
'·1985 yılında mesleğimle ilgili olarak bir süreliğine 

Almanya'ya gittiın. Eski eşinde orada tanı şnk ve evlendik. 
ğitiıru vardı ama sermayesi olmadığı için doğru düriist bir 

iş kuramamaktan yakınıp duruyordu. Ozamanlar lli şkiml: 

iyiydi, a~TUnJZ gaynnuz olmamalı diye dü şündüm. Onun i 
kurması. çal ışmas ı beni de rahatlatacnkn. Babnından kalan 
bir arsa vardı, onu sattım. Biriktirdiğinı bir miktar paravı da 
ona verdim, O iş kurmaya çalışırken ben geçimimizi 
sağlmuaya, ev giderlerinden artanı da işe yatırması için ona 
vermeye devanı eıtim. Bir kaç yıl içinde kendi üzerine bir 
araba aldı. Türkive've döndük ve bir süre sonra yine onun. . . 
üzerine bir ev satın aldık. işini Türkiye'de de sürdürdü, 
Kazancı iyiydi. Ben de çalışınuya devam ettim, Bir gün 
başkasıyla uzun süredir bir ilişkisi olduğunu öğreııd~ın. 

Önce benden özürler diledi, ayrılmak istemediğini sôylcdi. 
Ben bir kararsızlık dönemi geçirdiın. 1\1eğerse 0, o sırada 

işlerini yoluna koymuş. Sonunda. "Böyle oimuyor 
boşanmayı kabul ediyorum' dedi. Mahkeme aşamasında 

kendisini Hlas etmi ş ve sigoı1alı çalışıyor gösterdi. Aralı 

ve evi sevgilisinin bir akralıasının üzerine geçirmiş. Ilicbir 
ş e yi kanulayamadığım için tek kuruş alamadun, Sözd 
ondan daha iyi bir işte ç a l ış tı ğun için nafaka hile 
illiııııa()IJll." ' 
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irmi, yirmi beş yıllık evlilikten sonra, 
genellikle birkaç çocukla, hiçbir şeysiz 

kapının ônimekornnak. Mal aynlığı pekçok 
kadın için bu anlama geliyor. Boşanmada 

mallann bölüşümü talebi bir sadaka 
isteği değil, kachrun yıllarca verdiği 

•• •• v • gorumneyen, para etmeyen ernegm 
yetersiz bir karşılığı için bir hak talebi. 

Feministlerin ve ç e ş i tl i kadın kuruluşlarının gün
deminde uzun bir süredir yer alan, son zamanlarda 
hasın da da tartışılan bir konu var: boşarımada mal 
b ô l ii ş iimii . Kaçınılmaz bir biçimde hukuki terimleri 
gere k tirdiği için kiınilerimize yabancıl a ştın cı gelen 
bu tartışma aslında kadınların Ç ı k yakından tam 
dıkları, içerden yaşadıkları konularla ilgili; "Kocası 

evi iistiine yaptırtmayı kabu1 etmemiş". "Kadın on
ca y ılılun onra üç Çü uk la baba s ı nın evine dönmü ş " 

(Mİ ta nı dık ciiın l e lerle, ev temizl emek, yemek yap
mak, çocuk bakmak gibi gündelik kadın işyeriyle il
gili. 

iirkiye'de geçerli olan mal ayrılığı sistemine gö
re, evli çift boşanınca herkesin malı kendisine kalı 

yor. Bu sistem esas olarak kadınları maadur eden bir 
sistem çünk ü çoğunlukla mal-mülk kadının üzerine 
de ğ il , Çe itli kadın kuruluşlarınca ve feministler ta
rafından yasalaşmas ı istenen ınal bölüşi imü sistemi, 
b oş anma halinde eşlerin evlilik s ı rasında edinmiş ol
dukları malı, kimin üzerine olduğundan bağımsız bir 
biçimde eşit olarak paylaşmalarını getiriyor. Bu tale
bin temelinde, kadınların evlilik içinde harcadıkları 

göniımıeyen emeğin dikkate alınması, görüniir hale 
getirilmesi yatmaktadır. 

Mal aynlığı nedeniyle kadınların boşanına sıra

sında yaşadıkları mağduriyetin en yaygın biçimi, ka
dının evlilik sırasında ev dışında çalı maınu ı , yani 
ev kadını olması durumunda ortaya çıkıyor. Medeni 
Kanun kocaya para kazanmak ve eve bakmak rolü
nü veriyor (madde152/ 2). Kocanın bunu yapabil
mesiıı i n tek koşulu var ; ev işlerinden ve çocuk bakı
Bun dan sorumlu olmama s ı. Zaten Medeni Kanun bu 
rolü de kadına vermiş . Böylece "mut lu" aile birliği 

k ıırul uyor ve kadın zaman ını bu işle re harcarken er-

PAZARTOI 2 

kek ev d ı ş ın d a çalışıyor. Erkeğ in kazancı ev giderle
riniıı iızerindey se, artan geliriııi kişisel birikime dö
nüştürebiliyor. Kı a r a s ı , erkeğiıı servet birikiminin 
temel koşulu ; kadııuıı ona sağlad ığı ev dışında çalış

ma olan ağı. Ote yandan, çalı şmadığı varsayılan ka
dın ev işl e rin de n, çocuk h akımı n d an genellikle tek 
başına sonunlu. Bu işler ev dışında , ücret karşılığı 

yaptınlacak olsa, aileye biiyük maddi yük getirecek 
olan iş ler, ",al ışmayan" kadınlar aile bireyIrinin 
sayısız ihtiyacını bogaz toklu ğ una, karş ılıksız ernek
leriyle gideriyod ar. Kadının çal ı şma s ı ru ı ı erkeği nk in 

den far kı para etmemesi. Ka dın kiş i sel birik i ııı elde 
ed emediği gibi , ı; ğun lukla kendi emeğin in de katkı
sıy la oluşun bir ikimden pay da isteyemiyor. Kı suca

sı , kadıımı emeği paraya dorı iiş mediği için gö ıii ıımü 

yol', yok sayılıyor. 

