Olur mu yahu?” 
demeyin, er geç kulağıma gelir… Hem siz Canan’dan 
iyi mi bileceksiniz hayatınızda olan biteni?!

Bana, Canan mutlu, güçlü, başarılı, özgüvenli kadınları 
kıskanıyor gibi geliyor. Size de öyle geldi mi?

Bizler, Pınar Selek´in yargılandığı davanın duruşma 
salonlarında seyrini yakından izledik. Mısır Çarşısı’ndaki 
patlamaya ilişkin Pınar’a yöneltilen suçlamalar, aynı 
suçlamadan yargılanan sanık ifadesine dayandırılmıştır. 
Sanık, ifadesini işkence altında verdiğini ve Pınar’ı 
tanımadığını mahkemede ifade etmiştir. Mısır Çarşısı’ndaki 
patlamadan Pınar’la birlikte sorumlu tutulan sanık beraat 
etmiş ve beraat kararı kesinleşmiştir. Pınar’ı suçlamak 
için tek delil olarak ortaya atılan bu sanık beraat edip 
yargılanmazken, Pınar´ın mahkumiyeti istenmektedir. 
Pınar aleyhine istenen mahkumiyet kararının bu denli 
hukuka ve gerçeğe aykırı olduğunun ve Pınar´ın, suçsuz 
olduğuna dair deliller bulunmasına rağmen cezalandırılmak 
istenildiğinin tanığıyız.
Onun, oğulları, kocaları faili meçhule kurban gitmiş 
kadınlarla kucaklaşmasına tanığız.
Şiddete uğrayan Ülker Sokak’taki travesti ve transeksüel 
kadınların korunması, derinlemesine anlaşılmaları ve 
hayatlarını kazanabilecekleri bir iş edinmeleri için mücadele 
edişine tanığız.
Birlikte dirildik, çiçek açtık, kök saldık dediği, sırdaş olduğu 
sokak çocuklarına ablalık etmesine, onların yaşamlarını her 
insanın hak ettiği gibi sürdürebilmeleri için olanca gücünü 
seferber etmesine tanığız.
Barışamadık kitabı için yaptığı çalışmada Kürt 
meselesine eğildi, barışmamızın ortak zeminini içtenlikle 
temellendirmeye çalışmasına tanığız.
Kadınların uğradıkları haksızlıklara ayrımcılığa şiddete karşı 
dayanışma için yıllarca emek verdi, yaraları sarmaya yönelik 
yolculuklara çıkmasına tanığız.
Başörtülü kadınlara yönelik hak ihlallerinin karşısında 
durmasına, her fırsatta desteğini hissettirmesine tanığız.
Birçok konuda dibe inmeyi başardı. Yukarı nasıl birlikte 
tırmanılacağının yollarını bizzat göstermeye çalışmasına 
tanığız.
Özgür, ahlaklı ve mutlu bir yaşam nasıl mümkün olabilir 
sorusunun cevabını aradığını söyleyen Pınar Selek’in, 
hep sahada, sokakta, akleden kalple çalışan bir sosyolog 
olduğuna tanığız.
Her daim insanlara dokunacak, sevgisini merhametini 
verecek enerjisinin olduğuna tanığız.
İyi niyetli en küçük çabalarla bile iyileşeceğimize, iyiliğin, 
hak ve adaletin galebe çalacağına her zaman inandığına 
tanığız.
Pınar Selek, bu ülke insanlarının barış ve adalet içinde 
yaşamasına çok değerli katkı veren insanlardan biri. Kimseyi 
dışarıda bırakmayan aklına, karıncayı incitmeyen yaşamına 
tanığız.
Pınar Selek´i tanıyor, delillerle sabit suçsuzluğunu biliyor ve 
ona sahip çıkıyoruz.

BİRBİRİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ PLATFORMU

Pınar’a 
Sahip 
Çıkıyoruz
Hala
tanığız 
Adalet 
istiyoruz
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Kadın kıskançlığını, penis eksikliği hasedine bağlayan 
Freud’dan bu yana, kadın kıskançlığı erkek egemen 
düzen içinden açıklanmaya çalışılmış, kadının 
duyumsadığı bir eksiklik, öykünme ya da yoksunluk 
olarak tanımlanmıştır. Korku, içlilik, incinirlik, 
kıskançlık, haset gibi duyguların kadına özgü ve 
kadınsı olduğunu kabullenen eril söylem, öfke, 
hiddet, saldırganlık, utku gibi duygularıysa erkeklere 
bahşederek hoş görür. Kadında öfke, zarif değildir; 
ancak hafif şiddette bir hiddete ve kıskançlık 
krizlerine izin verilir. Edebiyatın vazgeçilmez teması 
olarak kıskançlığı odak noktasına yerleştiren pek çok 
romanda, kıskançlık yüzünden cinayet işleyen kadınlara 
rastlanmaz da ‘histeri’ye kapılmış kadınların mahvına 
tanık oluruz. Duygu ve davranışlar cinselleştirilmiştir 
ve kıskançlık cinayeti işleyen bir kadın, erkeğe 
oranla daha fazla şüphe ve korku uyandırır; erkeğin 
öldürmesi ise kalıtsal bir erilliğin parçasıdır. Balzac’ın 
yoğun entrikaya dayanan “Kuzen Bette” adlı romanı, 
kalbi kırık, gururu incinmiş, kıskanç ve intikamcı kadın 
tiplemesinin görüldüğü önemli eserlerden biridir. Bir 
aileden ancak bir kadının öne çıkmasının mümkün 
olduğu koşullarda, hep gölgede kalmış, güzelliğini 
değerlendirememiş, tükettiği yılların acısını kin ve 
kıskançlığa dönüştürmüş taşra kökenli Kuzen Bette’nin 
öyküsüdür bu. Diş bilediği soylu kuzeni Adeline 
ölünce eniştesi tarafından ‘öpülmemenin’ sarsıntısını 
yaşar Bette, yaşamının sonbaharında eline geçirdiği 
aşk fırsatını da başkasına kaptırınca, zıvanadan çıkarak 
dalga dalga yayılan bir intikam oyununa soyunur. 
Amos Oz’un “Kara Kutu” romanında da kıskançlık, 
kadınsı bir oyunun vasıtalarından biridir. İlana, 
kocalarına yazdığı mektuplarda onları sinirlendirecek, 
kıskandıracak mahrem bilgiler vermekten garip 
bir haz duyar adeta. Bir erkeğin ancak kıskançlık 
gösterirse sevdiğine ikna edilmiş bir kadındır. Kadının 
platonik ve duygusal, erkeğinse tensel ve erksel bir 
duygulanım olarak algıladığı aşk ve cinsellik üzerinden 

değerlendirildiğinde, kıskançlığın çözümlenmesi, 
cinsiyetçi ideoloji ve hegemonik olarak bölünmüş bir 
toplumdaki rolleri aydınlatmaya da yarar. Kıskançlığın, 
nefretin ve rekabetin kadınlar arasında sık görülen 
olgular olarak kabul görmesi, Irigaray’a göre kadın 
doğasından değil, kadının bu simgesel yapılanmanın 
üstesinden gelebileceği bir simgesellik inşa edememiş 
olmasından kaynaklanır. 

Romanlarında kıskançlık motifiyle birlikte iffet 
üzerine de dersler vermekten kendini alıkoyamayan 
Halide Edip’e karşı Fatma Aliye, eril dilin simgesel 
düzeninden çıkmayı başarır bir ölçüde. “Enîn”de, 
kıskançlığı ve harisliğiyle tam bir dişi şeytan olan roman 
kahramanı Nebahat’i cezalandırmaz. Kadın kıskançlığı 
üzerine inşa edilmiş en önemli roman “Kıskanmak”ta 
(Nahid Sırrı Örik) ise tam teşekküllü bir dişi şeytanla 
karşılaşırız: Seniha! Yazgıyla oynayan kadın (femme 
fatale) imgesinin ayrıksı bir örneği olan Seniha’nın 
ağabeyi Halit’e duyduğu kıskançlık ölümcül boyuttadır. 
Yaşadıklarının, hatta yaşayamadıklarının sorumlusu 
olarak Halit’i görür Seniha; bir yandan nefret ederken 
diğer yandan ona karşı gizli bir hayranlık duyar. Bir 
başka ‘deomonic’ kadın tiplemesi Marquis de Sade’ın, 
“İntikamcı Kadın”ında karşımıza çıkar. Sade kıskançlık 
krizine kapılan bir kadının ne denli şeytanileşebileceğini 
anlatırken; “İkinize de Yer Var” adlı kitabındaki “Mutlu 
Aldatmaca”da, kocasını aldatan bir kadının, pişmanlık 
duyup nedamet getirmesi durumunda, erkeğin 
kıskançlık krizinin son bularak karısını affedeceğine 
işaret eder. Colette’in “Dişi Kedi”sinde ise şiddetle 
kıskanılan ‘dişi’, bir kedidir. Kedisi Saha ile bir tür aşk 
yaşayan Alain, Camille ile evlenme hazırlığındadır. 
Saha olduğu sürece Alain’in tek kadını olamayacağını 
anlayan Camille bunun üzerine çılgına döner ve aşk, 
öldürücü bir kıskançlığa dönüşür. 

Aşkın mütemmim cüzü
KISKANÇLIK

HANDE ÖĞÜT

Vesikali Yarim filminden, 1968
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Anaerkil toplumda görülmeyen, özel 
mülkiyet ve ataerkil aileyle koşut 
olarak gelişen cinsel kıskançlık, kadını 
bir mülk olarak tanımlar. Kıskanan 
erkeğin zavallılığı üzerine bir başyapıt 
olan “Kıskançlık”ta şöyle yazar 
Alberto Moravia:

“Kıskanç kimse, aşırı bir mülkiyet 
duygusundan ötürü acı çeker: 
Başkaları kendi kadınını almak istiyor diye kuşku 
içindedir boyuna. Kafasına saplanan bu kuşku 
yüzünden olmayacak şeyler hayal eder ve bu, suç 
işlemeye kadar iter onu.”

Emma Goldman “Kıskançlık: ‘Yeşil Gözlü Canavar’” 
başlıklı makalesinde, kıskançlığın temelinin, tek bir 
erkeğin tek bir kadınla seks yapma tekeline sahip 
olduğu varsayımına dayandığını belirtir. Bu kutsal 
hüküm çiğnendiğinde kıskançlık bütün silahlarını 
kuşanacaktır. Erkek kıskançlığının edebi metindeki 
kült örneği, “Othello”dur şüphesiz. Shakespeare 
bu tragedyasında, Othello’nun kıskançlıktan dolayı 
yaşadığı cinneti anlatır. Karısı Desdemona’nın 
Cassio’yla aşk yaşadığını düşünen Othello, kıskançlığın 
ateşiyle önce Cassio’yu, ardından Desdemona’yı, 
sonra da kendini öldürür. Shakespeare’in ölümsüz 
eserini, bizzat gerçek hayatta yaşamıştır Puşkin. 
Karısının kendisini aldattığını zannederek kıskançlıktan 
deliye dönen ünlü yazar, rakibini düelloya çağırır. 
Büyük bir soğukkanlılıkla iki gün boyunca can çekişen 
Puşkin sonunda hayata gözlerini yumar.

Theodor Reik, erkeğin kıskançlığının hastalık düzeyine 
ulaşabileceğinin ve daha çok suça yönelik bir yanı 
olduğunun altını çizer. Federico Garcia Lorca’nın 
“Kanlı Düğün”ünde, düğün gecesi sevdiği adamla 
kaçan gelin, kıskanç müstakbel kocası tarafından 
öldürülür. Max Frisch’in, “Mavi Sakal” romanında da 
Doktor Schaad, ölçü tanımaz kıskançlığı sonucu karısı 
Rosalinde’yi boğarak öldürür. Edebiyat tarihi, karılarını 
öldüren kıskanç koca tiplemeleriyle doludur… Reşat 
Nuri Güntekin’in “Acımak” romanında kıskanç kocası 
tarafından öldürülen bir kadın vardır. Realizm ve 
naturalizmin öncüsü Nâbizâde Nâzım’ın “Zehra”sı, 
kıskançlık teması üzerine kurulan ilk psikolojik 
roman örneğidir. Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın “Billur 
Kalp” romanının kahramanlarından Muhlis, kıskançlık 
hastalığından mustariptir. Gürpınar’ın “Mürebbiye”si 
ise üçlü bir kıskançlık trajedisidir. Ailenin üç erkek 
ferdiyle de aynı zamanda ilişki kuran çocukların 
mürebbiyesi Anjel yüzünden erkekler birbirine girer. 

Sevilenin paylaşılması, cinayete olduğu 
gibi intihara da yol açar. “Huzur” 
(Ahmet Hamdi Tanpınar), Mümtaz 
ve Suat’ın Nuran’a olan aşklarının 
koordinatları üzerine oturur. 
Mümtaz ve Nuran birbirlerini sever 
ve evlenmeyi tasarlar. Çemberin 
dışına itilerek ümitsizliğe kapılan Suat 
ise kendini asar. Bu trajedinin kaynağı 
aşktaki kıskançlıktır: 

“Aşkın öbür çehresi olan kıskançlık... Bütün hazların 
ve saadetlerin, bizi mesut eden tebessümlerin, 
ahitlerin, ümitlerin tekrar gerisin geriye dönüp, 
keskin bıçaklar, çok sivri neşterler halinde içimize 
saplandığı kıskançlık.”

Tolstoy’un şiddetli bir ruhsal kriz içerisindeyken 
kaleme aldığı “Kroyçer Sonat”, kıskançlık üzerine 
oluşturulmuş en büyük eserlerden biridir. Bir adamın, 
içinde büyüttüğü kıskançlık duygusuyla nasıl karısını 
öldürecek hale geldiğini anlatırken, insan doğası ve 
Hıristiyanlığın özü hakkında konuşur. Kıskançlığa 
neden olan varlık, bir arzu nesnesidir ki, özneyle 
nesneyi birleştiren düz bir çizgiden değil, bir ‘modelin 
dolayımı’nı gerektiren bir üçgenden oluşur. Yoğun bir 
büyülenme kadar habis bir hayal kırıklığından, hayranlık 
kadar nefretten, saplantıya dönüşmüş bir kıskançlıktan 
oluşur arzu… Dostoyevski’nin “Başkasının Karısı”, 
büyük yazarın kıskançlık üzerine kurduğu ve onun, 
ruhsal çözümlemenin ustası olduğunu kanıtlayan uzun 
öykülerinden biridir. İvan Andreyeviç, karısı Glafira 
Petrovna’nın kendisini aldattığına emin bir vakurla 
onu adım adım izler. Yanıldığını anladığında ise iş işten 
geçmiştir. “Netoçka Nezvanova” adlı romanında da 
yine kıskanç bir erkeğin, karısını ömrü boyunca baskı 
altında tutuşunu anlatır Dostoyevski. 

Darian Leader’ın, “Kadınlar Neden Yazdıkları Her 
Mektubu Göndermezler” adlı kitabında belirttiği gibi, 
erkek kıskançlığını anlayabilmek için, erkek rakipten 
çok kadın üzerinde odaklanmamız gerekir. Zira bir 
erkeğin gerçekte kıskandığı başka bir erkek değil, 
karşı cinsin cinselliğidir bizzat. Kadının cinselliği ise asla 
tam olarak eril dile tercüme edilemez, kadın bedeni 
erkeğin sorularına cevap vermez. 

handeogutmail@gmail.com

Edebiyatın vazgeçilmez 
teması olarak kıskançlığı 

odak noktasına yerleştiren 
pek çok romanda, kıskançlık 

yüzünden cinayet işleyen 
kadınlara rastlanmaz 
da ‘histeri’ye kapılmış 

kadınların mahvına tanık 
oluruz.

58



Nilgün, 54 yaşında, lise mezunu, iki kız çocuğu 
annesi. Orta halli bir memur ailesinin kızı. Bir 
bankada işe başlamasından çok kısa bir süre sonra 
evlenir. Kocası kendisinden 4 yaş büyük, yine orta 
halli bir ailenin mühendis oğludur. Bu evlilikten iki 
kızı olur. 22 yıl sonra boşanır. Kıskançlık deyince 
evliliğini ve yaşadığı şiddeti anlattı. “Kimsenin çok 
etkisi olmadı”, diyor Nilgün, “Ailesine düşkündü. 
Kimse bu dört duvar arasında ne yaşanıyor, bilemez. 
Ta ki hastanelik, ameliyatlık olana kadar…” 

Kıskançlıkla ilgili hikayen ile başlayalım. Ne 
anlatırsın?
Nişanlılıktan başlayım. Söz ve nişanlılık 2 yıla yakın 
devam etti. Bankada çalışıyordum. Yeni işe girmiştim, 
çok gençtim. 19-20. Girer girmez oradaki bir amir 
ablamızın tavsiyesiyle eski eşimle tanıştırıldık. Sonra 
kısa, 10 gün kadar süren bir flört döneminden sonra 
söz ve nişanlılık olayı oldu. O dönemde nişanlımın 
hayalini bile kuramayacağım büyüklükte kıskançlıklarıyla 
karşılaştım. Önce çok şaşırdım. Kafam allak bullak oldu. 
Ama gencim ya, işte hoşlandım. “Beni çok seviyor da 
ondan herhalde yapıyor” diye düşündüm. 

Neler yapıyordu?
Mesela gidiyoruz bir yerde oturuyoruz, çay kahve 
içeceğiz. Genelde insanların çok olduğu yere benim 
arkamı dönerek oturmamı isterdi. Kendisi hep onlara 
yüzü dönük olurdu, devamlı sağı solu etrafı izlerdi. 
Görebildiğim ama çekinip söyleyemediğim şeylerdi 
bunlar. Diyelim ki bir yerde yanlışlıkla ya yanım insanlara 
dönük olsun veya bir şekilde uygun olmadı da insanlarla 
karşılıklı oturduğumda çok rahatsız olurdum. Laflarıyla 
sözleriyle beni çok üzerdi.

Ne derdi?
“Etrafa bakma, kafanı eğersen memnun olurum, 
gözlerimin içine bakarak konuşursan...” derdi. İlk 
başlarda ben bunu, “herhalde beni çok seviyo da beni 
kıskanıyo” diye düşündüm. Bu sanırım benim çok 
tecrübesiz, genç olmamdan kaynaklanıyordu. Ama 
bunun normal olmadığını sonradan anladım. 
Ankara’nın böyle güzel, nezih bir restoranı, kafelerinden 

birindeyiz. Oturuyoruz. Yine benim arkam kalabalığa 
dönük ama bir iki kişiyi görebilecek kadar bir masayı 
görüyorum. Biraz oturduktan sonra nişanlım “ben 
lavaboya kadar gidip gelecem” dedi. Gitti, gecikti bi 15 
dakika gelmedi. Artık merak etmeye başladım. Ama 
hep kafam böyle yerde. Biliyorum ya daha önce böyle 
kıskançlıkları ufak tefek şeyleri beni rahatsız etti. Onun 
için etrafa bile bakmaktan çekindim açıkçası. Gecikmeye 
başlayınca merak ettim ve şöyle hafif doğrularak 
bakınırken karşımda bir beyin bana baktığını gördüm, 
ister istemez. Ve hemen kafamı çevirdim. Çevirmeme 
rağmen rahatsız edici bir bakışın olduğunu hissettim. 
İkinci kez kafamı kaldırmadım ama öyle bir şey 
hissettim. Biraz sonra geldi nişanlım, biz sohbetimize 
devam ettik. Merak ettim dedim, ancak gelebildiğini 
söyledi. Bir süre sonra kalktık. Beni eve bıraktı. 
Bunlarda tuhaf bir durum yok.  Fakat orada olanları 
bana evlendikten sonra itiraf etti. Meğer çok samimi, 
ismini bildiğim bir arkadaşından günler öncesinden 
rica etmiş “ben nişanlımla şöyle bir kafeye gidecem. 
Oturduktan bir müddet sonra ben lavaboya gidecem, 
sen de ordaki masalardan birine gel otur, bakalım 
tepkisi nasıl olacak? Etrafı inceleyecek mi, seninle 
bakışacak mı, seninle işaretleşecek mi?” Ama bunu bana 
evlendikten sonra yine bir kıskançlığı sonunda dayaktan 
hastanelik olduğumda özür dilemek için geçmişte bu 
olayı kendisinin planladığını anlattı ve “ben sana çok 
teşekkür ederim, sen ne kadar ciddi bir kadınmışsın. 
Hatalar hep bende” dedi. Evlendikten sonra askere 
giderken de bir arkadaşını dedektif gibi arkama 
taktırmış. Hareketlerimi kontrol için. Bunu da tabi bana 
çok sonra, yine bir dayak sonrası hastane dönüşünde, 
özür dilerken söyledi. Bunları bir özür dileme aracı 
olarak kullandı hep. İşte “ben sana çok inanıyorum, sen 
çok dürüst, çok temiz, iyi bir insansın. Ki ben seni kaç 
kereler kontrol ettim, ama gerçekten çok dürüstsün. 
Bak yaptıklarımdan bir tanesi de buydu.” diye anlattı. 
Evlendikten kısa bir süre sonra kıskançlığın artık şiddet 
boyutunda olduğu olaylar yaşadık.

Bu kıskançlıklar nişanlılık döneminde yaşanırken, 
mesela kafanı bile kaldırıp karşı masaya 
bakmayacak kadar hareketlerini kontrol altına 
alan bir süreç yaşıyorsun, buna dair herhangi bir 
tepkin oldu mu? Yani niye böyle?
Tepkim olmaz olur mu? Yani ben tanıştığım ilk günden 
itibaren bunu hissetmeye başladım. Bu da benim 
kişiliğimin zayıflığıyla, yetiştirilmemizle alakalı bir şey. 
Zaman zaman tepki gösterdim tabi. Karşıya bakma, 
sağa sola bakma falan dediğinde, hep suçlandığımda 
belki yeterli savunmamı yapamadım. Zayıf kaldığımın 
farkındayım. Aaa “neden” falan dediğimde, “olur mu 
öyle şey, sen karşıya kafanı kaldırıp dikkatli bakarsan 

KISKANÇLIK KISKACI
Bir Kadının Hayatından 
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karşıdaki erkekler bunu yanlış 
değerlendirirler, onlar da hep sana 
bakarlar” derdi. Nişanlıyken de 
evliyken de, boşanana kadar “Neden 
sana karşıdaki erkekler bu kadar 
dikkatli bakıyorlar. Bunun suçlusu 
sensin” derdi. Ne diyebilirim. İlk 
zamanlar çok aciz kaldım kendimi 
savunmaktan. Ama ilerki yıllarda, 
tabii ki hep savundum kendimi. Çok 
şiddetli tartışmalarımız oldu. Sayısını unuttuğum kadar 
ayrıldım, birleştim.

Nişanlınla olan ilişkini, nişanlının bu tavırlarını 
anlattığın, yaşadıklarını paylaştığın bir kız 
arkadaşın, annen, herhangi biri var mıydı?
Üzgünüm ama ailemle paylaşmadım. Çünkü ailem bu 
konuda kapalıydı.

Nasıl? 
Oldukça muhafazakâr bir aileye sahibim. Ablamla 
aslında zaman zaman çok istedim paylaşmayı. 
Bilmiyorum çekindim. Bu konularda ailemin 
muhafazakârlığı kardeşler arasına da belki biraz set 
çekti. Ailemle paylaşamadım. Bir kısmını, hepsini değil, 
bankada bir iki arkadaşım ile paylaştım. 

Onların tepkileri, sana karşı telkinleri ne 
yöndeydi?
Onlar benim hemen bu adamdan uzaklaşmamı 
söylediler.

Kadın arkadaşların mı bunlar?
Evet! Ama benim de şöyle bir yapım var. Haklı 
olduğum bir konuda kendimi savunmaktan yanayım. 
Halen de öyleyim aslında. Bu doğru mu değil mi onu 
da bilemiyorum. Çünkü herkesin kendine göre haklı 
nedenleri var. Bir de o taraftan da bakıyorum.

Nişanlılık sürecinde ilişkinizin dışa yansıyan hali 
nasıldı? Aile, arkadaşlar dışarıdan baktığında ne 
görüyorlardı, hani sizinle paylaştıkları kadarıyla
Nişanlıyken de evliyken de gerek eşimin tarafı, gerek 
arkadaş çevrem gerek benim aile çevrem eşimin beni 
oldukça üzdüğünün farkındaydılar. Benim bir cendere 
içinde olduğumun farkındaydılar. Zaman zaman da bunu 
dile getiriyorlardı. Benim açımdan üzüntülü olduklarını, 
sıkıntılarım olduğunu görmemek mümkün değildi. Hepsi 
de şahit oluyorlardı.

Nişanlım yine bir gün geldi beni işten aldı. Akrabası olan 
bir yakınının evine uğraması gerektiğini söyledi. Birlikte 
gidelim mi dedi, eve de çok geç kalmak istemiyorum, 
dedim ve gittik. Orada alması gereken bir iki şey 

vardı aldı. Anahtarı almış. Benim de 
tanıdığım, güvendiği insanlar zaten. 
Oradan ayrılmadan (bu çok özel 
tabi) benimle birlikte olmak istediğini 
söyledi. Ben bunu kabul etmek 
istemediğimde benden şüphelendiğini 
söyledi ve “sen bakire değil misin” 
dedi. O dönem  gencim, bu konularda 
çok tecrübesizim, muhafazakâr 
bir aileye sahibim ve ben bu söz 

karşısında ne söyleyeceğimi ne yapacağımı şaşırdım. 
Yıkıldım. Diyorum ya keşke şimdiki tecrübemle o 
zamanki yaşımı birleştirebilsem mutlaka böyle olmazdı 
ama. Bana dedi ki “benimle birlikte olmayı kabul 
etmediğine göre korktuğun bir durumun var senin”. 
10 günlük bir flört dönemim oldu sonra nişanlandık. 
Eşim ilk flörtüm. Ondan önce hiçbir deneyimim olmadı. 
Cinsellik adına öğrendiğim her şeyi de nişanlımdan, 
eşimden öğrendim. Buna rağmen hep bir inanmamazlık, 
güvenmemezlik peşindeydi. “Asla böyle bir şey olamaz” 
dedim. Orada nişan yüzüğünü çıkardım verdim, bu işin 
burada bittiğini söyledim. Ayrılıyoruz dedim. Ve ondan 
sonra bana dedi ki “aa bak çok sinirleniyorsun, sen 
sinirlendikçe ben daha çok şüpheleniyorum, istersen 
doktora gidelim” dedi. Asla kabul etmedim.

Bekâret kontrolüne mi?
Tabii bekâret kontrolü için doktora gidelim dedi. 
Hayatımda hiçbir şeye keşke demedim. Ama bir 
tek şeye çok pişman oldum. Bütün bunlara rağmen 
tekrar ben kaldığım yerden nişanlıma dönmeye ikna 
oldum. Ben izin verdiğim için bunları yaşadım diye 
düşünüyorum. 

Nasıl ikna oldun?
Ama neden ikna oldum? Ben her şeyde aile diyorum. 
Eğitim, yetiştirilme diyorum. Ailemden çekindim. 
Kardeşlerime söyleyemedim. Aileme söyleyemedim.

Ayrıldığını söyleyemedin mi?
Hayır, ayrıldım dedim ama sebebini söyleyemedim. 
Sebebini sordular, sebebini söyleyemedim. Çünkü 
benim gibi muhafazakâr bir aile için bekâret çok 
önemli. İki erkek kardeşim var, bekâret onlar için de 
çok önemlidir. Söylesem belki onların kafalarında da 
bir sürü soru işaretleri olacak. Bu nişanlı çiftin arasında 
böyle bir sohbet nasıl oluştu ve benim kızım böyle 
bir şeyden nasıl kaçtı? Düşünürlerdi de. Başta annem 
düşünebilirdi böyle bir şey. Belki erkek kardeşlerim 
de düşünebilirdi. Bir şey söyleyemiyorum ama işte bu 
benim zayıflığımdı. Keşke dediğim şey buydu. Keşke o 
zaman her şeyi açık konuşsaydık. Sordular tabii, bitti 
dedim. Biz anlaşamayacağız, çok kıskanç bir insan ben 
kaldıramıyorum bu kadar kıskançlığı dedim. Ailem de 

İlk başlarda ben bunu, 
“herhalde beni çok seviyo 

da beni kıskanıyo” diye 
düşündüm. Bu sanırım 

benim çok tecrübesiz, genç 
olmamdan kaynaklanıyordu. 

Ama bunun normal 
olmadığını sonradan 

anladım.
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tamam dedi, normal, eğer yapamayacaksan bitsin. Fakat 
karşı tarafın ailesi, ablaları, annesi, yakınları ısrarla gelip 
gittiler, nişanlım için defalarca özür dileyerek. Ve ben 
bunu tekrar kabul ettim. Ama neden kabul ettiğimi 
ben biliyordum, biliyor musun? Kendime yazık ettim 
her şeyden önce, belki ona da yazık etmiş olabilirim. 
Hala kendimi ispatlama telaşındaydım. Hani aileme 
açıklayamadım ya, şöyle düşündüm “ha bak, gör sen! 
Biz tekrar nişanlanacağız, evleneceğiz, sen benim bakire 
olduğumu göreceksin”. Çok yanlış tabi. Şimdi kendimi 
çok tenkit ediyorum bu konuda ama çok geç kalınmış 
bir şey.

Peki onun ailesi ayrılık nedenini biliyor muydu?
Hayır! Onun ailesi kızıyordu bana yaptığı kıskançlıklara. 
Bana hak veriyorlardı. Oğullarını yanlarına alarak hep 
birlikte özür diliyorlardı. Tabi bu nişanlımın aile yapısıyla 
da  alakalı. Babası defalarca ayrılmış, çeşitli birliktelikleri 
olmuş. Benim eşim annesi ile babası ayrıldıktan sonra 
ergenliğe kadar annesiyle aynı yatağı paylaşmış. 
Özgüveni oldukça zayıf, insanlara güvenmeyen bir  
yapısı vardı. Hep bu özürlerin arkasından bunu da bana 
söylerdi. “Bunun seninle alakası yok, bu benimle alakalı, 
çocukluğumla alakalı. İnsanlara güvenemiyorum”, derdi. 
Daha çok evliliğimde söyledi bunu. 

Kıskançlık ne zaman fiziksel şiddete dönüştü?
Evlendikten  iki ay sonra. Oturduğumuz evin hemen 
yanında böyle büyükçe bir arsa vardı. Apartmanda 
birkaç abla, benim eşim birlikte çıktık. 1 Mayıs 
günü hava da güzeldi, orada voleybol oynuyorduk. 
Oynamamız sırasında eşim yanıma geldi, sert bir 
ifadeyle “hadi eve gidiyoruz” dedi. Ben de şaşırdım “Aa 
ne oldu, oynuyoruz bak ne güzel ” dedim. Şaşırdım, 
ne olduğunu anlayamadım. Eve geldiğimizde bana “top 
oynadığımız sürece seni takip ettim, -bizim apartmanda 
ailecek görüştüğümüz bir bey vardı- pencereden sürekli 
onunla bakıştınız.” dedi. Hayretler içinde kaldım. 
Aklımın ucundan geçiremeyeceğim bir suçlama. Şu anda 
bile geriliyorum anlatırken. “Yapma, yeter artık, kabul 
edemeyeceğim bu tür suçlamaları” diye haykırınca 
çok büyük bir dayak yedim. O dönem  kayınvalidemle 
beraber oturuyorduk. Kayınvalidem girdi araya, elinden 
aldı. 

Şikayet etmeyi düşündün mü? Kimseyle paylaştın 
mı bunu?
Çok detayları paylaşamadım. Ailem anladı tabi. Birkaç 
gün evden çıkamadım.

Kocan ne iş yapıyordu?
Mühendisti. Kariyeri olan, kendi dalında başarılı bir 
insandı.

Peki tüm bunları kendine nasıl açıklıyordun?
Ağırlıklı olarak şöyle düşündüm. Aile yapısını biliyorum, 
çocukluktan gelen bir problem var. Ve bu onun suçu 
değil. Belki birlikte elele verip bu rahatsızlığını tedavi 
ettirebiliriz diye düşündüm. Terapi de gördük. Acaba 
başarabilir miyiz diye düşündüm. 

Terapiste gitme talebi kimden geldi?
Yine bir dayak sonrası ailemin yanından beni almak 
için ikna ederken “ne istersen yapıcam” dedi. “Biz 
bunu herhalde çözemeyeceğiz, istersen bir doktorla 
görüşelim bize yardımcı olsun” dediğimde hemen kabul 
etti.

Yakın arkadaşlarına karşı tavrı nasıldı kocanın?
Dostlarla arkadaşlarla birebir ilişkisinde bir problem 
yoktu. Sadece onlarla alakalı benimle konuşmaları 
oluyordu. Şununla görüşme, şununla selamlaşma, şunu 
yapma, bunu yapma  gibi.
Hoşlanmıyorum onların hareketlerinden derdi. Ama 
onlarla konuştuğunda onlara hissettirmezdi, sadece 
bana söylerdi.

Bu senin hareketlerini etkiledi mi?
Tabii ki, hareketlerimi müthiş sınırlandırdı. Kendimi 
cendere içinde görmeye başladım. Müthiş baskı 
içindeydim.

Kılık kıyafetine de yansıdı mı?
Haftanın 5 günü çalışıyorsam bunun 3 günü diyebilirim 
ki sabah giydiğim kıyafet 2-3 kez değiştirilirdi. “Onu 
giyme bunu giy!” “Pencerenin önüne geç, eteğinden 
için görünüyor mu?” Gömlek düğmelerimin arasına 
çıtçıtlar diktirirdi. Bana bunu sonradan söyledi, 
ayakkabılarımın şekillerine bakarmış. Diyelim ki o gün 
evde olacağım. Ama kendisi alışveriş ya da başka bir 
nedenle dışarı çıkacak. Ayakkabımın giderken şekline 
bakarmış. Döndüğünde “dışarı çıktın mı” diye sorardı. 
Ayakkabılarımın duruşunda bir değişiklik olup olmadığını 
kontrol edip, dışarı çıkıp çıkmadığımı kontrol edermiş.

Ona her seferinde haber mi verirdin?
Ne diyebilirim ki? Bankada artık alay konusu olmuştum. 
Komşularım yarı şaka yarı ciddi alay ediyorlardı. Beş 
dakikada bir, on dakikada bir telefon ederdi, bankada 
mıyım, değil miyim. Eğer evdeysem, işten aniden gelirdi. 
Zaten bir süre sonra işimi bırakmak zorunda kaldım. 
Hastanelik olmuştum, sağlığımı yitirmiştim.

Dayak yüzünden mi?
Tabi tabi.  Balkonda çamaşır asarken karşı balkonda 
bir adamın bana baktığı gerekçesiyle attığı dayak 
sonucu kulak zarım patlamıştı. İşi nedeniyle küçük bir 
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şehirdeydik. İstanbul’a havale ettiler, ameliyat oldum. 
Bir süre sonra da ikinci kulağımdan ameliyat olmak 
zorunda kaldım. Kulağımda kalan iz, yaşadıklarımı hiçbir 
zaman unutturmuyor.

Peki işi bırakınca emeklilik hakkını 
kaybetmedin mi?
İsteğe bağlı emeklilik olarak primlerimi eşim ödedi. 

İşi bırakmaya sen mi karar verdin?
Ben karar verdim. O da tasdik etti. Çalışamaz hale 
geldim çünkü. Defalarca hastanelik oldum.

Çevrende bu duruma bir şey diyen olmadı mı?
Diyen oldu tabii. Artık bu duruma geldikten sonra çok 
kızanlar oldu; ailem, yakınım, çevrem, kardeşlerim 
özellikle. Kardeşlerim artık bana son derece kızmaya ve 
cephe almaya başladılar.

Ne diyorlardı?
Bırakacaksın diyorlardı.

Peki ama ne düşünüyordun, nasıl açıklıyordun? 
Kabullenmiş değildim. Artık öyle bir hale geldim ki 
gücüm kalmadı, sindirildim, eve kapandım, defalarca 
depresyonlar geçirdim. Sanki benim dışımda bir şey 
kurgulanıyor ben sadece ona uyuyorum gibi. Her 
ayrılığın sonunda eve dönüşlerim, birçok sınavdan 
geçtim ya, artık geçer not aldım, duygusu da var. 
İnanmak istedim ve hep denemek istedim.

Bunu başka kadınlar da yaşıyor mu, yaşıyordur 
diye düşünüyor muydun?
Valla hiçbir şey düşünemiyordum. Ben sadece çevremin 
bana acıyarak baktığını görüyordum. Beni evliliğimden 
ötürü sürekli tenkit ediyorlardı.

Bu arada iki kız çocuğu doğurup, büyüttün. Peki 
hamilelikten sonra bir şey değişti mi?
Şöyle anlatayım. Yağ kuyruklarının olduğu zamandı. 
Hamileyim. Çalıştığım bankanın arkasında büyük bir 
market var. Arkadaşlar yağ almaya gidecekler. Benim 
de hamileliğimde sevdiğim bir çikolatalı gofret var. Hala 
o gofretler aklıma geldikçe burnumun ucu sızlar. Ben 
de geleyim de gofret alayım dedim. Hem de yürüyüş 
yaparım. Ben çıktıktan sonra eşim aramış, nerde diye 
sormuş. Sonra döndük. Eşim geldi, birlikte gideceğiz. 
“Seni aradım, neredeydin” dedi. Ben de söyledim. Ama 
kabul etmedi. Yolda bana bir tokat attı. “Neredeydin, 
ne işin var, yalan söylüyorsun, doğru söyle” dedi. “eve 
gidelim, sen görürsün” dedi. Evde çok şiddetli bir dayak 
yedim. İtiraz ettim ya!

İtiraz etmesen?
İtiraz etmezsem o kadar şiddetli olmazdı. İşe 
gidemedim. Bankanın doktoru eve geldi. Bana rapor 
verdi. Aileme, arkadaşlarıma banyoda düştüm, dedim. 

Kızlarına karşı da kıskançlık gösterdi mi?
Çok. Şimdi evli olan kızım lisedeyken okula kadar 
gidip erkek arkadaşlarına “kızıma yaklaşmayacaksınız” 
demeye kadar. Dershaneden 15 dakika geç kaldı diye 
kızıma dayak attı. Benim araya girmemle şiddetli bir 
dayak yedim. Bardağı taşıran son damlaydı. Kızım evi 
terk etti. Teyzesinin yanına gitti. Ben felç olmaktan 
kıl payı kurtuldum. Geçici bir felç yaşadım. Bunu da 
küçük kızım izledi. Benim araya girip dayak yememe 
dayanamadılar. Özellikle büyük kızım bana kızmaya 
başladı. Bu evliliği nasıl sürdürdüğüme çocuk anlam 
veremiyordu. Zaman zaman anneannesine, teyzesine 
gidiyordu. Bana da giderek daha hırslı bakıyor, tehdit 
ediyordu.

Kocan sana yaptıklarını kızlarına yapmaya 
başlayınca ne hissettin?
O anki duygularımı nasıl anlatacağımı bilemiyorum. 
Hakikaten çok üzüldüm. Kendi yaşadıklarım beni 
çok yaraladı, çok üzüldüm, çok yıprandım. Ama ta ki 
çocuklarıma kadar. Çocuklarıma olduktan sonra bardak 
taştı. Artık onları da kaybedecektim. Karşılarında aciz 
bir anne. Artık bunu kabul edemedim. Çocuklarıma 
uygulanan şiddete seyirci kalıyordum. Kardeşlerim artık 
benimle görüşmez olmuştu. 

Şimdi kıskançlık deyince aklına ne geliyor?
Şiddet, şiddet, şiddet. Kıskançlık bir süre sonra 
şüpheciliğe dönüşüyor. 

Peki bu iş nasıl bitti?
Son şiddet olayından sonra boşanmak istediğimde 
anlaşarak tek celsede boşanmaya ikna etmeye çalıştım. 
Çünkü artık bir avukatın parasını karşılayacak durumda 
da değildim. Kabul etmedi. Ta ki büyük kızım (18 
yaşını doldurmuştu), “ben şahit olacağım” diyene 
kadar. O da çaresiz kabul etti. Çünkü çocuğunun 
mahkemeye çıkmasını istemedi. Boşandık. Mahkeme 
koridorunda tam ayrılırken benimle konuşmak 
istedi. Kuzenimin ısrarıyla dinledim. Bana “ biliyorum 
beni aldattın, yakında da evleneceksin” dedi. Ki ben 
kocamı aldatmadığım gibi hiçbir zaman aklımdan 
bile geçirmedim. Ben kulak zarımın patladığı dayak 
olayında hastanedeki doktor da polis de “şu anda 
kocanı içeri attırabilirsin, şikayetçi misin?” dedikleri 
halde, çocuklarımın babası diye şikayetçi olmadım. Beni 
anlayamayabilirlerdi, küçüklerdi. Beni suçlayabilirlerdi. 
Ruhen zedelenebilirlerdi. Ama şimdi her şeyi biliyorlar.
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Sıcak su belime akıyor; duşun altında öne doğru 
eğilerek, dikkatle küvetin kenarlarına tutunduğumda, 
dört ayaklı bir hayvan gibi, ağırlık merkezini 
omurgamdan kaydırmış olmanın hafifliğiyle nefes 
alıp vermeye başlıyorum; su yüzümde çapraz 
birleşip burnumun oluğundan yere dökülüyor. 
Şimdi bildiğim şeyin statüsünden hiç emin değilim; 
söylemeye çalıştığım şey kabul edilir standartlarda 
bir bilgi değil. Yaşadığım deneyim, benim tarafımdan 
ilk kez yaşanıyor ama kaynağı, bedenimin zamanda 
ve mekânda başlangıcı olan başka bir dişi vücutta 
bulunan bir tekrardan ibaret. Bana hiç anlatmadığı 
halde— benden önceki başlangıcımı bana nasıl 
anlatabilirdi ki?— iletmiş olduğu milyonlarca yıllık bir 
hafızaya dayanarak biliyorum ve korkmuyorum, tüm 
sıkıntıya rağmen… Senin vücudun da benimkine olan 
borcunun izini taşımayacak hiçbir zaman, benimkinin 
onunkine olan borcunun izini taşımadığı gibi. Ama 
o, benim, ben de senin izinle geri döndürülemez 
bir biçimde değiştik. Dünyaya hükmedenleri 
tamamen dışsal hale getiren, hiçbir politik bilgiçliğin 
denetleyemediği bu doğal süreç bizim olarak kalacak, 
tüm pazarlığa rağmen, doğurma yeteneği elimizden 
alınana kadar. 

Vücudunda hareket halinde bir canlı taşıyan, insan 
türünden de eski olan arkaik dişi… Kendisine tuhaf 
bedensel bilgiler aktaran gizli tarihin bile ne öznesi 
ne de nesnesi: O, tüm tarihlerin dışkıladığı abjekt. 
Julia Kristeva dişinin kültürle ve tarihle olan ilişkisini 
bu kavramla belirliyor. Abjekt’in ‘ne’ olduğunu 
anlatmaya çalışmak baştan kendini çelişkinin içinde 
bulmak demek olsa bile, elimden geleni yapmaya 
çalışacağım. Geçenlerde cinsiyeti erkek olan bir 
arkadaşım küçük kızına şişkin karnımı göstererek 
‘şaka yollu’ şöyle demişti: “Ay, insan içinde insan… 
Ne iğrenç!” Kızmadım. Zaten, konuyu bireylerden 
soyutlayıp anlamaya çalışınca kızacak ya da üstüne 

alınacak pek az şey kalıyor geriye. ‘İğrenç’, abjekt’in 
günlük dildeki anlamıdır. Kan, irin, ter, çöp, 
kadavra… Bunlar abjekt’i anlatmaya çalışan analitik 
bir sunumun örnekleridirler. Psikanalizin ayrıcalıklı 
örneği ise ‘bok’tur. Vücut sürekli kayıplar yaşayarak 
özerk hale gelir. Bedenimin ‘benim’ hale gelmesi için, 
onu, gövdemi ve özellikle bağırsaklarımı boydan boya 
kat eden kokuşmadan, ekşimeden, karışımlardan, 
değişimlerden ayrıymış gibi düşünmem gerekir. 
Dışarı attığım balgam, bağırsaklarımdan çıkan dışkı, 
gözeneklerimden sızan ter sayesinde, bedenim 
gözümde saflaşarak ‘kendi’ bedenim haline gelir, 
ya da ‘benim’ olur. Psikanalize göre, insan bedensel 
ayrılıkla ilkin anal atıklarla ilişkisinde yüzleşir ve başa 
çıkar. Çocuk tuvaletten kalktığında kendisinden 
atılmış olan karşısında büyülenir; dışkısı çocuğun 
verdiği ilk ‘eser’ olduğu için değil, çocuk ‘karşısına 
fırlatılmış olanla’ (ob-jekt), yani nesnenin somut 
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anlamı ile karşılaşmıştır ve böylece ilk özneleşme 
süreci de başlamış sayılabilir. Hâlbuki bok hiçbir 
zaman bir nesne olamaz aslında, iğrençlikle “nesne”lik 
arasında gidip gelir. O, nesneler dünyasının kıyısında, 
sınırlarındadır. (Kan, irin, ter, çöp, kadavra gibi…) 
Kristeva’ya göre, her gün dışarı attığımız bu ‘iğrenç’ 
sayesinde daha arkaik bir ayrılmayı – anne ile çocuk 
arasındaki ayrılmayı- tekrar eder ve böylece bu ilk 
ayrılığı kabullenmeye çalışırız.1 İçsellik boyutu da 
bu ayrılığı kabullenme süreci içinde başlar. Benliğe 
doğru yolculuk, vücudun kendi kendisine gönderme 
yapan egoizmi, ateizmi ile özerkleştiğinde başlar. 

Bok, bir nesne değildir, bir abjeckt’tir ama nesnenin 
nesne, öznenin özne olarak sahneye çıktığı bu steril 
dünya, bu ve benzeri abjeckt’ler sayesinde içinde 
güvenle yaşadığımız sıradan dünya haline gelir. Bazen 
dehşetle şunu hatırlarız: Nasıl şehrin altı kanalizasyon 
sistemiyle kaplıysa vücudun alt kısmı da bağırsaklarla 
doludur. Ve bu dünya, dehşetin denetlenebileceği 
yanılsaması üstünde durur. Temiz kalmak için 
dışkılamaya devam eder; tecavüze uğramış, 
hastalanmış, sakatlanmış, şiddete maruz kalmış olan 
bedenleri de abjekt hale getirir. Özne-nesne karşıtlığı 
etrafında dönen düşünce, karşıtlar mantığı ile işleyen 
‘rasyonel’ söylem, üçüncü kategori olan abjekt’e ya 
da dış-kılanan şeylere bir yer veremez. Abjekt’lerle 
ilişki, söylem dışı, ‘zor’ ilişkilerdir. Dünyayı ayakta 
tutan sembolik sistem, politik, sosyal, ekonomik ve 
metafizik söylemlerde ‘aşağısı ile yukarısı’ arasında 
ilişkiyi yukarısının lehine belirleyerek ve cazip kılarak 
abjekt’lerle başa çıkılması sürecinin en güçlü aracını 
ele verir. 

Doğum, kültürel olarak “Çok güzel bir olaydır, 
tabii…” ama her ne kadar itiraf etmesi zor olsa bile 
‘iğrenç’tir. Yeni doğmuş bebek de doğum yapan 
anne de abjekt’tir. Her ayrım, ondan ayrılışla delice 
bir pazarlığa bağlı olduğu sürece, ‘anne’ en dehşet 
verici olan, ilk ‘abjekt’tir. Bu ‘abjekt’ ontoloji öncesi 
ve ötesidir çünkü ‘şey’ bile onun vücudunu ‘abjeckt’ 
hale getiren bir fırlatmaya, doğuma bağlı olacaktır. 
Yalnızca anne değil, doğurma potansiyeline sahip 
olduğu adet kanamalarıyla işaretlenen dişi abjekttir. 
Dinin gözünde, adet kanamaları gören kadının ibadet 
bile edemeyecek kadar kirli sayılması, dişi vücudun 
verimliliği karşısında baba-erkil düzenlerin yaşadığı 
dehşetin bir ifadesidir yalnızca. 

Peki ya şu masada oturma mücadelesi veren ben (bu 
benin üstünü çiziyorum),  hamile, gramer kurallarının 

başa çıkamadığı çifte bir vücut, bugüne kadar yaşamış 
olduğum her şeyin evvelini mi görüyorum? “Ve o an 
Meryem’in bebeği içinde sıçradı” diyor Kutsal Kitap 
bir yerlerde. Doğum bu sıçramayla kıyaslandığında 
yaşamın başlangıcı değil, dünyaya gelişin başlangıcı 
olabilir ancak. Yaşam doğumu aylarca önceliyor. 
Her ne kadar düşünmesi imkânsız olsa ve insanı 
aklını kaçırmanın sınırlarına taşısa bile, başka bir 
vücudun deneyimiyiz ilkin. Ve bu deneyimi hızla 
paylaşmaya başlıyoruz. Varlığın sahibi belirsizken, 
vücudu içeriden başka bir vücudun sınırları olan 
dişi, bir metaforun hayatıdır belki, belki de içindeki 
hayat metaforunun hayatıdır. O, aylar süren bir 
çifte yaşamın içinden hayatı ve ölümü verir. Hayat 
ve ölümün birlikteliği gibi, dişi ve erkek ayrımı da 
hamile vücudun belirsizliğinde birlikte bulunur. Dişi 
ve erkek arasındaki ayrım gebe bedenin gücüne 
tamamen dışsal değildir; erkek cinsiyeti de önce 
kadın vücudunda üretilir. Cinsiyet farkını önceleyen 
cinsiyet farkı…

Anne ve bebek arasındaki ilişki tek bir vücutta 
gerçekleştiği süreç içinde bile özneler-arası bir 
ilişki değil, abjeckt’ler arası bir ilişkidir. İçerden 
dışarıya, dışarıdan içeriye. Ve sonunda akıp gidecek 
olan plasenta… Her türlü özdeşliğe tehdit, bakan, 
besleyen, kirlenen, temizlenen sıvı… Vücutlar 
arasındaki sınır probleminin ve iletişimin yeri. Birbirine 
bağlanmış iki beden arasında bir mors alfabesi… 
Suyun içinden konuşuyorum… Vücudumun sınırını 
artık bilmiyorum. Birden hacim kazanıyor, bazen de 
bir-iki kiloluk bir et parçası oluveriyorum. Dıştaki 
vücut olmama karşın içerden hapsedilmiş gibiyim. 
Büyüdükçe bir şeyler yer açıyor, zorlanarak. Ama 
sen, çoğunlukla deniz altında yüzen bir balık kadar 
minnet duygusundan uzak ve rahatsın sanki... 
Kalbim çok hızlı çarpıyor; çişimi tutamıyorum, çok 
yorgunum, beklemekten sıkıldım, yalnızım, artık 
kimseye ayak uyduramıyorum. Bunların hiçbirisi 
senin suçun değil. Beni zarflamış olan dış vücut 
neye benziyor? Beni fırlatacağı zaman yaklaştıkça 
müthiş bir dehşet kaplıyor içimi! Ve iç vücut daha 
önce kimsenin benden talep etmemiş olduğu şeyleri 
istiyor: “Beni nefessiz bırakma”, “Artık bağları 
olmayan ayakkabılar giy”, “Sinemaya gidip dolby-
stereo film seyretme” vs. vs…. 

1. Julia Kristeva, Pouvoirs de l’horreur, Essai sur 
l’abjection, Editions du Seuil, 1980, s.127.
* Bu yazı yıllar önce, Hayalet Gemi’de yayınlanmıştı.
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Altı yıl boyunca evli olup anne olmamak, her zaman 
mazeret belirtilmesi gereken bir eksiklikti. Bu konuda 
karşılaştığım sorular ve sorgular benim gibi birçok 
kadın için kadınlığın başa çıkılması zor hallerinden 
biri olmuştur. Öte yandan 
kadınlığın hep eksik 
olmak demek olduğunu 
hayatın birçok cephesinde 
yaşamışken, anneliğin de 
bunun bir başka cephesi 
olacağını hesaba katmadan 
içten içe bir gün doğurursam 
tamamlanırım sanmışım. 
Hâlbuki annelik meğerse 
başka türlü bir eksiklik 
demekmiş.

Annelik benim başıma 
aklımın ucundan 
geçmeyecek bir dolulukla 
geldi, çünkü ikiz annesi 
oldum. İkiz anneliği farklı bir 
yoğunluk olunca, yüzüme 
vurulan eksikliklerim de 
daha fazla oldu. İki tane 
minik bebeği doğurup iki ayrı 
memeye verdikleri zaman 
ben de anneliğe adım attığımı hissettim. Aslında bu ilk 
emzirme deneyimi sırasında, artık mücadele etmem 
gereken önemli bir cephe açıldığını bilmiyordum. 
O an sadece ilk altı ay bebeklere anne sütü vermem 
gerektiği ve sütümün de bebeklerime yeteceği yönünde 
herkesin hemfikir olduğu bir bilgiye sahiptim. Ancak 
bilgi ve deneyim arasındaki o boşluğun bir iktidar alanı 
olduğunu da sanırım hamileliğin ve anneliğin büyülü 
atmosferinde unutmuş olmalıyım. “Altı ay sadece 
anne sütü” kuralının da bu boşluğu dolduran bir devlet 
politikası olduğunu zaman içinde anladım. 

Yaklaşık 30 yıl kadar önce –hazır mamaların yaygınlaştığı 
‘70’li yıllara tekabül ediyor olsa gerek- anne olmuş 
kadınlardan dinlediklerimden bildiğim kadarıyla,  anne 
sütünün yetersiz bir besin olduğu söylenerek bebeklere 
hazır mama önerilmiş. Anne olmuş bir kadına sütünün 

bebeğine yetersiz geleceğini söylemek bir mama 
pazarlama stratejisiydi, ancak bununla birlikte ve 
bundan da öte şimdi anlıyorum ki böylelikle kadınları 
doğurdukları bebekleri besleyememe hissiyle baş başa 
bırakmışlar. Bedenlerinden gelen sütün bedenlerinden 
çıkmış olan bebek için yeterli olmadığını hissetmek çok 
büyük bir eksiklik duygusu olsa gerek. 

Şimdi ise anne sütünün bebekler için en iyisi 
olduğu biliniyor. Bu durum kadınların bedenleriyle 
barışmalarına ve bebekleriyle emzirme üzerinden 
keyifli bir ilişki kurabilmelerine yaramış olsa gerek. Ama 
bir yandan da bunun bir devlet politikası haline gelmesi 

ve “Altı ay sadece anne sütü” 
diye sloganlaştırılması başka 
bir taraftan kadınların sırtına 
yüklenen bir yük olabiliyor. 
Özellikle de benim gibi iki 
ya da daha fazla bebek sahibi 
olmuş kadınlar için. 

Öncelikle sağlık ocakları 
ve doktorlar, aslında 
gayet olumlu bulduğum 
anne sütünü teşvik 
etme konusunda öyle 
ileri gidiyorlar ki, sanki 
sütünüzün yetmeme ihtimali 
yok, sanki her kadın aynı, 
sanki yetersiz süt sizin 
yanlış beslenmenizden 
ve yanlış emzirmenizden 
kaynaklanıyor. Doktor 
kontrolleri, aşı günleri ve 
gündelik hayat içerisinde 

karşılaştığım tüm doktor ve hemşireler, sütümün 
kesinlikle ikiz bebeğe yeteceğini iddia ettiler. Tabii ki 
bunun en temel nedenlerinden biri, sütün, annenin 
kendine bu konuda güveni olduğu müddetçe daha 
kolay geleceği yönündeki düşünce. Hâlbuki bu konuda 
hiçbir görüş belirtilmediği zaman ya da sorduğum ve 
ihtiyaç duyduğum kadar bilgilendirildiğim zaman kendi 
bedenimi ve bedenimden gelen sütü daha kolay kontrol 
edebileceğime inanıyordum. 

Doktorların bu konuda çok iddialı olmalarının diğer 
bir nedeni ise herhalde kendi söylemlerinin karşısında 
çok güçlü başka söylemleri yenmeye çalışmaları. 
Daha sağlık ocağından çıkmamdan başlayarak yolda, 
mahallede, apartmanda, evde herkes sütünüzün iki 
bebeğe kesinlikle yetmeyeceği konusunda o kadar 
emin ki. Bu sefer her şey tepetaklak oluyor. 

fikri takip
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Gelelim benim emzirme deneyimime. Benim kızlar 
saatlerce emmek istiyorlar, emiyorlar. Onlar emdikçe 
süt çekiliyor, hâlâ emmek istiyorlar. Kendimi berbat 
hissediyorum. Tıp doktorları yanılmıyorsa onlar 
emdikçe süt gelmeli ve yetmeli. Biraz ara veriyorum. 
Diyorlar ki yirmi dakikada süt kendini toparlarmış. 
Su içiyorum bol bol. Ama yetmiyor. Bir yandan barut 
fıçısıyım, annem sütün yetmiyor, mama verelim 
diyecek diye fırsat vermemeye çalışıyorum. Çünkü 
altı ay sadece anne sütü! Annem de benim barut fıçısı 
halimi görüp ağzını açamıyor ama bazen dayanamayıp 
söyleniyor: “Aç bu çocuklar”. 

Çok daralırsak biraz mama veriyorum, ama her 
seferinde ciddi bir suçluluk duygusuyla. Her 
seferinde sütümün kesilmesine neden olacak kötü 
bir şey yaptığımı düşünerek. O arada bir doktor filan 
gördüysem uyarıyor beni: “Mama vermiyorsun değil 
mi?”. Yok diyorum, verir miyim hiç! Tekrar başa dönüp 
arada verdiğim mamalardan vazgeçmeye çalışıyorum. 
Olmuyor. Olmadıkça ben geriliyorum. Bir yandan 
da mama vermemeye çalıştıkça çevreden “Mama 
veriyorsun değil mi?” sesleri... “Yok senin sütün yetmez, 
nasıl yetsin? Bunların kırkı çıksın sütten kesilirler! Zaten 
mama aldılar mı bir daha seni istemezler”. Bu sefer bir 
korku sarıyor, sütten kesilirlerse ne olacak? Hâlbuki 
onlar için en iyisi anne sütü. Şimdi mama verirsem 
kesilecekler mi? 

Bir yandan da yeni doğmuş bir bebeğin emme süresinin 
ne kadar uzun olabileceğini bilmediğimden, uzun uzun, 
saatlerce emen bebeklerimin doymadan boş memeye 
sarıldıklarını düşünüyorum. Tabii bu benim için gün 
boyu sürekli emziriyor olmak anlamına geliyor ki, 
sadece anne sütü diyenler annenin bu durumda kendini 
nasıl hissedebileceğini hiç hesaba katmıyorlar. 

Bu söylenenlerle boğuşmam ve biraz toparlanmam bir 
buçuk - iki ayımı aldı. Eğer ben söylenenlerin etkisinden 
kendimi kurtarmasaydım ve annem de bu konuda 
bana destek olmasaydı muhtemelen bebeklerimi çok 
kısa sürede emzirmekten vazgeçecektim. Bu sürenin 
sonunda fark ettim ki kendimle ve çocuklarla, ‘eksik 
anne’ olmamak için mücadele ediyormuşum meğer. 
Doktorların lafını dinlesem sütüm yeteceği halde 
yetirememek benim suçum olacak, eğer deneyimli 
anneleri dinlersem sütüm yetmeyeceği halde yetirmeye 
çalışmak benim hırsım. Her iki durumda da anneliği 
becerememiş olacağım. Meğer asıl korkum buymuş. 

Bir buçuk ayın sonunda karar verdim. Günde bir defa, 
kendimi ve bebekleri rahatlatacak bir saatte mama 
vereceğim, ne daha fazla ne de daha az. Ben kararımı 

verdikten ve emzirme konusunda hem ruhumu hem 
bedenimi rahatlattıktan sonra, bir de etrafta konuşanlar 
azaldıktan sonra emzirmek o kadar kolay ve zevkli bir 
hal aldı ki. 

Tabii ki bu eksiklik duygusu sadece emzirme üzerinden 
gelmiyor. Bebek bakımı noktasında, her konu aslında 
benzer bir mücadeleyi gerektiren bir cephe açıyor. 
Ne yapsan yetersiz kalıyorsun. Az giydiriyorsun, 
sokağa çok çıkarıyorsun, emziğe alıştırıyorsun ya da 
alıştırmıyorsun, çok kucağa alıyorsun ya da az kucağa 
alıyorsun... 

Bir ayını doldurmamış bebeklerle ülkelerarası yolculuk 
yaptıktan sonra, bana, onları her türlü ortama 
sokmak çok normal gelirken, daha doğrusu bunu 
hiç sorgulamamışken sokakta karşılaştığım kadın 
ve erkekler için bebeklerimi sokağa çıkarmam çok 
anormal bir davranıştı. Hem gözler hem de sözler bana 
bebekleri niye dışarı çıkardın derken aslında “İki tane 
yeni doğmuş bebeğine evde bakmak varken sen neden 
sokağa çıktın?” diye soruyordu. O bakış ve sözlerde 
bariz bir şekilde hissettiğim şey, sadece bebeklerin 
sağlığını değil, yeni adım attığım annelik konumunu 
da fena halde tehlikeye attığımdı. “Şu çocuklar hasta 
olmasa bari,” dendiğinde, kendi keyfim için sokağa 
çıkmış olmaktan dolayı suçluluk duymam gerekiyordu. 
Hayatımda kökten değişen onca şeyin arasında 
bebeklerimle neleri eskisi gibi yapabildiğime göz 
atarken ve yapabildiklerimden güç almaya çalışırken, 
artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağına inanmam 
gerekiyordu ve buna inanmam da ancak dışarıda 
bir yürüyüşe çıkmamın bile tepkiyle karşılanmasıyla 
mümkündü. 

Bütün bunlarla başa çıkmak için çok kararlı olmak 
gerekiyor. En önemlisi de yeni doğmuş bebek kokusunun 
keyfini çıkarmak için çok az vakit varken, bütün bunlarla 
da canını sıkmadan mücadele etmek gerekiyor. Çoğu 
zaman sinirlenip tepki verdiğinde, bu da lohusalığına 
bağlanıyor ve yine eksikli hissettiriliyorsun. Anneliğin, 
bedeninin kaldıramadığı bir yük olduğu söyleniyor. 

Kısacası, anne olunca tamamlanırım sanmakla hata 
etmişim. Tümden eksildim bu sefer. Tamamlanmanın 
bir yolu olmadığını, bunu aramanın da eksikliği baştan 
kabullenmek olduğunu böylelikle anlamış oldum. Yine 
de iki kız çocuğu annesi olarak hem kendim hem 
de kızlarım için, hem kendimle hem de yaşadığımız 
dünyayla mücadele ederken bu tür tuzaklara düşmemek 
çok zor. Tuzağın farkında olacak deneyime sahip olsam 
bile... 
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Biz kadınların hayatında önemli iki büyük zorluk var. 
İlki, sevgili ya da koca olarak hayatlarımıza giren 
adamlar, ikincisi çocuklar. Çocuklar her zaman 
kadınların birinci efendileri. İkinci efendiler de şahsi 
deneyimlerimizden çıkarttığımız üzere erkekler. İkisi 
de hayatlarımıza hükmeder ve biz de ‘paşa paşa’ itaat 
ederiz onlara. Onlardan ayrı, kurtulmuş bir hayat ne 
mümkün! Hepimizin hayatından gelmiş geçmiş iyi kötü 
en az bir erkek mevcut (gerçek rakam saklı kalsın). 
Ve biz kadınlar, neye mal olursa 
olsun bu iki efendiden vazgeçmeyi 
ya da hayatımızda onlara daha az yer 
vermeyi düşünmeyiz, de ki düşündük, 
eyleme geçirmeyi beceremeyiz. 
Aksine onlarla yaşamanın güzellikleri, 
erdemleri, mutluluğu üzerine atar tutarız. Erkeklerin 
ve çocukların hayatlarımızı nasıl zorlaştırdığını 
kendimizden gizlemeye çalışırız. 

Erkekler mi zor çocuklar mı zor derseniz bunun 
cevabı bende flu. Zira bende çocuk yok. Dolayısıyla 
bir kıyaslama yapamayacağım. Ama çocuklu ve erkekli 
kadın arkadaşlarımın anlattıklarından yola çıkarsam, 
erkekler daha zor gibi. Çünkü çocuklarımıza karşı derin 
bir sevgi besleriz. Bu sevgi onca yükü hafifletebilir. 
Kocalara karşı kadınlarda ne kadar sevgi mevcut? 
Bana öyle geliyor ki, sevgiden ziyade nefret, öfke ve 
pişmanlık daha sık rastlanılan duygular. 

Okumuş, avukat olmuş, avukat bir erkekle evlenmiş, 
çocuk yapmış, evlilik adamın özel çabalarıyla yolunda 
gitmeyince boşanmış, boşanınca tıpkı evli olduğu 
zamanlardaki gibi çocuk sahibi olduğunun farkında 
olmayan, bunu önemsemeyen kocasından dert yanan 
bir arkadaşımla bu konu üzerine telefonda konuşuyoruz. 
Benim anladığım, adamlar evliyken de sorumsuzlar. Bir 
çocukları olmuşsa bile çocukla kendileri arasında ilişki 
neredeyse yok gibi. Arkadaşımın tek yardımcısı tahmin 
ettiğiniz üzere annesi. O da bu aralar hastalanınca, 
arkadaşım iş, ev, çocuk üçgeninde boğulmaya başlamış.
Aynı sorundan başka bir okumuş, eli kalem tutan 
arkadaşım da muzdarip ne yazık ki… Onun da can 
simidi annesi. Kim bilir bu çarkın içinde kaç milyon 
böyle kız evlat ve onun çocuklarına bakan anne var. 
Erkeklerin ve devletin kendinden uzaklaştırıp, yok 

saydığı bu çocuklar sadece anneleri tarafından değil, 
annelik kurumu üzerinden bakılıp büyütülüyor. Bokları 
temizlenip, yemekleri yediriliyor, hastalanınca doktora 
götürülüyor, dişinden emeklemesine, yürüyüşüne 
dek tüm değişiklikler an be an takip ediliyor, kaygılı, 
tedirgin, evhamlı bir psikolojiyle ömür boyu sürecek 
olan meşakkatli bir kariyere böyle başlanıyor. Bundan 
sonra çocuklarınız kaç yaşına gelirse gelsin sizin için 
değişen bir şey yok, aslen siz bir annesiniz ve bir 
annenin tanımlanmış, belirlenmiş vazifeleri vardır, siz 
de bu sınırlar içinde dolanıp durursunuz.

Üstelik bu vazifeler sadece çocuğa karşı tanımlananlarla 
sınırlı değil ne yazık ki. Bu konuya girmeden önce kısaca 
şunu belirtmek isterim, toplum tarafından parmakla 
gösterilen bir anne olmanın önkoşulunun şuurlu ya da 
şuursuz hiç önemli değil, annelik kurumuna üye olmanız, 

o bataklığa saplanmanızdır. Annelik 
kurumu sadece bir annenin olması 
ile de yürümez. Onun, patriarkanın 
göz nuru olan aile kurumuna ihtiyacı 
vardır, hem de yıkıldığı söylenen 
geniş aile kurumuna. Annelik anneden 

kıza, kaynanadan geline aktarılan bir deneyimdir. Bu 
deneyimin altın kuralı, annelikte rol alacakların sadece 
anne ve ailenin diğer kadınları arasındaki iş bölümü 
olduğudur.

Peki ya babalık?
Annelik, babalığın olmadığı yerde vardır, orada 
serpilip büyür. Hatta özellikle babalık olmasın diye 
yaratılmıştır adeta. Aksi olsaydı anneliğe gerek 
kalmazdı. Yani şöyle: Anne ve babanın çocuklarla 
ilgilendiği, işten eğlenceye tüm vakitlerini anne baba 
değil de ebeveyn olarak örgütledikleri, çocuğa karşı eşit 
sorumluluklarla yaşadıkları bir yerde olan şey annelik 
değil ebeveynliktir, ebeveynler arası işbölümüdür. Ama 
bugün yaşanan maalesef ebeveynlikten uzak, cinsiyetçi 
bir aile kurumudur ve onun ürettiği annelik kurumudur. 
Devam edersek, anneliğin oluşması ve kökleşmesine 
neden olan önemli unsurların başında bir türlü icat 
edilmeyen babalık gelir. 

Erkeklerle kadınlar evlenip çocuğa karışmazlar. 
Evlenenler kadınlardır ve kadınlar çocuğa karışıp, 
‘kavuşurlar’. Evlilik kadınlarla erkekler için aynı anlama 
gelmez. O yüzden çocuklarla ilişki de kadın ve erkekte 
farklı cereyan eder. Kadınlar evlenip çocuk yaparlar ve 
sanki erkekler de bu oyunun parçasıymış gibi, oynarlar. 
Erkekleri babaymış gibi gösteren oyunda roller erkeğin 
karısının yanı sıra aile içindeki tüm kadınlar ve sözde 
çekirdek ailenin dışında olan kaynana ve anneler 
tarafından da bölüşülür. Bu bölüşümde sadece çocukla 
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ilgilenme yoktur. Çocuğun babası ile de bu kadınlar 
dolaylı olarak ilgilenmiş olurlar. Çocuğun bakımı geniş 
aile üyesi kadınların arasında yapılınca babaya ve aynı 
zamanda devlete yapacak pek bir iş kalmaz. Öte 
yandan annesi, akşam eve ‘yorgun argın gelen’ kocaya 
bebeği sevmesi, onunla ilgilenmesi, babalık yapması, en 
iyi ihtimalle çocukla bir iki saat geçirmesi için uğraşır 
ki -bu çok uzun bir zamandır bir babanın evladıyla 
ilgilenmesi için- o da yanında mutlaka annesi olacak 
ve sürekli olarak “Babası bak çocuğumuz ne yapıyor, 
babası bak ilk dişi çıktı,” diyerek kocaya ve bebeğe baba 
olmayı dışarıdan öğretecek. Uzun lafın kısası, kadınlar 
erkeklere baba olduklarını hatırlatıyorlar, öğretiyorlar, 
onları baba imiş gibi gösteriyorlar. Çünkü anneliğin 
önemli kurallarından biri de bu. Çocuğa, “Bir baban var 
yavrum,” fikrini vermek. 

Erkekler için hiçbir zaman temel işleri olacak babalık 
diye bir kurum olmadı. Onlar babalık kurumu üyesi 

oldukları için işten ayrılmazlar, babalarından özel 
olarak çocuk yetiştirme nasihatleri almazlar. Bebeğin 
gazı nasıl çıkartılır, nasıl uyutulur, neresinin ağrıdığını 
anlatamayan o minik yavrunun ağrısının kaynağı 
nasıl bulunur, bilmezler. Onlardan çıksa çıksa baba 
çıkar ki, çok az sayıda erkekten bahsediyoruz. Gerisi 
büyük işlerin efendisi olmak için yaratılmış. Bir kısmı 
dünyayı sömürür, bir diğer kısmı da bu sömürüye 
karşı devrim yapmak için uğraşır, kimi bilim adamı 
olur, kimi sanatçı. Her şey olur da bu yüce adamlardan 
baba ve hayat arkadaşı olmaz. Zorlayanın eli boş kalır. 
Baba olabilecekten hayat arkadaşı, hayat arkadaşı 
olabilecekten baba çıkmaz. Ekseri ikisi de olmaz ya!
Annelik ev içine kitlenmiş, nerede olursa olsun aklı 
oraya yoğunlaşmış bir örgütlülük hali. Kadınlara epeyce 
zarar veren bir örgütlülüktür bu. Kendine zaman 
ayıramama, aileye artan bir bağımlılıkla bağlanma, 
çocuğuma yeterince zaman ayıramıyorum diyerek en 
ufak şeyde kendini suçlama, hangi sınıftan olursa olsun 
çalışırken günün her saati kafasının bir yerinde acaba 
uyudu mu, bir yeri ağrıyor mu, gazını çıkardı mı gibi 
boktan konularla meşgul olmaktır. 

Hep böyle mi devam edecek?
Çocuk doğurmak kadınlar için çok önemli bir 
mesele. Kadınlar istiyorlarsa doğurabilmeli (bana 
kalırsa mümkün oldukça doğurmamayı seçmeli), ama 
doğurdukları çocuklara ebeveynler birlikte bakabilmeli, 
bunun dışındaki zamanlarda günün her saati herhangi bir 
ücret ödemeden çocukları bırakabilecekleri kreş, çocuk 
bakım evleri olmalı. Ayrıca ebeveynlerden birinin çocuk 
bakımı için evde çalışmak zorunda kaldığı dönemlerde 
de sosyal güvencesinin devem etmesi gerekir. Yine 
bugünkü haliyle evde annelik ve ev kadınlığı yapan tüm 
kadınların sosyal güvenceye kavuşması, medeni hali 
bekâr ya da dul olan anne ya da anne adaylarının konut, 
barınma ve sosyal güvencelerinin devlet tarafından 
karşılıksız olarak sağlanması gerekir.

Bütün bunlara kavuşabilmek için biz kadınların ev 
içinde kadın erkek işbölümüne karşı mücadeleden 
vazgeçmeden, erkeklerle aramızdaki cinsel 
mücadeleyi unutmadan her gün ama her gün kendimizi 
yenileyerek, erkeklere ve erkekliğe karşı duruşumuzu 
daha netleştirerek yürümemiz gerekiyor. Bakmayın 
siz kelimeler dünyasının bu devasa ifade gücüne. 
Şunu demek istiyorum, işe, zaman zaman yeterince 
can sıkıcı olan büyük anneleri ya da diğer kadınları 
mümkün olduğunca katmadan, aslen adamları katarak 
biz bu çocukları nasıl büyütebiliriz sorusuna birlikte 
cevap aramak. Elbette sosyal ‘devlet babayı’ ve onun 
olanaklarını da atlamadan.
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Amargi Sınır Ötesi Buluşmaları’nın ikincisi Ağustos 
ayında, Ayşe Dayı ile  “ABD Deneyimi Üzerinden 
Kadınların Üreme Sağlığı Hizmetlerinde Güç 
Kazanımları” ve “ABD’de Feminist Hareketin 
Dünü ve Bugünü” başlıkları altında gerçekleştirildi. 
ABD’de Towson Üniversitesi Kadın Çalışmaları 
Bölümü’nde Yardımcı Doçent olarak çalışan Ayşe 
Dayı, 2007’de üniversite dışında kurduğu Ulusötesi 
Kadın Konuları Merkezi’ni (Center for Transnational 
Women’s Issues, www.c4twi.org) yönetiyor. 
Araştırma konuları arasında Amerikan Kadın Sağlığı 
Hareketi’nin tarihi ve mirası, kadın sağlığı ve üreme 
sağlığı hizmetlerinin tıbbileşmesi, ulusötesi feminizm, 
poststuctural –yapısal sonrası- ve postmodern 
feminist teori ve metotlar ile kadın sağlığını sanat 
yoluyla araştırma/aktivist projeler yaratma yer alıyor. 