" Ç a lı ınayan " kadın : görlinm yen emek 
Kadının karş ı lıks ız emeğiniıı ne kadar ya şam al 

olduğunu , ne kadar zaman ve enerji aldığ ını , aslm
da , en eğitimsiz durumda olanlarınıız da dahil , biz 
kadınlara anlatmaya gerek yok. Yiııe de, bu konuda 
yapılmı.. bazı araştırmaların çarp ıcı sonuçlarına de
ğineliın. Kadının İnsan Hakları Projesi Eylem tara
fında n hazırlan an Kadınlar İçin Yasal Okur-Yaza rlık 
El Kitabı nda şu bilgilere yer verilmi ş : Avrupa iilkc
lerin de yapıl a n bir araş unuaya göre, ev kudınla rınu ı 
ortalama çalışma sürelerinin hafta ıla 50 saatten az 
olma dığı, çocuklu kadınlarda ise bunun 100 . aatt en 
fazla olduğu ortaya ç ıkmı ş . Günde 8 saatt en haftada 
5 giİı1 çalışan bir işçinin t plam çalı şma süresi 40 sa 
at. Bu ç alışmanın Avrupalı kadın lar arasında yapıl 
dığı, ülkemizd , kadnıların evde harcadıkları eme ğ in 

çok daha yoğun oldugu da gözard ı edilmemeli. 

Birleşmi ş Millerler'in 1990'h yıllarda tum dünya
dan top l adığı verilere göre, "Dünyadak i toplam ça
lı şrn a saatler inin yarı d an fazlası (yüzde 6 's ı ) ka Im 
emeğinden oluşmak tadır, Buna ra ğmen , kad ınlar 

toplam dünya geliriniıı ya lnızca yüzde 1U'unu ka
zaıımak tal ar, ve dünyadaki tl plam ına l ve m ülklerin 
yalnızca yüzde ı 'i ne sahipler." 

Türkive de ise DiE ve DPT'nin 1992 tari hli bir 
araşurmasma göre, toplam kırsal mülk i yetiıı yüzde 
77 .96 ' ı erkeklerin, yüzde 4. 6 6 'sı kadınl arın. Top
l aı ıı kentsel ın ii l kiv erin yüzde 68.:H 'ii erkeklerin. 
yiizde 12.71'i kadı~ların" . 

Mnl lı öl ü ş ünı ü lütuf de ğil , haktır 

Evlilikte edinilen mal ların boşanma halinde ı ş i t 

paylaşımı konu uuda, b oş annıakt a olan erkek lerin , 
erkek huk ukç uların ço ğ unun ve gazeteci Giilay Gök
türk 'ün ileri siirdiikleri bir "hakkaniyet" tezi var. 
Giilay Göktürk, malların katkı oranınd'a paylaşılma
sun öneriyor. Kadııı yalnızca ev işi yapıyorsa , bu er
ke ğiıı çalışmasıyla nasıl eşit görülebilir diyor Gök
türk. Ka dınu r yaptığı ev işinin piyasa değeri üze rin
den he tıplanması gerektiğini , bu işlerin de piya sada, 
"maalesef" d üşük ücretli olduk l a rını söyliiyol'. 

Yukarıdaki verilerin de gös terdiği gibi, "l ıakk ani

yet"in baştan bozuk old ugu, ka dının her bak undan 
ma ğdur durumda bulunduğu koşullarda , neden 
"hakkanivet'lin ille de ve valmzea boş arı mada mal 
pay !~> ı lı rkcn gözetildiğini ıinıamak son derece zor. 

Ote yan dan, kadııım evde yaptığı işlerin piyasa
daki karşılığının düşük olup olmadığı son derece tar
tışmalı bir konu . Bu i ler evde boğaz t okluğuna ya
pı lıyor ama piyasa~ia .?lı.nUI~'pek aynı dcl1i1..Kadın ın 
In an Hak ları Proje (n ın soz konusu el kitab mda, 



(- itiz Ken~'t do ltı 

Mal aynlığı şu uııda geçerli olmakla birliku
kadıuların mıı/'rrlurivcrini kı ın 'n lı Iiflcrebile
erk i azı vasal olıuı~klar da yok degil. Bir yan
ılan 11IllI ortaklığı için nıücad le etlerken bir 
yandan ya snnın mc 'uı halinin sunduau ola
naklan ıla sonunu kadar kullanınava çalışmuk 

çok ön mli. ~ünkii bıı. hem kaduJarın keu ii 
hakları konusunda bilinçlcnmelerinin, h ııı de 
rkek hukuk çuları ve ~'~nel olarak toplumu b

dın 'ınt'~i konu undu Iıı arlı Iıal (1 ıirmeuin 

vollanndan biri.rst lik yasalhaklar i i bilindi
~rinıle ve kadın bakış açı ırın zorlr ndığında. ha
Zi durumlarda önemli maddi sonuçlar da alına
bilivor. 

Boşanına iurumunda. 'enel olarak kadının 
ınııgduriyeliııı hafifler c '~i varsayılun maddi 
karşılıkl ırdan n ço bilinen \ '1' U) gıılanaııı na
faka, Nafnkanın iiç çe idi ilar, Kadumı bo'an
mada kusııru yoksa, davu ıl ıvaın ılerk n dhir 
nafakasi v ı ri l e b l l i vor, K dunn maadııri ' l İ ka
ıutlandığinda öınii r boyu ürt~bilı'll . oksulJuk 
na akn i alabiliyor, Ço uklar için ödenen nafa
kava i ' i tirak nafakası adı veriliv or, ~afaku 
erkeüin maddi durumuna söre -1'(1 dili. r. 

Boşanma ıra. mda, bazı duruuılarrla kadın 

maddi yıı da manevi ııızıııinaı talep edehiliyor, 
Tazminar i piı edilirken. rarnfların ıkononıik 
rlurumlan v sn , ıı I sı:\"i} deri ölçii alınıyor. ~tıı

nevi ıazruinaı talep dehilnıek için ~ i ilik hak
larnun zedel nmi olma ı". "ani dayak. köıii 

muamele, hakare isı k dı i "'in i ili'kh . zor
lama. reraviiz. zina. itiharm zrdl'l inme L' sos , ıı I 
, '\Tı' d f' ~ ii uyıullfl'l durumu g IIII'k "lı. ko ullar 

i~ nr. [ad ii ız ııinaı iii r cdehilm için 
d bazı k sullur, Iıukuki devimle, "Mevcut va 
bekl nen bir vararın Iıııkuk~ a kın olarak zeıic
i nmi nlıııas~ ~ rJerı'ki"or. Örıı~ in. koı-unuı ka
dilim Ç~llı ma ına. öı;reninıiııi ıamamlanı ןil11 
l'ngt'l olması , kııılııun ' lilik ' ı ra s ın d a mallann 
r.diııilnll' im' kntk iLim kaıııılaıunn~ı ıribi . Kadı

uın" val 'cvrı'si \'(' "el 'lI'kll'rdelı ölİİl'ü "a diL 
yllŞI nejcııiyl yeniden c 'lcu1T1I' 'an ını . jıirrı~ 
lması da maddi tazmiuaı iç.in hir "erekçe, Ka

(lımn içinde har ' Iıg-ı emek mal edinilme iııı' 

kaıkı olartık dl'/h>r1t'Iır1irilııırdigi için "elirliikle 
maeMi 13zmiıını i i 'II 'mi"or. Ama ~onuçln bii,,
i bir Iııık oldııÖ'lıııl1 criir:. Lııııtll luJI'1I rı nı k ~, 
hiıkimlere 1'\. i ' 1'ןil 'itin d 'riııi kahul ırimıe

ve ç lı -mak Öııemli. 