Kadın üreme sağlığının bir alan olarak feminist 
hareket içindeki yeri ve bunun tarihsel süreciyle 
başlayalım. Amerika’da nasıl gündeme 
geldi bu konu?
Üreme sağlığı Amerika’da ikinci dalgayla ortaya çıkan 
ve daha çok, var olan sorunlar nedeniyle kadınların ve 
feministlerin üzerinde yoğunlaştıkları bir alan. Aslında 
şöyle bir yanlış anlaşılma var: Sanki kürtaj bir anda 
sorun oldu; kadınlar doğum kontrolünü sanki ‘60’ların 
sonunda bir anda fark ettiler. Öyle bir şey yok tabii. Bu, 
esasında 1800’lerin sonunda başlamış bir hareket. Bu 
hareketin öncülerinden biri,  Margaret Sanger. Kendisi 

hemşire… 1900’lerin başında kendi deneyimlerinden 
yola çıkarak –ve ayrıca, doğum sırasında ya da kendi 
kürtajını yapmaya çalışırken yaşamını kaybeden 
kadınları görerek “Kadınlar üreme konusunda kendi 
bedenlerinin kontrolünü üzerlerine alabilmeli” diyerek 
‘doğum kontrolü’ kavramını koyuyor ortaya. Böyle 
başlıyor süreç. Kürtaj da, hele Amerika’yı düşünürsek, 
‘60’ların sonunda bir anda çıkmıyor ortaya. Onun da 
1800’lere uzanan bir tarihi var; bir yasal oluyor, bir yasa 
dışı kalıyor. Doktorların, kilisenin, politikacıların, her 
birinin bir tavrı var. ‘60’ların sonunda üreme meselesi 
bir gündem halini alarak ikinci dalga hareketinin de ana 
konusu oluyor. Kürtajın yasal olmaması birçok sorun 
yaratıyor: Her kadının ulaşamayacağı kadar pahalı, 
çok acılı –çünkü ağrı kesici vermeyebiliyorlar- ya da 
güvensiz olması sorunlar arasında. Veya mesela adamlar 
kürtajı yaparken taciz de yapıyor. Kadınlar, bütün bu 
sorunların ortadan kaldırılmasına yönelik bir harekete 
başladıklarında, o hareketin devamı niteliğinde başka 
bir adım daha atarak, kürtajın yasallaşmasını talep etti. 
“Yasallaşmayacaksa da kendi imkânlarımızı yaratalım,” 
dendi. Doğum kontrolünde de yine 1800’lerden 
gelen ama hep süregelen sorunlar var. Kadınların, 
1969 yılında düzenlenen bir kadın konferansında, 
doktorlardan gördükleri muamelelerin benzerliğini fark 
ederek başlattıkları Boston Kadın Sağlığı Kolektifi var. 
Onun yanında Chicago’da kurulan ve Jane’ler denen bir 
grup kadın var ki kendi kendilerini eğiterek kadınlara 
kürtaj hizmeti sağlayan bir grup kadından oluşuyor. 
Black Women’s Health Project (Siyah Kadın Sağlık 
Projesi) var, siyah kadınların üreme sağlığıyla ilgileniyor. 
Çünkü hareket gösteriyor ki göçmen kadınlara, siyah 
kadınlara, yoksul kadınlara yönelik çok daha büyük 
ayrımcılıklar var. Mesela kısırlaştırmalar uygulanmış. 
Yoksul, siyah ve aklî dengesi yerinde olmayan kadınlara 
–ki bu kategori gayet geniş tanımlanarak cinsiyet 
düzenine uymayan kadınları da cezalandırmak için 
kullanılmış- istem dışı kısırlaştırma yapılarak veya uzun 
dönemli doğum kontrol hapları verilerek üremeleri 
engellenmiş. Östrojeni çok yüksek olan ilk doğum 
kontrol hapı, tam bilgi verilmeden Porto Ricolu kadınlar 
üzerinde deneniyor. Siyah Kadın Sağlığı Projesi’nde de 
olduğu gibi bu kadınlar da, beyaz Amerikalı feministler 
doğum kontrol hakkını ararken, “Biz de istem-dışı 
kontrole, kısırlastırmalara karşıyız” diyor. Hem güvenli 
doğum kontrolü hem de istediğimiz zaman üreyebilme 
hakkı istiyoruz diyorlar. Amerikan feminist hareketi de 
böyle böyle zenginleşiyor. 

Hareketle birlikte herkes kendi deneyimini 
paylaştığında mı gelişiyor süreç?
Evet. Kadınlar konuşmaya başlayınca gelişiyor hareket. 
Yine 1970’lerde Amerika’da, önce güneyde sonra 
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ülke çapında ortaya çıkan bir durum var: Siyah ve 
fakir kadınların, yanlış bilgilendirilerek ya da hiç 
bilgilendirilmeden, doğum hizmetleri karşılığında 
kısırlaştırılmaları. Mesela, Dorothy Roberts’ın 
kitabından referansla, 1973’te, güneyde, federal 
devlet parası / programları kullanılarak yılda 100 bin 
– 150 bin siyah kadın ve genç kız kısırlaştırılmış ki bu, 
Nazilerin 1930’lardaki kısırlaştırma 
programı rakamlarına eşit. İşte 
bunlar ortaya çıkmaya başlıyor 
o dönemde. Ve feminist hareket 
bu tip olayların tek tük vakalar 
olarak nitelendirilemeyeceğini, 
sadece doktorların önyargılarından 
kaynaklanmadığını, aksine sistematik 
bir yaklaşım / uygulama olduğunu 
söylüyor.  Sonuçta, bu kadınların, onların oluşturduğu 
örgütlerin ve siyah kadınların deneyimlerinden gelen, 
tüm bunların sentezi bir hareket çıkıyor ortaya. 
Hareket, “Yaşananlar ‘tıbbileşme’yle çok alakalı,” diyor. 
“Biz vücudumuz üzerindeki kontrolü giderek kaybettik. 
Kendi sağlığımız üzerinde, üreme sağlığımız üzerinde 
kontrolümüz yok,” diyor. ‘Üreme sağlığı’ bu şekilde, bu 
söylemle giriyor literatüre. Kadınlar Batı tıbbına üreme 
sağlığı altında giriyor. Kadın sağlığı hep üreme sağlığı 
diye anılıyor uzun süre. Hâlâ da büyük ölçüde öyle gelir 
akla. ‘Kadın hastalıkları’ diyoruz mesela. Ama öbürüne 
‘erkek hastalıkları’ demiyoruz. Üroloji diyoruz, daha 
genel bir ismi var. 

Tarihsel açıdan nasıl böyle gelişti peki?
Feministler, tarihsel bir açıklama getiriyor 
deneyimlerine. Batı’da, Ortaçağ’da üniversiteler kilise 
çatısı altındaydı. Tıp okunursa burada okunuyordu. 
Fakat tıp, üniversite okumayanların uygulamasına 
engel kapalı değildi o zamanlar. Bir usta-çırak ilişkisi 
içinde, öğrendikleri şeyleri uygulayabiliyordu insanlar. 
Tıp, 1800’lerin sonlarında Batı’da bir bilim haline 
gelip, ayrışıp, üniversitede lisans mecburiyeti gelince, 
sadece bu koşulları yerine getirmiş olanlar yetki 
kazanıyor. Böylece tıbbi uygulamaları usta-çırak ilişkisi 
içinde öğrenen ve uygulayan şifacılar yasadışı oluyor. 
Ayrıca üniversiteye kadınların alınmaması sonucu 
şifa dalında erkekler kontrolü ele alıyor. Burada 
Foucault’nun dediği ‘disiplin’ meselesi var. Yani alan 
olarak ‘disiplin’le, baskı anlamındaki ‘disiplin’in eşsesli 
olması boşuna değil. Her alanın kendi kuralları, kendi 
birlikleri, kendi araştırmaları, kendi yayın örgütleri 
ve yayınları var. Yani kurumsal tıp, büyük bir güç. 
Gittikçe de gücü artıyor. Batı’da da öyle başlayıp ayrışa 
ayrışa gelişiyor. Şimdi tıpta genetik bilim dalının etkisi 
var mesela. Artık tıp, medikal değil. ‘70’lerin analizi 
biyomedikal ve biyomedikalizasyona karşı, öyle bir 

tıbbileşmeye karşıydı. Adele Clarke diye bir sosyologun 
da dediği gibi şimdi artık tekno-bilimsel biyomedikal 
tıptan bahsediyoruz. Çünkü artık tıp ile teknolojinin, 
tıp ile genetiğin karışımından bahsediyoruz. Tıbbi 
araştırmalarda ve uygulamalarda aşırı teknolojinin ve 
genetik açıklamaların kullanımıyla ilgili bir şey bu… 

1800’lere dönersek… Tıbbın bir 
disiplin olarak ortaya çıkışının 
kadınlara etkisi nedir? Kadınlar hem 
disiplin dışı hem uygulama dışı hem de 
yasa dışı kalıyor. Kadınların yüzyıllardır 
biriktirdiği –ebelerin veya kadın 
şifacıların aktardığı- bilgiler bir anda 
gayrimeşru oluyor. Meşru bilgi artık 
tıbbi bilgi anlamına geliyor çünkü. 

Bir de tabii tıp gelişirken de model olarak kendine 
erkek bedenini alıyor; sadece sembolik olarak da değil 
üstelik. Gerçekten de erkek bedenini esas almışlar; 
kadınları erkek vücudundan vajina ve iki memeyle 
ayrılır görmüşler. “Üreme sağlığı biraz farklı ama onun 
kalbi ve beyni aynı çalışıyordur nasıl olsa; kadın bedeni 
erkeğinkine uyar,” demişler. Kalp hastalıklarında 
olduğu gibi birçok hastalık ve ilaç, erkek vücudundaki 
seyri dikkate alınarak çalışılmış, alınan sonuçlar, kadına 
öylece uygulanmış.

Tıbbileşme kavramı, esas olarak kadınları ve 
kadınların deneyimini dışlayarak kurumsallaşan 
tıbba yönelik bir eleştiri mi bu durumda?
Evet, ebeler, şifacı kadınlar dışında kalıyor bu sistemin. 
Kadınların bildiği bilgiler de artık ya yok oluyor ya 
bastırılıyor ya da gerici görülüyor. Amerika’da doğumun 
1920’lerde hastaneye taşınması önemli bir olay mesela. 
Kadınların eskiden kendi başlarına ve ebeyle yaptıkları 
sosyal bir şey tıbbi bir şey haline geliyor. Ve şu anda 
‘normal’ doğum,  hastane ortamında, tıbbi teknolojik 
müdahalelerle gerçekleştirilen doğum haline geliyor. 
Evde veya ebeyle doğum yapmak gerici bulunuyor. 
Doğum kontrol metotlarında da aynı şey geçerli; 
kadınlar bir hap olsaydı da kendimizi korusaydık diye 
beklemediler ki bunca yıl. Eskiden beri kullanılan 
metotlar vardır. Bunları kadınlar bilir, kadın kadına 
öğretirdi. Mesela prezervatifin çok ilkel halleri var 
ya da otlarla korunma ve kürtaj yöntemleri. Ama 
bütün bunlar tıbbileşiyor. Feministler bunun kritiğini 
yapıyorlar. Regl, hamile kalma, doğum kontrolü, 
menopoz gibi normal kadın halleri, tıbbın altına girince, 
tıbbi müdahale gerektiren durumlara çevriliyor ve 
böylelikle sadece tıbbi müdahale meşru oluyor. ‘Adet 
Öncesi Sendromu’ oluyor, ‘menopoz’ oluyor… 
Amerika’da mesela menopoza ‘değişim’ diyorlarmış 
eskiden ama şimdiki adı menopoz. 

Tıbbın bir disiplin olarak 
ortaya çıkışının kadınlara 

etkisi nedir?  Kadınlar 
hem disiplin ve uygulama 
dışı kalıyor hem de yasa 

dışı hale geliyorlar.
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Bir de doktorların 
kadınlara yaklaşımları 
var. Doktorların 
kadınlara hitap şekilleri 
mesela… Canım, 
şekerim, küçük 
hanımefendi gibi 
küçümseyici hitaplar… 
Kadına hastalığı ya da 
tedavisi hakkında tüm 
bilginin verilmemesi 
veya verilmesi halinde 
de teknik terimler 
kullanması ki bu teknik terimler doktorun otorite 
yaratmasını da sağlıyor… Tüm bunlar, kadınların 
paylaşımları sırasında ortaya çıkıyor. Fark edilen 
şey şu: Biz doktora birey olarak gidiyoruz; ortak 
deneyimlerimizden haberimiz yok ve aslında bir 
kurumla karşı karşıyayız. Ve bu tıp kurumuna 
girdiğinizde, yani sağlığınız tıbbileştiğinde kadının 
alabileceği tek pozisyon hasta pozisyonu oluyor. 
Hâlbuki biz hasta değiliz. Âdetim biraz gecikti diye ben 
hasta değilim. Ya da kürtaj, doğum, düşük de bir sürü 
kadının yaptığı, deneyimlediği şeyler. Ama doktora 
gidince benim alabileceğim tek pozisyon bu oluyor: 
Hasta. 
Bir de tabii 1800’lerdeki tıp, mikrop teorisine dayalı. 
Hastalığın seyri, patolojiler ve patolojilerin ortaya 
çıkması halinde yapılması gerekenler… Oysa öncesinde 
bir şifa sistemi söz konusu; genel bağlamda şifan olması 
ve iyi bir hayat sürmen esas. Bu nedenle kadınlar 
itiraz ediyor; “Hasta değiliz ama hastaymışız gibi 
davranılıyor bize. Tıpta sadece nokta üreme sağlığımız 
üzerine bakılıyor ve üstelik ürememiz de hastalık 
olarak görülüyor,” diyorlar. Feministler ‘60’ların 
sonunda meselenin adını koyuyor, hem tıbbileşme hem 
kapitalizm var diyor. O zamandan da fark ediyorlar 
ilaç firmalarının gücünü –ki bugünle kıyaslanır bir 
güç söz konusu değil o zamanlar. Tıbbileşme ve tüm 
sağlığa bakış artık aşırı teknolojik (tekno-bilimsel) 
hatta –human genome project –sonrası genetik baza 
indi. Söyleme bakarsak, Batı tıbbı dışındaki sistemler 
–mesela Çin tıbbı- alternatif tıp olarak anılıyor. 2000-
3000 yıllık sistem nasıl olur da alternatif bir şey olur, 
neye alternatif? 

Ama bugünlerde çok daha üst sınıf ve belirli bir 
yaşam paketi gibi sunulan bir eğilim de var bu 
alternatif tıbba yönelik...  
Evet, hem tüketime hem gösterişe yönelik... Hadi 
yoga yapayım, 3 tane papatya çayı içtim ama hiç bir 
şeyimi değiştirmedim hayatımda. Öyle olmuyor işte. 
Bireysel sağlık durumu da kritiğe çok açık. Tıbba 

yönelik eleştirilerden 
biri, tıbbın mikrop 
teorisinden gelmesi 
bir yana, hastalığın 
bireyde başlayıp bireyde 
biteceğini söylemesidir. 
Böylece hastalığın 
sosyal nedenlerine hiç 
bakılmamış oluyor. 
Mesela Amerika’da 
genç doğum yapan siyah 
kadınlarda ve fakirlerde 
prematüre doğum oranı 

çok yüksek. Bu onun ırkıyla alakalı değil. Siyahların ya 
da fakirlerin prematüre doğum yapmalarına neden 
olacak diye bir genleri yok. Ama prematüre doğum 
yapmalarına neden olan bir sosyal ortamda yaşıyorlar. 
Hangi sağlık ve hangi sosyal güvenlik hizmetlerine 
ulaşabiliyor bu insanlar, ne tür işlerde çalışıyor ve 
nelere ulaşamıyorlar?  Bunlara bakıp müdahalede 
bulunmak gerekir. 

Öyleyse, ikinci dalgayla beraber özellikle 
Amerika’da ‘60’lar sonu ‘70’ler başı bütün bu 
eleştiriler yapılmaya başlandı ve bu yönde bir 
bilinç oluştu. Sonrasına mı denk düşüyor feminist 
üreme sağlığı merkezlerin açılması? 
Evet. Amerikan yasalarında kürtajın yasallaşmasının 
öncesinde ya da biraz sonrasında, ‘73-74’ten ‘78’e 
kadar bu üreme sağlığı merkezleri açılıyor. Her sosyal 
hareketin örgütlenmesi farklı seviyeler içerir; hareketin 
içinde hem ulus bağlamında çalışan ve politikaları 
değiştirmeye uğraşanlar hem de tabandan örgütlemeye 
çalışanlar vardır. Hepsi de yararlıdır aslında çünkü bu 
çabaların el ele gitmeleri lazım. Birisinin senatoya gidip 
uğraşması lazım lobi gibi şeylerle... Jane’ler, Boston 
Kadın Sağlığı Kolektifi gibi tabandan gelip çalışanların 
da olması lazım. İşte bu hareketin ürünü olan feminist 
merkezler de daha köktenci gibiler. Çünkü küçük 
küçük merkezler. Burada “Biz düşündüklerimizi 
uygulamaya geçireceğiz ve tıbbı değiştireceğiz,” 
diyorlar. “Alternatifmiş gibi başlayacağız ama içlerine 
gireceğiz”. Peki, nasıl değiştirecekler tıbbı? Hem 
feminist uygulama yaparak hem de tıp eğitimini 
değiştirerek. Tıp okullarına kadınların girmesini teşvik 
ediyorlar. Bir de kendi vücutlarını ortaya koyuyorlar. 
Bu kadınların bir bölümü, tıp okullarına gidip diyorlar 
ki “Siz doğru düzgün muayene etmesini bilmiyorsunuz, 
hastayla konuşmasını bilmiyorsunuz. Biz gönüllü olarak 
geldik, şimdi size öğreteceğiz”. Jinekolojik muayene 
masasına yatıp kendi vücutlarını öğrencilere açıp “Şimdi 
şöyle yapacaksınız, bunu yaptığınızda rahatsız oluyoruz” 
diyerek bilen bir kadının gözüyle onları eğitmeye 
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çalışıyorlar. Merkezler çok etkin o dönemde. Ben de 
merak ettim, 2000’lerde ne yapıyorlar diye. Madem 
‘70’lerde kuruldular, otuz sene geçti üzerinden. Şimdi 
ne oldu, nasıl oldu? Tez araştırmamı bunun üzerine 
yaptım. 

Ve iki merkeze gittiniz araştırmak için değil mi? 
O merkezleri biraz anlatabilir misiniz?
Merkezlerin ikisi de ‘74 –‘78 döneminde kurulmuş. 
İkisi de kürtajdan yola çıkmış. O toplulukta kadınların 
gidebildikleri yer sadece hastane ve hastaneler de 
pahalı. Tam da bu nedenle kürtaj olmak isteyen 
kadınlara bu hizmetten güvenilir ve ucuz bir şekilde 
faydalanmalarını sağlama imkânı yaratalım demişler. 
Kürtaj ana konuları ama tek konuları değil. Bunun 
yanında sıhhat, genel sağlık hizmetleri (‘wellness’) 
verelim, iyi doğum kontrolü sağlayalım diyorlar. 
Bu iki merkezin politik aktiviteleri de var; konferanslara 
gidip diğer merkezlerle iletişim kuruyor, bu sayede 
hem araştırmalarını sürdürmüş hem de politik bir yasa 
geçecek olursa güç birliği etmiş oluyorlar. Ama daha 
da önemlisi, tıp ya da psikoloji eğitimi almadığı halde 
o merkezlerde çalışan kadınların olduğunu gören bir 
kadın topluluğunun oluşması… Kadınlar, “Ben de 
yapabilirim,” diyerek tıbbileşmeden uzaklaşıyor çünkü. 
Kadın sağlığı hareketinde ‘Self-help’- ‘kendine yardım’ 
kavramı büyük bir şey. Tıbbın bize yapılmaz gibi 
gösterdiği kürtaj, doğum olsun, genel jinekolojik 
muayene, doğum kontrolü ya da kan almak, birbirini 
eğitimle, tıp doktoru olmadan da yapılabilecek 
şeyler. İşte kendine yardım bu demek. Bunu nasıl 
gösteriyorlar? Bir kere feminist sağlık merkezinin 
idaresinde kadınlar oluyor. Yani merkezler kadınlar 
tarafından sahip olunup, kadınlar tarafından 
işletiliyor. Tıbbi açıdan doktorlar çalışmakla birlikte, 
inisiyatifi kadın personele bırakıp, doktorun da bunu 
hissetmesini istiyorlar. Yani “İstemediğimiz zaman 
işine son verebiliriz. İstemediğimiz şeyi yaptığın 
zaman uyaracağız. Çünkü bizim amacımız kadınlarla 
çalışmak, onların haklarını korumak. Yani lisansınızı, 
otoritenizi zorluyoruz,” diyorlar. Benim çalıştığım 
iki merkezde de doktorlar, hemşireler, pratisyenler 
vardı. Ama ‘kendine yardım’ kavramını uygulamaya 
sokmuşlar. İlk kurulduklarında tıp okumamış olan kadın 
personel nasıl jinekolojik muayene yapılır, öğrenmiş. 
“Sen de yap istersen, yapabilirsin, düzenli yaptığın 
zaman öğrenirsin.” Hani işte spekulumu sok, bir ayna 
koy karşına, bak neye benzeyecek, doktorların neye 
baktığını gör, yani nedir bu çok gizemli bir şey olarak 
gösterilen. Bu da tıbbileşmenin içinde başka bir şey. 
Diyorlar ki jinekoloğa gidince neden bir örtü konuluyor 
üzerimize, zaten komik bir şey giyiyoruz, neredeyse 
çıplağız, peki o zaman bacaklarımız niye örtülüyor? 

Orada şöyle bir varsayım var: Kadın vajinasını, rahim 
ağzını (cervix) görmek istemiyor. Orası ayıp, orası 
sadece doktorun görebileceği bir yer... Hakikaten de 
göremiyorsun, görmek istesen de göremiyorsun. Hani 
sormuyorlar da istiyor musun örtü istemez misin diye. 
Benim ziyaret ettiğim feminist kolektif, kadınlara doğru 
düzgün gecelik yapmış mesela, önden açılır bir şeyler. 
Yani çok ince detayına kadar bu tıbbileşmeye karşı 
pratikler geliştirmişler. Mesela masaya yatınca ayağını 
koyacağın yerlere patik gibi bir şeyler koymuşlar, 
ayağını metale koymuyorsun o patiğe koyuyorsun. 
Sonra spekulumu ısıtıyorlar, biraz daha ılık oluyor, 
soğuk bir şey girmesin diye içine. Merkezlerden 
birinde hafif müzik vardı, lavanta kokuyordu. Çok ince 
detaylar yani, çok saçma görülebilecek şeyler ama 
değil. Çok dikkatliler, her şeyi önceden anlatıyorlar 
kadına, soyunmadan önce konuşuyorlar. Özellikle de 
ilk muayeneyse her şeyi anlatıyorlar.  

Son olarak, merkezlerin kendi bilgilerini 
üretmeleri ve kendileri için bir alan 
yaratmalarının, genel tıbba ve üreme sağlığı 
alanlarına ve doktorların tavırlarının değişimine 
katkıları oldu mu?  
Tabii, bilgi üretiyorlar. ‘60 sonlarında Amerikan 
kadın sağlığı hareketinden çıkan, Boston Kadın Sağlığı 
Kolektifi’nin hâlâ yayımladığı “Biz ve Bedenimiz, 
Bedenimiz Biziz” isimli klasik bir yayın var mesela –ki 
şu anda Türkçeye de uyarlanıyor. Feminist merkezler 
kendi başlarına araştırma yayımlıyorlar mı bilmiyorum 
ama kendi broşürleri var. Mesela ebeveynlere yönelik 
ilginç bir broşür vardı birinde: “Kızımla cinselliği nasıl 
konuşurum”. Merkezlerde erkeklere yönelik broşürler 
de vardı. Erkek ve kürtaj diye. Babasıydı, eşiydi, 
partneriydi, onlar gelip kadınlara eşlik edeceklerse ya 
da bilgilenmek isterlerse diye…
Ayrıca Amerikan kadın sağlığı hareketi, doktorların 
bugün kadınlara daha saygılı davranmalarını sağladı. 
Mücadeleyle, doğum kontrolü veya kısırlaştırma öncesi 
kadına bu uygulamalar ve yan etkileri konusunda 
bilgi verilip yazılı izni alınması şartlarını getirdi. İlaç 
firmalarının, doğum kontrol metotlarının içine metodu 
açıklayıcı prospektüs koymaları sağlandı. Kadınlara 
etki edecek sağlık ve ilaç araştırmalarında kadınların 
da araştırılması sağlandı. (Amerikan NIH- Ulusal 
Sağlık Örgütü’nde Kadın Araştırmaları kolu kuruldu). 
Bunlar kazanımlar. Ama ne yazık ki tıp eğitimi ve genel 
uygulamayı değiştiremediler. Benim de bulduğum 
üzere 2000’li yıllarda ‘kendine yardım’ kavramı ne 
doğru dürüst uygulanıyor ne de kadınlar bunlardan 
haberdar… Ve doğum ve menopoz gibi alanlar aksine 
aşırı tıbbileşti –bu alanlarda tıbbi ve teknolojik tıbbi 
müdahaleler arttı.
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Devlet Duvarları Yaptı, İnsanları Değil
~ Ahu Parlar

Tutunacak dalımız kalmadı... Her ne kadar Heraklitos 
yüzyıllar evvel “Aynı suda iki kere yıkanılmaz” dediyse 
de bu memlekette tarih tekerrürden ibaret! Çünkü 
zaten gidilebilecek tek yol var; biz de 86 yıldır aynı 
yolda bir ileri bir geri volta atıyoruz! Bir kez daha 
‘darbe’ meselesi; bir kez daha ‘parti kapatılması’; bir 
kez daha ‘nefret cinayeti’; bir kez daha ‘işçilere yapılan 
haksızlık’; bir kez daha kadına şiddet; bir kez daha 
adaletsizlik... Son kez değil. Bir kez daha... 

Elimizi uzattığımız ne kadar dal varsa ufalanıp çamura 
karışıyor. Tam tükenirken nefeslerimiz, bir kez daha 
umut! Şaşırtıcı, güneş ışığı gibi berrak, samimi ve güzel 
umut... Umut, çünkü...

12 Eylül sürecinde Artvin Şavşat’ta TÖB-DER üyesi 
olduğu için gözaltına alınan ve gözaltında işkenceden 
ölen Cengiz Aksakal’ın ailesi, Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi’nde verdikleri hukuk mücadelesi ile 
otuz yıl sonra 45 bin Euro tazminat kazandı. Aksakal 
ailesi tazminat ile Şavşat Devlet Hastanesi’ne diyaliz 
makinesi alırken; Cengiz Aksal’ın eşi soranlara 
“Biliyorum ki eşimi devlet öldürdü... Ama devlet 
duvarları yaptı, insanları yapmadı. Ben insanlara 
yardım ediyorum” diyordu. 

Siyah Pembe Üçgen İzmir’den Çağrı Var
~ Yağmur Karan

Siyah Pembe Üçgen İzmir, Cinsel Yönelim ve 
Cinsiyet Kimliği Araştırmaları ile Ayrımcılığına Karşı 
Dayanışma Derneği (kısaca Siyah Pembe Üçgen 
İzmir Derneği) Türkiye’nin beşinci, İzmir’in ise ilk 
LGBTT derneği olarak 2009 yılında kuruluşunu ilan 
etti. Köklerini İzmir’de daha önce kurulmuş LGBTT 
oluşumlarından alan derneğin adı, Nazi Almanya’sında 
cinsel yönelimlerinden dolayı toplama kamplarına 
kapatılan erkek eşcinsellerin pembe, kadın eşcinsellerin 
siyah kolluklar takma zorunluluğuna atıfta bulunuyor. 
Baki Koşar’ın ölüm yıldönümüne de denk gelen bir 
tarihte, 22 Şubat 2009’da dernekleşen Siyah Pembe 
Üçgen İzmir bu aralar İzmir Valiliğinin açtığı kapatma 
davası ile uğraşıyor... Valilik derneğin kapatılması için 
dava açılması talebiyle İzmir Cumhuriyet Savcılığına 
başvurdu, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ise derneğin 
tüzüğünün 2. Maddesinin değişmemesi gerekçesi ile 
İzmir 6. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde derneğin feshi 
(kapatılması) talebi ile dava açtı. 

Siyah Pembe Üçgen Kapatılamaz inisiyatifi 9 ocakta 
“Sessiz Eylem” ile davayı protesto etmeye başladı. 
Yaklaşık 20 kişiden oluşan inisiyatif gönüllüleri İzmir’in 
farklı mekanlarında “Baskı ve Şiddet Ahlaksa Biz 
Ahlaksızız”, “Siyah Pembe Üçgen Kapatılamaz”, “Gelsin 
Vali, Gelsin Savcı, Gelsin Polis, İnadına Siyah Pembe, 
İnadına Örgütlen”, “Örgütlen, Güçlen, Siyah Pembe 
Üçgen”, “Susma, Haykır, Eşcinseller Vardır” yazılı 
dövizler ile sessiz ama dikkat çekici bir eylem yaptılar. 
İnisiyatif gönüllüleri ayrıca 6-7 ocak tarihinde Ege 
Üniversitesi’nde stand açtılar. Kapatılma davasına karşı 
manifesto dağıtılıp imza kampanyası başlatıldı. 

Kampanyaya destek olmak için 
http://www.dernegimleugrasma.blogspot.com 
adresini ziyaret edebilir ya da kampanya ile ilgili bilgiler 
edinebilirsiniz... 
Ayrıca derneğin yeni açılan adresinden,
http://siyahpembe.org, de 6 – 20 Şubat tarihleri arasında 
yapılacak olan II. Baki Koşar Nefret Suçları ile Mücadele 
Günleri etkinliğini de takip edebilirsiniz...

bunları
Hazırlayan:
Ahu Parlaryasadık.



Özgürlük herkes için!
~ Özge Özgüner - İstanbul

Geçtiğimiz aylarda, Hasta Tutsaklara Özgürlük 
Platformu’nda, LGBTT örgütlerinin platform içinde 
karar alma süreçlerine eşit haklarla katılmalarına itiraz 
edilmesi ve cinsiyetçi yaklaşımlar sergilenmesi üzerine, 
feministler ve LGBTT hareket, platformdan çekildiğini 
açıkladı. 

LGBTT Hakları Platformu yaptığı açıklamada, ‘halk’ 
denilen bütünün içinde her kültürden işçi, memur, ev 
kadını, esnaf eşcinselin de olduğunu da unutmadan, 
dayanışma içinde politika kurma ümidi taşıdıklarını dile 
getirdi.

Feminist kolektif ise, “Feministler olarak ayrımcılığı 
savunan hiçbir platformda yer almayacağız. Bu konuda 
tutum değişikliğine gidilmediği sürece, bu ayrımcılıkları 
barındıran platformlarla ortak iş örgütlemeyeceğiz” 
şeklindeki açıklamalarıyla, tahakküm biçimlerini yeniden 
üreten cinsiyetçi politika yapma biçimlerine itirazlarını 
bir kez daha dillendirdi. 

Transeksüel Çağla’nın katiline müebbet hapis!
~ Özge Özgüner - İstanbul

20 Ocak 2010’da, Çağla’nın öldürülmesiyle ilgili 
davanın sekizinci duruşması Ankara Adliyesi 5. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde görüldü. 8 Temmuz’daki 
duruşmada sanık Murat Olgun G., Çağla’yı 21 Mayıs 
2009’da Ankara’daki evinde öldürdükten sonra, 
Çağla’ya ait olan üç adet cep telefonunu ve web 
sayfası için anlaştığı paranın 400 TL’sini daha aldığını ve 
apartmandan çıkarken güvenlik kamerasının kablolarını 
kestiğini, suç aleti olan bıçağı da Demetevler’de bir 
çöp tenekesine attığını itiraf etmişti.

Sanık vekilinin “haksız tahrik” indirimi talebini 
reddeden mahkeme, gerekçesini açıklamadı. Murat 
Olgun G.’nin bir suçu gizlemek amacıyla kasten 
öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet cezasına ve 
geceleyin konutta nitelikli yağma suçunu işlemekten 
dolayı da 12 yıl hapis cezası almasına karar verdi. 
Sanığın duruşmadaki iyi hali olduğu gerekçesiyle, 
ağırlaştırılmış müebbeti müebbete, 12 yıllık cezayı 10 
yıla indirdi. 

İzmir’de “Vatan Algısı” Paneli
~ Mürüvvet Cin - İzmir

İzmir Barış İçin Kadın İnisiyatifi,16 
Ocak Cumartesi günü Fransız 
Kültür Merkezi’nde “Vatan Algısı 
ve Bu Algıdaki Değişimler” konulu 
bir panel düzenledi. Panelde 
konuşmacı olan Prof. Dr. Neşe 
Özgen, Türkiye Cumhuriyeti’nde 
coğrafya kitaplarında vatan 
algısının nasıl değiştiğine dair bir 
sunum gerçekleştirdi. 

Meryem’in Gerçek 
Katili Kendisi mi? 
~ Gülden Ağgül

Doğubayazıt Somkaya Köyü’nde 
oturan ilköğretim okulu 5’inci 
sınıf öğrencisi Meryem Sökmen, 
derste bir arkadaşına ‘Seni 
Seviyorum’ notu yazdı. Meryem’in 
öğretmeni notu buldu ve durumu 
ailesine bildirdi. Koruculuk yapan 
babadan korktuğu iddia edilen 
Meryem, 8 Ocak günü babasının 
kalaşnikofu ile intihar etti. Ya da 
şimdilik bilenen gerçek bu. BDP’li 
milletvekili Fatma Kurtulan, Kadın 
ve Aileden Sorumlu Bakan Selma 
Aliye Kavaf’a verdiği önergeler 
ile olayın iç yüzünü soruşturuyor. 
Fakat, intihar da cinayet de 
olsa, Meryem’i öldüren aslında 
‘ayrımcılık’… 

Vahşetin Normalleştirilmesi 
~ Gülden Ağgül

Adıyaman’da 16 yaşındaki Medine 
Memi, erkekler ile konuşuyor 
diye ailesi tarafından diri diri 
toprağa gömülerek öldürüldü. 
Dünyanın her yerinde cinsiyet 
ayrımcılığı yaşanıyor, kadınlar 
temel insan hakları için mücadele 
veriyor. Ancak Türkiye’de Batı’dan 
farklı olarak kadınlar namus 
cinayetlerine kurban gidiyor. 
Medine Memi’nin de ölümü, 
ailesinin namusuna leke sürdüğü 
için babası ve dedesinin elinden 
oldu. Daha henüz nefes alırken bir 
canı toprağa gömmek, ölümünü 
izlemek hangi namusu temizliyor, 
hangi insanlığa sığıyor? Düpedüz 
vahşetin resmi olan bu olay daha 
kaç genç kızın, kadının ortak 
sonu olacak, daha ne kadar bu 
ortak sonlar yüzünden bu vahşeti 
normalleşecek? 



Kadınlara Regl İzni
~ Hazal Halavut - İstanbul

2004 yılında yürürlüğe giren “Ağır ve Tehlikeli 
İşler Yönetmeliği”nin 6. maddesi “Kadınlar, ay hâli 
günlerinde ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamazlar. 
Bu günlerin sayısı 5 gün olarak hesap edilir. Daha 
fazlası için hekim raporuna göre hareket edilir. Ay 
hâlinin başlangıcı işçinin ihbar tarihidir” diyor. Çalışma 
Bakanlığı benzer bir ifadenin 1973 tarihinde kabul 
edilen “Ağır ve Tehlikeli İşler Tüzüğü”nde de yer 
aldığını ve “çalışan kadınların sağlıklarının korunması için 
çıkarılan düzenlemenin 36 yıldır yürürlükte olduğunu” 
belirtiyor. Oysa geçtiğimiz Aralık ayında ILO ve Avrupa 
Birliği’ne uyum çerçevesinde “ağır ve tehlikeli işler” 
kapsamının genişletilmesi ve Ocak ayında bu durumla 
ilgili denetlemelere başlanacağının ilan edilmesi üzerine 
“kadınlara regl izni” konusu sanki ilk defa ortaya çıkan 
bir durum gibi tartışılmaya başlandı. Bu tartışmanın 
geçtiğimiz günlerde şiddetlenmesinin başlıca sebebi 
tekstil ve konfeksiyon sektöründeki bazı işlerin “ağır 
ve tehlikeli iş” kapsamına alınmasıydı. Kadın işgücünün 
ucuz-emek olarak görüldüğü, kadınların çoğunlukla 
güvencesiz ve çok ağır koşullarla çalıştırıldıkları tekstil 
sektöründe, işverenlerden gelen tehditkâr açıklamalar 
bu hakkın kullanımın kadın istihdamına darbe vuracağı 
yönündeydi. Örneğin Sanko patronu Aziz Konukoğlu 
tehdidini açık açık dile getirdi: “İşimi gücümü bırakıp, 
kadınların özel günleri ne zaman, bu hafta kaç kadın regl 
olacak, kaçı izin kullanacak bunu mu takip edeceğim. 
Bu kadınlar doğru mu söylüyorlar? Gerçekten regl 
oldukları için mi o hafta izin kullanıyorlar? Yoksa 
başka bir ihtiyaçları için mi izin kullanıyorlar nereden 
bileceğim? ...Bu sıkıntı çözülürse ne ala. Çözülmezse, 
kimse kusura bakmasın kadın işçimin hepsini işten 
çıkarıp yerlerine erkek işçi alırım.”  

“Kadınlara regl izni” hakkı TBMM Kadın Erkek Fırsat 
Eşitliği Komisyonu, sendikalar ve kadın örgütleri 
ile sektör işverenleri tarafından farklı yaklaşımlarla 
tartışılıyor. Sektörler uygulamanın iptalini isterken, 
sendikalar ve kadın örgütleri uygulamanın kazanılmış 
bir hak olduğunu ve geri verilemeyeceğini ifade 
ediyor. Diğer yandan kadın işgücünün ucuz-emek 
olarak görüldüğü için yoğun şekilde kullanıldığı tekstil 
sektöründe uygulamanın işverenler için kadınları 
işten çıkarma ya da kayıtdışı çalıştırma bahanesine 
dönüştürülmesinden de endişe ediliyor. Dünyanın pek 
çok ülkesinde çalışan kadınların sahip olduğu regl izni 
hakkının kullanımı ve bu hakkın kullanımının, işverenler 
tarafından kadın istihdamını engelleyecek bir bahaneye 
dönüştürülmemesi için yeni uygulamalar ve çalışmalar 
yapılması gerekmektedir. 

5 Yaşındaki ‘Tehlike’
~ Gülden Ağgül

Ocak ayında bir sabah, İstanbul’da yol ortasında bir 
çocuk bulundu. Büyük işkence görmüş, dövülmüş, 
muhtemelen yüksek bir yerden atılmış, henüz beş 
yaşında bir çocuk. Yol işçilerinin bulduğu Bedrettin 
Karaduman, acilen hastaneye kaldırıldı, polise ve 
annesine haber verildi. Böylece haber medyaya 
yansıdı, korkunç gerçekler ortaya çıktı. Bedrettin diğer 
“çocuklarca”, “kendi mıntıkasına girdiği” için ölesiye 
dövülmüştü. Ailesi ve henüz bulunamayan Bedrettin’in 
sağlık durumu şimdi iyi. Ayrıca ailesinden alınıp sosyal 
hizmetlere verildi. Fakat belki de ömrü boyunca 
atlamayacağı bir travmanın kahramanı oldu. Bedrettin 
gibi dört bin çocuk sokakta... Bu çocukların yaklaşık 
yüzde 20’si 6-11 yaş aralığında. Yani henüz 11’ine 
gelmemiş 1000’e yakın çocuk sokaklarda. Sürekli 
olarak fiziksel ve zihinsel açıdan sağlıksız ortamlarda 
bulunuyor ve bunun doğal sonucu olarak fiziksel, 
duygusal ve cinsel istismara uğruyorlar. Bu çocukları 
“risk” ya da “tehlike” olarak görmeden evvel suç 
unsuruna dönüşmemesinin yolları bulunmalı; medya, 
aileler, eğitimciler kısacası toplumun her kesimi üstüne 
düşeni yapmalı...  

Nevşehirli Kadınlardan Haberler
~ Nilgün Salmaner

Nevşehir’de çalışmalarını sürdüren 3 kadın örgütünün 
bir araya gelerek oluşturdukları ‘Nevşehir Kadın 
Platformu’,  mahalle çalışmalarına Nevşehir merkez 
ilçesine bağlı Cumhuriyet ve Memişbey mahalle 
muhtarları ile protokol imzalayarak adım attı. Üç ay 
sürmesi planlanan pilot çalışma süresince kadınlara; 
kadın hakları, yurttaşlık hakları, kentlilik hakları, sağlık 
gibi konularda eğitimler verilecek ve sağlık, eğitim, 
kadın, engelli gibi çalışma grupları oluşturulacak. 
Ayrıca, hane halkı araştırması ile mahallelinin ihtiyaçları 
belirlenerek, sorunların çözümleri için ilgili kurumlarla 
işbirliği sağlanacak. 

‘Kadına Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ 25 Kasım’da, 
Nevşehir Kadın Platformu şiddet ve şiddetle mücadele 
konularında farkındalık yaratacak etkinlikler için 
aralarında belediye, milli eğitim, emniyet, üniversite, 
müftülük, yerel medya gibi kurumların da yer aldığı 9 
kurum ile protokol imzaladı ve bir bildiri yayınladı. Ek 
olarak, 25 Kasım günü Nevşehir Hükümet Konağında 
çalışan yaklaşık 200 erkeğe kadına karşı şiddete sessiz 
kalmadıklarının simgesi olan beyaz kurdele taktılar.
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Nakka!

Travesti ve transeksüellere yönelik ayrımcılık ve şiddete vurgu yapan “Nakka!” projesine ilgi dikkat çekiciydi. Çalışma 
ile; ahlaki kriterlerin yönünü belirleyen devletin, hukuk ve medya kurumlarının sistematik taktiklerle terörize ettiği 
travesti ve transseksüel bireylere yönelik ‘yok etme’ stratejisinin git gide keskinleştiği göz önüne serildi.

Nakka!, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Diyarbakır gibi kentlerde doğrudan trans bireyleri hedef alan kitlesel linç 
girişimlerinden, gündelik yaşamda süregelen bireysel ayrımcılık pratiklerine uzanan bir perspektifte, toplumsal 
yaşamın dışına atılanların hayatta kalma deneyimlerine odaklandı. 

Aykut Atasay, Extramücadele, Tayfun Serttaş ve Nalan Yırtmaç’ın farklı dönemlere ait çalışmalarını bir araya 
getiren sergi, kamusal alana sanat yoluyla müdahil olmanın yollarını araştırdı. İstanbul’da travesti genelevlerinin var 
olabildiği son sokaklardan Küçük Bayram Sokak’ta yer alan The Hall’da Şubat ayı içerisinde gerçekleşen projede, 
farklı toplumsal katmanlara ait bu iki mekan arasında daha önce deneyimlenmemiş bir iletişim ve devinim ortamı 
yaratılması hedeflendi.

MUKADDER kuruldu!

Muş Kadın Derneği (MUKADDER) 30 Eylül 2009 
tarihinde 7 kadın tarafından kuruldu. Şu anda üye 
sayısı 28 olan Derneğin amacı en başta kadınlar olmak 
üzere gençlerin ve toplumun her kesiminden insanların 
ekonomik, sosyal, kültürel, bireysel, toplumsal, politik, 
yasal, anlamda güçlenmelerine katkıda bulunmak, 
geliştirmek. 

Ev-Eksenli Çalışanlar Sendikası Kuruldu

Ev-Eksenli Çalışanlar Sendikası kuruldu ve yasal süreç 
başlatıldı. Söz konusu yasal süreç mahkemelerde 
yaşanacak, çünkü ev-eksenli çalışanların sigorta 
numarası bulunmuyor ve bu nedenle hak örgütlerine 
üye olamıyorlar. Sendikamızın deklarasyon yazısının 8 
Mart 2010’da yayımlanması planlanıyor. 

Amargi’de 
Etkinlikler Devam Ediyor… 
~ Semra Aslan

Amargi Kitabevi’nde kış aylarının ilk etkinliği ‘Sınır 
Ötesi Buluşmaları 4’ kapsamında gerçekleştirdiğimiz 
‘Kadınlar, Cinsel Şiddet ve Hakikat Komisyonları: 
Guatemala’da Adalet Savaşı’ başlıklı,  Emily Roser ile 
yaptığımız söyleşi oldu. Ocak ayında ‘Şahmaran Kadın 
Dayanışma ve Araştırma Merkezi’nin çocuk kitapları 
serisinin yazar ve çizerleri ile yaptığımız etkinlikte ise, 
kadınlara çok zorlukla açılan yazın dünyasını ve çocuk 
masalları fikrinin ortaya çıkış serüvenini konuştuk.  
Kış’ı, Barista Bar’da Amargi dostları ile bir araya gelip, 
arkadaşımız Esmeray’ın hayatını anlatan belgesel film 
‘Ben ve Nuri Bala’yı izleyip, sonrasında eğlendiğimiz bir 
etkinlik ile bitirdik… 
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Ücretinin yarısı, dayak attığı eşine ödendi 

Merkez Yenişehir Belediyesi’nin Belediye İş Sendikası 
ile imzaladığı Toplu İş Sözleşmesi’ne, kadına yönelik 
şiddeti önlemek amacıyla konulan ilgili madde ilk kez 
uygulandı. Belediyenin temizlik personeli F.A.’nın eşi, 
Yenişehir Belediyesi’ne başvurarak eşinin kendisini 
şiddet uyguladığını belirtip şikayetçi oldu. Başvuruyu 
değerlendiren ve konuyu araştıran belediye yetkilileri, 
toplu sözleşmede yer alan ‘eşine şiddet uygulayan 
personelin maaşının yarısı eşine ödenir’ maddesine 
göre, personelin ücretinin yarısının eşine ödenmesine 
karar verdi.

Yenişehir Belediye Başkan Yardımcısı Hafize 
İpek, Belediye İş Sendikası’yla imzaladıkları toplu 
iş sözleşmesinde, kadınların lehine maddelerin 
bulunduğunu hatırlattı. Temizlik personeli olan 
eşinden şiddet gören kadının kendilerine başvurusu 
ile ilgili maddenin ilk kez uygulandığını dile getiren 
İpek, bir kereye mahsus çalışan maaşının yarısını 
eşine ödediklerini, şiddetin tekrarlanması durumunda 
yaptırımın uygulanmasına, artarak devam edileceğini 
vurguladı. 

SİNE-SEN’de Taciz VAR!

SİNE-SEN’de Tacize Hayır Kadın Platformu üyesi 
kadınlar, takipçisi olacaklarını her platformda dile 
getirdikleri “SİNE-SEN’de yaşanan cinsel taciz 
davasının” ikinci duruşmasında da Beyoğlu Sütlüce 
Adliyesi’ndeydi. 
Konuyla ilgili bir açıklama yapan kadınlar, “Tacizin  
meydana geldiği yerin bir emek örgütü olması, 
sonrasında yaşananlar, kadının iş alanındaki her türlü 
sömürüsü, sendikal hareket içinde kadının yeri ve 
önemi noktasında” dikkatle takipçisi oldukları süreçte 
yaşanan gelişmeleri kınadılar.
Yaşadığı tacizi dile getiren kadın kısa bir süre sonra 
tek taraflı iş akdi feshedilerek tazminatsız işten 
atılmış ve tekrar mağdur edilmiştiHer alanda görülen, 
erkek egemen zihniyetin bir örneğinin SİNE-SEN’de 
de yaşandığını belirten kadınlar, “Tacizciyi genel 
kurulda üyeliğinin devamı yönünde aklayan, taciz 
mağduru kadın arkadaşımızı tazminatsız işten atarak 
cezalandıran bu zihniyeti ve uygulamaları biz kadınlar 
çok yakından tanıyoruz.” dediler.  

Van Kadın Derneği’nin Desteği ile 
“Kadın Ölüleri” Oyunu
~ Zozan Özgökçe

Van Kadın Derneği’nin desteği “Kadın Ölüleri” 
oyunu perde dedi! Tamamı gerçek öykülerden alınıp 
kurgulanan “Kadın Ölüleri” beş anlatıdan oluşuyor. 
Oyunda kadınların töre, aile içi şiddet, ensest ilişkiler 
sonucunda öldürülmeleri veya intihara sürüklenişleri 
anlatılıyor. 

Van Tamara Tiyatrosu’nun ilk oyunu olma özelliğini 
taşıyan Oyun çeşitli nedenlerle öldürülen veya intihara 
sürüklenen beş kadının ölüm anlarının şiirsel bir dille 
anlatımları üstüne kurulmuş. 

Van Tamara Tiyatrosu “Kadın Ölüleri” isimli oyunu 
Van Kadın Derneği’nin katkısı ile Mart ayının ilk haftası 
İstanbul, Ankara ve İzmir’e turneye çıkıyor. 

bunları yasadık.
77



Van’da Kadınlar da Hemşehri
~ Zozan Özgökçe

Mavigöl Kadın Derneği- Sabancı Vakfı destekli ‘Van’da Kadınlar da Hemşehri’ adlı projeyi yürütüyor. Proje 
kapsamında kadınlara, ‘Kadının İnsan Hakları Eğitimi, Çocuk Hakları ve Kadının Toplumdaki Yeri’ başlıklı eğitimler 
verilecek. Ayrıca, Birleşmiş Milletler Ortak Programı ‘Kadın Dostu Kent ve Kentsel Hizmetler’ kapsamında; “Kent 
Konseyi nedir? Nasıl Çalışır? “, “Kadın Hareketi Tarihi,” “Kadının sosyal, ekonomik, ve toplumsal eşitlik talepleri,” 
“Valilik İl Özel İdaresi ve belediyelerin kentsel alanda eşitliğin sağlanmasındaki roleri ve ilgili mevzuat,” “Kadın 
dayanışması ve örgütlenme,” “KYŞ nedir?” “Şiddetle mücadelele araçlar ve haklarımız nelerdir?,” “Muhtarların görev 
ve sorumlulukları” başlıkları altında eğitim verilecek. Söz konusu eğitimler Mart ve Nisan aylarında gerçekleşecek, iki 
mahalleden 30 kadın katılacak.

Canan Şenol yapıtları izleyicisiyle buluştu 

Canan Şenol’un son çalışması, “Bıyık Kedide de Vardır / Even a Cat Has a Mustache” başlığı altında izleyicisiyle 
buluştu. Galeri x – ist’te sergilenen eserler, Canan Şenol izleyicisini hem şaşırtmayacak hem de şaşırtacak 
nitelikteydi. ‘Özel olan politiktir’ düsturundan hareketle, işlerinde kendi bedenini kullanan ve bir anlamda ‘özne’yi 
‘nesne’leştirerek yaratıcı bir etki alanı yakalayan sanatçı, aynı izlekte yol alıyor olmasıyla izleyicisini şaşırtmıyor. 
Fakat öte yandan bu ‘aynı izlek’in her defasında bambaşka yaratılarla ortaya çıkıyor olması, bir tekrara düşmemesi 
ve tek bedenden çok hikâye üretebiliyor olmasıyla da şaşırtıcı bir performans sunmuş oluyor. 

“Bıyık Kedide de Vardır”, sanatçının, bedenleri kategorize eden ‘bakış’a ironik bir eleştirellikle yaklaştığı 
eserleriyle, yakın Türkiye tarihine göndermelerini içeren yapıtlardan oluşuyor. Eserler, özellikle klasik Türk el 
sanatlarını ve minyatürü de çağrıştıran / içeren tekniğiyle olduğu kadar, “Vakvak Ağacı”nın hikâyesini anlattığı 
videosuyla da ilgiye değer. 

Canan Şenol, Vakvak Ağacı II
El yapımı aherli kağıt üzerine mürekkep, altın, fotoğraf, 96x68 cm, 2009
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Her türlü haksızlığa bu dava benim davam değil, ben 
ekmeğime bakarım  diyerek susanlar, susturulanlar 
bugün sıranın kendi ekmeğinde olduğunu anlayanlar 
direniyor. Yüzde 60’ı AKP’ye oy vermiş, örgütlenme 
dendiğinde bunun bir hak değil suç olduğunu düşünen 
insanlar buradalar şimdi.

Bitlis şubesi çadırında soba kuruluyor. 40 gündür buz 
gibi muşambaların içinde battaniyelerle idare ettikten 
sonra yeni kurabiliyorlar sobalarını. Kadın işçiler 
arkada birbirlerine sokulmuş oturuyorlar. Bir tanesi 
çantasından bir elma, bir portakal çıkarıp arkadaşlarına 
uzatıyor ki paylaşılsın. Bıçak aranıyor elmayı bölmek 
için göz göze geliyoruz. Yanlarına çağırıyorlar. Bıçak 
yok bende “olsun buluruz gel otur ısın, sen de ye” 
diyor biri. Sohbet başlıyor. Nacide ve Banu  22, 
Sevda ve Öznur 17, Güner 12 senedir  çalışıyor Tekel 
fabrikasında. “Biz kimsenin hakkını almıyoruz ki. Kendi 
çalıştığımızın hakkını istiyoruz. 17 yıldır emek vermişiz. 
Çocuklarımızı neyle okutacağız... Sonuna kadar 
direneceğiz. Hakkımızı alana kadar.” Ardından aynı 
soru geliyor. İstanbul’dan nasıl görünüyor burası?”

Onlar için bu çok önemli, dertlerini anlatabilmek, 
anlaşılabilmek, destek almak. Çünkü artık biliyorlar, 
yaşıyorlar bunu tek başına bir şey olmuyor, olmaz, 
ancak beraber olunursa, birleşilirse kazanılır haklar. 
Onlar direnmezse, kimse desteklemezse hepimiz 
kaybedeceğiz. “İstanbul’da tek başına direnen bir kadın 
işçi vardı” diyor biri. Emine ablayı kastederek. “O tek 
başına bir sene direndi biz de ondan güç aldık. Şimdi 
daha fazlayız keşke daha önceden gözümüzü açsaydık” 
diyor.

Emine ablanın yaşadıkları geliyor aklıma. Sendikaya 
üye olduğu ve arkadaşlarını da bunun için örgütlemeye 
çalıştığı için işten atılan ve hakkını almak için 352 gün 
fabrika önünde direnen Desa Deri işçisi Emine Aslan. 
Onunla ve Desa direnişindeki kadınlarla dayanışan 
yaptığımız eylemler. Emine ablanın ve kadınların 
beraber yaşadığı, birbirlerinden öğrendiği tecrübeler. 
Kadın olduğu için başta ciddiye alınmamıştı. Tehdit, 
dedikodu, gözdağı… Kolayca yıldırılabilirdi ama olmadı. 
Kadınların desteğiyle daha da güçlendi.  Ve Novamed 
direnişindeki gibi Desa direnişi de kazandı. Örnek oldu. 
Tekel’deki kadın işçiler de bu direnişlerden güç alıyor. 

Kadın işçilerin çok olması bu direnişini güçlü kılan 
bir başka etken. Çünkü kadınların susmasına, sineye 
çekmesine alışılmış bir toplumda onların “artık yeter” 
diyerek konuşmaya başlamaları dikkat çeker. ‘’Başbakan 
diyor ki ‘türbanlı kadınları getirmişler, onlara mikrofon 
veriyorlar’. Kimse bizi zorla buraya getirmedi. Biz 
hakkımızı aramak için buradayız”. 

Karla karışık yağmur çiseliyor muşambaların üstüne. 
Muşambaların altında sıralanıyor insanlar. Yer bulup 
oturuyorlar dip dibe. Birileri odunun kerestenin yandığı 
varilleri yaklaştırıyor çadırlara, birileri gönderilen 
gömlekleri, kaşkolları, çorapları dağıtıyor, birileri ateşin 
etrafında türkü mırıldanıyor. Karşı çadırdan yükseliyor 
türkünün sözleri, herkes eşlik ediyor, ortalık ısınıyor. 
Rengârenk muşambadan çadırların altında memleketin 
dört bir yanından insan var. Bitlis, İzmir Adıyaman, 
Tokat, Diyarbakır, Muş, Manisa… Türkiye’nin 
göbeğine, Ankara’nın merkezine yerleşmiş. 40 gündür 
aynı aşı paylaşıp aynı havayı soluyorlar. Aynı is kokusu 
siniyor üzerlerine. Birbirlerini daha önce görmemiş, 
başka bir yerde ve zamanda bir araya gelmeyecek bir 
sürü insan, benzerlikleri ve farklılıklarıyla bir arada 
durup bu sıkıntılı ve soğuk ortamı ısıtan insanlar. 

Batman-Kozluk şubesi önündeki varilde ısıtıyoruz 
ellerimizi, sohbete Tokat’dan gelen bir kadın işçi 
başlıyor çadırları boş bırakmamamız lazım diyerek. Her 
gün televizyondan, gazetelerden aldıkları haberlerden 
umutsuzluklarının arttığından bahsediyor. “İstanbul’dan 
nasıl görünüyor burası” diye soruyor. Daha önce bir 
araya gelmeyecek insanlar Tekel işçileriyle dayanışma 
eyleminde biraya geliyorlar. Bu çok önemli bir şey 
uzun zamandır yaşamadığımız bir birliktelik duygusu, 
ne olursa olsun sizin burada hakkınızı aramak için 
ısrar etmeniz ve halktan üniversitelisi, sağcısı solcusu, 
feministi, genci, yaşlısı destek alarak devam etmeniz bu 
ülkenin tarihine yazıldı artık diyorum.

Sohbet devam ediyor. Tokat’dan gelen kadın işçi “Biz 
bunu kaç senedir yaşıyoruz. Fabrikamız özelleştirme 
kapsamına girdiğinde karşı çıktık. Eylemler, mitingler 
düzenledik başka şehirlerden işçi arkadaşlarımız destek 
verdi ama kendi halkımıza anlatamadık bunu. Fabrikanın 
satılması durumunda olacakları anlatmaya çalıştık. Çok 
az destek gördük. O zaman herkes destek olsaydı 
bu durum yaşanmazdı belki. Biz de sadece kendimizi 
düşündük bu duruma geldik. Şimdi sıra bize geldi. Biz 
direnmezsek ne olacak?”

İşte bu yüzden önemli, şimdi burada bulunanlar, kar kış 
demeden direnenler bıçağın kemiğe dayandığı yerdeler. 

BİRLEŞE BİRLEŞE
KAZANACAĞIZ
SERRA AKCAN
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Çadırların ortasına denk gelen bir 
alanda işçileri ziyarete gelen kişilerin 
ve grupların anons edildiği yerden ses 
yükseliyor. “Deri-İş Sendikasına üye 
olduğu için işten atılan ve 352 gün 
boyunca hakkını almak için mücadele 
eden  Desa Deri işçisi Emine Aslan 
aramızda… Tekel işçisi kadınları 
buraya bekliyoruz.” Yağmur ortasında 
güneş açmış gibi hissediyorum. Az 
önce konuşmuştuk, şimdi burada. Kadınlar toplaşıyor 
anonsun yapıldığı yere. Emine Abla konuşuyor…

“Direnişinizi selamlamaya saygıyla önünüzde eğilmeye 
geldim. 40. gündeyiz. Daha önce imkânım olmadı, 
gelemedim. Sizleri hep televizyondan izledim. Kanal 
kanal dolaştım. Benim aklım fikrim, bedenim ordaydı 
ama ruhum hep sizin yanınızdaydı. Çünkü ben onu 352 
gün yaşadım. Tek başıma”

Kadınların sesleri yükseliyor:  “Birleşe birleşe 
kazanacağız”, “Her yer tekel, her yer direniş”, “Biz 
haklıyız biz kazanacağız”…

Karanlık çöküyor. Soğuk artıyor. Ateşler yakılıyor. 
Her çadırda başka bir türkü söyleniyor. Halaylar 
çekiliyor. Çadırlar uyku düzeni için hazırlanıyor. Gece 
erkekler çadırlarda kalıyor. Kadınlar işlerini bitirip 
dükkânını müşteriye kapatıp onlara açan civardaki 
kahvehanelerde, birahanelerde uyuyor.

Pazar günü, 41. güne uyanıyor Tekel işçileri. Güneş 
yüzünü göstermiş. Az da olsa ısıtıyor. Günebakan çiçeği 
gibi yüzlerimizi güneşe dönüp ısınıyoruz. Çorbalar 
dağıtılıyor. Ankaralı bir kadın elinde kendi yaptığı 
poğaçalarla Adıyaman çadırını ziyaret ediyor. Zeynep, 
Zahide ve Sıdıka duvar dibinde oturuyor. 
“Türkiye’nin zengin bir ülke olduğunu söylüyorlar. Peki 
zenginse işçileri niye kapı dışarı ediliyor. Başbakanımız 
her bir işçinin 3 milyar aldığını söylüyor. Bordrolarımızı 
televizyonda yayınladık. Bir de oturarak çalıştığımızı 
söylüyor. Kesinlikle oturmuyoruz son güne kadar 
da çalıştık” … “Büyük küçük biz hep kendimizi 
tarlada bulduk. Adıyaman’ın tek gelir kaynağı tütün. 
Sonradan Tekele girdik. 93’den beri oranın parasıyla 
geçindik. Benim eşim rahatsız her işe gidemiyor. Ben 
artık düşünemiyorum nasıl geçineceğiz, nasıl çocuk 
büyüteceğim, nasıl okutacağım, nasıl evlendireceğim. 
Sürekli kafamda gidip geliyor. Maaşlı olduğum halde 
evim bile yok. Başbakanımız bizi duyuyorsa elini 
vicdanına koysun. Oy alırken bize diyordu elinizi 
vicdanınıza koyun sizin ışıklarınızı yakacağım diye, 
ışıklarımızı komple söndürdü. Geleceğimizi kararttı…”

Tokat’dan gelen Meral Selen direnişin 
başından beri Ankara’da…“20 
yıllık emekçiyim 18 yıl fabrikalarda 
makinelerde çalıştık biz. Bizim 
fabrikalarımızı kapattılar. Bizleri de 
yaprak tütüne gönderdiler. Bize 
dediler ki sizi buralardan emekli 
edeceğiz. Bizi yaprak tütüne 
gönderince işyerlerini düzenlemek 

için ayrı ödenek çıkardılar. Dünyanın parasını çıkardılar 
harcadılar. Bizim işyerimizde inşaat hala devam ediyor. 

Fatma Şahin devralıyor sözü… “41. gündeyiz 
hükümetten sevinçli bir haber gelene kadar buradayız. 
Gece gündüz soğuğa rağmen yatıyoruz, kalkıyoruz, 
oturuyoruz. Bu şekilde devam ediyor. Gidiyorum birkaç 
gün çocukların yemeklerini yapıyorum geri geliyorum. 
Çoğu zaman burada oluyoruz. Çocuklara orda eşim 
bakıyor. Küçüğümü 15 tatil dolayısıyla buraya getirdim. 
Büyük babasıyla kaldı. 21 yıldır tekelde çalışıyorum. 
Şartlar zor da olsa burası çok güzel bir ortam. 
Bilmediğimizi öğrendik, yani insanlarla paylaşım nasıl 
olur onu öğrendik. Dayanışma nasıl olur onu öğrendik. 
Birlik beraberlik içinde yapılmayacak hiçbir şey yok 
diye düşünüyoruz. Yani çok güzel zamanlarımız oldu.”

41 gündür devam eden direniş binlerce işçinin sağlık 
sorunları yaşamasına neden oluyor. Türk Tabipleri 
Birliği’nin Türk-İş binasında oluşturduğu revirde gönüllü 
olarak çalışan Greenpeace üyesi Perihan Pulat,  gribal 
ve üst solunum yolu enfeksiyonlarının çok görüldüğünü 
söylüyor.

“Soludukları hava çok kötü. Odunlar, kartonlar, 
ambalajlar ne bulurlarsa onu yakıyorlar bu koşullarda. 
Felaket bölgeleri olur biliyorsunuz. Doğal afetlerden 
sonra savaşlardan sonra bombardıman yapılan yerleşim 
yerlerinde olan o insanlık dramını… Onun benzeri 
bir dramının burada yaşandığını görüyorum. Burada 
olmaktan onur duyuyorum. 38 saat gece nöbetine 
kaldım. Burada biz onlarla beraber olmaktan onur 
duyuyoruz. Onlara minicik bir katkımız olduğunda insan 
olduğumuzu hissediyoruz. Sağolsunlar, varolsunlar. İyi 
ki bize bu dayanışmayı, bu mutluluğu yaşattılar. Ben 
insan olduğumu hissedeceğim bir süreç yaşıyorum şu 
anda.”

Sonunun ne olacağı belli değil. Zaman geçiyor, soğuk 
içe işliyor, arada gelen haberlerle moraller düşüyor. 
Bir yanda kadın işçilerden biri bir türkü mırıldanıyor. 
Etrafındakiler yorgun sesleriyle eşlik ediyor. İçimiz 
ısınıyor. Aldırma gönül aldırma…

Her türlü haksızlığa 
bu dava benim davam 
değil, ben ekmeğime 

bakarım  diyerek susanlar, 
susturulanlar bugün 

sıranın kendi ekmeğinde 
olduğunu anlayanlar 

direniyor.
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Beyoğlu civarlarında yaşayanlar, Taksim’e yolu sık 
düşenler bilir. Günün farklı saatlerinde çoğunlukla 
benzer tarzlarda yapılan eylemlerin, basın 
açıklamalarının bildik mekânlarından biridir tramvay 
durağı. Ellerinde pankartlarıyla, dövizleriyle kamusal 
alanda söz söylemek isteyenler, akıp giden kalabalığın 
içinde, belki de kıyısında, büyük ihtimalle başka bir 
eylemden tanıdık gelen yüzlerle bir arada durup ama 
belki birbirleriyle iki çift laf edecek zamanları olmadan, 
sloganlarını atıp, basın metinlerini okunduktan sonra 
ayrılırlar. Sokaktaki kalabalığın alışık olduğu bu tarz 
eylemlerin, “beklenen” medya dışında görünürlüğü, 
etkisi, kamusallaşma biçimi son yıllarda daha çok 
sorgulanır oldu. Bu tartışmaları açan bir yerden, basına 
söylenecek söz kadar yan yana durmanın, birbiriyle 
dertleşmenin olanaklı olduğu, ortak bir kamusal alanın 
yaratılabildiği eylemlerden biriydi 9 Ağustos 2009’da 
tramvay durağının tanıklık ettiği. Aynı gün hem Barçelan 
Yaylası’nda hem de Taksim’de duyulan ve etkisini dalga 
dalga yayarak bu güne ulaştıran, alabildiğine yürekten 
gelen sesler kadınlarındı. Kadınlar 9 Ağustos’da on 
dört saat barış için beklediler, sabahladılar; yan yana 
oturarak, birbirleriyle sohbet ederek, dertlerini 
paylaşarak, türkülerle, halaylarla farklı dillerde, farklı 
tonlarda “barış istiyoruz/ji bo aşiti dediler ve demeye 
devam ediyorlar… 

Yıllardır Türkiye’de kamu kesimi ve devlet tarafından 
sınırlandırılmış başlıklarla tartışılan ‘Kürt sorunu’, 
geçtiğimiz yaz hükümetin ‘Kürt açılımı’ adıyla başlattığı 
bir dizi girişimle birlikte adeta siyasi parti projesine 
döndü ve iktidarın onayından geçebilecek şekliyle barış 
talebi kamusallaştırılmaya, görünür kılınmaya başladı. 
Açılım söyleminin içeriği başından beri stratejiler, 
planlar, siyasi partilerin parti politikaları çerçevesinde 
tartışılıyor; uzun vadede barışın nasıl inşa edilebileceği, 
bunun için şimdiden hangi elzem adımların atılması 
gerektiği ertelenen diyaloglara dönüşüyor; geçen bu 
süre içinde demokratikleşme yolunun sağlam inşası 
yerine her gün daha çok milliyetçiliği, sokaktaki şiddeti 

palazlandıran demeçler veriliyor; ‘dış mihrakların’ 
neler yapabileceği, bölünmez bütünlüğümüze yönelik 
tehditler, tarihimizin güzide sayfaları çevrilerek 
hafızalarda canlandırılırken sürekli provokasyon 
tehlikesine karşı uyarılıyoruz, hep tetikte olmamız 
gerektiği hatırlatılıyor.

Bir taraftan da ‘ağlayan analar’ söylemi ile içinde 
yaşadığımız ataerkil toplumda kadından beklenen rolün, 
anne olma rolünün altı kalın çizgilerle çizilerek, kadın 
bedeninin siyasi araçsallığı bu kez de barış sürecinin 
iktidar cephesinden inşasını kolaylaştırıyor; sorulmayan 
soruların, açılmak istenmeyen sorunların örtüsü 
oluyor. Böylece, savaşın yarattığı şiddet ortamından en 
çok etkilenen kadınlar, barış sürecinin aktörleri olarak 
değil, mağdurlar, gözü yaşlı anneler olarak kodlanıp 
pasifleştirilmeye çalışılıyorlar. Kadınların gündelik hayat 
içinde zaten yaşadıkları, savaşın militarize ettiği ortamın 
etkisiyle de katlanan sorunları dile getirilmiyor, savaş-
şiddet-ataerkillik zincirinin halkaları gittikçe güçleniyor.  

Pek çok yanıyla tartışmaya açık ve gittikçe de çözümden 
uzaklaşılan bu süreçte kadınlar onlardan beklenen 
rolün aksine geçtiğimiz yazdan beri “Söyleyecek 
sözümüz, çözümü geliştirecek gücümüz var” sloganıyla 
harekete geçtiler ve barış sürecini kadınların sözleri, 
talepleri ile yönlendirmek için mücadele ediyorlar. 
Kadınlar öncelikle 2009’un Nisan ayında, yerel 
seçimlerin hemen ardından DÖKH (Demokratik 
Özgür Kadın Hareketi)’li kadınlara yönelik başlayan ve 

BİZ KADINLAR 
BARIŞ NOKTASINDAN 
SESLENİYORUZ!

N. GAMZE TOKSOY 
BEGÜM ACAR
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DTP’li, KESK’li ve barış mücadelesinde yer alan pek 
çok kadına yönelik olarak devam eden tutuklamalara 
tepki göstermek ve tutuklanan kadınlarla dayanışmak 
amacıyla bir araya gelmişlerdi. Mayısta Diyarbakır’da 
Haziranda Ankara’da yapılan toplantılarla barış için 
kadın sözünün neden gerekli olduğunu tartışılmış ve 
barış taleplerini kamusallaştıracak eylemler yapma 
kararı alınmıştı. Süreç içinde dayanışma pozisyonundan 
çıkarak Türkiyeli tüm kadınların barış taleplerini dile 
getirmeleri için aktif rol almaları gerektiği düşüncesiyle 
kadınlar, Barış İçin Kadın Girişimi adıyla yollarına devam 
ettiler. Ağustosta Berçelan ve Taksim’de sabahlama 
eylemleri ve İstanbul’da Barış Şenliği gerçekleştirildi. 
Bunu Eylül ve Ekimde çeşitli illerden geniş katılımla 
İstanbul’da düzenlenen atölye ve forum buluşmaları 
izledi. 10 Kasım’da mecliste ‘demokratik açılım’ 
tartışılacakken kadınlar meclise giderek konuyla ilgili 
düşünce ve taleplerini dile getiren metni sundular. 
19 Aralık’tan beri de “Barış için ısrar ediyoruz” 
sloganı ile “kadınların barış noktası” eylemleri 
sürdürülüyor. İlki 19 Aralık’ta Kadıköy’de başlayan 
barış noktası eylemleri, İstanbul’da ve Ankara’da farklı 
yerlerde yapılan çok sayıda sokak eylemleri ve basın 
açıklamalarıyla sürdürüldü. 16 Ocak’ta “kadınların 
barış dili” konulu atölye barış noktası oldu. 1 Şubat’ta 
Kardeşime Dokunma İnsiyatifi’nin İstiklal Caddesi 
Tünel’de düzenlediği Kardeşlik Sofrası’nda barış 
noktası kuruldu. 21 Şubat’ta Esenyurt Meydanı’nında 
kadınlar bohçalarına seslerini, sözlerini, barış yolluğu 
yapacakları bezlerini, mektuplar yapacakları kağıtlarını, 
kalemlerini doldurdular, Esenyurtlu kadınlarla 
buluştular. Bütün gün şenlik havasında birbirleriyle 
dertleştiler, fularlarını, eşarplarını birbirine ekleyerek 
barış taleplerini tekrarladılar. 

Kadınların her yerin barış noktası olması için sürekli 
eylem kararı almaları eylem biçimlerinden, kadınların 
barış taleplerinde kullandıkları dilin nasıl olması 
gerektiğine kadar pek çok önemli tartışmayı da 
beraberinde getirdi.  Her şeyden önce kadınlar, 
hükümetin ‘Kürt açılımı’ programının içeriğini 
sorgularken, yürütülen politikaların savaş yanlısı, 
cinsiyetçi, ırkçı, homofobik söylemleri nasıl beslediğini, 
savaşın yarattığı şiddet ortamının kadınları nasıl 
etkilediğini, tacizlerin, fuhuşun, tecavüzlerin, artan 
göç, yoksulluk ile de kadınların gündelik yaşamlarının 
nasıl çekilmez hale geldiğini açıklıkla dile getiriyorlar. 
Barış sürecinin sadece siyasilerin yürüttüğü politikalarla 
ilerlemesinin mümkün olamayacağını, kalıcı barışın 
sağlanması için kadınları siyasetten, sokaklardan kovan, 
erkek egemen sistemle mücadele edilmesi gerektiğini, 
bu sistemin savaşlarla yeniden ürettiği ve milliyetçi 
söylemlerle örtbas ettiği evde ve sokakta kadınlara 
yönelen şiddetin durdurulması, kadın bedeni üzerinden 

yürütülen politikalara son verilmesi gerektiğini 
vurguluyorlar.

Peki neden savaşa karşı ya da barış için kadınlar olarak 
bir araya gelmeliyiz? İçinde bulunduğumuz dönem 
itibariyle de barış için bir araya gelenlerin sayısı bir 
yandan artarken neden kadınlar olarak ayrı bir politik 
duruş sergilemek ve bu duruşun barış için bir araya 
gelen diğer gruplardan farkını ortaya koymak gerektiğini 
düşünüyoruz?

Bu soruların kesiştiği en temel noktalar kadınların 
savaşın her türlü sonucuna maruz kalırken, 
barış söyleminde siyasal araç olarak kullanılırken 
yaşadıklarının yaygın medyada dile getirilmemesi, 
politika yapanların kadınların taleplerini görmezden 
gelmeleri ve kadınların barış sürecinin aktif özneleri 
olduğu gerçeğini hiçe saymalarıdır. Türkiye’deki kadın 
hareketini düşündüğümüzde özellikle de feminist 
hareket içinde yıllardır farklı etnik kökenlerden 
kadınlar birlikte politika üretiyoruz. Kürt kadınlarının 
ise barış için yürüttüğü politik bir mücadele zaten 
mevcut; Türkiyeli kimi kadınlar da yıllardır savaşa karşı 
sözlerini ve eylemlerini -‘Kürt meselesinde’ çoğunlukla 
destekleyen pozisyonunda olsa da- ortaya koyuyorlardı. 
Bu oluşumda ortaklaşılan nokta ise, Türkiyeli tüm 
kadınların barış için ya da savaş karşıtı mücadelede 
Kürt kadınlarını destekleyen bir pozisyondan çok 
kendileri adına söz söyleyen, savaşı artık bu topraklarda 
istemiyoruz, barış hepimiz için gerekli diyen bir yerden 
politika yapmaları. Bu noktada her bir kadının tek tek 
savaşı nasıl deneyimlediği, savaştan gündelik hayatları 
da dahil olmak üzere nasıl etkilendiği çok büyük önem 
kazanıyor ve bunları ifade etmenin, paylaşmanın 
imkânları ve yolları yaratılmaya çalışılıyor. Berçelan ve 
Taksim sabahlama eylemlerinde oluşturulan serbest 
kürsülerde ve ardından gerçekleştirilen atölye ve 
forum buluşmalarında bu konu üzerinde özellikle 
yoğunlaştık. Elbette her kadının sahip olduğu farklı 
duruşlar dolayısıyla barışı isteme ya da savaşa karşı 
olma sebepleri birbirinden çok farklı olabiliyor. Öte 
yandan, girişim sürekli genişlemek, zaman içinde daha 
çok kadına ulaşmak amacını da taşıyor. Dolayısıyla, 
ortak bir dil yaratmak konusunda ortaklaşmak zor 
gibi görünse de aslında birlikte geçen 9-10 aylık süre 
içerisinde farklı kadınlarca dile getirilen onlarca cümle 
arasında ortaklaşan kimi temel şeyler olduğunu görmek 
pek de şaşırtıcı değil. En temelde savaşın yarattığı 
şiddet ortamı ve bunun toplumsal yaşama direkt ya da 
dolaylı yollarla kadına yönelik şiddet olarak yansıması 
yadsınamaz bir gerçek.

Girişim dahilinde en başından beri dile getirilen 
konulardan biri de, savaşın kadınlar üzerindeki 
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etkilerini açıklayabilmek için erkek egemen zihniyeti 
ve kadına yönelik şiddeti militarizm-milliyetçilik-ırkçılık 
bağlamında anlamanın çok önemli ve hatta kaçınılmaz 
olduğu. Kuşkusuz, özellikle de bu kadar farklı duruşun 
bir araya geldiği bir grupta kapsayıcı bir dili kısa zaman 
içerisinde oluşturmak kolay bir iş değil. Bu konu 
üzerinde düşünmek, oluşturulan dil üzerine düşünmeyi 
de gerektiriyor. Zaten şu ana kadar girişimin çalışma 
ve örgütlenme şekline baktığımızda pratik anlamda 
iş yapmak ve daha teorik tartışmalara dayanarak 
dil oluşturmak iç içe yürüyen süreçler. Dolayısıyla 
eyleyerek görmek ve teorik tartışma birbirini besliyor. 
Girişim dahilinde kendini feminist olarak adlandıran ve 
adlandırmayan kadınlar var; ancak dil oluşturmada, yani 
kendini ifade etmede ve savaşın kadınlar üzerindeki 
etkilerini anlatmada feminist yol/yöntemler oldukça 
önemseniyor ve çoğunlukla bir analiz ve politik tavır 
olarak benimseniyor. 