. Kaıkıııın dalııı kohıy kıııııdııııa! i1diiti du
rumlar da \'111' ıabii: . 1. siirekli dayak e \i1l'i 
kocı lJlH lır suniila davıı;il uçı ıihnda kendi iize
rifl(' ulm mm tek cvlerinin 'an ıııı maddi ıazmi
ııar larak talep ·diyor. K;ım mliır kadının evin 
iı ' a a n ıı du i~~'i gibi 'a1ı~tıınna. inır.ıılu taşırıp 

Iıarç döktiigiine tmuklık edilte'e. koca durmıııı 

kalırılll'IllI}'k zonıııda kıılıvııl' ve evin \ arı:-ının 
beddinİn \. '[ ' ve öd nıne hıe karar e~ilivor. 

'. A. :W ,ıi e\ ii kalmı. Koea i 1'\' di ında 
çul:ışmltsıııa izin v rm miş, \rada Iante!' cii... i 
) apmış. Kol'IU mdım hlUııilcliei ıra " m rl ıı hil' 
şiddet ~ "rnıü . ,., mınılu dıı:anıımnyarak, ho
-anma rlu /i i II :1\ or. Balıa~ mdmı kalan bir ar
amn a i ından ~ICıt' tliiti para)ı i i\('ziklf'ri

ni kocası alınış ve Lıunlarla hir araLa ediıımi . 
nunlan k ımtla an ., . . ~onundn 250 milvon 
Illa Idi. 2.10 Illiİ , il lira da mUllt' i l'17Jltinal" al
mu ı ba ıırdı. nın 15 tnih orı lira du \' k uııuk 

naf;ıkası var. i;ndi hir k(l;IJ'eksivolı Ili'lv sind 
çalı~ıyor f' kiraladı i bir lTceckonduda' oluru
or. 

Nesrin Tura 

ne de gel iş t i r diği bir iş yet e n e ği oluyor. Aym yıll ar 

içinde. ev i ş lerin d en ve çocuk bak ı mınd an kurtulmu ş 

bir biçimde dışanda ç alı şa n e rke ğin i e, heın k i ş i s el 

maddi birikimi olabiliyor, hem de mesl eğin de i1erle
mc ş ans ı. Me sl e ~ind e il e rl e m iş bir e rkeğin, b o ş a r ıdık

tan sonra hayatın a sı fır da n ba şla sa bile, e ki s ı a n 

dardına bir ~ üre .onra kavuş ma o l as ı lığ ı a ç ık t ı r ki 
kadın a göre çok daha fazla. Edinilmiş ma lı miilkii 
tiimiivle kadına verseniz bile, telafi edilmesi nere
deyse' imkan sız bir ş ey kalıyor geriye, K adının m 's
l eği , i ş deneyimi e ğ i timi yoktur; I J ağı ms ı z yaşama 
ul a n uğı son derece s ın ı r lı d ır. . 

Ve bütün bunların nedeni, k a d ı nın evde ha rc a dı 

ğı k arş ılık sız emektir. 
Ore yandan, yandaki ikitanıklıktan da anla şıla

bil ec eği gibi, eğit i m, meslek ve evlenmeden önce de 
ına l ıniilk sahibi ul a ıı k a dı n l a rı n bile, bırak alım evli
lik s ı r asın d a edinilen malları boliişme yi, e ll e ri ıı de k i 

leri dı' kaybettikleri az ra stlan aıı bir ş e y değil . Çün
kü ka dı nl ar kendi önlemlerini al ma dık ç a , yu'alar 
kadınl un erkeklerin in s afına terk ediyor. Lstelik er
keklerin elindeki çok önemli bir silah, tehdit ve ş i d 

det. k adın l a rın va l ı ıız ca hu zurl armı va da ' nlarını 

ku;tıı rabilmek için haklan olan mal ~ülkten "k ndi 
rız u l a ny l a " vazgeçmelerine neden olabiliyor. 

Mal b ölü ş üm ünü talep ederken, hem medeni ni
k ahın kadınlar açı s ından nas ı l bir cendere old ıı ğı mu 

unutturmamak . lı em de iliş k i l rini medeni Ilik a lı dı

ş ın d a yaşay a n ku d ınla rın ma ğ duriyetl erini de "öz
den ka çırm am uk gerekiyor. Bu yüzden, birlikte ya
ş an dığı k an ı tl armuş lter türlü ilişki içindeki kadının 

medeni nik iil ı ı olanlarla aynı haklara sahip olmula

nın a v u rımıı k da önemli. 
K adın larm evlilik kurumu içinde ez i l d i k l c rin i ı 

t'nH'klerini, bedenlerini, kimliklerini k oc alarına les
lim f'ttiklerini. evlilik içinde aın r yükümlülükler ve 
yasal b a ğımhlı k l ar ya ş a d ı k ların ı biliyoruz. Ne ın a l 
bö l iiş i i m ü , ne de Medeni K aııı ın ' d a y apıl a ea k eLi ile
ri d e /l i ş iklikl er. maddi ve ideolojik temelleriyle bir 
hütün olan erkck i kti darı yıkı lmadıkça k a dn ıl a n n 

e z il ın cs iııe soll venneyecek; yalmzea. hiç d e /l-il s ı' 

emeklerinin k arş ı lı ğını kı sm en alabilmclerini sağ l a 

yacak. Ancak, bir erkekle e v l e nı ne de n birlikte ola
bilmek, sadece k eııı li ne d eğil , ço
c uk l a r ın a da bakacak bir ekonomik 
güce, t o p l u ın i;al b as k ıl ara di re n e lıi 

lee k s t a ıü ye. Ye abm sahip kadm
lar için ın ü m k ü n . Ka l dı ki bu hile 
kadııı a yıı l mz c a ba zı silahlar sa,Ja
yan bir 'durum, kurtulu ş de i L. Ote 
yandan, kadınların büyük bir ç 
ğurı l uğ u bu lükse sahip deği L. f. vli
lik kunınıundan bu ş k a vamla ~ak 

çalı ş a c a k g e ç İl ı c cck yeri olm aycın 

birçok kadın için evlilik istesek de 
isleme ek de hir güvence, bir ck
uı ek kap ı sj ulmaya devam diyor, 
uzun siirc de edecek, Ancak buıı da n 

utalUlmsl gereken k adınl ar de giı , 

çünkü bu onları n tercihlerinin so
nücu değiL. Kadınlarm bugünkü 
ma ğ d u r i y et l e r i ıı i hafifletebilecek 
her türlü önlem, onlann b i l irı ç l en 

mel eriniıı , güçleniilelerinin de ko
şulu . 

av l ık ücret üzerinden, 1997 vılı itiharivle ı ranbul 
için geçerli olmak üzere şöy l e bir lı 'sap y a p ı l mış : 

Ev teın izliiii çama şır; /i ı li için bir 'ya rdı mcı 

40 milyon TL. 
20 milvon TL. 
50 miiroıı TL. 

11Omilyon TL. 

Bu he s ab ın yon unn ş öyle yapılmış: " Yuk arı d a k i 

örnekte bir ev ka dınının I'V içinde y a pt ı ğ ı işler piya
sa d eğerl e ri üzerinden ayda takriben 110 milyon 
TL .' lik bir ücrete denk düşm ekt e d i r. Ancak cv ka
d ı r ıl an bunu haftanın yedi günü, gÜll ü ~ 16 saati, hiç 
uıt i l siz , sosyal güvencesiz ya p ı y o rl ar. Ustiine de 'ev 
k a dınlıkl an ' sosyal s ı at i i a ç ıs ın d an aşagı g öıiil ii yor, 

bir meslek olarak kabul edilmiyor." 
Çocuklu, yalnız bir e r k eğin dı şanda ça l ı ş ına 

siirdiirebilmesi ve ha va tuu idame ettirebilmesi için 
verme i gereken ortalama bir maddi k arş ı lı k bu, ve 
as l ı n d a bu rakaın evd kad ın ııı y ap tı ğ ı pek çok b aş 

ka görünmeyen i şi yansltnuyor: Yama yapmak, düğ
me dikmek, ayakkabı hoyamak gibi. yu ka rı da ta
nımlamnış i şler için ücret karşıl ı ğı ça lı ş tır dığınız in
sanlardan her zaman talep edil emeyccek i ş l e r, y aş lı 

l arın ve h a staların bakımı , ev b i i t çe sirı e katk ı olarak 
ya p ıl an diki ş Ilakı ş işl eri; ve madem ki piya, u terim
leriyle konu şu yoruz , cinsel ihtiya çları k arş ı l a m ak 

için gereken ervis. Yuni p i yasayı ôlçii alacak olsak 
bile, kadınııı e meği yle y ar a tt ığı de ~c ri piyasadan 
k ur ş ı l arn a k Türkiye'de ya ş a yan erkeklerin ç oğun un 

harcı değiL. Halbııki her erkek, bütün bunları kendi-

Yemek Ile altşı ' eriş için bir (IŞÇ ı 

Çocuk bakıcısı (ya da çocuk yuvası) 

Toplam 

sı ıç ın yapabilccek hir k a dına sahip olabiliyor. Ve 
yir mİ y ıl onra u k a dı nı iizcrind ki r1biseler dı ş ın d a 

hiçbir ~ c y e sahip olm ak sızın ve ço" uıı l uk l a da bak
ma. J "ereken Lirka ' çocukla b a ş baş a bır akarak ç 
kip ıı id c b i l i y ur. 

Hukkaniyet tartı şmasUlm bıuıa bağlı bi b ~ k a 

yüzü daha var. Egitimini evlilik nedeniyle sürdüre
ın eın i ş , e v lerıdik te n sonra çalıştınlnı3un ş ya da \ulı 

ş am amı ş. 20-25 yı l ın ı cv i şl eriylc ve çocuk bakarak 
"ı\: i r miş bir k a dı ın n bo ş aııdıktan sonra eski y aşam 

s la n dardıı u sürdürebilecek ne e ği t i m i , ne b e nıı aves İ 
\... - ,.; 



lnnnuzdu 'üz t'tli ğiııı i 7. bir ki
r al ı n ı r ı ~ ö ıı d l'fl ıı ). Yağ l an n y 
da si malılıJ!1II k a d ın l a ra ..zgii 
bi Ille ele ol I II ~II . "Cibek '1 

kalı;a yalil mm c r in iği ii 'ri siiriilen kr ml rin zaten 
va ı lup d u r d u ğ u n u bilmemelerinden de bellidir, 

H ' I' Lirinir y a ~ a d ı ğı arnan-az ı c re d d ii ı l c r ve i : 
Iı e ' a ı l a nı ılıırdn ıı _onru niha y eı , kanlıınm n, c, ' j 

kan lanrun. 'uz e n l t' ri ni ıı , ' lı ıı Wam ı d l' ri n i l ve taııı 

d ı k lUllIllıuılık UUhıı bir sürii ' u d ıı ıı n ıi n iiı de. aat 
eltikleri gibi anadan doğllHl hOyllJııııak ü z ı'n' suhne
ve ç ı ka rla r. 

, ' i i r w ı mı' ıı Pf' ıe r , a r ı n n f' II' lı lı l l il f il ıni The Fıı lı 
1/1111 11 ft 'lıı ill llllliı l pn "( ı k 1IIt '\ ~/ i k az anılı ~ı iil ı': ler
ı! i Iİ 1&71 ı i i I , mir i " di ı ıı rafııı 

ıl ii tl' i' II In_ılı"n 11ןil -rkı I. rıniıı ;lu7. lll, Iı e 
,a p lıı r ıı al ıı rı ıı ı . kimlik i1 nı~ i l a rı nı , ba lıa lı k h akl arı

ııa s rıımlıılııkl llrtm rla ii ı\ en erek sahip ç ı k! l a rı nı . 