Şimdiye kadar Girişimin oluşturduğu metinlerde kimi 
zaman politik ortamın iyiden iyiye karmaşıklaşması 
sebebiyle de güncel politikaya dair söz söylemek 
önemsendi. Mesela Meclis’in son bütçe görüşmeleri 
sonunda aldığı kararlar ve bütçeye kadınlar için ayrılan 
pay sorgulandı, kadınların eğitim, sağlık, sosyal haklarının 
(kimlik, anadil, düşünce ve siyaset yapma özgürlüğü 
gibi) sağlanması, sayısı kırkı geçmeyen sığınaklar açmak 
yerine bütçenin büyük kısmının savaş için kullanıldığı 
basın açıklamalarında dile getirildi.  Cinsiyetçiliğe, erkek 
egemenliğine, milliyetçiliğe karşı kadınların sözünün 
öne çıkarılmasının zorunluluğu vurgulanarak, hem 
savaşın bitmesi hem de barış koşullarında da ‘kadın 
bakış açısının’ etkin olabilmesi için hayata geçirilmesi 
istenen talepler dille getirildi. İstanbul forumunun 
ardından en geniş haliyle sıralanan bu talepler; 
operasyonların durdurulmasından anadilde eğitim 
hakkının sağlanmasına, anayasanın değiştirilmesinden 
zorunlu göç mağdurlarının zararlarının karşılanmasına, 
Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerinin 
barış maddelerinin uygulanmasına kadar pek çok şeyi 
kapsıyor.

Barış kelimesinin içinin iyice boşaltıldığı böyle bir 
dönemde, kadınların yukarıda saydığımız bütün 
gerekçelerle, talepler ve amaçlarla bir araya gelmesi, 
yan yana durması barışın anlamını yeniden kuruyor 
ve kadınların sesiyle barış talebi ısrarla yeniden 
haykırılıyor: “Biz kadınlar, yıllardır savaşın yaşandığı bu 
coğrafyada savaşın gündelik hayattaki bütün etkilerine 
maruz kaldık ve kalmaya devam ediyoruz. Artık yeter 
diyoruz! Evlerin, sokakların güvenilir olduğu, kadınlar 
için de yaşanılır bir dünya istiyoruz!”

Hakkındaki tüm iddiaların tek tek çürütüldüğü, 
bu nedenle iki kez beraat eden Pınar; yine “yargı” 
tehdidiyle karşı karşıya .
 
“Adalet istiyoruz”çağrılarının hiç susmadığı bu 
coğrafyada
Pınar için endişeliyiz.
 
Endişeliyiz çünkü; yargı kararlarının siyasi iklimden 
nasıl etkilendiğini biliyoruz
 
Endişeliyiz çünkü “açılım”! sürecinde darbe 
dönemlerini aratmayan gözaltıların binleri aşan 
rakamlara ulaştığı bu süreçten geçiyoruz...
 
Endişeliyiz çünkü; bu topraklarda yetişen muhalif, 
ezilenlerin yanında olanlara reva görülenlere tanığız. 
 
Farklı kadınlık halleri arasında, barış adına, 
birbirini anlama adına, benzerliklerimizi fark etme 
adına, köprüler kurma   adına  “ulak” olma savaşını 
sürdüren yol arkadaşımıza sahip çıkıyoruz. 
 
Çünkü; Pınar’ı  cezalandırmak isteyen erkekleri 
koruyan, politikleşmiş, mülk’ün temeline atılan 
harcı yani yargıyı tanıyoruz. 
 
Pınarlar hayata dokunur, ona kaynak olurlar.. 
Küçük küçük Pınarların birleşmesinden korkanlar, 
membayı bozmak isterler...
 
Bizlerse onlara inat nehir....
 
Pınar’a hala tanığız
Yanındayız
 
Sosyalist Feminist Kolektif

Feminist yol 
arkadaşımız 
Pınar’ın
yanındayız
Hala
tanığız 
Adalet 
istiyoruz
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20 Kasım 2009 tarihinde, Mekteb-i Mülkiye’nin 
150. kuruluş yılında, Siyasal Bilgiler Fakültesi ile 
Mülkiyeliler Birliği Bursa Şubesi’nce ortaklaşa 
olarak eğitim, siyaset ve tarih konularının bir arada 
tartışıldığı bir toplantı düzenlendi. Toplantıya, başlı 
başına Mülkiye kurumunun kendisi ilham vermişti. 
19. yüzyılda kurulan, 20. yüzyılda sosyal bilimler 
alanında yer edinen Mülkiye, sadece kendi başına 
ihmal edilen bir tarihin temsili değil, aynı zamanda, 
siyaset olarak bilinen ve tarih, hukuk, maliye, idare 
ve iktisat alanlarına da yayılan konulardan sorumlu bir 
kurum. Öte yandan, Mülkiye’nin bir yandan zaman 
zaman sistem eleştirisini içeren bir kurum olmasıyla, 
sisteme öğrenci yetiştiren bir 
kurum olması arasındaki tekinsiz 
ilişki de bu sorumluluğu artırıyor. 

Bu sorumlulukla 150. yılda, 
başta Mülkiye dergisi  ve 
hem burada hem de webde  
yer alan Murat Baskıcı’nın 
“Mekteb-i Mülkiye’den Siyasal 
Bilgiler Fakültesi’ne 150 Yılın 
Kronolojisi” olmak üzere yeni 
eserler verildi. Ne var ki, Osmanlı 
İmparatorluğu’nun son döneminden Cumhuriyet’e 
Mülkiye’nin de içinde yer aldığı eğitim siyasetleri 
ve bu siyasetin kamusal alana etkisi, konferanstaki 
gibi geniş bir çerçevede tartışılmamıştı. Zaten artan 
kız öğrenci grafisine rağmen (Resim 1) Mülkiye 
deyince akla kızların eğitimi konusunun gelmiyor 
olmasını telafi edebilecek başka bir çerçeve de 
düşünemiyorum.

Bu çerçeveyi güçlendiren bir etkinlik yine 
2009 yılı içinde Sabancı Üniversitesi tarafından 

düzenlenen Hrant Dink’i Anma Atölyesi bağlamında 
gerçekleşmişti.  Atölyenin bir oturumu “Ulusu 
Eğitmek ve Uygarlaştırmak” temasına ayrılmıştı. 
Tartışmacı olarak katıldığım bu oturumda Nazan 
Maksudyan, “Son Dönem Osmanlı’da Çocuk 
Bedenleri Üzerinde Misyoner Hedefler”; Zeynep 
Türkyılmaz, “Dersim’in Dağ Çiçeklerini Eğitmek” ve 
Metin Yüksel, “Türkiye’de Kürt Erkek ve Kadınlarını 
Eğitmek: Doğu İllerinde Gezici Köy Kursları” başlıklı 
sunuşlar yapmışlardı. Bu, bence bu önemli bir 
başlangıçtı. Yine Mayıs ayında, bu etkinlikten hemen 
bir hafta sonra Eğitim-Sen de “Anadilde Eğitim” 
temalı bir konferans düzenleyerek eğitim ve siyaetin 
en sıcak kesişme noktasını sergiledi. 

Bizim konferans da kızların eğitimine de vurgu 
yapmaya niyetlenişi ve toplumsal ve siyasal değişimin 
eğitim boyutunun altını bu şekilde daha bütünlüklü 
olarak çizmek istemesi bakımından ilginçti. Üstelik 
konferansın bu vurgusuna gayrimüslümlerin eğitimi 
de dahil olduğunda, aslında sonuçta sadece beş 
konuşmacının tebliğ sunduğu konferans gerçekten 
geniş bir yelpazeyi temsil eder hale geldi. Dünyanın 
farklı yerlerinden, tarih, felsefe, eğitim, sosyoloji, 
antropoloji bölümlerinden gelen katılımcılar eğitimin 
siyasetle, tarihle ve aslında felsefeyle ilginç ve 
girift ilişkisi konularına doğrudan girdiler. Kızların 

eğitimi, azınlık okulları, misyoner 
okulları, tevhid-i tedrisat, 
milliyetçilik konuları farklı bakış 
açılarıyla ele alındı; başlığımızda 
bulunmayan ama ima edilen ve 
konuşmacılarımızın birçoğunun 
özellikle vurgu yaptığı felsefenin 
araçlarından da faydalanarak.
AÜ Eğitim Fakültesi’nden, eğitim 
tarihi denildiğinde Türkiye’de 
tek akla gelen isim olan ve 
kızların eğitimi konusunda 

birçok makaleyi uzun yıllardır kadın tarihi ve eğitim 
tarihine kazandıran Prof. Dr. Yahya Akyüz, ilk 
konuşmayı yaparak Mekteb-i Mülkiye tarihini daha 
geniş bir eğitim perspektifi içine yerleştirmiş oldu. 
Konuşmasının başlığı “Mülkiye Mektebi Mezunlarının 
Osmanlı Döneminde Eğitimci Olarak Çalışmalarına 
Bir Bakış” idi. Boston Massachusetts Üniversitesi 
Tarih ve Felsefe Bölümü’nden, kadınların kamusal 
alanı, din, kamusallık ve çocuk bakımı gibi birbirinden 
ilginç tarihi konularda eser veren Prof. Dr. Roberta 
Wollons ise misyoner kadınlar ve misyoner erkeklerin 

Eğitim, Siyaset, Tarih,
Milliyet ve Cinsiyet:
MEKTEB-İ MÜLKİYENİN
150. KURULUŞ YILI ETKİNLİĞİ

ELİF EKİN AKŞİT

Acaba içinde nefes alıp 
verdiğimiz, gündemimizi 
belirleyen bu siyasetlere 

tarihin araçlarıyla 
bakıldığında gündelik 

sıkıntılarımızla mesafelenip 
onları daha iyi 

anlayabilir miyiz? 
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kendi aralarındaki ve gittikleri yerlerde yarattıkları, 
dönüştürdükleri veya tabi oldukları hiyerarşilerle 
ilgili “Bitlis’te Mount Holyoke: Misyonerler Osmanlı 
İmparatorluğu’nda” başlıklı bir sunuş yaptı. Doğu 
Londra Üniversitesi’ndeki Center for Narrative 
Research’in  yöneticilerinden, Sosyoloji Bölümü 
mensubu Prof. Dr. Maria Tamboukou, bir anlatım 
stratejisi olarak mektupları analiz ettiği ve daha çok 
eğitmen bir kadın olan Alexandra Papadopoulou’nun 
öğrencisi kadınlara yazdığı bu mektupları Foucault’nun 
heterotopya kavramı çerçevesinde analiz ettiği 
“Heterotopyaların Peşinde: Ondokuzuncu Yüzyıl 
Dönümünde Kadın Eğitmenler Hakkında Yazmak” 
başlıklı sunuşu da çok ilginçti. 

Osmanlı döneminin zengin ama kısa bir özetini 
sunan birinci bölümden sonra Cumhuriyet dönemi 
üzerinde duran ikinci bölümde Ankara Üniversitesi 
Dil Tarih Coğrafya Fakültesi’nden Prof. Dr. 
Sabri Büyükdüvenci, artık klasikleşmiş olan “John 
Dewey’in Ülkemiz Eğitimine Yaptığı Olumsuz Etkiler 
Üzerine” başlıklı tezini sundu. Çok iyi bir hatip olan 
Büyükdüvenci’nin bu sunuşu konferans bittiğinde 
başlayan ve saatler süren tartışmanın da en önemli 
nüvesini oluşturdu. 

Tamboukou gibi anlatım stratejileri üzerinde duran 
ve bu sefer eğitim, siyaset ve tarih alanlarının 
toplumsal cinsiyet dinamiklerini aydınlatacak bir 
şekilde bir araya gelmesi için vazgeçilmez olan 
sözlü tarih yöntemini irdeleyen araştırmacı Dr. 
Gökçe Bayrakçeken Tüzel de “Erken Cumhuriyet 
Döneminde Meslek Kadınlarının Eğitimi” başlıklı bir 
sunuş yaptı. Albümlerinin çıkmasına birkaç gün kala 
bizi kırmayıp katıldığı bu konferansta albümlerini de 
duyuran,  gecegece grubunun gitarcısı, bestekârı ve 
söz yazarı Bayrakçeken Tüzel,  erken Cumhuriyet 
döneminde çok altı çizilen profesyonelliğin kadınlar 
için nelerin pahasına ve ne kadar kısıtlı olarak elde 
edildiğini anlattı.

Son olarak konferansa katılacağı duyurulduğu halde 
katılamayan ama sunuş makalesini çalışmaları süren 
konferans kitabına vereceğini açıklayan George 
Mason Üniversitesi Sosyoloji ve Antropoloji 
bölümünden  Doç. Dr. Rebecca Bryant’ı da anmak 
isterim. Bütçesi kriz sebebiyle sınırlı kalan konferansı 
kötü yönde etkileyen bir başka etmen de domuz gribi 
oldu ve Bryant Kıbrıs’ta her iki kesimde karşılaştırmalı 
olarak yürüttüğü araştırmasının sonuçlarını sunacağı 
“Milliyetçilik Projesi Olarak Modernite: Kıbrıs’ın 
Okullarında ‘Aydınlanma’ ve ‘Kültür’” başlıklı 
konuşmasını yapmak üzere Ankara’ya gelemedi. 
Türkiye’nin az çalışılan ve 1970’li yıllarına ışık tutan 
bu araştırmasıyla Bryant, eğitim tarihi konusunda 
eksik bir halkayı tamamlıyordu.  

Bu şekilde ortaya çıkan konferans şu sorulara cevap 
aradı: Acaba eğitim siyaseti hep hayal ettiğimiz gibi 
tek taraflı mıdır yoksa eğitim siyaseti içinde çoğunluk 
olan öğrencilerin biçimlendirmesine açık mıdır? 
Acaba eğiticiler buna açık mıdır, açık olmasalar bile 
biçimlenirler mi? Acaba içinde nefes alıp verdiğimiz, 
gündemimizi belirleyen bu siyasetlere tarihin 
araçlarıyla bakıldığında gündelik sıkıntılarımızla 
mesafelenip onları daha iyi anlayabilir miyiz? Bu 
anlayış bizi nereye götürür? 
Konferansla ilgili önemli bir problem, duyuru ile 
ilgiliydi. Uzun zamandır hazırlıklarının yapılmasına 
rağmen bu hazırlıkların krize denk gelmesi sebebiyle 
alınan tedbirler birçok fonun kıyısından dönülmeye 
sebep olduğundan programın son halinin netleşmesi 
biraz zaman almıştı. Üstelik bu süreçte, bu belirsizlik 
konferans için bir arada duran bir ekibin oluşmasını 
engelledi. Diğer birçok sorunla ilgilenirken işin ihmal 
edilen duyuru boyutu ise konferansı takip eden 
kitlenin umulandan az olmasıyla sonuçlandı. Ne var 
ki, sevinerek yukarıda zikredilen konuşmalarının 
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hepsinin, Mülkiyeliler Birliği Bursa 
Şubesi’nin katkısı ve Ankara Üniversitesi 
İletişim Fakültesi’nden Itır Gökgücü’nün 
ses mühendisliği sayesinde konferansın 
web adresinden (80.251.40.59/politics.
ankara.edu.tr/aksit/150.html) Türkçe –ve 
İngilizceleri aynı zamanda İngilizce- olarak 
dinlenebileceğini ilan etmek istiyorum. 
Konferansın, kayıp dinleyicileriyle de böylece 
buluşacağını umut ediyorum. 

Sonuç olarak, Mekteb-i Mülkiye’nin 150. 
yılında, 2009’da siyasette eğitimin bir 
yandan idealize edilirken öte yandan da 
ihmal edilen merkezi yerinin ele alınması ve 
eğitim siyaseti üzerine tarihi dayanaklardan 
beslenen bir düşünme, bu yazıda sözü edilen 
üç konferans bağlamında ilk kez bu kadar 
kamusallaşmış oldu. Eğitim politikası kavramı 
üzerine tarihi kaynaklara dayanan sistematik 
bir düşünce üretiminin gelişmesi için yeni 
çalışmaların ortaya çıkacağının ipuçları da 
böylece belirmeye başladı.

Notlar:

1. 150. Yılında Mülkiye, Mülkiye Cilt XXXIII, Sayı 
265, Kış 2009.

2. http://www.politics.ankara.edu.tr/MM-
Kronoloji.pdf 

3. http://myweb.sabanciuniv.edu/hrantdink-
workshop/2009/05/09/2009-atolyesi/, 21-24 
Mayıs 2009, İstanbul.

4. Eğitim Sen Uluslararası Katılımlı Anadilde/
anadilinde Eğitim Sempozyumu, Ankara, 30-31 
Mayıs 2009; Elif Ekin Akşit, “Tartışma: Anadilde 
Eğitim ve Kadınlar,” Fe Dergi 1/1 (2009): 30-38, 
DOI: 10.1501/Fe0001_0000000001, http://cins.
ankara.edu.tr/anadil.html

5. http://www.uel.ac.uk/cnr/ 

6. http://www.myspace.com/gecegece. 
gecegece’nin 1998 öncesi post-it iken muhteşem 
basçısı Murat Tüzel ve davulcusu erkek olsa 
da, bundan gocunmayan bu elemanlarının da 
sayesinde bir kız grubu olarak anıldığını ve şimdi 
de şarkılarının birçoğunun feminist kaygılar 
taşıdığını buradan ilan edip, bu konuda Amargi’de 
bir müzik yazısının çıkacağı günü bekleyeyim. 
Çıkış videoları olan Rana’da geçen haliyle 
“saçlarını kestir kısacık, odanın şeklini değiştir, çık 
dışarı görsün şehir” diyorlar kadınlara.

Feminist Politika’nın 5. sayısı çıktı. 
 
Merhaba
Bu sayımızın dosya konusu “kadın cinayetleri”, başlığı 
da “kadın cinayetleri politiktir” oldu. Kadına yönelik 
şiddet, feminist hareketin haliyle değişmez gündemi. 
Gazetelerin üçüncü sayfalarını ve her gün ortalama 
en az üç kadının öldürülme, tecavüz ve yaralanma 
haberlerinin yıllardır istikrarla sürdüğünü düşünecek 
olursak, bu mücadele de, bu gündem de sürekli olmaya 
devam edecek, ta ki her şeyi değiştireceğimiz günlere 
kadar! 

Dosyamızın içinde, iki yıla aşkın süredir feminist 
kolektif tarafından izlenen davaları, kayıplarımızı, 
kazandıklarımızı , mahkemelerce verilen kararları, 
öldürülen kadınların hikâyelerini bulacaksınız. Sığınakta 
kalan Ayşe ve Arzu’nun hikâyelerini, yaşadıkları 
şiddeti ve sığınakta hayata yeniden başlamalarını bir 
söyleşiyle paylaştık. Yuvarlak masada, davaları izleyen 
feministlerin davalardaki tanıklıkları ile deneyimlerini 
paylaştık ve “ne yapmalıyız?” “nasıl yapmalıyız?” 
sorularının cevaplarını aradık. 

Erkekleri Doğrama Manifestosu’ndan alıntılar ve Kızıl 
Zora’nın tarihçesi ve eylemleri de erkek şiddetine karşı 
mücadelemize başka açıdan bakma çabasıydı. 

Dosya dışında ise, sosyal politikalar ve kadınlar 
konusuna yer ayırdık, tekel işçilerinin direnişi Ankara’da 
40. gününü aşmışken, Ankara’daki feministlerin tekel 
işçileriyle dayanışma eylemine özel olarak yer verdik.   
“Annelik”  konusunu SFK’da Nükhet Sirman ve Meltem 
Ahıska’nın katılımıyla bir etkinlikte konuşmuştuk: 
Meltem Ahıska oradaki notlarını “Anneliğin 
Politikleşmesi” başlıklı yazıda bizimle paylaştı. Namus-
Töre ayrımını da Nükhet Sirman yazdı. Aralık ayında 
DTP’nin kapatılmasının ardından yapılan operasyonlar 
da ülkenin gündemindeydi. 12. Sığınaklar Kurultayı 
yazısında yaşananları ve tabii kurultay izlenimlerini 
okuyacaksınız. Ayrıca “Kürt sorunu ve feminizm”, 
“barış mücadelesi ve kadınlar” konulu yazılar ve geçen 
aylarda Türkiye’ye gelen Selma James ile söyleşi de yine 
sayfalarımızda yer alıyor. 

“Kadınlık halleri”, “Nasıl feminist oldum?”, “Hiç 
şaşırmadık!”, kitap, kültür - sanat gibi sürekli 
sayfalarımız yine baki. Katkı sunan, yazan, okuyan, fikir 
söyleyen herkese teşekkürlerimizle… 
 
Sosyalist Feminist Kolektif 
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Süper Kadın, Süper Zor
Türkiye’de Kadına Yönelik Ekonomik Şiddet
Filiz Bingölçe
Ekonomi Muhabirleri Derneği Yayını
Ocak 2010

Aksu Bora - Filizciğim, ilk önce şimdiye kadar yaptığın 
işlerden başlayalım. Çünkü çok dikkat çekici çalışmaların 
var. Özellikle kadın dili ile ilgili. Biraz onlardan bahseder 
misin, bu kadın argosu, kadın mizahı, nerden çıktı 
bunlar? Nasıl şeyler yaptın?

Filiz Bingölçe - İlk kitabım biliyorsun, Kadın Argosu 
Sözlüğü. O zaten derleme. Zaten benim çalışmalarım 
büyük oranda derleme. Kadınlarla muhabbet esnasında 
kadınların çok özel dil unsurları kullandıklarını fark 
edince böyle bir derleme ortaya çıktı. 

Aksu - Kadınların kullandığı özel bir argo var. Kitabını 
okuduğumda, bir sürü yerde tamamen koptum. Çok 
komikti. Sanki böyle kapalı bir dil gibi. Onun içine nasıl 
girdin?

Filiz - Kapalı değil aslında. Mesela regl olduğumuzda biz 
bu memlekette “ya ben regl oldum” demiyoruz da tam 
sayısını bilmiyorum ama inan, üç yüze yakın şifreli laf 
üretmiş kadınlar.  Yani şifreli derken, mesela işte aslında 
kendisini çok da mutlu etmeyen ama hiç aldatmayan 
kocasıyla ilgili “cennet öküzü” diye bir laf üretmiş 
(kahkahalar) şimdi bunu söylediğinde, hakikaten çok 
komik… Öküz mesela nedir, iğdiş edilmiş, sadece 
yük taşımak için kullanılan hayvandır. Yani cennetlik 
olduğu da vurgulanıyor bak. Bir iyi, bir kötü… Regl için 
mesela, “Okan camdan bakıyor” diye bir kalıp üretmiş. 
İlk harflerini attığında, “kan, amdan akıyor” çıkıyor! 
(kahkahalar) İnanılmaz! Üniversiteli kızlar üretmiş. Yani 
bunlar hakikaten komik ve yaratıcılık isteyen şeyler. 
Ama böyle bir anonim irade var…

Aksu - Ben o kitabı okurken, özellikle argoyu, çok şey 
hissettim, bir resmi dil var birbirimizle konuşurken, 
temsil edici bir dil, hakikaten kamusal diyebileceğimiz 

bir dil. Onun içinde argoya yer yok, kadınlar için en 
azından pek yok…

Filiz - Kadınlar aslında benim gözlemim, kamusal alanda 
çok önemli, birinci figür değiller. Toplumsal cinsiyet 
açısından baktığında. O nedenle çok kolay o birinci 
dile kayıyorlar, o dili kullandıkları zamanlar, mecbur 
kaldıkları zamanlar. Mecburiyetten kullanıyorlar. Ama 
ben gözlüyorum ki, özel ilişkilerde kadınlar çok renkli 
konuşuyorlar. Renkli derken, dilin bütün olanaklarını, 
bütün fantezi imkanlarını kullanarak konuşuyorlar.  Bu 
şey değil, hani “biz kendimize bir çerçeve çizdik,  bir 
kamusal alanda, bunun içine girdik, ama bilinçaltımız 
işlediğinde argo kullanıyoruz”.  Böyle değil. Kadının 
bilinçaltı hep bilinçle birlikte…

Aksu-  Pek de aşağıda değil diyorsun yani!

Filiz - Bütün bu aptal kurallar da biliyorsun, akıl 
üzerinden tanımlanan kurallar, kadını dışta bırakıyor… 
Biz deliyiz onlara göre, şeytanız, cadıyız… Değil 
mi yani? O bakışa göre, öyle olmamız lazım… Çok 
irrasyonel bulunuyoruz…

Aksu - Oysa ki bu şeyin içinde de kendi rasyonalitesi 
var… Öyle irrasyonel falan değil, başka bir rasyonalite…
Filiz - Tabii, zaten hani rasyonalite dediğin şey, bütün 
insanların kullanabileceği bir kapasitedir bence. Benim 
nezdimde o. Sınırlı imkanlar, kurallar, fizik prensipler, 

SÜPER DEĞİL,
HİPER OLSAN
NE YAZAR!..

AKSU BORA
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yasalar içinde oynamak mıdır rasyonellik? Kendilerine 
sorsunlar. Değil mi? Benim açımdan, insanın bütün 
imkanları, bütün olabilirlikleri, her şeyi bilerek, görerek, 
edindiği tecrübeyle, konuşmak, algılamak, etkileşime 
geçmek, iletişime geçmek gerekir, değil mi? O kadar 
tek tip, tek düzen değil. Çok katmanlı hayat da…

Aksu - Peki, kitap çıktığında ne gibi tepkiler aldın?

Filiz - Yargılandım biliyorsun. Beş yıl kadar yargılandım. 
Pornografik yayından! (kahkahalar) Yayıncı da, 
Metis’tekiler de ben de, müstehcen yayın yoluyla halkın 
duygularını tahrik etmekten… 426, porno eserlere 
uygulanan maddeden yargılandık. Ama beraat ettik…  
Sözlük, porno olamaz yani. Bir de ben yani nasıl halkı 
tahrik ederim?!

Aksu - Bir de “Dil Dayakları” var senin, değil mi? Niye 
“Dil Dayakları” dedin ona?

Filiz - Bir kadın söyledi onu. Ben söylemedim. “El 
dayağı yemeyen kadın vardır ama dil dayağı yemeyen 
yoktur” dedi. Kitabın adı böyle geldi. Ondan sonra, 
gerdek gecesi üzerine bir çalışma yaptım. O henüz 
yayınlanmadı. Bunun üçlü bir hikaye olduğunu 
düşünüyorum. Dilsel, cinsel, ekonomik.

Aksu - Sen şimdi bu yeni yaptığın çalışmayla birlikte, 
bana öyle geliyor ki, bir hat takip ediyorsun…  
“Kadınların gizli hayatı” gibi bir hat. Ama pek de o 
kadar “gizli” olmayan gizli hayatı… Şimdi de ekonomik 
şiddet üzerine bir araştırma yaptın. Aslında seninle 
esas konuşmak istediğim, bu yeni çalışma. Biraz ondan 
bahseder misin…

Filiz - Ekonomik mesele, her konuda, her tür şiddette, 
çarpan etkisi yapıyor. Kadınlar dünya nüfusunun yüzde 
ellisi, yapılan işlerin üçte ikisini yapıyorlar, buna karşılık 
gelirin onda birini alıyorlar. Dünyadaki özel mülkiyetin 

sadece yüzde birine sahipler. Başka bir şey söylemeye 
gerek yok. Yani burada bir ekonomik şiddet var mı yok 
mu … Yoksun bırakılıyor kadınlar, eksik paylaşımlara 
zorlanıyorlar, haksız dağılımlara boyun eğdiriliyorlar, 
paralarına, mallarına, mülklerine, miraslarına, 
maaşlarına, bankamatik kartlarına el konuyor. Hikaye 
bu yani…

Beş ilde, Ankara, İstanbul, Adana, İzmir, Rize ve Konya’da 
55 kadınla konuştum. Çeşitli sektörlerden, işte sanayi, 
hizmet, gıda, tarım, tarımda gezici tarım işçileri var, din 
sektöründen, mevlüt okuyan, ölü yıkayan kadınlarla 
konuştum, müzik sektöründen solist kadınlarla 
konuştum, memurlar var, öğretmenler var, sağlıkçılar 
var… Değişik sektörlerden, işgücü piyasasında bulunan 
kadınlar… Aynı zamanda evinde, “evinin kadını” olan, 
çifte mesai harcayan, “süper kadın” olarak tanımlanan 
kadınlar var. Nasıl bir ekonomik yaşam pratiğinden 
geldiklerine ilişkin hikayeler…  Oradan yola çıkarak, 
benim kafamda da az çok bir resim vardı ama çok 
şaşırtıcı şeylerle de karşılaştım tabii. Mesela Türkiye’de 
miras meselesi en mühim şey, mülkiyete ilişkin rakam, 
miras dağılımındaki adaletsizlikten de kaynaklanıyor.
Genellikle mahrum bırakılıyorlar mirastan. Ama gönüllü 
olarak da mirastan vazgeçmeye ilişkin bir kültür de 
var. Mesela bir din görevlisi kadın, “günah” diyor ya, 
“ihtiyacım yok, almadım, günah”! 

Aksu - Bir de ikna ediliyorlar…

Filiz - İkna ediliyor, bir de alsa bile, erkek kardeşe bunu 
veriyor ve erkek kardeş çok düşük bir parayla satın 
alıyor kadının payını… Yani hiçbir zaman kadın baba ya 
da anne malının bir parçasının dahi kendisinin olduğuna 
dair bir bilgiyle yaşamıyor. Onun malı, kocasının. 
Erkek üzerinden bir mal sahibi olabiliyor. Ama erkek 
de kendi üzerine yapıyor tabii. Erkek ölünce, kadın da 
erkek çocuklarını kolluyor, böyle bir ilişkiler… Kadın 
da kadının mülksüzleşmesi için irade kullanıyor. Yani 
kadının içsel bir bilinci var: “Benim değil” diyor. Kadının 
aslında babasıyla nasıl zayıf bir bağ kurduğuna ilişkin de 
bir gösterge bu. Babanın tespihi, bastonu, bilmem nesi, 
hep erkek çocuklarda. Hatıra dahi yok. Kadın hatıraya 
dahi layık görülmüyor. Özellikle mesela Rize’de, 
kadınlara miras sıfır! Konya, Adana… Kent merkezleri 
biraz daha bu anlamda iyi. Oralardaki kadınlar birazcık 
daha uyanık davranabiliyorlar. Mesela memur kadınlar 
ev kredisi çekiyorlar bankadan, o zaman otomatikman 
ev kendi üzerlerine oluyor. O yüzden de ev benim diyor 
ama o senin mi, bence soru işareti yani… Altın meselesi 
var biliyorsun. Kadına her yerde bayağı büyük altınlar 
takılıyor. Ama mesela o altınlar kadının tasarrufunda 
mı? “Ya canım sıkıldı, bu altınları sattım, kendime bir jip 
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aldım” diyebilir mi kadın? O altınlar o kadına takılıyor, 
sonra alınıyor, bir şekilde erkeğin tasarrufunda. 

Aksu - Yani hep söylendiği gibi mirasın bir telafisi 
olmuyor bu… Kadınlar bütün bunların farkındalar 
aslında. Bütün hikayelerde bu görülüyor. Adam kırk 
kere batmış, kadın kırk kere çıkarmış. İşi toparlamış, 
borçları ödemiş, adam tekrar batmış… Bu tür 
hikayeler var. Kadınlara sormuşsun sen, “bu ne” diye, 
hep sevgiyle açıklıyorlar.

Filiz - Evet, aşk, sevgi, aile bağı… Neyse o… ama işte 
güvenliğe ilişkin bir şey… Güven diyenler de var; “ben 
ona güveniyorum” diyor. Bence güvenlik. Bu toplumda 
da dünyada da güvenlik meselesi çözülebilmiş değil 
kadınlar için. Süper değil hiper olsalar… Deli gibi çalış, 
gene çözemezsin. Yapısal bir şey. Aile içinde, korunaklı 
bir hayat sürdürmeye ilişkin içsel bir bilgi var galiba.

Aksu - Ve bunu sürdürebilmesi için maldan mülkten 
feragat etmesi gerekiyor. Gelirden, mirastan…  
Görüştüğün kadınların bir kısmı, kamu sektöründe 
çalışıyor, maaş alıyor. Adam maaşına, banka kartına el 
koyuyor vesaire. Yani ikili bir hikaye var: Bir yandan 
ailede emeğine el konulması, yıllarca karşılıksız çalışma, 
bir yandan da dışarıda ücretli çalışma. Genellikle 
feminist analizlerde bu ikisi birbirinden ayrı şeyler 
olarak ele alınır. Görünmeyen emek diye esasen evdeki 
emek kast edilir. Ama bu görüşmelerde kadının ücretli 
çalışmasının da aslında bir tür görünmeyen emek 
olduğunu fark ediyorsun, çünkü kazancı üzerinde hiçbir 
tasarrufu yok. 

Filiz - Ailedeki ilişkiler kamusal alana da ister istemez 
yansıyor. İşveren de seni zaten kadın olarak görüyor, 
sana az para veriyor, seninle alakalı başka hesaplara 
girmeye çalışıyor… İşvereni tamamen kapitalist, 
bu ataerkil kodlar kafasında hiçbir şekilde yok diye 
düşünmek mümkün mü…  Önce ataerkil, sonra 
kapitalist.

Aksu - Peki bu kadar görüşmeden sonra, sende kalan 
temel duygu neydi bu kadınlarla ilgili?

Filiz - Benim derdim, varolan resmi çekmekti ve 
bu resimde taşıyıcı unsur kadın. Ekonomik bir çark 
dönüyor, bunun taşıyıcısı, kadınlar. Bu kadınlar 
sigortasız, güvencesiz çalışanlar da dahil, tarlalara da 
gitsen, fabrikalara da gitsen, sokakta baktığında da, 
evlerin içine girdiğinde de, hep bir kadın taşıyıcılığı var. 
Bunun hakkı veriliyor mu? Kadınların hakkı yeniyor. Bu 
kadar açık. 

Yatırımı eşim yaptı evi ben geçindirdim. 
Yatırımı eşim yaptığı için de her şey kendi 
üzerine oldu. Bütün ev masrafları bana aitti, 
yatırımı o yaptı onun üzerine oldu, hep o 
yaptı oldu. Adaletsizlik var yani. Yerinde 
rahat uyusun ama bir haksızlık yaşandı. 
Eşimi kaybedeli on sene oldu herkes 
diyor ki “sana ev bıraktı”! On sene önce 
evi ben geçindiriyordum, bugün yine ben 
geçindiriyorum. O zaman üç kişiydik, şimdi 
olduk dört kişi. Oğlum evlendi torunum 
oldu. Demek ki bende varmış bir şeyler. 
Hala bunu kabullenemiyorlar yani. Bu 
da çok haksızlık geliyor bana. Senelerdir 
değersizleştiriyorlar. Bunu yapan yine 
kadınlar, eşimin tarafı. Bunu söyleyenler 
kadınlar. “Kocan sana ev bıraktı”! İyi de ben 
senelerdir bu evi geçindiriyorum.

Evlilik her insanın çok özeli! Her şey günlük 
güneşlik ilerlemek mümkün olmuyor, bir 
sürü şeyler yaşanıyor söyleniyor. Ama ben 
ekonomik meselenin kadın için ne denli 
önemli olduğunu fark ettim, ekonomik 
savaşın ne olduğunu bilirim. Ama ailelerin 
özellikle kız çocukları konusundaki 
korumacılığı daha sonra çocuklarının çok 
problemler yaşamalarına neden oluyor. 
Bazı şeyleri düşerek kalkarak öğrenmek 
gerekir, zamanı gediğinde yumruk atmayı da 
öğrenmesi gerekiyor insanın…

Kendime ait bir gayrimenkulüm yok. Evimiz 
eşimin üzerine, araba eşimin üzerine. 
Benim üzerimde hiçbir şeyim yok. Kendime 
ev almayı hiç düşünmem. Ben kocamdan 
boşandığım zaman gayrimenkulu ne 
yapayım yaa! Yok! Öyle bir şey düşünmedim 
düşünmem de yani “bir daire de benim 
üstüme yap, arabayı da benim üzerime yap” 
demem. Bir dairemiz vardı, onu oğluma 
yaptık, diğeri de eşimin üzerine…

“

“

“

“

“

“
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Haitili kadınlara deprem sonrası erkek şiddeti

Haitili kadınların yeni kabusları: Açlık ve Tecavüz 
Felaketler sonrası erkeklerin felaketi aratmayacak 
tutumları bu kez de Haiti’de karşımızda. 
Haiti’de depremde yıkılan Ulusal Cezaevi’nden kaçan 
bazı suçlular gruplar halinde sokaklarda kol gezip 
kamplara sızarak kadınlara tecavüz ediyor. Haiti polisi, 
başkent Port-au-Prince’te 7 binden fazla mahkûmun 
serbest dolaştığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler Gıda Programı, Haiti’de gelecek 
dönemde ağırlıklı olarak kadınlara yardım edileceğini 
açıkladı. Yardım malzemeleri dağıtılırken erkeklerin 
akın ettiği, bu nedenle kadınların yeterince malzeme 
alamadığı belirtiliyor. Bu amaçla ülke çapında 16 
noktada sadece kadınlara yardım malzemesi dağıtan 
merkezler kuruldu. Ayrıca depremde kimsesiz kalan 
çocukların durumu da büyük bir endişe kaynağı..  
Borç, yoksulluk, siyasi istikrarsızlık ve şiddet içindeki 
ülkenin kadınları yine de 100 yıl önce kurulduğunda 
ülkeyi karakterize eden direnç ve reformu sürdürücüsü 
olmaya devam ediyor.  

Uganda’da eşcinselleri hedef alan bir yasanın 
çıkması gündemde

Yasa tasarısına göre kendi cinsiyetinden kişilerle ilişkide 
bulunanlara ömür boyu, “seri suç işleyenlere” ise 
idam cezası getiriliyor. HIV’nin yayılmasını engelleme 
konusunda çalışan sivil toplum çalışanları “eşcinselliğe 
özendirmek” suçlamasıyla 7 yıla kadar hapis cezası 
alabilecekler. Hatta eşcinsel etkinliği 24 saat içinde 
polise bildirmeyen bir vatandaş da üç yıla kadar hapis 
cezasıyla karşı karşıya kalacak. Uganda devletinin 
yakında oylanacak yasa tasarısını geçirmemesi için 
Af Örgütü dahil birçok kurum uluslararasi imza 
kampanyaları düzenliyor.  