' i ıı. e!II 'J'( ' i h l l 'riıı ı! c öz!..riirle · I IH+ r i lı i . ikri ı ı nı' VI ' ikıi 

da 11111..11 ıııü l'wJ. 'ldl'riıı i kıııııı ıl 1\ ur \l' k udıııl arırı 

1' 1'1. 'H -rili 1\ 11!niid aıı l oııl ıırını d ı; 1I IJ1ll1ı.ırı~ la (t) 
, o ıı a eri) or. I ~ j n i . gelirini. ropltuıı sa l ~tnriisüııii kay
b"den erk ,k, aıw daıı d u ğ ııı 1 'uyuII lI rak ı rıık hiçbir 
i i ıw Ylıraıııa y n (uilt' m ii n ' v lı : u ı ı) U ııS U s a tl lı~ lI 
çı k a r "~ or. Ederi LO . i rliıı, Ingiliz kadınları , kimse
('i lere lı :n dokunmayan hu IÜZIIllISlI Z ağırlıkıaıı 

kıınulın le rı için crk UcrinI' 10 s ıerliııi n yıu ıı ,'m ı 

alkl~hlr1 da ı ' r.:. ur t vc de ·lt,· Ir \'l' iyorlar. 
, : i i ~ LI; Ji i n ~ a g"zli)e bir erk · ' iriptizi izlem k 

bu !!i i ıı Tiirki)e' LI , \.ı i z' kaç, patlar der iniz? (Hap r, 
. ;)0 hi ıı lira \'crip The Fıılı J lu l/ ly' ~ c "i ı m e ll' ol
muyor.) B ka bir d ey i şl e Tiirkiyeli crkl'klr. r fal
l u k nb i i l ' riıı i kaı; liraya {'Ideu 1,/ can nuya razı olw'
lur? B il em i yo rı lZ , ı; ü n k ii "paha b i ı; i l ı ıı c Z"' bir şey bu. 
'ünkü i iirkiye'dl' faııu hala i~ görüyor, hrın de 

fu z lı s ı d ıı . 

' i i i' ıı s H u mııl an n d a evin reisi erkek l unı rk ,Il 
k a dınlara ın~ sı ckleri sorulmuyor, fallusun onuru zc
d e l e ıu ıı c i ıı Jjyı~ ziIla "UÇ " lı n a k ı a n ':ıka rı l ın ı yor 

ama erkekle k a ıl ıı ı ın zina k o ~ u ll ıı rı c 'i tl e ni nı; e ı; e z a 

d i iııd i ri ıne gidiliyor; hiçhir hukuki ~ : l' [k i si bulun
ınuva ıı oknl vi' vurt müdiirleri ile "etkileri b iii ko
~ uı ia ra ba lı c e~u c vi müd ı irl f' r i ~d m l an t a maıMII 
keyfi be 'ar t kontrolüne gÖIHle riyo rl ıır, üç ay içinde 
~ b ıı k i rl' raporu" getin ncyenin oto m at i kma ıı bakire 
o Illa ıl ı, kab ul edilivor: bakin' olıwl\' a n okuldan 
a ı ı l a b i l i y o r... 

B ı n ı ia r T BMM'ur. i izi tcmsil ed c ıı bir avuç k adın 
m i ll e ıve k i linin. özeliikil' lt· Ail ' ' I ' 'a dın dan S ıı 

rumlu D vIN Bakarn l.,ıl a \ (' av "ııı ' lTI a k ııl a n ba.:Ja
ruıa rreldikt,:(; YP. e ıı rinden ~c iıli~in ('e k a y d e ıı i k l e ri 
' ilcrlem Il'r.'· Akılların ıı ı h a ~l n rı n a "eç "dişi hiçbir 
şekild e açı klanamaz ıım a ellerindcil gelenin sın ırl ı 

o l m a s ıı u n bariz hir nedeni v ır: Erk 'k egem nJ i ği ilk 
öuce ka dının iya ete akıif k a ı ılı m ıııı engelliyor. S 
Ç i ıı ı zaıııu u larında oy i ç iıı po hp o lıla na ıı VI' e nıt'ğ iıı

deli faytlnlamlan k adımn , i ş le ııı s i l h a kkına ve aday 

T Göktürk. ai tinıl i oldufuhalde evlendi 'OJ ' kırklı yıll arda bir uhav 
inin alı ması diisiiniil ,ll e \~ Q:i ~' için v k, ~1l hn' , " çalı a ve . 

koca e ' e balana Tac, r ı ızl ar 7 eti ş t:innev ahd III ~~ ann iı · 
, kkiırl i' annccisim' div r. P ~ki . Ul' v Hanım ... O i sun verdisi 
sav tan, ı nan i (LL ihtiva llli ör! y .' rip izin sevdi\J ' riz tl 

b nzetme TL bir u'K t iı ı adeta atın 'alın a , fijmrl '. 111uhase€e idari i ler 
insan ka rİı akl a n departmanlarunu tiim ii i eihi ~ tığı yı llar 
ıllar yı larda iz elinizi s ıird iirme diği onca bul lk,' 

çama -LL; iitii, verı ek i ş ind 'll, ha talıkran :a Sl ık t an (J rive 
k ı al aıa üç Kuru luk bir k" , yazı. ı ım kal dı ? . 

ii güulcrdl' "Ö ıeri mde olaıı lnıriliz filmi 
The Fıılı . I/uf/ı/y i ( , ll/ada lı Doamn) 
mutlaka gön ıı d i s i ıı iz , İusil te re ' nin griı dı: 
roe ı o p l u l u k l a r u uı da ka ynaklık NII'1l 

endii ı ri şeh r i Slu-ff, d'da ~I'çiy ()r lıik fi

; c. I~ bulma ku ım uııuıı m i i ılaviı i riı ıde n :liY.. 
ka ı. ında n yeni b o ş a ı uı u ş u r ve 0j1IIJ111 1 gerehi l nı e i 
için , O~Icrli il nafaka Iıowınıı iilll'IlI ' i ır ' rc k nıc k

ı r d i r. Fa k u ı 'an 111ןil ı ~ ni rl u url. ctti !:!i unti 2.:> "Ier
l i r ıl i ' pak eıl'ııı' i şind e ve kan ı ııın alt ında çalı ma
ya dn hiç niyeti y o k ı ur. eıll C gelı'u hir s ı ri p l i z "rıı 

blılıUIl kudmlanlıııı gö r düğ ü iJ ~"İ . Cnz ' ı Iı ay ıl Tl' 

' ı l i i ~ ii r ii r : ruh'da l opl ıı ıuUl ~ iizlen'!' k a d ııı 1111 51 r i p l i ı 
!,! il "l ı 'rı . i için lO'ar - ıı' r\ i ı ii,1ı ' l1J i ~ l ir. B ıı arada (,a7. 
i IIJL I' I -ıılıl a -I Bıı ı ııı , ı 1\ lIr JlIIII i i IHIIl i 
Iııal.ıı nı ıır ,I i i i I, i_, i nı. i 

da kıııı'ı l' ulmauı k ~ ' rı' kıj~ i n ı d i ı (illf'lI I Ji ri ılir r 
hııııılaıı a\ nna kadııı la nn ı ' r ke kl ' r üZ '1;1I ı1I ' kurdu
"'ii " g em c;lliktı ,J1 ikiı y ı'ı çidir , Olla :..:iire ı 'r ktokl c r ar
Ilk bir hi çıiI' : iirenlt' i çiıı Iıilı' w'rt'kli ıııııııklan ~i'ı ~

i 1Il'lIlt'Z. i ini. I ' -iıı i ka\ hı ııııi-. 1ı1!llIlIII d,ı ka\ 111'1
Illi' . ii7l're ulaii i yunkii'r ~az"a. Iııılllp 11\IIıı ııı 'mııı
, i "ı'rekl'lI ,00 ,II' r1iııi kıızııııınıırııı ı cahil vc kola 
bir y ıı lu olarak "öıü nÜ[ s ıri pıi z . I·~ 'al bu ~ ol n~ 
:; aı ı d ı i'i ı kadar çabuk i\c ci kolav olur. 

..nee bir s ı r i p l i z "rııbıı kii rı n'ı Si l azımdır. Kendi
"i "ib' i ~ s iz vc loscr ( rkada l a ru ıı bu i.,t' ikna etme 
içiıı ur'ra ır. , rkadı la rı~ la birli ' 11' Iıay ııılarını pa. 
la~ı ı k l a rı k a d ınl u i da l u nı m birer bire . 1- B ıı h ııu 
K u nı m u ' n u n ii ı ki ııı üda\' i ml e riml e ıı Da\' ·. "j man
1ı ~1 y i iz ii ıı de ıı hir s ı ı ~ p ı i z " Ü 'Teri i içiıı Iı i ç uygı ııı 01
ııındığıı ıı ıl ii~iiIJi i r. U 1ı · l i k rili "!ı o r ııı ı l ıı rı ll l'llır, 

J..ı ' nJ U ııi k arı ' ııı m ' a ıı ıı ı d a bilc !"alıa ı hiss ' i ıııez . 
r arN ihl~ Iıir 'iipem'wr etlc ıczgiil ııur olarak ç alı 
-an, k oc a .;ımı aşık ve aııla yı şh Iı ir I ' ıı d ııı u ı r, Ya~ı ve 
kıd ' III ' daha \'üksek G enıı d i sı' . birlikle d, LL S drrs
lt' rİ a l d ı ğ ı karı s mdan b a ydı r i ş 'iz ol d uğu n u ' a k lı 
ve her sa balı i ~ e 'rid ~ r "ibi evdcn ç ı k a r. G e ra lı f 111 

k an~ ı kr ı li k urtl ~ l a ah~k . nlık haline ge ı i r d i ği ıılış 

veriş l f 'rine l e v anı edI' c ka~'l1k lalili planl a rı ~ a
par. Il m ı l a i ~ e aldı k ları " Iripı iz ,ilerdeli ('ski dıııı :,ı:ı 
zl'ılI' i ni n an n c an ıı ' ~i lırgii ören, ı eyzcsi ve kuzeni i t' 
'lI l ı~ aı l kad ııı l a rdır. D i lJ ( ~ r i ~ b izlr.r ş/l~ l rıI C J d e n ' c c d ı ~ 

hüyü ' ıı e rıi s l i bir ı e s ' a ı ç ı ilc hasta a lU wsiıı e bağı nı 

lı \"l' imihara nivetli bir Iıliiz i s"cııd i r. ki bunlar ;;oll -

ra c Tinsel bir çifı olurlar, . ' 
!ııgiliz futL i ıukı ın A r:f'nal'i ıı of.ayta ya ıı 111 

d uı iU um alıp dun. firriid cri çalı ş ara k ovlun if'iıı 

lı. zı rl ı k ;ap tıkla n dün 'm le ) ani vü cu ılarUl I ~ö r'i 

ı  ii~ ç ı k a rıı ı a d a n ' i ıı c e , AJsmop IJ /i lw l dı'r!!d aracı 

lıl!wl ıı katlınlarm kozlltetik dünya. ı n m a\ rınıı l afl\ 
la t iii ırlar. 1. ,Ilikle Dave ucr;"idc er ~Iaıı (irii;ı 
lerle y a k ın dan ilgileııir. ( ııııı r ıııı ıııı n k ~ldlıITIı hir krc
min "öb k miJ l ıı fll ll da 'ri[cb iJdi~ini ha yıı l eder. O 
zaman C c r ~l d ona bunları kafııvil 't ukIlIH ;lı asıı lı ,ii\,
ler ve " i şmanlık frmiııi ıleriıı 111 ele, idir." der 
(Femini i p ' i k o ı e m p i '1 •' LI iı~ Orhal' lı' III ge ç c ıı , ayı -

pAZARTESi 4 

B. K.: Oı uz i '" :u ~ıııdu ı 'vl endinl. aglı , ç ı Y n n 
bulı<unm : a r dı m ı y l u a ı: ııli lll i kiiçiik bir kliııi iT iı ll 

' a nlı ve maddi dıırı ılll lllll o l d u k ı; a h'h'di E~ i ııı 01 
dııkçıı z eııgiııd i. ça l ıs ı mu n ı i" II ' l ııe il i.· K li n iği kıı
pmıık , rdıııd ıııı klZlln dıı!!dıı . Bir iirr ""nr . i '1
ııı iıı g"rüniir II 'kinilı C1 1~lıldH hazı kıınudık ili,kilı" 

ri oıdu t' ıı n ıı ;,ez ııır ye b a~ı aınl ~luıı. Bıı b ni mlıııı 
ı z ediyordil. Bnnıı bil"i vl'nn iyordıı. Il ıı zu ru ın ıı z 

kıı lrıııı ıııı şll. <, :a1ı mak i stf'diııı kalııl ermedi. I,, i
min hana da nıııı~l aTl ıri li ikl'l' d r.("İ ~İ\ or. k ahııl a ~ı 

~ ordu. 1~lelll l'di~i1U ı ürılr rin 1'( ili ~k flt 'rt' heni zor
laınlı~ ·Iı\ıa ~lam a. 1 lili ~i ir i ' I ~ Ç ı ' ilm z hal !.! t: ı i r 

ıl i. Kızımı b ıı k n~ lI l1 l rı l ıı biiüil1l1l' k i tı'ınh I) [(J ıı ııı. 

llo aıım a d uvu sı ııçlı ın . i:. iı; ıi ıı nıısl l biri lI i dlı ~ lı nlı 
tl zamm ı i~ i cı' aliiadlin. Bı 'lI i ki kur para akl ıy ol' 
\ c k az a n c ın ı bir bi çi ııı de k a m ıı n e cui"onlıı . ,hd
di tazııı iııat tııl'h im reddcdildi. i\c i ~fın ne de b 
kum- paraııı vard ı. Dıı \'ıı Jnn oııra kapıy [ kmn
yoıı l aya ~ ıp Iıiç Ii, ibr baz ı (' ~.'u ları alıııa ı. i t 
dim ama miidalı i Nii ve beni d ı ~ a n allı . 