Fransız düşünür Badinter: 
Feminizm, ‘iyi anneliğin’ tehdidi altında 

Elisabeth Badinter, “Ekolojistler, anne sütü savunucuları 
ve davranış uzmanları kadınları çocuklarının kölesi 
haline getiriyor” diyor.  Badinter’e göre, Fransız modeli 
annelik, kadınların evde kalmasını isteyen “tehlikeli” 
yeni düşüncelerin tehdidi ile yüzyüze.   65 yaşındaki 
tanınmış yazar ve düşünüre göre Fransa kadınların 
eşitlik mücadelesinde bir dönüm noktasında olabilir. 
İşlerini ve bebeklerini idare etmedeki rahatlıklarıyla 
pek çok kişi için Avrupa’nın harika kadınları olan 
Fransız anneler, aynı zamanda Avrupa kıtasının en 
doğurgan kadınlarından. Badinter’e göre genç kadınlar 
bebeklerine nasıl bakacakları konusunda artan bir 
baskıyla karşı karşıyalar. Bu “gerici” hareket başarılı 
olursa Fransız feminizmi onlarca yıl geriye gidebilir. 
Badinter yeni çıkan kitabı “Çatışma, Kadınlar ve Anneler” 
hakkında Liberation gazetesine verdiği söyleşide, 
“Fransız kadınlarının çoğu çocuk sahibi olunca tam gün 
çalışarak mükemmel anne modeline karşı koyuyor, 
ama bu ne kadar daha böyle gidecek? Bana bir dönüm 
noktasındayız gibi geliyor” diyor. Yazara göre yeni 
“ideal anne” imajı – altı ay emziren, tam gün çalışmaya 
dönmekte acele etmeyen, doğumda ağrı kesiciden 
uzak duran, kullan-at çocuk bezini reddeden ve bazen 
bebeğinin yanında yatmasına izin veren biri olarak - bir 
kadının çocuğu dışında bir hayatı olmasını imkansiz hale 
getiriyor. Fransız Yeşiller Partisi Başkanı 35 yaşındaki 
Cecile Duflot ise çocuğuna organik brokoli yedirmesi ve 
bezlerini yıkamasının onu gerikafalı yapacağı görüşüne 
kızıyor. Badinter’i destekleyen Dayanışan Kadınlar 
Derneği Başkanı Sabine Salmon’sa son iki yıldır okul 
ziyaretlerinde kız öğrencilerin artan oranda ilerde evde 
olmayı arzuladıklarının farkettiklerini açıklayarak, “bu 
endişe verici bir gösterge” şeklinde konuşuyor.
İngiltere’nin yüzde 1.8 ve Almanya’nın yüzde 1.4 
doğurganlık oranıyla karşılaştırınca yüzde 2.0 gibi 
yuksek bir orana sahip Fransız kadınları, son yıllarda 
anneliği tek varoluş nedenleri olarak görmekten 
uzaklaşmışlardı.  

Kaynak: Guardian
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Kosta Rika’nın ilk kadın başkanı 
kadınlardan pek hoşlanmıyor 

Geçen ay, Laura Chinchilla Kosta Rika’nın ilk kadın başkanı 
seçildi. Toplumsal muhafazakar, iş dünyası dostu, eski 
başkan yardımcısına oylar politik istikrarı ve yüksek yaşam 
standardını korumak için verildi. Chincilla’nın seçilmesi 
heyecan uyandırsa da kürtaja ve eşcinsel evliliğe  karşı 
olması sadece kadın olmanın başka kadınları düşünmeyi 
getirmediğini bir kez daha gösterdi. 
Kaynak: feministing.com

Kanada’da yerli kadınlar tamamen marjinalleşiyor 

Yetişkin nüfusun sadece yüzde 4 ünü oluşturan yerliler, 
suçlu kesimin yüzde 20 sini oluşturuyor. Yerli kadınlarda 
oran daha da dramatik. Yoksulluk, sosyal dışlanma, 
madde kullanımı ve ayrımcılık gibi etkenlerin sonucunda 
yerli kadınlar, cezaevindeki kadınların yüzde 33ünü 
oluşturuyor. 1990’da yüzde 17 olan oran, devletin yerli 
kadınların cezalarında indirim uygulanmasını öneren 
ombudsman kararına ayak diremesi sonucu daha da 
artmış durumda. Kaynak: Women’s Enews 

Kes Sesini ve Konuşmaya Devam Et!
~ Kathrin ve Hanna

‘İlkokuldaki hocamıza hala kızgınım. Bana ‘kızların 
saçı uzun olur, aklı kısa’ diyordu. Şu anda bile bu sesi 
duyabiliyorum. Ama bugün onu kovacağım.’

Bunun gibi öfkeli ve özgürleştirici sözler Berlin’de ‘Shut Up 
and Speak’ adındaki okumada sık sık duyulabilir. Yaklaşık 
bir senedir burada queer-feminist bir edebiyat performans 
kültürü doğmaktadır. Yaratıcı ve kendi kurtuluşunu 
amaçlayan ‘Shut Up and speak’ ismi ‘kuşkularını sustur, 
söylemek istediklerini söyle’ anlama geliyor. 

Bu özelliğiyle, ‘Shut Up and Speak’  Berlin’in ‘okuma 
sahneleri’ arasında bir istisna oluşturur. Çesitli yazar 
grupları, haftalık gösterilerde rastgele bir ortamda kısa 
öykü ve şiir okuyor. Fakat, bu etkinliklerde genellikle 
erkekler egemen oluyor. Kurumlaşmış olan yazar 
gruplarının kadın üyesi az. Bundan başka, beyaz olmak 
ve heteroseksüel olmak sahneye çıkmak için hemen 
hemen şart. Bir tarafta, ciddi bir ayırımcılık öteki tarafta, 
bahsettiği konularda açıklığın olmayışı ve sıkıcılık!

‘Shut Up and Speak’ performansları, bu pratiklere karşı 
çıkan bir akımın görünebilir bir parçasıdır. Okumanın, 
sahnesi trans/lezbiyen/kadınlara ayrılmış, herkes 
tarafından izlenebilen, iki ayda bir yapılan, devamlı 
olarak çeşitli atölye etkinlikleri de yer alıyor, yazma 
grupları da kuruluyor. Bu etkinlikler, katılımcıların kendi 
düzenlediği alanlarda yeteneklerini genişletmesine 
ve derinleştirmesine fırsat oluyor. Yazanlar birbirine 
tecrübelerini aktarıyorlar ve birbirine destekliyorlar. Bu 
hem gruplardaki çalışmalar, hem de üyelerin başka okuma 
sahnelerde gösteri yaptığında geçerli. 

Yazanların, konuları ve konulara yaklaşım tarzılarının çok 
farklı olmasına rağmen, birkaç önemli ortak özellikleri var. 
Çoğu otobiyografik öğeler taşıyor, kendi yaşadıkları çetin 
deneyimleri konu alıyor. ‘Kişisel olan politiktir’ sloganına göre, 
performanslar aracıyla bunlar anlatılıyor. Kızgın, düşünceli, 
çoşkun, öfkeli performanslarıyla, yazarlar aynı zamanda 
deneyimlerini politik bir arka planın önünde yansıtıyor.

Son zamanlarda kadın hareketi liderleri tutuklanan 
İran’dan ulaşan bir duyuruya yer veriyoruz:
İran’da Özgürlük ve Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği İçin Çağrı 
 
Biz, bir grup İranlı feminist ve kadın hakları savunucusu, 
İran’daki devlet kaynaklı şiddete ve baskıya son verilmesini 
ve tüm siyasi tutukluların derhal serbest bırakılmasını talep 
ediyoruz. Dünya çapındaki tüm kadın hakları savunucularını, 
aktivistleri, kadın örgüt ve ağlarını, İran’daki kadın hareketini ve 
daha geniş anlamda İran demokrasi hareketini desteklemeye 
çağırıyor, 2010 yılının Mart ayı süresince ‘İran’da Özgürlük 
ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ sloganıyla girişimler organize 
etmeye davet ediyoruz. 
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Geçtiğimiz 2009 senesinde, İstanbul ve Berlin arasında 
imzalanan Kardeş Kent anlaşmasının 20. yıldönümü 
kapsamında, her iki şehirde de çeşitli etkinlikler 
düzenlendi. Bu bağlamda Berlin’de şimdiye kadar 
görülen en kapsamlı Türkiyeli modern sanat sergisi 
“İstanbul Next Wave” açıldı. İstanbul’dan Berlin’e 
taşınan sergide kadınların işleri özellikle çarpıcıydı. 
“İstanbul Next Wave”, üç farklı mekânda, üç farklı 
bağlamda düzenlenen üç sergiden mürekkep. Serginin 
bir ayağı, İstanbul Modern’in koleksiyonundan oluşan 
ve modern sanat üzerine yoğunlaşan “İstanbul 
Modern Berlin” idi. İkincisi 1980’lerden günümüze 
kadın sanatçıların eserlerinin sergilendiği “Ayaklarımın 
Altında Cenneti Değil, Dünyayı İstiyorum” 
(Küratörlüğünü Beral Madra ve Çetin Güzelhan’ın 
üstlendiği “Ayaklarımın Altında Cenneti Değil, Dünyayı 
İstiyorum”, farklı kuşaklardan 17 kadın sanatçıyı1 bir 
araya getirerek Türkiye’deki feminist sanatı, kısıtlı da 
olsa, izleyiciye sunabildi) ve üçüncüsü, İstanbul’dan 6 
sanatçıyı bir araya getiren ”Eleştirel Sanat” sergisiydi.

İlgi çeken detaylar
“İstanbul Next Wave”in ilgi çeken yapıtları arasından 
küçük bir seçkiyle, sergi izlenimlerimizi aktaralım: 
Doğulu kadına, Batılının bakışı üzerinden yeniden 
baktıran Şükran Moral’ın “Hamam” adlı eserinde, 
sanatçıyı, tam da Batılının kafasında yer edinmiş 
‘oriantalist bakış’ın sürekli merak ettiği ve her fırsatta 
fantezilerini ürettiği hamam’da, diğer erkekler ile 
birlikte yıkanırken izledik. Videonun vurguladığı bir 
diğer söylem ise, erkeğin mutlak egemenliğini sonuna 
kadar yaşadığı bir mekâna, kadını, özellikle de erkek için 
cazip olan bedenini, yarı çıplak olarak sokması. Moral bu 
çalışması ile meta haline dönüştürülen kadın bedenini 
tamamen erkek egemen bir mekânda, oryantalizmin 
tüm klişesi içinde yeniden gösteriyor. Konunun kendisi 
ve ele alınışı yeterince çarpıcı olmakla birlikte, ne yazık 
ki videonun kurgusallığı ön plana çıktığı için, yapıt, tam 
da eleştirel olduğu noktada aslında göstermek istediği 

şey olma, yani erkek egemen sistem içinde kadın 
bedeninin metalaşması, haz nesnesi olarak algılanması 
durumunu pekiştirdi.

Dikkat çeken bir diğer çalışma ise, Nazan Azeri’nin 
“Annemin Gelinliği” adlı videosuydu. Azeri’nin 
çalışmasında, sanatçının annesinin gelinliğini, fırtınada 
deli gibi savrulurken gördük. Gelinlik dallarına dolaştığı 
ağaçtan kurtulmak için çırpınıp durdu. Gelinliğin, 
fırtınada kendi özgürlüğüne kavuşmak için çırpınışları, 
aile baskısından kurtulmak için evliliği çare olarak 
gören kadınları hatırlattı. Hepsi, rüzgârla birlikte, 
kestiremedikleri ve tam da nereye doğru olduğu 
bilinmeyen bir yöne savruldular. 
İstanbul’dan gelen feminist sanat heyecan vericiydi. Bu 
heyecanı büyütmeye ihtiyacımız var.   

1. Yeşim Ağaoğlu, Gülçin Aksoy, Nancy Atakan, Atıl 
Kunst, Nazan Azeri, Handan Börtüçene, İpek Düben, 
Nezaket Ekici, Gözde İlkin, Gül Ilgaz, Cemile Kaptan, 
Şükran Moral, Nazlı Eda Noyan, Neriman Polat, Necla 
Rüzgar, Gülay Semercioğlu, Nalan Yırtmaç.

İSTANBUL
NEXT WAVE

ASUMAN KIRLANGIÇ - BERLİN
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Sosyalist tarihin ender öncü kadın figürlerinden Rosa 
Lüksemburg ve arkadaşları için her sene olduğu gibi, geçtiğimiz 
Ocak ayının ikinci Pazar günü, Berlin’de on binlerce kişi 
toplandı.

Alman cuntasına bağlı askerler tarafından 15 Ocak 1919’da 
Karl Liebknecht ve onlarca arkadaşıyla birlikte öldürülen 
Rosa Lüksemburg’un adıyla sembolleşen anma, bu yıl, soğuk 
ve karlı havaya rağmen, yaşlı, genç, çocuk, kadın, erkek, 
yaklaşık kırk bin kişiyi bir araya getirdi. Franfurter Tor 
Meydanı’nda başlayan iki kilometrelik slogansız, sessiz ‘Ağıt 
Yürüyüşü’, Friedrichsfelde mezarlığında sona erdi. DDR 
zamanında, sosyalist mücadeleye emek vermiş insanlar için 
yapılmış olan bu mezarlığın tam kalbinde Rosa ile Karl’ın 
mezarı var. Kocaman. Deniz gibi kucaklıyor geleni. Onlarla 
birlikte öldürülen, ismi bilinmeyen sosyalistler için de karanfil 
bırakıyor insanlar. Ama her tarafta Rosa’nın fotoğrafı, her 
tarafta onun adı... 

Bu sessiz ve acının taze olduğu hissedilen günde de, başka 
zamanlarda da açıkça görülüyor ki, Alman sosyalist hareketin 
iktidarsız lideri Rosa Lüksemburg, diğer sosyalist liderlerden 
oldukça farklı bir resim veriyor ama en az onlar kadar seviliyor. 
Marx ve Engels’i saymazsak, Rosa ismi sosyalistleri birleştiren 
belki de tek isim Almanya’da.

Güçlü bir teorisyen olduğu kadar etkin bir eylemci ve 
örgütleyici olan Rosa’nın fırtınalı hayatı ve bu hayattaki sahici 
duruşu hâlâ anlatılıyor. 4 Mart 1871’de Polonya’da doğan 
Rosa, Avrupa’nın büyük alt üst oluş yıllarında, kadın olmanın, 
Yahudi olmanın, sakat olmanın bütün sıkıntılarını yaşıyor. Çok 
genç yaşta Polonya’da solcu gruplara katılarak sosyalizmle 
tanışan, yeni bir dünya hayaliyle yeraltında yürütülen ‘büyük 
işlere’ katılan, bu ‘yola gelmez’ kadın, İsviçre’ye kaçtığında 
sadece 18 yaşında!

Lehçe konuşmanın yasak olmasına sürekli karşı çıkan, önce 
Polonya’daki PSF ile fikir ayrılığına düşen, Almanya’da ise üyesi 
olduğu SPD’yle milliyetçi ve militarist politikaları nedeniyle 
karşı karşıya kalan Rosa, bilindiği gibi, Birinci Dünya Savaşı’na 
karşı çıktığı için SPD’den uzaklaştırılıyor ve Karl Liebknecht 
ile birlikte, daha sonra adı Spartaküs Birliği olacak olan 
İnternationale grubunu kuruyor. Belki de Rosa, en çok hayat 
hikâyesiyle seviliyor. Çünkü o sadece döneminin ve sonrasının 
önemli politik tartışmalarını etkilemiş büyük kuramcı ve güçlü 

ROSA...
YILLAR SONRA...

PINAR SELEK

Berlin duvarı üzerinde Rosa Luxemburg graffitisi
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politik önder olarak değil, özellikle savaş karşıtlığı 
konusundaki tavizsiz yaklaşımı, partisiyle karşı karşıya 
gelmeyi ve yalnız kalmayı göze almasıyla da seviliyor. 
Ve âşık olmayı, sevmeyi bilmesiyle... 

“Sevgiliye Mektuplar” Rosa’nın kitapları arasında en az 
diğerleri kadar okunur ve Leo Jogiches ile fırtınalı aşkını 
herkes bilir. Çünkü mektuplarında hiç çekinmeden 
haykırır Rosa: 

“Dyodyo! Hiç bitmeyecek mi bütün bunlar? Sabrım 
tükenmeye başladı; işlerden değil, senin yüzünden! 
Neden buraya gelmedin ki? O tatlı dudaklarından bir 
öpebilseydim, bütün bu işler vız gelirdi bana. Bebeğim, 
bugün Warski’lerde bildiriyi tartışırken, tam orta 
yerinde, öyle bir ezildi ki ruhum, seni öylesine özledim 
ki, az kalsın çığlık çığlığa bağıracaktım.”
 
“Dyodyuşka, altın kalplim, en sevgili! Bana gönül 
alıcı, güzel mektuplar yaz, biraz alçakgönüllü ol, 
inayet et de arada beni sevdiğini söyleyiver. Kendini 
küçültmekten korkma. Sen bana, bugün benim sana 
verdiğimden üç kuruşluk daha çok sevgi vermişsin, 
eee, n’olmuş yani? Benden karşılık görmezsin 
korkusuyla duygularını açıklamaktan çekinme, utanma 
-kuşkusuz, duyguların varsa eğer. Yoksa zaten zorla 
çekip alamam ki. Ruhunla diz çökmeyi de öğren, 
yalnızca ben kollarımı açıp seni çağırdığımda değil, ben 
arkamı döndüğümde de. Kısacası, cömert ol, harca, 
israf et sevgini benim için. Senden bunu istiyorum.”

İşte aşkını böyle bağırabilecek denli güçlü olan, yazıları, 
politik fikirleri ve örgütsel çalışmaları dönemine 
damgasını vuran, bu nedenle de defalarca cezaevine girip 
çıkan Rosa, en son iki yıldan fazla içerde kaldıktan sonra 
1818’de serbest bırakılıyor ve çıkar çıkmaz, yoldaşı 
Karl Liebknecht ile birlikte Alman Komünist Partisi’ni 
kuruyor. Ve isyan hazırlıkları, savaşa karşı büyük 
eylem… Ve büyük darbe! Spartakistlere yönelik kanlı 
operasyon onlarca kişinin bir kaç gün içinde ölümüyle 
sonuçlanıyor. Tabii ki bunların arasında Karl Liebknecht 
ile birlikte Rosa da var. Rosa, tüfek dipçikleriyle ölesiye 
dövüldükten sonra, sırtından kurşunlanıyor ve cesedi 
Berlin’de bir kanala atılıyor. 

Rosa ve arkadaşlarının katilleri, daha sonra Hitler’in 
hücum taburlarına katılıyorlar. Çünkü bu katliamdan 
sonra bitmeyen kaos ortamı, Hitler faşizminin işbaşına 
geçmesine yol açıyor. Yıllar sonra ceset bulunuyor 
ya da öyle söyleniyor. Almanya’da çok şey değişiyor 
arka arkaya. Savaştan sonra Almanya ikiye bölünüyor 
ve bir tarafında elli yıl sosyalizm deneyimi yaşanıyor. 
Sonra duvar yıkılıyor… Çok şey değişiyor. Ama hâlâ on 
binlerce kişi Rosa ve arkadaşlarının mezarına, sessizce 
karanfil bırakıyor.

Cezasını istiyorum
Bugün tıka basa tok, haz içinde yaşayanların,
Bilmeyen, duymayanların,
Ekmeğini nasıl ezayla kazandığını, milyonların.

Neşeli bir çehreye baktığımda
Sevinçli bir gülüş gördüğümde,
Acı hissederim,.
Yoksulluğa ve cehalete terk edilmişler, çünkü
Ne neşe bilir, ne gülmeyi. 

Tüm acıları,
Tüm saklı acı gözyaşlarını
Tokların vicdanına yüklemek isterim
Hepsine korkunç bir intikamla ödetmek.

Rosa Luxemburg’un orta okul öğrencisiyken 
Lehçe yazdığı şiir

(Annelies Laschitza: Rosa Luwemburg- Im 
Lebensrausch, trotz alledem, Aufbau Verlag, 
Berlin 2002, s. 26)
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Amargi Sınır Ötesi Buluşmaları’nın Aralık ayı 
konuğu Toronto York Üniversitesi Kadın 
Çalışmaları programı doktora öğrencisi ve 
Latin Amerika ve Karayib Araştırma Merkezi 
(CERLAG) araştırma görevlisi Emily Rosser idi. 
Emily ile gerçekleştirdiğimiz etkinlikte, Hakikat 
Komisyonları ve Guatemala’da yaşanan cinsel 
şiddet olayları üzerine hararetle konuştuk. 
Etkinlik hızımızı kesemedi; bir de Amargi dergi 
için söyleştik...  

Lisansını 2004 yılında Kanada McGill Üniversitesi 
Kadın Çalışmaları bölümünde bitirdikten 
sonra, yüksek lisansını York Üniversitesi’nde, 
1999 Guatemela “CEH” Hakikat Komisyonu 
raporunda kadınlar ve cinsel şiddetle ilgili 
söylemlerin nasıl işlediğini inceleyerek 2007’de 
tamamladın. Şimdi doktora çalışmanda 
da, Guatemela’daki Hakikat Komisyonları 
sürecini, hem savaş mağduru kadınların, hem 
de savaş mağdurlarının tanıklıklarını toplayan 
komisyonun deneyimlerini konu alıyorsun. 
Böyle bir çalışmaya seni neler yöneltti?
Kanada’da büyüdüm ve süreç içinde pek çok 
farklı toplumsal örgütle birlikte şiddet karşıtı 
kampanyalarda yer aldım. Son zamanlarda çeşitli 

alanlarda mültecilerle birlikte çalıştım ve üç yıl kadar 
da feminist cinsel saldırı merkezinde kriz çalışanı 
olarak görev aldım. Aslında, her ne kadar tarih ve 
kadın çalışmaları alanında akademik derecelere sahip 
olsam da, toplumsal dışlanma, şiddet ve adaletsizlik 
gibi kavramları kendi deneyimlerim aracılığıyla 
öğrendiğimi söyleyebilirim. Bu noktada, kadına 
karşı şiddet ile mücadele etme girişiminde kişisel 
deneyimlerimin büyük katkısı var. Pek çok bağlamda 
cinsel şiddet mağdurları, hiçbir toplumsal değeri 
olmayan yalancı, sessiz kurban ya da eksik kişiler 
olarak değerlendirilmektedir ve ben, bu durumun 
değişmesi gerektiğine inanıyorum. Cinsel şiddetin 
nasıl oluyor da toplumsal eşitsizliği, militarizmi ve 
soykırımı desteklediğini düşünmeye başladığımda en 
önemli ihtiyacın, ulus aşırı dayanışma ve cinsel şiddet 
kapsamında gelişmeye başlayan uluslararası hukuk 
ve insan hakları kampanyalarını da içeren projeler 
olduğunu öğrendim. Bizi ayıran sınırların, kadınları 
şiddetten korumadığını gördüm ve bu alanda 
çalışmaya karar verdim.

Böylesi bir konu üzerinde yoğunlaşmaya karar 
vermende çalıştığın örgütlerin etkili olduğunu 
düşünüyor musun? 
Evet. Kanada’da bir sivil toplum örgütünde çalışmaya 
başladığınızda yaşanan olaylar üzerine düşünmek 
için pek fazla zamanınız olmuyor, çünkü sürekli 
örgütün temel gereksinmeleri için çalışıyorsunuz. 
Mesela bağımsız feminist temelli cinsel saldırı 
merkezi, bir süre sonra kısmen de olsa devlet 
temelli kurum ve sığınaklar tarafından değişikliğe 
uğramaya başladı. Bu durum, her ne kadar maddi 
anlamda daha çok katkı sağlanmasına yardımcı olsa 
da, çalışanların giderek duruma yabancılaşmasına 
ve devlet mekanizmalarının işlerlik kazanmasına yol 
açtı. Şiddetten kaçıp sığındığınız sığınaklarda kayıtlı 
olmayan bir göçmenseniz bu durum, sizin sürgün 
edilmeniz açısından risk yaratabilir. Ben de, bir süre 
sonra Toronto’daki üniversiteye geri dönmeye karar 
verdim çünkü beni rahatsız eden bu gidişat üzerine 
daha fazla düşünüp yoğunlaşmak istiyordum.

Cinsel şiddet ve istismarın giderek görünürlük 
kazanmasının nedeni sence ne olabilir?
Ruanda ve Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti 
ile ilgili Uluslararası Mahkemeler, kadınlar için 
oldukça önemlidir çünkü onlar ilk olarak, çeşitli 
tecavüz davalarıyla ilgilenmeye başladılar. Daha 
sonra ise tecavüzü yok saymak ve doğallaştırmak 
yerine diğer şiddet olayları kadar ciddi bir ihlal 
sorunu olduğu şeklinde tanımladılar. Bu şekilde, 

GUATEMALA’DA
CİNSEL ŞİDDET ve HAKİKAT
KOMİSYONLARI

AYŞEGÜL TAŞITMAN
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kadınlar giderek görünürlük kazanmaya başladı. 
Ancak bu sefer de, pek çok araştırma ve etkinlikle, 
görünür olmanın neden yeterli olamadığı üzerine 
düşünmeye başladılar. Mağdurlar, halen daha 
uluslararası mahkeme davalarının dışarısında 
bırakılıyorlar. Kadınlar, hukuk ve insan hakları 
çalışmalarında tartışma konusu olmaya başlasalar 
bile politik bir aktör olarak değil de tecavüz kurbanı 
kişiler olarak değerlendiriliyor. Kadın hakları üzerine 
çalışma yürüten Avrupa Birliği’nce özelleştirilen tüm 
birimler giderek fon bulma imkânlarını kaybediyor 
çünkü son dönemlerde egemen olan toplumsal 
cinsiyet anlayışı, kadınlar üzerine odaklanmanın artık 
gerekli olmadığı yönünde bir görüş ileri sürüyor. 
Avrupa Birliği’ndeki tüm yüksek mevkilerin erkekler 
tarafından doldurulduğu düşünüldüğünde, şimdiye 
kadar neden hiç kimsenin ‘erkeklik’ ya da ‘cinsiyet’ 
gibi ciddi tartışmaları gündeme getirmek istemediği 
anlaşılmaktadır çünkü, toplumsal cinsiyet algısı 
halen daha pek çok kişi tarafından ‘kadın’ olarak 
bilinmektedir.

Guatemala’da Hakikat Komisyonları’na zemin 
hazırlayan olaylardan bahseder misin?
Guatemala, yıllarca sömürü altında kalarak 
bölünmüş bir Orta Amerika ülkesidir. Yerli 
olmayan gruplar, toplumdaki ekonomik ve sosyal 
gücün çoğunluğunu oluşturmaktadır ve ağırlıklı 
olarak merkezde, Guatemala şehrinde ve doğu 
bölgelerinde yaşamaktadırlar. 1940’ların başında 
halk, mevcut demokratik hükümet için toprak 
reformunu içeren önemli değişiklikler yapmayı 
denedi. Bu değişiklikler gerçeklik kazanmadan önce, 
ekonomik elit CIA’ın da yardımıyla bir askeri darbe 
düzenledi. O dönemden 1990’ların ortalarına kadar 
ordu ya da ordu tarafından denetlenen hükümetler 
gücü ellerine aldılar ve Guatemala 36 yıllık bir sivil 
savaşa maruz kaldı. 1960’lar ve ‘70’lerde, askeri 
hükümete karşı URNG (National  Revolutionary 
Unity of Guatemala) olarak adlandırılan dağlık 
bölgelerde oluşan farklı grupları birleştirme çabası 
söz konusu olmuştur. 1980’lerin başlarında ordu, 
dağlık bölgelerde farklı bir toprak politikası izledi. 
Asla, etnik bir grubu hedef alarak böylesi bir 
girişimde bulunduklarını açıkça dile getirmediler ama 
belli bölgelerdeki yerli halka resmen zarar vermeyi 
hedeflediler. Çünkü onlara göre halk, komünist ya 
da komünistleri destekleyen kişilerdi. Komünist, 
Maya ve Hint, ordu için aynı anlama gelmektedir. 
Bu durumda, coğrafi izolasyon -tecrit- ve bölünme 
ülkedeki egemen gruplar tarafından inkar edildi ve 
savaşın yaşandığını ispatlayacak herhangi bir belge ya 
da rapora ulaşılamadı, çünkü, hepsi yok edildi. 

Ordunun azınlık karşıtı stratejilerine dair neler 
söyleyebiliriz?
Toplulukların yıkımı için tecavüz, cinsel organları 
sakatlama -sexual mutilation- ve üremeyle ilgili 
uygulanan şiddet, ordu tarafından yaygın olarak 
kullanılan stratejiler. Bu stratejiler, genel olarak, toplu 
tecavüz, kadın bedeninde üremeyi sağlayan cinsel 
organı sakatlama, göğüsleri doğrama, hamilelerin 
karınlarını açarak kesme ve anne karnındaki fetüsü 
bıçaklama şeklinde gerçekleştirilmektedir. Tanıklık 
ve diğer belgeler tarafından böylesi bir cinsel 
şiddetin, sadece savaş kargaşası esnasında dehşet 
saçan taktikler olarak değil de, yerli halkı toptan yok 
etmeye yönelik planın bir parçası olduğu da açığa 
çıkarılmıştır.

Bu konularla ilgili olarak örgütlenen kadın 
grupları var mıdır?
Guatemala’daki önemli kadın gruplarından biri olarak 
bilinen CONAVIGUA, savaşta kocasını kaybeden 
kadınlar ve farklı kadın ve feminist örgütlerden 
oluşan bir kuruluş. Kimsenin cinsel şiddet olaylarını 
açıkça dile getiremediği dönemde onlar, insan hakları 
ihlali kurbanları olarak gözden kaybolan kişilere 
odaklandılar. Genel olarak, devletin işlenen suçları 
kabul etmesine ve adaletin sağlanmasına yönelik 
girişimlerde bulunuyorlar.

Hakikat Komisyonları ile ilgili olarak ne 
söyleyebilirsin?
Hakikat Komisyonları’nın amacı, sadece devlet 
tarafından işlenen suçları değil, aynı zamanda tüm 
insan hakları ihlallerini belgeliyor. En çok bilineni 
Güney Afrika’daki komisyonlardır ki, onlar giderek 
savaş ve barış arasında köprü olmaya başladı. 
Belgelemenin temel amacı, insan hakları ihlallerini 
inkâr edenlere resmi gerçekleri sunabilmek. Hakikat 
Komisyonları, ağır travmaların pek çok Latin 
Amerika ve Afrika ülkesinde, unutma, suskunluk ve 
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af isteyenlere karşılık, gerçeklikleri ortaya sererek, 
yaşanılanların tekrarına yer vermeyecek toplumsal 
uzlaşmalar sağlamaya çalışıyor. 
Hakikat Komisyonları, kişilerin anlatımları 
üzerine çalışır. İhlallerin açığa çıkmasına duyulan 
gereksinim, feministlerin birtakım modellere ilişkin 
tanımlamalarda bulunmasını sağladı. Psikolojik 
olarak tedaviye ihtiyaç duyan travmaya uğramış 
kişilerin, tecavüze maruz kalan kadınların görünür 
olmasına sağlayan komisyonlar, adaleti sağlamak için 
çabalıyorlar.

Guatemala’daki hakikat komisyonlarının 
yapılanma sürecinden biraz bahsedebilir misin? 
Guatemala’da ki Hakikat Komisyonları (CEH) barış 
sözleşmeleri sonucunda ortaya çıktı. Ancak, bu 
durum epey uzun zaman aldı çünkü Katolik Kilisesi 
İnsan Hakları Ofisi, REMHI adını verdikleri kendi 
komisyonlarını oluşturmaya başladı. Bir an önce 
böyle bir komisyonun hazırlanmasına gereksinim 
duyulduğunu vurgulayan REMHI, aksi taktirde, pek 
çok verinin tahrip edileceğini, insanların tanıklıkla ilgili 
olarak sorunlar yaşayıp yerlerinden edilebileceklerini 
belirtti. CEH, kısmen Avrupa Birliği kısmen de bazı 
hükümetler tarafından oluşturulan bir komisyondur. 
Bu komisyonun etkili olma nedenlerinden biri, uzun 
dönemli faaliyetlerde yer almış deneyimli kadroların 
ortak stratejiyi belirlemiş olmasıdır. CEH raporunun 
ilk 100 sayfalık bölümü bugüne kadar bastırılmış 
olan tarih ve Guatemala’daki direnişlerden oluşuyor. 
Bir diğer bölüm ise, dört cilt boyunca insan hakları 
ihlallerini tanımlıyor. Bu bölümde, cinsel şiddet 
ayrıntılı olarak tartışılıyor. Üçüncü bölüm, daha 
çok tematik, örneğin, savaşın ekonomi üzerindeki 
etkilerinin tartışıldığı bir bölüm olarak tasarlandı. 
Son bölüm ise, raporun sonuçları ve diğer raporların 
hazırlanmasına yardımcı olacak tavsiyeleri içeriyor.

Feministlerin CEH raporu ile ilgili olarak öne 
sürdükleri eleştiriler var mı?
Rapor epey yenilikçi olmasına ve şiddet bağlamında 
sessizliği bozmasına rağmen bir takım sorunlar 
barındırıyor. Raporu incelerken sürekli olarak 
‘Kadınlar nerede?’, ‘Feminist analiz için hangisi 
önemli kısmı oluşturuyor?’, ‘Kadınlar hangi rollere 
sahip?’, ‘Nasıl tanımlanmışlar?’, ‘Görünmedikleri 
alanlar nereler?’ şeklindeki sorulara yanıt aramaya 
çalıştım ve kadınların yer aldığı bölümleri üç temel 
başlık altında sınıflandırdım. Bunlar: Görünmezlik, 
etkisiz -nötr- insan ve cinsiyetlendirilmiş bedenler. 
İlk olarak görünmezlik üzerine konuşalım. Kadınların 
görünmez oluşu, yurttaş olarak kadın rollerinin 

yok sayılmasında yaygın olarak kullanılan bir 
stratejidir. Peki, bu raporda kadınlar nerede ve nasıl 
görünmez kılınmışlar? Kadınlar, Guatemala tarihinin 
aktarıldığı 100 sayfalık bölümde yer almamıştır, 
çünkü onlara göre hiçbir kadın devlet şiddetine 
karşı direnmemiştir. Oysa biz bunun hakikatten 
ne kadar uzak olduğunu biliyoruz çünkü kadınlar, 
yol gösterici ve destekleyici olarak insan hakları 
örgütleri içerisinde önemli rollere sahipler. Aynı 
şekilde, kadınlar, yok sayılan ve yerinden edilenlerin 
büyük bir kısmını oluştursalar da, raporun sonuç ve 
tavsiye bölümünde en küçük bir vurgu yok. İkinci 
sınıflandırma, etkisiz insana. Yani kadınlar, raporun 
belli bölümlerinde arkadaşlar, akrabalar ya da devlet 
tarafından cinsel ihlallere maruz kaldıklarını tanıklık 
eden kişiler olarak karşımıza çıkıyor. Guatemala’da 
ihlalin biçimi ve şiddet mağduru kadınların susturulma 
yolları ataerkil erkek egemen zihniyeti ana hatlarıyla 
belirtmektedir. Rapor içerisinde kadınların görünür 
kılındığı tek yer, onların, cinsel şiddet kurbanı olarak 
adlandırıldığı bölüm. Kadınlara biçilen rol politik 
özne olmak değil, pasif alıcı olmaktır.

Araştırman için nasıl bir yöntem izledin?
Teorik temeli oluşturduktan sonra araştırmada, 
Hakikat Komisyonları’nda çalışan kişilerle yaptığım 
röportajlara yer verdim. Guatemala’da öğrenilen 
bazı derslerin yanı sıra, Peru gibi daha çok cinsiyet 
temelli analizlerin yapıldığı diğer komisyonlardaki 
etkinliklerden de yararlandım. İnsan hakları 
hareketinin giderek cinsel şiddet konusu üzerinde 
yoğunlaşması Guatemala’da yeni bir alanın açılmasına 
katkıda bulundu.

Son olarak, içinde yer aldığın projeden biraz 
bahseder misin?
Bulunduğum proje, araştırma görevlisi olarak 
yer aldığım Kuzey Amerika Akademisi’nde ve 
Guatemalalı kadınların ulusal birliği olarak bilinen 
Guatemala Feminist Kolektifi’nce yeniden yazılan 
komisyon raporunu, cinsiyetçi söyleminden 
arındırmaya yönelik bir girişim. Üç yıl boyunca 
proje kapsamında sivil toplumdan insanlarla 
görüşmeler yaparak onların adalet hakkındaki 
görüşlerini dinledik. Hükümetin utanç tablosu olan 
adalet sisteminin yeniden düzenlenmesine yönelik 
girişimlerde bulunduk. Özellikle savaş sırasında ordu 
tarafından gerçekleştirilen tecavüz ve cinsel şiddetin 
sorgulanmasını sağladık.
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İpuçları
Güz – hava / metal - beyaz – ciğerler, deri ve kalın 
bağırsak – sarsan hisler – üzüntü / keder – şifa – akışa 
cesaret ve yetenek.

Kış – su – mavi / siyah – böbrekler, mesane ve 
kemikler – sarsan hisler – korku – şifa – nezaket ve 
zindelik.

Bahar – ahşap – yeşil – karaciğer, safra kesesi – 
sarsan hisler – öfke / hüsran – şifa – iyilik / değişim / 
kahkaha.

Yaz – ateş – kırmızı – kalp, dolaşım, cinsel organlar, 
beyin – sarsan hisler – eziyet / sabırsızlık – şifa – neşe 
/ yaratıcılık / ruh hafifliği / barışa vakıf tutku / şevk.

Hasat – yerküre – sarı – mide, pankreas, dalak – 
sarsan hisler – endişe / acıma – şifa – içe odaklanış / 
merhamet / şarkı söylemek.

Bir dansı tasarlamak - Yapı
Bütün mevsimler ve sistemler döngüsel bir örüntü 
üzerinden ilişkileniyor.  Kendi içinde çeşitlenen ve 
nüanslar içeren biçem, mevsimlerin döngüsel biçemi 
gibi, bütünü tanımlayan bir simetriye sahip. Her 
bir performans, izleyicileri günlük yazarak, hareket 
ederek, bilerek nefes alarak, çizerek, boyayarak ya da 
fotoğraf çekerek tanıklığa davet ettiği ölçüde kendine 
özgü bir enerji taşıyor. Herkesin, performansın 
içerisinden kendi bilgisine ulaşacağı ve tahayyüllerin 
paylaşılarak bütünleşeceği bir süreç… 

Arka plan
Batı’nın insan tanımında, beden, akıl ve hissiyat 
birbirinden ayrılır. İnsan, doğadan, benlik kozmostan, 
ses sessizlikten ayrık tutulur ve bu böylece devam 
eder: Sonsuz bir tecrit edilmiş ikilikler dünyasına 
kıstırılırız. Ruhaniyet, neredeyse her zaman, dini 
dogmayla özdeşleştirilir ve bu dünyaya özgü feminen 
ilkenin baskısına açılır. Karanlık kötüdür, doğadır, 
dişidir, gizemdir ve dişi biçeminde bulunamayacak eril 
aydınlık ve zekâyla dağıtılmalıdır. Tam da bu noktada, 
feminizmin tehditkâr oluşu öne çıkar: Feminist 
hareket, yerleşik ideallere karşı bir tehdittir ve bu eski 
biçemlerin çatladığı anlarda bile, bunlara bağlılık devam 
ettiği müddetçe korku yaratacaktır. 