Iki bıı 'II • ya ı n d a k i ı : ncu f,rı nııla bi 
ii ·te a n n e miı ı I'" ine hı~uııııa k Zll

rıııı la kaldım . Bo ~a rııııaıla 

1;IlClIk iı;in I' iizi hir nafaka 
dı ~ıııda h i ç i ı i r ~ e)' alaınn

dılli . S kiz yı l sonra, küçii
ı :iik hir (:0;:11 kla. lı r ş c :c 
' ı f ı rd a n I ı a · I a d ııı l. 

.". 

an IIli i l uu ık l ıir ıuıa hı Ildilf riıı 

niı Ilrllılnll kil Iıı d~ 11111 dı ar 

Z. .: 1935 ~ ıl IIIdu ı u es l e ği r u l e ilaili olarak bir sii
r('lii'iilH' ! ln ı u n v ava ziuim. ~ s k ' s i ı n l rada la
iliştık Ye c Il'ndi ' '' E ~i ı i ın i vardı ama ern an' i 01 
lııadlı'Tı i çiı doğnı dlir iisı l ı i r iş kııraınuııııık iaıı yu
kııııp Iuruvorrlu. O zama nlar i lişkimi z i. i:& ııy
rııııız u' vrınuz i lına nıa h diye dii ı iili liim. 011111\ i. 

. kunııa i; 'alı~ına"ı), ıı i d ~ ı:alı a tl;ı ıaı'u k ı l. BalJaıu ~ 
dıııı kalaıı bir ar il \ ardı , unu s a rn ı n . Bi rikıirdi ğim 

ilir mikta r ımra y ı da mı verdim. O i~ kurnıaya ça
lı nrken hen !rp çimiıu izi s ağ l a n ı a va. ev "id ı r l e r i n
d 'II ırtaıu d~ i şe vnnrınası için 'ona vermeve de
van ı 'Itim . Birkaç 'y ı l içinde k 'ndi üzerine bir ara
ha aldı . 1 iirkive ve döııdiik ve bir s üre onra -ine 
oııım üzerine I ı i r cvsatın a l d ı . İ ş i n i T urkive i~ d 
. iirrliird ü. .' azanei ivivdi. Ben de ça l ı m H\'~ de 'am 
ettim. Bir ıriiu lıa şka '~ y l a uzun üredir I;ir ili ş i i 
ldu ğunu (lr'r ıı Jim. 0 111' ı, ii len özürler dile li. 

avrılmuk i"It'lııedi~T1i hiivle li. B' II bir ararsı zlık 
&inerni gl'ı;i nliııı . ~Ie~er~~ o, u s ıradn i şlerin i voln
il i k ovnıu '. Sonunda. -Biiyle olmuyor, bo şaıını avı 
ku lıııl edi vorunı " dedi. ı\: l u lı k c me LI aınas ında. 

.eudisini İ' as cun i ş ve sizo la lı ç a l ı ı yor oö ı erdi. 
Arnb avı ' I ' evi evaili 'inin bir cı ' bu ının üz -rine 
l1 {' çirıı;i . l li çlıir ~P Yİ kaıııtlay aıııadığıııı için ı-k 
kuruş al anıaılıııl. , iizd ~ oııd au dalıu i\ j bir i s-ı ça
lı tı!hııı için ııafaka hill' a l aıııuıluu. . 



? el yetmedi mi; 
listelerine gelince önüne set çekiliyor. Az sayıdaki ka-
dın temsilcinin hazırladığı yasa tasarıları, araştırma 
önergeleri de ya hemen reddediliyor ya da o komis-
yondan bu komisyona havale edilip, deşilip, kırpılıp 
erkek egetnenliğini tehdit etmeyecek hale getirildikten 
soma gün ışığına çıkıyor. Şu aralar evlilik sırasında 
edinilen malların boşanma halinde eşit paylaşımı tar-
tışmaları etrafında fırtınalar kopmasının nedeni de, 
erkek egemenliğine gerçek darbeyi vuracak değişikli-
ğin mal rejiminden geçiyor olması. 

Bu yüzden kadınlara mesleğini sormayan nüfus sa-
yımının tartışıldığı Siyaset Meydanı'nda da tartışma 
dönüp dolaşıp mal paylaşımında düğümleniyor. Ve bu 
tartışmada bir kadın, katkı ölçüsünde kâr payından, 
katkının piyasa değerinden söz ederek, ev işlerini "üç 
kuruşluk" ilan ederek ve bütünüyle yanlış argümanla-
ra dayanarak evlilik süresince edinilen malların eşit 
olarak bölüşülmesine karşı çıkıyor. Bu kadın gazeteci 
Gülay Göktürk. Sonra tüyleri ürperten bir tavırla so-
ruyor: "Yoksa paha biçilemeyen bu şey bekâret mi?" 
Öncelikle Gülay Göktürk'ün bir kadın olarak mal re-
jimi gibi hassas bir konuda bu kadar yanlış hatta sap-
kın fikirler geliştirmesinin nedenleri üzerinde durmak 
ihtiyacı hissediyorum. Göktürk'ün bunu savunması-
nın bir nedeni, Türkiye'nin reel ekonomik ve toplum-
sal koşullarından bihaber olması olabilir. Yani Yeni 
Yüzyıl1daki köşesinde "Neden kendi gönül rızasıyla 
evinin kadım olmayı seçmiş ve onca vıl etrafında do-
lanan üç hizmetçiyle elini sıcak sudan soğuk suya sok-
uıa«Mş -bir kadın, evliliği boyunca kendini beslettiği 
yetmiyormuş gibi bir de boşanınca adamın kazandığı 
paranın yarısına el koysun?" diye yazarken, Türki-
ye'deki üç hizmetçili evlerin sayısını; dünyada milli 
gelirini Türkiye den daha eşitsiz dağıtan sözüm ona 
demokratik bir ülke daha bulunmadığını; mevcut ver-
gi kanunları gibi her türlü kanun üç hizmetçili o kü-
çük azınlığa göre düzenlendiği için demokrasi diye bir 
şeyden hiç söz edilemeyeceğini hakikaten bilmiyor 
olabilir Gülay Göktürk. Hatta sanırım bilmiyor; çün-
kü spekülatif gelirlerini vergilendirmeye kalkan devle-
ti durdurma gücüne sahip bu rantiye "adamların ce-
hennemi çalışma temposu" içinde olduklarını zanne-
diyor. Değiller. Çalışmıyor ve üretmiyorlar. Karıları da 
çalışmıyor ve üretmiyor. Fakat karıları güzel, evlen-
diklerinde de bakireydi. Oğlan doğuruncaya kadar do-
ğurur, kocası gönlünü başka güzellerle hoş beş eder-
ken o kocasına sadık kalır, çünkü en ufak bir sadakat-
sizliğinde kredi kartlarıyla kayak tatillerine sonsuza 
dek veda edeceğini bilir. Buna karşılık düne kadar her 
şeyi göze alıp kocasını bir otel odasında bastırsaydı da 
kocası zina yapmış sayılmayacaktı, bugün de cezası 
indi. Refahları devletin yarattığı saadet zinciriyle gü-
vence altına alınmış bu küçük azınlığın al gülüm ver 
gülüm kadın ve erkeklerinin, ne bizim ne Gülay Gök-
türk'ün savunmalarına ihtiyaçları pek yok. Ayrıca 
açık ki mal paylaşımı yasaları hazırlanırken baz alına-
mazlar. 