Feminizmle dans etmek 
Sanat, mevcut toplumdaki imkânların falına bakar. Bazı 
sanatsal biçemler klasik güzellik formlarını yüceltmek, 
bazıları eğlence, bazıları eğitim, bazıları ruhani 
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deneyim, diğer bazıları katarsis içindir. Her halükarda, 
estetik değerler süreğen bir değişime tabidirler. 
Öte yandan, toplumsal sterotipler yaratıcı enerjiyi, 
benin bilgisiyle aydınlanmayı dondururlar. Tüketim 
toplumlarında, insanlar çoğunlukla, kişinin öz-beniyle 
ve bedensel hikmetiyle iletişim biçimi olarak işleyen 
yaratıcı sanat biçemlerinden kopuk yaşamakta. Yargı 
ve eleştiriye arkasını dönen yaratıcı sanat, oyuncu 
olduğu kadar muhteşem bir eylemdir ve sanayi sonrası 
toplumları kıskacına alan tüketim fetişizmine karşı 
başkaldırı imkânı sunar.
Sonra, bir de, dans var. Dans ve bu arada hareket, 
sessizliğin içinden çıkar. Sessizlik, çılgın bir hızla 
akan, sermayenin yaşamımızın en ücra köşelerini 
tuttuğu tüketim toplumlarında, gittikçe daha derinlere 
ittiğimiz mekânlara gizlenir; ritmin yeşermesine alan 
açar –ritim, hızla ya da yavaş ya da orta şiddette atan 
nabzımızın aralıklarında mümkündür. Biçem ve ilişkiler, 
ancak, ‘ara’daki uzamlarda görünürlük kazanabilirler.
Bir sanat biçemi olarak dans, kadınların, eşcinsellerin 
ve fiziksel-zihinsel olarak ‘özel gereksinimler’i 
oldukları düşünülen sanatçıların geleneksel rollerini, 
kültürel olarak yapıştırılan beden imgelerini ve 
cinsiyet sterotiplerini ifade etmelerine ve yeniden 
sorgulamalarına izin verilen – zira sistemik olarak 
‘zararsız’ addedilen– bir alandır.

Tanıklık 
Her türden performans sanatında önemli olan, 
izleyicinin tanık olarak düşünülmesidir. İzleyici, pasif 
bir role gönderme yapar. Tanıklık terimiyle ilk kez, 

dans terapisi ve otantik hareket eğitimi seanslarında 
karşılaştım. Bu anlam dünyasında, karşılaştırma 
ve yargının yerini masum algı alıyor. Olan, olduğu 
gibidir. Güzel ya da güçlü ya da çirkin tanımları, biri 
diğeriyle kıyaslanamayacak şekilde, bakanın aklında 
var olabilirler. Beden iletişimi, durgunluk, hareket, 
ses, sessizlik, ışık, karanlık, lirik, vahşi, duyumsal… 
Performansın işleyişi, imledikleri rahatsızlık verdiğinde, 
terk etmek ya da kalmak kişinin kendisine kalmış. 
Tanıklar olarak, bir röntgencinin bakışını pek tabii 
ki taşımıyoruz. Deneyimin, kişisel tanımlarımızı ve 
inançlarımızı beslemesine izin veririz. Genellikle, 
kadınlık, erkeklik, şişmanlık, incelik, sarsaklık, zarafet, 
ritmik, aritmik, kutsallık, dünyevilikle ilgili geleneksel 
nosyonlar sorgulanır ve bulanırlar. 
Dans sanatçısı ve yazar Ann Cooper Albright 
Batı epistemolojisinde bedenin konumlandırılış 
biçimlerine karşı çıkar: Günümüz dans biçeminde, 
toplumsal cinsiyet, etnik köken, yapabilirlik, cinsellik 
ve yaşı dışlamayan bedenler, kinestetik imgeler 
üretirler. Kişinin fizikselliğini deneyimlemesi olarak 
tanımladığı somatik kimlik ile aynı bedenin toplum 
tarafından tanımlanma biçimi genelde birbiriyle çelişir. 
Postmodern ve günümüz dans biçemi toplumsal 
cinsiyet, yaş, etnisite, cinselliğin toplumsal kurgularını 
çizen normları pek hesaba katmazlar. Bu dans biçemi 
daha çok ‘edebe aykırı’ ve uyumsuzdur. Bu ve 
tanıklık üzerinden bakmak, bugünkü hâkim kültürle 
yoğrulan ve televizyonda yıldızların dansı ve ticari dans 
yarışmalarını kısıtlayan dans anlayışını yırtıcı bir işleve 
sahiptir.
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Performans sanatlarında toplumsal cinsiyet, 
cinsellik, beden imgesi 
Plato’ya göre kadın bedeni eksik bir yaratımdı. Bu 
anlayış, Batı’nın kültürel ideallerinde ve Descartes’ın 
ayrıştırılmış beden – akıl – hissiyat üçlemesinde de 
gömülüdür. İnsan, aklını ayrık ve üstün bir biçem 
olarak konumlandırır. Günümüz dans biçemi, birbiriyle 
etkileşimle kurulan beden – akıl - hissiyat / toplumsal 
cinsiyet, cinsel - etnik kimlik vs. arasında, hiçbir zaman 
sabit olmayan, süreğen bir müzakere ve yeniden 
müzakere olarak ‘varım’ felsefesinin öncüsüdür. 
Dansçılar ve atletlerin, her gün yaptığı antrenman, 
insansal biçemin dengesizliklerini ve zafiyetini açığa 
çıkarır ve kimi zaman bunları yeniden üretir. Modern 
dansta, toplumsal cinsiyet, cinsellik, etnisite ve atletik 
ya da engelli oluşların geleneksel kurguları yerle bir 
edilir. Alışılageldik normlarla oynanır; kimi zaman 
parçalanır. Performans sanatlarında ve dansta sadece 
bir kavram ya da kuramdan bahsetmek mümkün 
değil. Performans sanatçısı, söz gelimi dansta, dansı, 
beden – akıl - hissiyatla yaşayan; kendine tanıklık 
ederken tanıklık edilen fiziksel bir gerçekliktir. Kendi 
deneyimlerden yola çıkarak, tek başıma dans ederken 
bile görünmeyen ‘ötekiler’in tanıklığında dans ettiğimi 
söyleyebilirim.
Benim için ‘biri olmak’ düsturu ‘biri olagelmek’ halinde 
seyretti, hep. Bağlanma üzerine Budist öğretiler, 
özellikle merakla kaosa dalan ve bir biçem, devinim, 
ses – sessizlik, uzam, ışık - karanlık, kelimeler, ritimler 
– somut bir oluşla çıkan sanatçı açısından özellikle 
önemli. Pratik ve teknik, performansa dair bir şeyler 
anlatabilirler; ancak, tek başlarına yaratım edimini 
karşılamazlar. Bunu başka bir şeye borçluyuz: Dansta, 
performans sanatçısını bir teknisyenden ayıran özellik 
tanımlanabilir ‘burada’lığıdır. Buna, ‘iç senaryo’ demeyi 
tercih ediyorum: Aklın imgesinin ve bu imgeyle 
bağıntılı hissiyatın, devinimin ve niyetin tek bir bütün 
olması. Diğer bir ifadeyle, fiziksel biçemin bütününün 
fiziksel olmayan ve görünmeyen (ama algılanan) 
unsurlar tarafından motive edilmesi. Dans, izleyicinin 
ya da tanığın bakışının bütün duyularda ve kişisel 
imgelerde, hislerde, hafızada ve zekâda yer bulduğu, 
kinestetik bir sanat biçemidir.

Fizik ve feminizm
Newton, devinim halindeki kütleler arasındaki fiziksel 
ilişkinin anlaşılmasında bir aşamayı simgeler. Bu 
kuram, fiziksel olmayan enerjileri, fiziksel biçemden 
ve kütleden ayırır; bunların birbirlerinden bağımsız 
olarak işledikleri savına dayanır. Farklı geleneklere 
mensup mistikler, sanatçılar ve şifacılar ise başka türlü 
bir bilgiyle konuşurlar. Modern araçlar ve teknolojiler, 
ışığı, düşünceyi, elektromagnetik enerjileri, atom 

altı parçacıkları ve diğer fiziksel olmayan enerjileri 
gözlemleyip kaydeder. Bu enerjiler, böylelikle bilimsel 
olarak ‘görünürler’ ve kaydedilirler ve herhangi bir 
dini ya da sanatsal paradigmanın dışında tanımlanabilir. 
Newtoncu kuram, patriarkal yapıların bağlanabilmesi 
için uygun bir mekân sunmuştur. Bugün içerisinde 
bulunduğumuz yeni düzenin ve kaosun denetimsiz 
akışına düşme ihtimalinin korku yarattığı açık. İster 
sanatta, ister bilimde, ister yönetimde, ister ruhsal 
düzeyde olsun, yaratıcı düşünür / fail, orijinal bir 
fikre ulaşmak için ‘bilmeme’ kaosunu yaşamak 
durumundadır. Batı toplumlarında, tam da zamanla 
mekân, ruh (zekâ) ile doğa birbirinden ayrıştırıldığında 
bilim ile sanat arasına bir çizgi çekilmişti. Batı’da 
yaşayan insanların birçoğu, izafet kuramından 
haberdar. Yine de, hâlâ, yaşamımızın büyük bir 
bölümünü, doğrusal zamanda ve üç boyutlu uzamda 
akan fiziki kütleler arası neden – sonuç ilişkisine bağlı 
olarak sürdürüyoruz. 
Oysa enerji ve düşüncenin madde üzerindeki 
etkilerini görmek çok kolay. Öfkeli bir insanı ele 
alalım. Davranışları, ses tonu, öfkeli dili, en kötü 
şiddet biçimlerinden biri olarak kabul edilir ve öfke 
enerjisi, muhatabını kimi zaman fiziksel şiddet kadar 
etkileyebilir. Nezaket sınırları içerisinde hareket 
eden ve sorunlu durumlarla baş etmek için yaratıcı 
stratejiler geliştirebilen düşünceli bir insan, aynı 
enerjiyi kendisine geri çekmek için daha fazla imkâna 
sahiptir. Yaşamımızdaki her olguda deneyimlediğimiz 
zaman / mekân arasındaki ufak kesişmeden yola 
çıkacak olursak daha geniş örüntüleri görmemiz 
mümkün değil.  Tam da bu noktada, içe dönük 
ben bilgisi bencilliğin sınırlarını aşar. Etrafımızdaki, 
birbiriyle bağıntılı bütün yaşama dokunur –bağıntıların 
bilincinde olup olmamız bunu değiştirmez.
Zekâ, doğrusal düşünceyi imler; hikmet, doğrusal 
düşünce ile sezginin bileşimidir. Bugünün ‘büyük 
resmi’ ve durumun tarihsel arka planı, tam da burada 
yatar. Hikmet, çok - boyutlu bir hologramdır. Zekâ, 
kuramı, bütünden ayrık bir oluş olarak formüle ettiği 
anda kilitlenmeye mahkûmdur. Dengemizi, ileri geri, 
sağ beyin sol beyin arasında gidip gelerek buluruz. 
Bunun bir diğer yolu, sağ beyinle sol beyni aynı 
anda kullanmaktır. Kendi deneyimimde, performans 
sanatçısı bu dengeyi tutturur ve ‘görünmeyen 
enerjiler’ olarak tanımladığım ruhun hareketi için bir 
araçtan ibarettir. Önceleri –ve bugün de– zekâ, erkek, 
üstünlükle tanımlanan ve vahşi, düşünmeyen, sezgisel 
dişille eşleştirilen ‘doğa’dan ayrıştırılan ruh, artık 
doğayla birlikte dans ediyor.

Daha sakin bir dünya için siz de katılır mısınız?
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Uzun zamandır yemek yapmak, sadece domestik 
faaliyetlerin bir parçası olarak anılmıyor. Erkeklerin de 
merak sardıkları yemek/pasta/çikolata yapma kursları; 
televizyon kanallarında yayınlanan, izlenme rekorları 
kıran ve sayıları takip edilemeyecek kadar artan 
yarışma ve yemek programları; sağlıklı beslenme temalı 
yayınlar ve detoks kürleri yemeği mutfaktan çıkarmış 
durumda. Toplumsal hayatı radikal biçimde dönüştüren 
gelişmelerin, yeniliklerin, gerilimlerin sebebi olarak 
işaret edilen küreselleşme ve neoliberalizmin yükselişi 
mutfaktaki dönüşüme dair de bir açıklama sunabilir. 
Bireyciliğin itibar kazanması, kişisel hazlar ve yenilik 
arayışını tatmin etmeye yönelik kişiye özel mal ve 
hizmetlerin piyasaya hakim olmalarını beraberinde 
getirdi. Niş pazarlama olarak adlandırılan bir teknikle, 
tüketici ile kişiye özel tasarlandığı ilüzyonunu yaratacak 
ürünlerin, kişisel ihtiyaçlarına göre düzenlendiğini 
düşündürecek hizmetlerin buluşturulması eğilimi 
yaygınlaştı (Butik oteller, özel tasarım 
giysiler, aksesuarlar v.b.).

Bu gelişmeler ve yeni arz-talep biçimleri 
doğrultusunda, mutfağa ilişkin her şey 
“gusto sahibi olmayı”, birer “gurmeye 
dönüşmeyi” vaad eden şirketlerce bir 
trend haline getirildi. Ancak bu yeni mutfak 
annelerinkinden farklı. Bütçeyi dengeleme telaşı 
olmadan seçilen menülerden oluşan ve coğrafi sınır 
tanımayan bir mutfak. Wichterich’in ifadesiyle: “(…) 
kadınların çocuklarına besleyici bir yemek hazırladıkları 
için içlerinin rahat etmesine izin veren yiyecek ve 
beslenmeye ilişkin bir bilgiden çok, gösterişli bir reklam 
klibi”! (2004: 137). Ama sınırlayıcı, yorucu, bezdirici 
yönleri görmezden gelinerek romantize edilmiş bir 
“anne mutfağı” fantezisi de katılmış bu reklam klibine; 
bahçeden toplanan sebzeler ve kümesten alınan 
yumurtalarla yapılan yemeklerin nostaljisiyle pazarlanan 
bir organik tarım ve sağlıklı beslenme miti de… 

Yemeği, mutfaktan/evden çıkaran günümüzün en 
popüler internet araçlarından blog, onu hazırlayan 
kadınları da evden çıkarmayı vaad ediyor. “Evden 
kaçma”nın bir yolu, hem de güvenli bir yolu olan 
bilgisayar dolayımlı iletişim, nihayet ev kadınlarına 
da bir kaçış imkanı sunuyor. Özel alanın, domestik 
faaliyetlerin bir parçası olan yemeğin, sanal da olsa 
kamusal alana çıkmak için vesile teşkil etmesi heyecan 
verici bir deneyim. Daha geniş kapsamlı bir araştırmanın 
parçası olarak, bu deneyimi yaşayan 11 kadınla, e posta 
aracılığıyla yapılan görüşmelerden elde edilen verilerin 
bir kısmı paylaşmaya değer. 

Bloglar, sık sık güncellenmeleri, otobiyografik öğeler 
taşımaları ve arşiv oluşturmaya imkân veren yapıları 
nedeniyle günlüklere benziyorlar. Web’de bir blog 
hesabı açmak, bir ana sayfa oluşturup buraya kişisel 
bilgileri, görsel malzemeleri ve yazıları girmek ücretsiz 
ve diğer web araçlarına göre daha kolay. Blog hizmeti 
veren firmalar, sayfa tasarımları için çeşitli alternatifler 
sunuyorlar ve kullanıcıyı yönlendirerek özgün tasarımlar 
yapmayı kolaylaştırıyorlar. Blog arama motorlarında 
yapılacak kısa bir tarama bile, hem dünyada hem de 
Türkiye’de yemek ve diğer hobi bloglarının sayıca 
üstünlüğü olduğunu göstermeye yeter. Bu tür blogların 
sahiplerinin çoğu kadın. Blog yazarlığını cazip kılan bir 
diğer özelliği ise etkileşimsel (interaktif) olması. Bir 
blog yazarı için takipçileri olması önemli. e günlükleri 
gerçeklerinden ayıran temel unsur, muhayyel ve/veya 
tanıdık bir okur topluluğuna hitap etmeleri. Okurlardan 
gelen tepkiler e günlük yazarına, yazmaya devam 
etmesi için motivasyon sağlıyor. Sosyalleşmesini ve 

“kendiliğini takdim etmesini” (Goffman’dan akt. 
van Doorn v.d., 2007: 144) teşvik ediyor. 

MUTFAK KAPISI
SOKAĞA AÇILIR MI?

FUNDA ŞENOL CANTEK
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Ataerkil kültürlerde geçicilik, değersizlik, sıradanlık 
gibi sıfatlarla tanımlanan yemek hazırlama ve 
sunma pratiklerine, bloglarda yazının ve fotoğrafın 
desteğiyle görünürlük ve değer kazandırılmaya 
çalışılması kayda değer. Görüşülen blog yazarlarının 
ifadelerine dayanarak, yemeklerini blog sayfalarında 
sergileyen kadınların, Beauvoir’nin deyimiyle, biteviye 
sürükledikleri zamanı (akt. Bora, age: 67) bir noktada 
dondurmaya uğraştıklarını söyleyebiliriz: Birazdan silinip 
süpürülecek olanın son anları; rutin ve değersiz sayılan 
emeğin, geçici de olsa, değer kazanması, adeta sanatsal 
bir yaratıma dönüşmesi. Ürünü hemen tüketilecek bir 
emeğin, kalıcı bir emekle, yani yazıyla sabitlenmesi. 
Üstelik zihinlerdeki, yemek kitaplarındaki ve 
dergilerindeki ölü tariflerin canlandırılması, ete kemiğe 
büründürülmesi. Ortaya çıkan ürünün fotoğrafının 
yayınlanarak takipçilere bir kanıt sunulması...  Yemek 
hazırlama sürecinin ve tüketilmeye hazır yemeğin 
fotoğraflanması, o yemeği bedenin 
temel gereksinimlerinden biri 
olmaktan çıkarıp endüstriyel bir 
ürüne dönüştürüyor. Öyle ki bazen 
tarif, nihai ürünün sunuluş biçiminin 
yarattığı görsel ihtişamın gölgesinde 
kalıyor. Giard “tarif vermek” 
ediminin, besleyici bilgilerin, sevgi 
dolu bir sabrın kuşaktan kuşağa 
aktarılması, yaşantıların anısının 
parçalar halinde ve zamana meydan 
okuyarak varlığını sürdürmesi 
anlamına geldiğini söyler (2009: 
187). Portakal Ağacı adlı popüler 
yemek blogunun sahibi Hatice Özdemir Tülün, bu işe 
annesinin çok sevdiği yemeklerinin tarifleri kaybolmasın 
diye giriştiğini belirterek destekliyor bu görüşü. (http://
www.newsweekturkiye.com/haberler/detay/31832/
Annemin-tariflerini-kaybetmemek-icin). Bu araştırma 
için görüşülen yemek blogu yazarlarının çoğu da, onları 
yemek blogu açmaya yönelten saiklerden birinin, 
kendilerinde anısı olan tarifleri korumak, paylaşmak 
ve özellikle kız çocuklarına aktarmak olduğunu 
belirtiyorlar. Diğer saik de Portakal Ağacı’nın başarısı 
ve popülerliği. Ancak burada dikkat edilmesi gereken, 
geleneksel cinsiyet rollerinin bir sonraki kuşağa 
aktarılması anlamında, yemek bloglarının hâkim ataerkil 
söylemi besliyor oluşu.

Özellikle ev kadınlarının, kendilerinin inşa ettikleri, 
sadece kendilerine ait olan ve kendiliğin sunumu için 
fırsat yaratan bu web aracını, ancak hane halkına 
karşı sorumluluklarını yerine getirdikten, özellikle 
geceleri, el ayak çekildikten veya sabahları herkes 

evden çıktıktan sonra kullanmaya başlamaları, 
zaman kullanım hiyerarşisinde kişisel zevklerin alt 
sıralarda yer aldığını gösteriyor. Katılımcılardan K.M., 
“Yemekti, şuydu, buydu derken, ortalık durulduktan 
sonra çaktırmadan bilgisayarımın başına geçiyorum 
ve bir şeyler çiziktiriyorum” diyor. K.M., ev işlerine 
atfettiği değersizliği, bloguna yazdıklarına da atfediyor. 
Bilgisayarın karşısına oturduğunda kaçamak yapar 
gibi. Sayfasına yazdığı yazılar ise “çiziktirme” diyerek 
küçümsediği bir uğraş. P.M., “Blogum bana renk kattı. 
Canım sıkılmıyor” dedikten sonra, “Ama hiçbir işimi 
de aksatmıyor” diye adeta telaşla ilave ediyor. H.T., 
blog sayfasındaki etkinliklerini temize çıkarmak ister 
gibi, “Nasıl olsa evde bir şey pişeceği için, harcadığım 
vakit ekstra bir vakit almıyor benden” diyor. H.T.’nin 
ifadesi, bir ev kadınının kendisi için bir şey yapmaya 
yeltendiğinde, o şeyin sadece kendisine keyif vermesini 
yeterli bulmamasının, “ev”e de faydalı olmasını sağlama 

çabasının bir örneği. 

e-günlük olarak tanımlanan bloglar, 
sahiplerinin yazma yetenekleri ve 
cesaretlerini arttırmaya da hizmet 
ediyorlar. Özellikle kadınlar 
için önemli bu. Kadının yazıyla 
ilişkisinin, okurluk gibi edilgen 
bir pozisyonla sınırlandığı ya da 
hiç mevcut olmadığı ataerkil 
kültürlerde, yazarak kendini ifade 
etmek, benliğini dille temsil etmek 
olağandışı bir deneyim. Gerçek 
günlüklerden farklı olarak, okur 

ilgisine sunulan bloglar, bu ilgiyle beslendikçe, yazarları 
için sağaltıcı ve özgürleştirici bir işlev görüyorlar. 
Katılımcıların blog sayfalarında yemeğin hikâyesine 
eşlik eden kişisel hikâyeler daha fazla yer alıyor ise o 
sayfaların daha fazla takipçiye ve ilgiye mazhar oldukları 
gözleniyor. Özgün bir üslup, akıcı bir anlatım, ajitatif 
başlıklar, estetik değeri olan fotoğraflar, katılımcıların 
ifadelerine göre, özgün tarifler içeren, profesyonel 
destekle oluşturulmuş sayfa tasarımlarından daha fazla 
dikkat çekiyor. Öyle ki, bazı blog yazarları hangi tür 
yazıların, üslupların ve görsel malzemelerin daha fazla 
okur ilgisi topladığını gözlemleyerek, kendilerine ilgi 
çekici bir tarz oluşturmuşlar. 

E.A. kendisi de dâhil, kadınların son yıllarda blog 
açmaya karar vermelerini ve blog yazarlığına 
rağbet etmelerini, “kendini ifade edebilme, varlığını 
hissettirme gibi özgüven duyguları” kazandırmasına 
bağlıyor. Blog sayfası aracılığıyla özgüven kazandığını 
dile getiren bir diğer katılımcı, H., “baskı hissetmeden, 

Yemeği, mutfaktan/
evden çıkaran 

günümüzün en popüler 
internet araçlarından 
blog, onu hazırlayan 
kadınları da evden 

çıkarmayı vaad ediyor.
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eleştirisiz yazma”nın özellikle kadınlara iyi geldiğini 
düşünüyor. K.M. için bloglar, ev kadınlarının “başka 
bir dünyaya açılmalarını, monoton gündelik işlerden 
sıyrılıp bir şeyler üretmelerini” sağlama işlevi 
görüyor. Sıralanan örnekler, özellikle ev kadını olan 
katılımcıların, yemek yapmak dâhil olmak üzere, ev 
işlerini bezdirici ve değersiz bulduklarını, onları birer 
üretim olarak görmediklerini, üretimde bulunmak 
ve özgüven kazanmak için blogları aracılığıyla evin 
sınırları dışına çıkmaya çalıştıklarını gösteriyor. Ancak, 
katılımcıların sayfaları incelendiğinde, hiçbirisinin 
politik gündeme dair yorumlar, eşitsizlikleri ve hak 
ihlallerini eleştiren metinler yazmadıkları görülüyor. 
En fazla konu edilenler şehit cenazeleri, milli ve dini 
bayramlar. Hatta siyaset ile ilgili konulardan bilinçli 
olarak uzak durulduğu düşünülebilir. Özel alanı, 
cinsiyet politikalarını tartışmaya açma eğiliminden de 
söz edilemez. Ama, blog faaliyeti aracılığıyla elde edilen 
kazanımların, kadınların politik olan ile aralarındaki 
mesafeyi kısaltacağı ümit edilebilir.

Sonuçta, yemek bloglarının, kadınların sosyalleşmeleri, 
özgüvenlerini ve yaratma yeteneklerini geliştirmeleri 
konusunda destekleyici bir unsur oldukları söylenebilir. 
Ancak, bilgisayar dolayımlı bir iletişim aracı olan blogların 
sundukları alternatif teknolojik imkanların, içeriklerini 
oluşturan kullanıcıların eleştirellik potansiyellerini 
harekete geçirmede kayda değer bir rol oynamadıkları 
görülüyor. Kadınları, teknolojiyi kullanmaya ve yazarak 
kendini ifade etmeye yönelten bu araçların, zaman 
içinde içerik olarak da özgürleştirici olmaları umulabilir.
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Nazan Aksoy, 1990’lardan 
bu yana sayısı giderek artan 
otobiyografileri
incelediği kitabında özellikle 
kadın otobiyografilerine 
yoğunlaşmış.
Batı’da feminist çalışmalarla 
şekillenen kadın otobiyografi 
yazımının, Türkiye’de 
modernleşme süreci ve 
cumhuriyet tarihi üzerinden
ilerlediğini ve bu anlamda farklı 
türden bir okumaya imkân 
sunduğunu belirtiyor.

Kitap, otobiyografinin tarihine 
kısa bir bakışla açılıp, oradan, 
kadın otobiyografilerin tarihine 
uzanıyor. Otobiyografinin erken 
dönem örneklerini, özel hayat 
ile otobiyografik ben arasındaki 
ilişkinin / sınırların tartışıldığı 
bölümler ile Atatürk’ün manevi 
kızlarının hayat hikâyeleri ile 
cumhuriyetin ilk yıllarında 
doğmuş kadınlar tarafından 
yazılmış otobiyografiler, kitabın 
diğer bölümlerini oluşturuyor. 
Hem bir edebi tür olarak 
otobiyografiyle ilgilenenler
için ama hem de kadınların 
tarihi üzerinden ülke tarihine 
bakmayı
isteyecek okur için kesinlikle ilgi 
çekici bir çalışma.

“Bu, hayatlarının bir yerinde 
insana cehennem azapları 
çektiren kıskançlığın kollarına 
düşmüş sizin ve benim gibi 
insanların kitabıdır”. Fransız 
psikiyatr ve psikanalist 
Marcianne Blevis, dergimizin 
dosya konusu da olan ‘çetin 
ceviz’ kıskançlığı konu ettiği 
kitabında, bu duyguyu on farklı 
hikâyeyle ele alıyor. Hikâyelerin 
her biri, ‘kıskançlık’ hastalığına 
yakalanmış karakterler 
üzerinden aktarılıyor. Bu 
geniş yelpaze içinde kıskançlık 
içinde kıvranan hikâyeleri 
aktarırken, kimi başlıklarla da 
kıskançlığın çeşitli yönlerini ele 
alıyor yazar: Hâkimiyet kurma 
/ kontrol arzusu, ulaşılmazlık, 
yabancılaşma, tamamlanmamış 
kişilik / vekâleten yaşayan 
insanlar, yalnızlık ve röntgencilik 
gibi…
Blevis, kıskançlığı gecikmiş bir 
tepki olarak nitelendiriyor: “…
kıskançlık, kişinin çaresiz ve 
küçük düşmüş hissettiği bir 
döneme verdiği gecikmeli bir 
tepki olarak da görülebilir.” 
Yazar, kıskançlığın, onu yaşayan 
kişiye ve kişinin yakın çevresine 
olduğu kadar, psikanalistlere de 
zorlu anlar yaşattığını söylüyor. 
Kitap bu yanıyla, yani örnek 
vakalar sunmasıyla da ilginç. 

“Toplumsal yapı ve ilişkiler 
mekânı anlamlandırmamızı 
etkilerken, mekânı 
kavrayışımız da toplumsal olanı 
anlamlandırma biçimlerimizi 
etkiler. Kadınların mekânlarda 
nasıl gezindiklerine, ne tür 
roller ve işlevler üstlendiklerine, 
mekânlarda kurdukları 
ilişkilerle mekânları nasıl 
anlamlandırdıklarına, varoluş 
biçimleriyle mekânların 
nasıl bütünleştiğine bakmak 
istedik. Kadınların, iktidar 
odakları tarafından yazılmış 
senaryolarda tanımlanmış 
rolleri oynarken, bu rolleri 
nasıl yeniden yorumlayıp 
yıldızlaştıklarını, sınırlılıkları nasıl 
sınırsızlıklara dönüştürdüklerini, 
yoksunluklardan nasıl zengin 
hayat parçacıkları ürettiklerinin 
ipuçlarını aramak üzere yola 
çıktık,” diyor Akınar, Bakay ve 
Dedehayır. 
“Yoktan Var Eden Kadınlar”, 
“Mekânların Sınırladığı 
Kadınlar” ve “Kadın Hallerinden 
Yansımalar” başlıklarından 
oluşan kitap, mimarlık tarihinin 
önemli ismi Doğan Kuban’ın 
giriş yazısıyla açılıyor. 

İletişim bilimci Ünsal Oskay’a 
adanan kitap, toplamda on 
üç bölüm ve otuz dokuz 
makaleden oluşuyor. 2 – 4 
Temmuz 2009 tarihleri 
arasında Zonguldak Karaelmas 
Üniversitesi’nde gerçekleştirilen 
ve Kültür Araştırmaları 
Derneği’nce başlatılan 5. Kültür 
Araştırmaları Sempozyumu’nda 
sunulan bildirilerden bir seçkiyi 
içeren kitap, medya ve iletişim 
konularına ilgi duyanlar için bir 
başvuru kaynağı niteliğinde. 
Medya ve kültür 
araştırmacılarını bir araya 
getiren kitaptaki akademik 
makaleler; Küresel Medya-
Yerel Medya, Zonguldak 
Araştırmalarında Medya ve 
Kültür, Toplumsal Hareketler, 
Kamusal Alan, Sinema, 
Televizyon, Siyaset ve Medya, 
Sanat ve Medya, Dijital Kültürü 
Paylaşmak, Gündelik Yaşam, 
Toplumsal Cinsiyet ve Medya, 
Gençlik ve Medya, Avrupa 
ve Medya bölümleri altında 
düzenlenmiş. 

Kurgulanmış Benlikler 
/ Otobiyografi, Kadın, 
Cumhuriyet
Nazan Aksoy
İletişim Yayınları
Edebiyat Eleştirisi
Fiyatı: 17,00 TL

Kıskançlık 
/ Sevginin En Çok Düştüğü 
Tuzak 
Marcianne Blevis
Çeviri: Işıl Aydın 
Sel Yayıncılık
İnceleme 
Fiyatı: 12,00 TL

Kadın ve Mekân
Derleyen: Ayşe Akpınar 
& Gönül Bakay 
& Handan Dedehayır
Turkuvaz Yayınları 
Toplumsal Cinsiyetler 
Fiyatı: 30, 00 TL

Karaelmas 2009: 
Medya ve Kültür 
Derleyen: Nurçay Türkoğlu & 
Sevilen Toprak Alayoğlu 
Urban Yayınları
İletişim 
Fiyatı: 36,00 TL
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İstanbul, Ankara ve İzmir’de, 
‘kentsel dönüşüm’ mağduru 
olacak on dört mahalleye 
içeriden ve dışarıdan bakarak 
araştırma yapan, mahallelerde 
yaşayanlardan dinlediği 
hikâyeleri okuyucusuyla 
paylaşmak isteyen Gülşen 
İşeri, ilk kitabı “Metropol 
Sürgünleri”ni, bu kentlerdeki 
iki yıllık çalışması sonucu 
tamamladı. İşeri, İstanbul’da 
Tarlabaşı, Sulukule, Balat, Gazi 
Mahallesi, Sarıgazi, Küçük 
Armutlu, Ayazma; Ankara’da 
Mamak ve Dikmen; İzmir’de ise 
Kuruçeşme ve Kadifekale’deki 
mahalleleri dolaşarak, dört 
bölüm halinde mağdur olan 
ve olacak insanların hikâyesini 
anlattı.

“Herkes kendi kaderini sırtında 
mı taşır? Yoksa bu sadece bizim 
lanetimiz mi?” Ece Temelkuran, 
Ortadoğu’dan sesleniyor; 
coğrafyanın, savaşın ve aşkın 
Ortadoğu’sundan. “Bizden 
alıp döküntülerini iade ettikleri 
hikâyelerimizi geri almak 
için… Aşklarımızı, acılarımızı, 
haysiyetimizi… Yağmalandıkça 
kapattığın kalbini aç şimdi. 
Çünkü bu senin hikâyen. Sen 
de Ortadoğulu’sun!” deniyor 
kitabın tanıtım metninde. Hiç 
bitmeyen iç savaş, mücadele 
ve aşk, kitabın sayfalarında 
harmanlanmış. 

“Günümüzde sanat yapıtlarını, 
bunların yığınağı haline getirilen 
müzelerde görmeğe alışmış 
bulunuyoruz. Oysa bunlar 
müzelerde sergilenmek 
üzere yapılmamışlardı. Sanat 
dünyasına girmek istiyorsak, 
sanat yapıtlarını müzelik eşya 
olarak değil, kendine özgü 
bir hayatı olan ve hayatımıza 
karışan somut varlıklar olarak 
görmeye ve bu açıdan onları 
anlamaya çalışmalıyız” diyen 
Nazan İpşiroğlu ve Mazhar 
İpşiroğlu, sanatçının nasıl bir 
ortam içinde, hangi geleneksel 
yapıda, ne tür olanaklarla 
karşılaştığını sorguluyor; 
sanatçının yapıtlarına yansıyan 
davranışları üzerine sorular 
soruyor ve en sonunda da 
sanat yapıtını değerlendiren bir 
sonuca ulaşıyor: “Bu kitapta bu 
ve benzeri soruları göz önünde 
tutarak, sanat tarihinin dününü 
bugüne ve yarına bağlayan bir 
oluşum süreci içinde görüp 
göstermeye ve olup-bitenleri 
de bu oluşum süreci içinde 
gerçekleşen olanaklar olarak 
anlayıp değerlendirmeye 
çalıştık.”

Demokratik Özgür Kadın 
Hareketi’nin ”Kimsenin 
namusu değiliz, namusumuz 
özgürlüğümüzdür” kampanyası 
kapsamında çalışmalar yürüten 
Gökkuşağı Kadın Derneği, 
kadına yönelik şiddetin farklı 
biçimlerinin ifade edildiği 
“Özgürlüğümüz İçin” isimli 
araştırmayı yayımladı. Bu 
kitapla, sadece kadınlara 
yönelik şiddet değil, şiddete 
karşı yürütülen mücadelenin 
ve bu mücadeleye eşlik eden 
deneyimlerin de yazılı olarak 
aktarılması sağlandı. Kitap, hem 
Türkçe hem de Kürtçe olarak 
hazırlandı. 

Metropol Sürgünleri 
Gülşen İşeri
Su Yayınları 
Sosyoloji
Fiyatı: 12,50 TL

Muz Sesleri 
Ece Temelkuran 
Roman 
Fiyatı: 15,00 TL

Sanatın Tarihi 
Nalan & Mahzar İpşiroğlu 
Sanat 
Fiyatı: 27,00 TL

Ji Bo Azadiye Me
Gökkuşağı Kadın Derneği 
Kadın Çalışmaları – Araştırma 

Amargi Kitaplık

Hazırlayan: Sema Aslan
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Pınar Selek 2009 yılı başlarında telefon edip 
Amargi’de İnci Asena’yla şiiri üzerine bir söyleşi yapıp 
yapmayacağımı sorduğu zamana kadar, bu üç kitabın 
üzerinde doğru dürüst durmamıştım. Dergilerde tek 
tek okuduğum kadarıyla ağırlıksız şiirler gibi gelmişti 
bana Asena’nın şiirleri. Bu izlenimimi Pınar’a söyledim. 
Ama onunla konuştuktan sonra, kitapları alıcı gözle 
okuyup kendisini arayacağım sözünü verdim. Pınar 
ayrıca sevdiği İ. Asena şiirlerinden bir liste yapıp 
gönderdi bana.

Böylelikle İnci Asena şiirini atlamış olmaktan 
kurtuldum, sevinçle ve severek okudum kitapları, 
Pınar’ın heyecanına hak verdim, notlar aldım ve 
14.3.2009 günü Amargi’nin salonunda söyleşiyi 
yaptık. Katılım düzeyi yüksekti ve çenemin düştüğü 
bir günümde olduğumu ancak sonlara doğru fark 
edebildim. Pınar, notlarımı Amargi için yazıya 
dönüştürmemi istemişti ayrıca, okuyacağınız yazı 
odur. 

İnci Asena’nın şimdiye değin üç kitapta1 toplanmış olan 
şiirlerine zaman içindeki sıralanışları açısından bakıldığında, 
gitgide daha çok ‘kadın olmak’la ilgili ve gitgide daha erotik 
oldukları görülebiliyor. Genel bir çizgi olarak, neredeyse 
her zaman uçucu gibi duran yalınlıklarıyla, verili kültüre 
/ tarihe karşı tavır alıyor bu şiirler. Bir doğalılık ruhu 
egemen, ama doğayı idealize etmekten çok, tarihten ve 
kültürden korunmakla ilgili bir ruh bu. Yer yer de trajik.
Şiirlerde konuşan kişi (persona) belirli açılardan değişkenlik 
gösteriyor. Maske çoğu zaman eğreti; ardındaki 

karmaşıklığı hissettirecek naiflikteki bir dille konuşuyor. 
Belirli şiirlerin bu eğretilikten aldıkları bir güç var. 
Biraz daha yakından bakalım şimdi onlara.

Personalardan başlayalım. Bunların başında ‘ben’ geliyor. 
En yaygın şiir kişisi, ‘ben’. Ancak, her zaman aynı kalmıyor 
bu ‘ben’, aynı kişi olduğu da kesin değil. Şiirden şiire 
değişebildiği gibi, aynı şiir içinde de çeşitli açılardan 
değişebiliyor ve bu özelliğiyle şiirlerin imgelem alanını 
alabildiğine genişletiyor. Örnek olarak, ilk şiirlerden birine 
bakalım: “İstanbul Düşerken” (TDAD 17).
Altışar dizelik iki bölümden oluşan bu şiirde konuşan 
‘ben’, söze olayın yanı sıra yer ve tarih bildirerek başlıyor: 
“İstanbul düşerken Kalamış’taydım / Bin dört yüz elli üç 
yılında.”
Kimdir bu ‘ben’? Bir kadın olmalı, çünkü şiir “Eteklerim 
belimde” diye devam ediyor. Gerçi kaftan ya da 
yaşlıların giydiği entari gibi, etekli erkek kılıklarından 
biri de söz konusu olabilir. Bu açıdan, personanın erkek 
olması olasılığı sıfır diyemeyiz. Ancak, kentin düşüşü 
gibi bir toplumsal olay karşısındaki tavrı, kaftanlı bir 
erkekte kolay kolay görülebilecek türden değil; şiirin 
bu bölümündeki son iki dizede şöyle diyor çünkü: “Ne 
bileyim İstanbul düşüyormuş, / Sonradan söylediler, göz 
bir şey görmüyormuş.” Bunu diyen, eğer erkekse, ancak 
genel geçer ‘erkeklik’ özelliklerinden uzak biri olabilir; 
yaşlı, hasta, uzaktan gelmiş biri vb. Büyük olasılıkla bir 
kadın. Kalamış’ta yaşayan ya da o sıra herhangi bir nedenle 
Kalamış’ta bulunan biri. Ve kente “İstanbul” dediğine 
göre, bir Osmanlı kadını. 
İlk bölümdeki bu tarihsel konumlandırma, şiirin ikinci 
bölümüne geçtiğimizde sarsıntıya uğruyor, çünkü şöyle 
diyor ‘ben’: “İstanbul düşerken çaresizdim, / Beton 
gelincikleri geliyordu yalnız, aklıma.”
“Beton” sözcüğü bizde zaman sıçraması yaratıyor ve 
bugünle bir bağ kuruluyor. Gerçi “gelincik”, daha çok 
Afganistan, Hindistan gibi Asya ülkelerinde olmak üzere 
bir kubbe biçiminin adı olarak kullanılabilen bir terim; 
dolayısıyla, İstanbul’un beton gelincikleri belki 1453 
yılındaki bir olgudur. Ama bizim, bugünün insanları olarak, 
‘beton’la başka türlü, bugüne ait bir bağ kurmamamız 
da olanaksız, çünkü sözcüğün bizde yarattığı çağrışım 
(betonlaşma olgusu) çok güçlü. Dolayısıyla İstanbul’un 
bugün yeniden, betonla ilgili olarak düştüğü biçiminde bir 
duygu da yaratıyor şiir bizde; zaman açısından, iki koldan 
çalışıyor.

Şiirdeki Orhan Veli çağrışımı da (ses, eda) katkıda 
bulunuyor buna: “İstanbul’u düşünüyorum gözlerim kapalı” 
(O. Veli) / “İstanbul düşerken Kalamış’taydım”. Orhan 
Veli, İnci Asena’nın ‘edebî baba’larından; üç kitap boyunca 
hissedilen bir esin ve esinti. “İstanbul” adlı iki dizelik 
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şiirde de açık bir çağrışım var: “Ben bu kenti / Gözüm 
açık tanıyamıyorum” (ÇB 43). “İstanbul Düşerken”le ilgili 
olarak, Orhan Veli’nin İstanbul’u düşündüğü dönemin, 
aynı zamanda İstanbul’un beton kuşatması altında ikinci 
kez düşmeye başlamasının arifesi olduğu geliyor akla...
Gerçekte, İnci Asena’nın şiirleri bir bütün olarak 
düşünüldüğünde, karşımızda gezgin bir ruh var diyebiliriz: 
Muinar’ın öncüsü, ya da C.G. Jung’un önerdiği ‘kolektif 
bilinçdışı’ kavramıyla düşünebileceğimiz bir ‘ben’. Daha 
sonra da değineceğim üzere, zamanlararası gezgincilik 
özelliği olan anlatıcıları var bu şiirlerin.
‘Ben’in aynı şiir içindeki değişkenliğine ikinci bir 
örnek olarak, “Marjinal” adlı şiire bakalım (TDAD 
19). “Marjinal”, beşer dizelik iki bölüm ile bölümler 
arasındaki bir lale çiziminden oluşuyor. Bu şiirdeki ‘ben’, 
ilk bölümde bir defterle haşir 
neşir. Bölümün sonunda defterin 
‘marjına’ yerleşiyor. ‘Ben’in hangi 
zamandan konuştuğu konusunda 
ise, defter dışında bir bilgi yok. Şiir 
kişimizin bir defteri var, demek ki 
defter denen olağanüstü araçların 
az çok yaygınlaşmasından sonraki 
dönemlerden biri bu. Yani, hayli 
geniş bir zaman dilimindeyiz.
İkinci bölümde ‘ben’ yine tarihsel 
bir yerlerden konuşuyor: “Hatuşaş’ın kıyısında”n. 
Yine bir “kıyı”. Ve “İstanbul Düşerken”deki ‘ben’(ler)
e, aynı kişi denecek kadar benziyor: İkisi de alabildiğine 
safyürek görünümlü, sade bir dille söylüyorlar sözlerini. 
Aynı zamanda kimseye seslenmeden, kendi başlarına 
konuşurcasına: “Başka cennet bilmem ben, orda yaşadım”. 
Hangi zaman diliminde yaşadığı ise yine hayli belirsiz. 
“Savaşlara girmeden” diyor yalnızca. Demektir ki çoklu 
savaşların olduğu dönemdeyiz, en geç 1920-1923.
İki bölümdeki ‘ben’ aynı kişi mi peki? 
İlk bölümdeki ‘ben’, sonuçta bir kenar süsü olmuştur; 
son dizede, bir noktayla bitirerek, “Çiçek oldum sayfa 
marjına.” diyor çünkü. Şiirin iki bölümünü birbirinin devamı 
sayarsak, ‘ben’ bir kenar süsüdür ve şiir boyunca öyle 
kalmaktadır, çünkü ikinci bölümde bu mantığı bozacak 
güçlü bir veri yoktur. Ancak, iki bölümün arasındaki çiçek 
deseninin bir tür ayırıcı olduğunu, dolayısıyla iki bölüm 
arasında devamlılık olmadığını varsayarsak, bu kez kenar 
süsü olma durumu birinci bölümle sınırlı kalır ve ikinci 
bölümde konuşan ‘ben’, “Orda Hatuşaş’ın kıyısında” 
yaşamış olan başka birisi olur. Elbette, üçüncü bir yorum 
olanağı olarak, kendisini her ikisi gibi de hisseden ortak ve 
tek bir ruh, diye düşünebiliriz, dil ortaklığı buna burada da 
elvermektedir çünkü...
‘Ben’in bütün bu konumlarında, yukarıda da söylediğim 
gibi, kendine bir yer ve zaman seçip zulalanma duygusu 

var. Merkezlerden uzakta bir yer seçiyor persona(lar), 
ama hep merkezlerle bir biçimde uğraşarak.
“Işığım Benim” adlı şiirdeki ‘ben’, kendisine açıkça yeni bir 
kişilik seçer: “Bu sabah ben Peter Pan’ım.” (TDAD 22) 
‘Ben’, bu şiir boyunca Peter Pan’dır. “Bu sabah”, Peter Pan 
olmayı seçmiştir. Biz ‘ben’in çocuk ruhlu bir kişi olduğunu 
anlarız. Çocuk değil, büyümüş biri; çünkü sona doğru, 
“Benim umudum ve düşüncelerim” demektedir, yani akıl 
devrededir. İnci Asena’nın şiirlerinde akıl zaman zaman 
dolaysız ve bazen ham bir biçimde devreye girmektedir. 
Sık sık da humor ve ironiyle donanmıştır bu şiirler. Yine 
ilk kitaptan, uzun bir şiir olan “Kuvantum Teorisi”ne 
bakalım. Bu şiirdeki ‘ben’, tanrısal, ironik bir üst-ben 
tonunu yaratmanın başlıca aracı gibidir (TDAD, 8-10). 
Bir tür yaradılış öyküsüdür bu şiir. Buradaki tanrısal 

‘ben’i, kişileştirilmiş ‘kuram’ 
olarak okumak da olanaklıdır; 
yapıp ettikleri, biraz tanrısal, biraz 
insani edimlere dönüşmektedir. 
‘Ben’ ise şiirin sonlarında bir ‘biz’ 
şeklinde çoğalmakta ve ‘onlar’la 
karşıtlaşmaktadır: “Onlar ozonu 
delerler / Biz dikeriz. / Onlar 
insanları bölerken / Çarparız 
sevgileri biz.” (Kitabın adındaki 
[Tramvay Döşeriz Ay Döşeriz] özne 

de ‘biz’ değil midir zaten?) Ve “Kuvantum Teorisi”, alaylı 
bir panayır havasında ‘ben’e dönerek biter: “Kuvantum 
teorisi tum tum tum tum / Turaklı bir inançla insana 
dönüyorum.” Dönmek? Yüzünü dönmek? Dönüşmek? 
Her zamanki gibi, sorularımızla baş başayız. Yanıt hep, 
Komet’in şiir kitabındaki gibi: Olabilir olabilir.
“Ben Dünün Yalancısıyım” (ÇB 36). Bu şiirdeki ‘ben’, bir 
tükenmişliğin itirafçısı gibi konuşmakta, aynı zamanda düne 
ilişkin güzellemeyi göstererek sorgulamaktadır. Şiirin metni 
de uzunca ve nefis bir aşk anlatısı olan birinci bölümün, ve 
idealist gençliğine ilişkin, daha kısa tutulmuş ikinci bölümün 
ardından küt diye tükenir. Öyle ki, okuru hemen dönüp ilk 
bölüme, sonra da ikinci bölüme yeniden ve bu kez alıcı gözle 
bakmaya kışkırtır, belki de nelerin atlanmış olabileceğini 
düşünebilmek için. 
Bütünüyle kendine özgü bir dönem şiiri “Ben Dünün 
Yalancısıyım”. Buradaki ‘ben’ de, “Güçlü kolların, boynun” 
dediğine göre, bir kadındır.
‘Ben’in değişkenliği konusunda kilit (ve bence genel olarak 
da en iyi) şiirlerden biri, ikinci kitaptaki “Çakıl Taşı” adlı 
şiirdir (ÇB 20).
Bu şiirin başında ve sonunda adsız ve adılsız bir anlatıcı 
var. Gövdede konuşan ise “köyün çocuklarıyla delileri”nin 
(hatta belki anlatıcının da) birbirine karışmış ruhu olan 
“ben”: “dilim ne benim dilimi şaşırıyorum / köyün çocuğu 
muyum ben delisi miyim / bir sarı kuru yolun ucunda 

İnci Asena’nın şiirlerinde 
konuşan kişi (persona) belirli 

açılardan değişkenlik gösteriyor. 
Maske çoğu zaman eğreti; 

ardındaki karmaşıklığı hissettirecek 
naiflikteki bir dille konuşuyor. 
Belirli şiirlerin bu eğretilikten 

aldıkları bir güç var. 
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bekliyorum”. Şiirin sonunda anlatıcı, durumu yeniden 
özetleyecektir: “yolun ucunda köyün çocuklarıyla delileri 
/ bekledikleri bir şey yok / bir çakıl taşı gibi / bir çakıl taşı 
kadar değerleri”...
Gezgin ve değişken olan yalnızca ‘ben anlatıcı’ değil. 
‘Onlar’ da gezgin ve değişkendir. Örneğin, “Hasköy” adlı 
şiirde tanrısal bir anlatıcı, öykülediği iki kişi için şöyle der: 
“Sonra saatlerine bakıyorlar / Yüzyıllarca ilerlemiş // Alıp 
başlarını gidiyorlar” (ÇB 63).
Düpedüz bilge bir üst-benin konuştuğu başka şiirler de 
var, ‘ben’ demeyen, ‘sen’ diye seslenen: “Alkışlanacak Bir 
Şey Yok”, “İyi misin?”, “İstersen” vb. (TDAD 12, 14, 15). 
Yazının girişinde, Asena’nın şiirleri gitgide daha erotik 
oluyor demiştim. Üçüncü kitapta yer alan ve erotik bir 
coşku içeren “Ağustos Şiiri”nde konuşan ‘ben’, “içine 
girmek istiyorum” diyor (TS 59). Bu istek, cenin konumuna 
dönmeye yönelmiş olarak yorumlanabileceği gibi, erkeksi 
bir istek (animus) olarak da yorumlanabilir. Erotizm 
babındaki zirve ise herhalde bir sonraki, “Latinlere 
Şiirler” adlı uzun şiirdir (TS 60). Bu şiirdeki ‘ben’, bir Latin 
kadınıdır. Anlatımında Cemal Süreya’yı anıştıran bir şeyler 
varsa da, sonuçta humor dolu, son derece sempatik bir 
şiirdir; bir kadın destanıdır.
Bütünüyle özgül personalardan biri de, “Mor Çiçek” 
adlı şiirde bir halk kişisi tonunda konuşandır (TDAD, 
53). Halktan biri olduğunu, “Kız çiçek, ...” diye 
seslenmesinden ve şiirdeki ortamdan (kayalar, kurtlar, 
börtü böcek) anlıyoruz. Peki, bu kişi, kadın mıdır erkek 
mi? Kadın olduğuna ilişkin dolaysız bir veri yok şiirde. 
Ancak, kadın olduğu kabulüyle okuduğumuzda, “mor 
çiçek”le özdeşleştiğini, onu derinden anladığını, ona kendi 
deneyimini aktarırcasına konuştuğunu hissedebiliyoruz. 
Erkek olduğu kabulüyle okuduğumuzda ise, şiirin yazıldığı 
zamanın (hatta bugünün) tarihsel toplumunda kadının 
konumuyla eşine pek rastlanmayacak derinlikte bir 
eşduyum yaşayabilen, sevecen biri söz konusu oluyor. Bu 
şiiri böyle bir olasılığı bütünüyle dışlamadan okuyabiliriz 
bence: Ne kadar düşük olursa olsun, böyle bir olasılık 
toplumsal erkekliğin değişme gizilgücü açısından bir 
umut taşıyabilmemiz için gerekli! Ve bomboş da sayılmaz 
belki... Her durumda, Pınar’ın seçtikleri arasında da yer 
alan “Mor Çiçek”, kurduğu ‘çiçek-zindan’ bağlantısının 
etkileyiciliği de göz önüne alındığında, tarihsel kadınlığın 
sözcülerinden olabilecek güçte. 

İ. Asena’nın şiirleri yer yer trajik demiştim. Anlatımından 
humor okunan “Hoy” adlı şiir, trajik bir duygu örgüsüyle 
dolu örneğin (ÇB 22). “Yarın bir unutuşu yaşayacağız” 
diye başlıyor ve toplumsal belleğin duygusunu, şarkısını ve 
dansını içeriyor, ama nasıl: “Bir hain uyumak ister / Uykum 
var uyumak istiyorum anne / Hola kola hoy / Geçmişi 
uyumak / Hola hoy/ Hoy.” Buradaki ‘ben’, “geçmişi” 
unutmak diyemiyor, “uyumak” diyor. Bazen en çaresiz, en 

istem dışı unutma biçimlerinden biri olan uyumak, hain olma 
duygusuyla birleşince ortaya çıkan duygu, trajik oluyor.
“Tutamadığım Sözler - I”in bitişinde de (TS 19):
“Giderken aslında olmayan o geldiğim yere/ biliyorum
dilimin ucunda bir söz kalacak / bir türlü tutamadığım...”
İ. Asena’nın şiirlerinin belirgin özelliklerinden biri de 
ruhsal süreçleri dolaysız bir biçimde söz konusu etmeleri. 
“İstersen” adlı şiir, bilinçdışı ile bilinci simetrik bir yapı 
içinde karşı karşıya getiriyor (TDAD 15). “Birkaç Eşya” 
adlı şiirde konuşan ‘ben’, düpedüz “ruh doktorum” diyor 
(TDAD 24). “Cicoz”un ‘ben’i dört “egom” sözcüğünü 
bitiştirip söylüyor: “Egomegomegomegom”. Ve bu şiirin 
son dizesi: “Benim gönlüm bendedir”... Ama Narkissos 
üçüncü kitapta ölecektir: “Nergis’in Ölümü” (TS 28). Bu 
şiir intihar kuşkusuyla başlar, cinayet saptamasıyla biter.
Ruhumuz çalkantı anlarında sözünü (biliyorsa) başka 
bir dilde söylemek ister; o andan kaçmak, orada ve o 
olmamak istercesine. “Delilik Gibi” adlı uzunca şiirin 
yarı yarıya İngilizce yazılmış olmasını ben bu hallerden 
biri gibi anlıyorum (TS 49). Kendi narsisizmiyle yüzleşen 
ve uğraşan, açık ve inandırıcı bir şiir bu. Aynı kitaptaki, 
“bir bendim tanımadığım / ... / hepsi ben olan bütün ölü 
çocukları düşündüm” diyen şu şiirle birlikte: “Uzak Bir 
Kentten Kendi Kentine Babasının Cenazesi İçin Gelene 
Şiir” (TS 27).
Ama ‘ben’in böylesine gezgin ve değişken olduğu bir ruhta, 
narsisizm de bir kolektiflik eğilimi taşıyacaktır elbette!
Dile ilişkin bir tikellik bilinciyle dolu şu iki dizeyi anarak 
bitireyim yazıyı:
“Hiçbir öpüşme tekrarı değildir tarihin, 
hep aynı sözcük başka bir anlamla gider her sevgiliye  
sözlüklere inat.” 
(“İnsan Şaşar da Kalır” adlı şiir, TS 57) 

Not:
İnci Asena’nın şiir kitapları ve yazı boyunca bu kitaplar 
için kullandığım kısaltmalar şunlar:
TDAD: Tramvay Döşeriz Ay Döşeriz (1993)
ÇB: Çıplak Bakamıyorum (1996)
TS: Tutamadığım Sözler (2000)
Yazıda bu kısaltmaların ardından gelen sayılar, ilgili 
alıntının o kitaptaki sayfa numarasını gösteriyor.
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Baş Düşman Patriyarkanın Ekonomi Politiği 
Saf yayınları 1999 
Çev. Handan Öz, Lale Aykent Tunçman

Christine Delphy,  Classer, dominer.  Qui sont les 
“autres”? (Sınıflamak, Ezmek. Ötekiler Kim?) La 
fabrique yayınları, Paris, 2008.

Christine Delphy’nin  1996- 2006 yılları arasında kendi 
çıkardığı Nouvelles questions féministes dergisinde 
basılmış olan yazılarıyla çeşitli söyleşilerini bir araya 
topladığı Classer, dominer.  Qui sont les “autres”? başlıklı 
kitabını okumak büyük bir keyif. Bu keyif, Türkiye’de 
yaşayan bir okuyucunun karşılaştırma yapabilmesi ve 
Fransa için anlatılanlarla Türkiye için bildiklerimizin 
benzerliklerinden ve farklılıklarından kaynaklanıyor. 
Gündelik bir dilde,  gündelik örneklerle yazılmış olan 
kitabın ironik üslubu bu keyfi bir kat daha arttırıyor.  
Kitap, ırk, cinsiyet ve cinsellik kategorileri üzerinden 
liberal Fransız toplumunun ayrımcılık yapmıyorum diye 
diye nasıl ayrımcılık yaptığını anlatıyor.  

Delphy’ye göre ezmek, Fransız toplumunda, ayrımcılık 
yapmaktan geçiyor; ayrımcılık ise sınıflamayla mümkün.  
Kitabın giriş makalesi “öteki” kavramının insanın doğal 
olarak karşılaştığı bir diğeri olmadığını, doğa denilenin 
de zaten ideolojik işlev gören bir kavram olduğunu, 
ötekileştirmenin toplum tarafından inşa edildiğini 
anlatıyor.  Bu inşa süreci batı toplumunun önemli 
ideolojik nesnelerinden biri olan bireyden türetilmiş 
teorilerin toplumu açıklamak için 
kullanılmasına dayanıyor.  Ancak 
Fransa’da bu ayrımcılık, ayrımcılık 
yapmadığına inanan bir toplumda, 
bu doğaya dayalı ve bireyi merkezine 
alan sözde teorilere dayanan 
açıklamalarla süregidiyor.
  
Bu süreci anlatmak için verdiği 
örneklerden biri çok ilginç.  
Delphy’ye göre ayrımcılık istatistik 
olarak ölçülebilir: Toplumun kadınlar 
ve siyahlar gibi bazı kesimlerinin, 
kaynaklardan daha az yararlandığı 
istatistiklerle görülebilir.  Mülk 
sahipliği, milli gelirden alınan pay 

gibi rakamların gösterdiği, etnik ayrımcılık ve ırkçılık 
ile erkek egemenliği.  Ancak Fransa’da bu istatistiklerin 
toplanması yasak. Avrupa Birliği istatistikleri cinsiyete 
göre toplamayı mecbur edene kadar Fransa bunu 
yapmıyormuş.  Çünkü Fransa’da “bir kişiyi diğerine, bir 
yakını bir yabancıya, bir erkeği bir kadına ve “gerçek” bir 
Fransız’ı bir Arab’a tercih etmek” (sayfa24-5) tamamen 
normal kabul edilen bir davranış.  Avrupa Birliği Fransız 
akademisine ve hukukçularına bu yaptıklarının ayrımcılık 
olduğu söylendiği zaman çok şaşırıyorlar ve bu isteğin 
dünyayı tepetaklak etmek olduğunu düşünüyorlar.  
Ne de olsa Araplar Araplara uygun olan işleri yapıyor, 
kadınlar da kadınlara uygun olanı.  Ve bu yeni bakış 
açısı, yani herkesin aynı işleri yapabileceği, aynı haklara 
sahip olacağı ve birini diğerine tercih etmenin ayrımcılık 
anlamına geleceği, beyaz Fransız erkeklerin ellerindeki 
ayrıcalıkları kaybetmeleri anlamına geliyor.  Bu hakları 
talep edenler de cemaatçilik yapmakla suçlanıyor: Biz 
normaliz, cemaatçiliği, aşırı milliyetçiliği yapan onlar!

Kitaptaki makalelerde Delphy,  gündemdeki olayları, 
devlet politikalarını ve Fransız kamuoyunun aklıselim 
saydığı görüşleri yukarıdaki bakış açısıyla eleştiriyor.  
Guantanamo’da yapılanların insan hakkı ihlali 
olduğunu, liselerde başörtü takma talebinin dincilik 
değil, ayrımcılığa karşı bir başkaldırı olarak görülmesi 
gerektiğini ve bir etnik grubun kendi gruplarındaki 
kadınlara karşı gösterdiği ayrımcılığa karşı çıkmak için 
çıkarılan başörtü yasağı gibi kanunların, ırkçılık yaparak 
sadece ataerkilliğin Fransa’da artık yok olduğunu ileri 
süren antifeminist tezi güçlendirdiğini, Afganistan’a 
kadınları kurtarmak için gidilmesinin sömürgeciliğin 
medenileştirme ideolojisinden başka bir şey olmadığını, 
cumhuriyetçi hümanizmanın zalimi mağdurun dermanı 
olarak gösteren bir liberalizm olduğunu, kadınların 
karar verme mekanizmalarında var olmalarının önemli 

bir kazanç olduğunu ama buraya 
eşitlik politikalarıyla değil, ancak 
pozitif ayrımcılıkla varılabileceğini 
anlatmaya çalışan yazılar bunlar.  
Bu yazıları okuyunca feminist 
eleştirinin hem maddi hem söylem 
düzeyinde sürmesi gerektiğini, 
kadınların ezilmesinin hangi 
mekanizmalarla sağlandığını ve 
kadına karşı ayrımcılığın diğer ezilen 
grupların ezilmesiyle olan ilişkisini 
ve feminist eleştirinin toplumun tüm 
eşitsizliklerini gözönüne sermek 
açısından ne kadar başarılı olduğunu 
bir kez daha anlıyoruz.   

CHRISTINE DELPHY

NÜKHET SİRMAN
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Her Dağın Gölgesi Deniz’e Düşer
Evrim Alataş
İletişim Yayınevi

Evrim Alataş’ın kitabı son 60 yıllık tarihimizin 
Malatya’nın Gölpınar köyünden nasıl göründüğünü, 
hem Alevi hem Kürt yani çifte kavrulmuş olan bu köyün 
insanlarınca nasıl yaşandığını anlatan, neredeyse tamamı 
tanıklıklara dayalı bir yarı biyografi, anlatı/roman. Bu 
köyün tek özelliği kullandıkları dilin ağızlarında şişmesi 
veya dinlerinin esrar gibi gizli saklı olması değil. Bu 
köy Teslim Töre’nin doğduğu, Deniz Gezmiş’in, Yusuf 
Aslan’ın, Hüseyin İnan’ın, Sinan Cemgil’in kerpiç damlı 
evlerinde misafir edildiği, ahırlarında saklanan silahlarla 
Nurhak’a çıkıldığı, çocukların adlarının İhtilal, Lenin, 
Stalin diye konulduğu, derenin başındaki söğüt ağacının 
bildiri panosu haline geldiği, Hz. Ali’nin cenk hikâyeleri 
yerine romanların, felsefe kitaplarının okunduğu, 
devrim düşü gören solcu bir köy aynı zamanda. Roman, 
işte bu köydeki iki ev üzerinden, Deniz Gezmiş ve 
arkadaşlarının konakladığı, Teslim Töre’nin baba 
evinden, Fidel’in ağzından anlatılıyor. Fidel, Teslim 
Töre’nin yeğeni, Evrim Alataş’ın “Benim çocukluğumdu” 
dediği kuzenidir. Romanın ilk sayfalarında Fidel bir daha 
doğrulmamak üzere uzandığı yerden bize 1994’e kadar 
son altmış yılı anlatacağını söyler. Ağırlıkla anlatılan 
‘60’lı, ‘70’li yıllar ve sonraları… Anlatılan, Deniz’lerin 
başlarının üzerinde bir martı sürüsüyle köye geldiği 
zamanlar (kitapta pek az kullanılan metaforların belki de 
en güzeli), kanlı Nurhak Dağı, yarın devrim olacakmış 
gibi tarlaların nasıl bölüşüleceğini düşünme zamanları, 
12 Eylül travması, Diyarbakır cezaevi ve ardından yine 
yolu düşlerle, dağlarla kesişen başka gençlerin zamanı… 
Anlatılan, asker postalına, gece gündüz basılmaya alışık 
aynı evden, yine bir dağ düşüyle yola çıkan 17 yaşındaki 

Fidel’in dağdaki ilk gününden bedeninde altı kurşun 
deliğiyle döndüğü zamanlar…  
Ortak hafızamızda direnişle, umutla olduğu kadar 
kanla, cinayetlerle, işkencelerle hulasası acıyla yer eden 
bu dönemleri Evrim Alataş, öfkenin zehir zemberek, 
yakıcı diliyle değil, masalsı, sade ve mizahi bir dille 
anlatıyor. Masalsı ama anlatılan her şeyin gerçek 
olduğunu bir an bile unutturmayan, mizahi ama acı ve 
hüznü en derininizde hissettiren, zor ama olağanüstü 
kıvamda bir dil…

Sabah vakti inekleri sürüye katan kadınlar, ayazda 
burunları donmuş halde, ellerini koltuk altlarına 
yerleştirip yeni haberi birbirlerine anlattılar. 
Haber hızla yayıldı. Dişi dökülmüş yaşlıların 
gözleri büyüdü, gençler damızlığa gelmiş boğa gibi 
burnundan soludu. Korku, cümle ahaliye tebelleş 
oldu; buz gibi yılanlar gezindi koyunlarda. Milletin 
gözüne uyku girmedi.

Veya…

Alevi mahallenin çocukları sadece yeni lisanla değil, 
yeni dinle de tanışıyordu. Hâşâ sizlerden, “Hz. 
Muhammed karga kovalarken”, “Atatürk’ün annesi 
Âmine Hanım’dır öretmenim,” diye yeni bilgileri 
ve mitleri birbiriyle karıştırıyorlardı. Kafalarına 
yedikleri ıslak sopanın şişlikleri karıncalanıp, yavaş 
yavaş dağıldıkça, bu karışıklık da dağılıyor, her şey 
resmileşiyordu.

Anlatı / romanın tek kahramanı Fidel değil. Evrim Alataş 
bizi elimizden tutup Gölpınar köyünün orta yerine 
götürdüğünde, diğer kahramanlarla, yani Xace neneyle, 
Zeytun’la, Hanım’la, gelinlerle, aslında “siz deyin 

SUYA ANLATILANI
TAŞA YAZAN

NESLİHAN CANGÖZ
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Anadolu Kadını, ben diyeyim Alevi-Kürt kadınlarıyla” 
tanışırız. Sanki fotoğraf karesine yanlışlıkla girmiş gibi, 
resmin en gerisinde, belli belirsiz seçilen, bazen de 
resmin ortasındaki erkeğin göz alıcı ışığıyla görünmez 
kılınan kadınları, kitabıyla biraz daha merceğe 
yakınlaştırıyor Evrim Alataş. 

Evin büyüğü Xace Nene, gelinlerine kök söktüren, 
ceberut, huysuz, sözünü sakınmaz, her şeyle, Allah’la 
bile kavgalı bir kadın. 

Babam gömüldüğü sırada Nenem Xace ayılıp 
bayıldı ve son bir dirençle doğrulup, elini havaya 
kaldırarak Allah’a seslendi: “Seninle hesabım öbür 
tarafta! Daha da benden kulluk bekleme!” Kadınlar 
nenemin başına toplanıp metanetli, sabırlı olmasını 
söylediler. Nenem Allah’a çattıkça “Hüşşşş Xace 
Hüşşş!” dediler. Nenem dinlemedi. Öfkesini 
sırtındaki top gibi top edip, böğrüne yerleştirdi.

Oğluna, aynı köyden beğendiği Zeytun’u alır Xace. 
Daha ilk gün, “misafirler Xace’ye ‘Gelininden 
memnun musun?’ diye sordukları vakit, Xace Zeytun’a 
kaynanalığın ilk dişini gösterdi: ‘Ne bilem, mal gibi bişe!’ 
Misafirlere kahve ikram edip, mutfağın eşiğinde dimdik 
bekleyen Zeytun’un gözleri yerinden oynadı. Saç 
dipleri havalanıp, duruldu. Misafir kadınlar üstelediler, 
‘Anam sen gidip istemedin mi?’ diye. Xace devam etti: 
‘Yalandan oturmaya gittik, alın götürün dediler!’ “  

Bir şeyhten aldığı köyneği yıllarca sandığında saklayıp, 
derman niyetine kirli suyunu kadınlara içiren de, oğlu 
öldükten sonra gidecek bir evi olmadığını bile bile Zeytun’u 
evden atacak kadar kötücül olan da aynı Xace’dir. 
“Ellerini memelerinin üstünden çapraz geçirip koltuk 

altına koyan, beyaz tülbentlerini ağızlarının üstüne 
çeken” Alevi-Kürt, yoksul diğer kadınlar da sahici ve 
gayet içerden hikâyeleriyle, yaşadıkları tüm değişimle 
beraber yer alıyorlar bu yarı belgesel kitapta. Köyün 
gündelik işleriyle uğraşırken, memelerinin arasında 
tabancaları saklamaya başlayan, 1 Mayıs mitingi 
için 1978’de İstanbul’a giden, büyükşehri ilk kez 
cezaevi görüşü nedeniyle gören, köyün ortasına 
atılan cesetlerin ardından her şeye küsen kadınların 
hikâyesine, hayatlarına başka nerede dokunabiliriz? 
Evrim Alataş’ın “Her Dağın Gölgesi Deniz’e Düşer” 
anlatısıyla bu kahramanlar ve olaylar ilk kez olanca 
gerçekliğiyle gazete haberlerinin, fotoğrafların, 
raporların, rakamların ötesine geçerek ete kemiğe 
bürünüyor. Evrim Alataş, bu coğrafyada inkâr edilen, 
üstü örtülen, korkuyla fısıldanan ya da sadece suya 
anlatılanı taşa yazıyor. 

 Son söz niyetine: Neredeyse 25 yıldan bu yana süren 
savaş sürecinde Kürt kadınları çok önemli değişimler 
yaşadı. Bazıları savaşan, bazıları da savaşın mağdurları 
kadınlar olarak… Peki, Batı’dan bakınca Kürt kadınlarını 
anlama halleri değişti mi? Oğullarını, kocalarını toprağa 
verirken mezarları başında ağıt yakarken izlediğimiz 
veya Taksim’de nöbet tutan, başı beyaz tülbentli Barış 
Anaları hâlâ iri yarı, yaşlı başlı, okuma bilmez kadınlar 
mıdır sadece? Olan bitene Türkiye’nin Batısı’ndan 
bakan hemcinslerimizin de algısını en çok sanat 
değiştirebilir. Hatta bir adım ileriye giderek, kadınların 
birbirini anlama hali, uzaktan, belli belirsiz vahlanmanın, 
acı ve mağduriyet paylaşımının ötesine geçerek, politik 
anlamda gerçek bir dayanışma zemini oluşturabilir diye 
düşünüyorum.
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Kötürümleşmiş aşk hayatımızda en yaygın haliyle 
gözlenen kötülük kıskançlıktır; kıskançlık genellikle 
de, yalan söyleyen, aldatan, ihanet eden ve can alan 
‘yeşil gözlü canavar’ diye tabir edilir. Halkta yaygın olan 
kanı, kıskançlığın doğuştan gelen bir dürtü olduğu ve 
bu yüzden insanın kalbinden asla döküp atılamayacağı 
yönündedir. Haliyle bu fikir, sebep- sonuç ilişkilerini 
irdeleme yeteneği ve isteğinden yoksun olanların 
gözünde son derece elverişli bir gerekçedir. 
Kıskançlık, sahip olma ve öç alma dürtülerinin 
burgacındadır. Toplumda hâlâ geçerli olan ve genellikle 
bir takım toplumsal haksızlıklardan kaynaklanan bir 
suçun ağır bir şekilde cezalandırılıp öcünün alınması 
şeklindeki barbarca anlayışa dayalı cezalandırma 
yasalarıyla tam bir uyum içindedir. 
Kadına gelince, kendisi ve çocukları adına duyduğu 
ekonomik korku ile destekçisi olan erkeğin gözlerinde 
iltifata mazhar olan başka her kadına duyduğu küçük 
imrenmeler, kadında değişmez biçimde kıskançlık 
doğurur. Kadınların hakkını teslim ederek söylenmelidir 
ki, geçmiş yüzyıllarda fiziksel çekicilik, kadının alışverişe 
sokabileceği tek malı olmuştur; kadın bu kıymetli 
mülkünden faydalanmasını engelleme ihtimali olan 
başka kadınların cazibesi ve değerini kıskanmaya ihtiyaç 
duyması bu yüzdendir. 
Meselenin grotesk yönü, erkeklerle kadınların 
genellikle, gerçekte fazla ilgi duymadıkları kişilerden 
dolayı şiddetli kıskançlık krizlerine kapılmalarıdır. 
Yani bu ‘korkunç yanlışlığa’ karşı feryadı basmalarının 
asıl sebebi, öfkeyle donatılmış aşkları değil, öfkeyle 
sarılmış kibirleri ve imrenme duygularıdır. Bir kadının 
o anda şüphelenmekte olduğu ve casus gibi takip ettiği 
erkeği daha önce hiç sevmemiş olması muhtemeldir. 
O kadının daha önce aşkını korumak adına kılını bile 
kıpırdatmamış olması da muhtemeldir. Fakat ne zaman 
ki bir rakip ortaya çıkar, kadın, hiçbir şekilde adice ve 
zalimce görmediği şeyi savunmak adına hemen cinsel 
mülküne değer vermeye başlar. 

Anlaşılıyor ki, kıskançlık aşkın meyvesi değildir. Aslında 
kıskançlık vakalarının çoğunu derinlemesine araştırmak 
mümkün olabilseydi, büyük aşkı daha az tatmış insanların 
kıskançlıklarının aynı ölçüde şiddetli ve alçakça olmaya 
meylettiğini gözleme ihtimalimiz çok yüksek olurdu. İç 
uyumla ve bir olma duygusuyla birbirine bağlı iki insan, 
ikisinden biri dışsal cazibelere kapılır diye karşılıklı 
güvenlerini tamir etme duygusu duymayacakları gibi, 
ilişkileri yersiz bir husumet duygusundan dolayı da 
son bulmaz. Sevilen kişinin yapacağı tercihini içten 
içe yediremeyebilirler, zaten yedirmelerini beklemek 
de şart değildir, fakat bu her iki cins de diğerine, sırf 
o kendisine çekici gelmiyor diye incitici bir kabalıkla 
davranma hakkını tanımaz. 
Kıskançlık gerçekten de aşkı güvenceye almak 
bakımından zavallıca bir yoldur fakat özsaygıyı yok 
etmenin de en kesin yoludur. Zira kıskanç insanlar, 
dedikoducu insanlar gibi, en bayağı davranışlara 
saparlar ve eninde sonunda etraflarına yalnızca iğrenme 
ve haset duygusu saçarlar. 
Kıskançlığın kabalığına karşı kuvvetli bir kalkan, erkek 
ile kadının tek bir beden ve tek bir ruh olmamalarıdır. 
Erkek ile kadın, farklı mizaçlara, duygulara eğilimlere 
sahip iki ayrı insandır. İkisi de, kendi fikirleri ve 
tutumlarıyla hareket eden, kendi çapında küçük birer 
kozmostur. Eğer iki ayrı dünya özgürlük ve eşitlik 
içerisinde birbiriyle buluşursa, bu muhteşem ve şiirsi 
bir haldir. Bu birleşme kısacık sürse bile kıymetlidir. 
Fakat, iki ayrı dünya, güzellikleri ve rayihaları ellerinden 
alınmış olarak bir arada durmaya zorlanırsa, geriye 
ölü yapraklardan başka hiçbir şey kalmaz. Bu apaçık 
gerçeği kavramayı başarmış olan herkes, kıskançlığa 
boyun eğmeyecek ve kıskançlığın Demokles’in kılıcı gibi 
başının üstünde sallanmasına müsaade etmeyecektir. 

* Emma Goldman 
“Dans Edemeyeceksem Bu Benim Devrimim Değildir” 
kitabından bir seçki, Çeviri: Necmi Bayram 
Agora Feminist Kitaplık, Agora Kitaplığı, Ağustos 2006
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