Gülay Göktürk'ün pek iyi bilemediği başka nokta-
lar da var. Çiftler arasındaki sevgi, birliktelik, yoldaş-
lık bitip de ayrılma aşamasına gelindiğinde artık evli-
liğe bir şirket gibi bakmak gerektiğini söyleyen Gök-
türk, buradaki uygulamaların normal ticari ortaklık-
larda geçerli olan kurallara uyması gerektiğini, bu ku-
ralların temelinde de katkı ölçüsünde kâr payı yattığı-
nı söylüyor. Ardından soruyor: "Neden biri ayda otuz, 
diğeri üç yüz milyon kazanan iki insan yollan ayrıldı-
ğında tasarrufu eşit bölüşsün?" Bu arada Göktürk, 
kadınları eve kapatanın, okula göndenneyenin, tarla-
da ya da başka aile işletmelerinde çalıştığı halde eme-
ğinin karşılığını vermeyenin ya da değerinden düşük 
verenin yüzlerce yıldır hüküm süren erkek egemen sis-
tem oluşuna hiç ama hiç takılmıyor. Ve bunlara hiç ta-

kılmadan ev kadınınm yapağı ev işlerinin piyasa de-
ğerini hesaplamaya kalkışıyor. Hayatımn hiçbir döne-
minde ev işlerini ve çocuk yetiştirmeyi asli görevi ola-
rak görmeyişine şükürler eden Gülay Hanım, fazlaca 
bilmediği ev işlerinin piyasa değerini "üç kuruş" ka-
dar hesaplarken belli ki evini temizleyen kadına öde-
diği "üç kuruşa" dayanıyor. Oysa kadınların özellikle 
1960 ve 19701i yıllardan sonra yüksek oranlarda iş 
hayatına atıldıkları Batı ülkelerinde ev işleri ve çocuk 
bakımı bugün koca endüstriye dönüşmüş dunımda ve 
hiç de üç kuruşluk değil. Araştırmalar gösteriyor ki, 
kadınlar aldıkları mâaşların neredeyse tamamını evde 
onların yerine çalışan bu endüstriye yatırıyorlar. Buna 
rağmen çalışmaya niye devam ettikleri sorulduğunda, 
"Boşanmaları halinde mağdur olmak istemediklerini" 
söylüyorlar. Bu, şu anlama geliyor: Kadınlar ev kadın-
lığı ve annelik yaptıklarında üretime katılmamış sayıl-
dıklarından "kâr payı" talep edemiyorlar. Kârdan pay 
alabilmek için öncelikle emeklerini modern zamanlar-
da talep ettiği biçinüyle kapitalizmin lüzmetine sun-
maları gerekiyor. Tıpkı Gülay Göktürk gibi ev işlerini 
üç kuruşluk gören ve çocuk bakımı gibi özen isteyen 
bir işi au pair'ler, babysitter'lar aracılığıyla kalite gö-
zetmeksizin ucuza halletmeye çalışan kapitalizm, bu 
yöntemin taşıdığı riskler yabancı basında sık sık ve 
enine boyuna tartışıldıktan sonra sonunda en büyük 
darbeyi Amerikalı bir bebeğin ingiliz bir au pair'in el-
lerinde ölmesi sonucu yaşanan uluslararası krizle yedi: 
Çocuklarımıza kim bakacak? 

Siyaset Meydanı'ndaki muhteşem performansının 
hemen ardından yayınladığı "Annem" başlıklı yazısın-
da Gülay Göktürk, eğitimli olduğu halde "evlendiği 
kırklı yıllarda bir subay eşinin çalışması düşünüleme-
yeceği" için ev kadını olmuş, "çalışacak ve koca eline 
bakmayacak kızlar yetiştirmeye ahdetmiş" yani çocuk 
yetiştirmeyi asli görevi olarak görmüş, "şimdi siz ders-
lerinizi çalışın, mecbur kalınca nasılsa yaparsınız" di-
yerek kızlarım ev işlerinden uzak tutmuş, "kızları ço-
cuk doğurduğunda işten ayrılmalarını aklının ucun-
dan bile geçirmemiş" yani muhtemelen torun da bak-
mış annesine "Teşekkürler anneciğim" diyor, "senin 
kuşağının kaderini paylaşmama izin vermediğin için 
sana minnettarım..." Hayır sevgili Pazartesi okurları, 
ne yazık ki Gülay Hanım bunları söylerken de mesele-
ye uyanmıyor. Onun yerine bizlere sesleniyor: 

"Evet, saygıdeğer feminist hanımlar... Annemin 
bütün çabası bizi 'evlilik mahkûmu' [Pazartesi Kitap-
larından birine gönderme) olmaktan kurtarmaktı. Bu 
yüzden çocukluğumuz boyunca bizi, etrafımızı saran 
evlilik ideolojisinden; onu süsleyen tel duvak, gelinlik, 
düğün, çeyiz, beyaz atlı prens tuzaklarından korumak 
için dişi kuşlar gibi savaştı." 

Peki, saygıdeğer Gülay Hanım... O dişi kuşun ver-
diği savaştan, manto papuç ihtiyacım söyleyemeyip 
her malın en ucuz ve kalitelisinin peşinden koştuğu, 
sizin sevdiğiniz benzetmeyle bir şirketin adeta satın al-
ma, finans, muhasebe, idari işler, insan kaynakları de-
partmanlarının tümü gibi çalıştığı yıllar yıllar yıllar-
dan, size elinizi sürdürmediği onca bulaşık, çamaşır, 

ütü, yemek işinden, hastalık-
tan sağlıktan geriye kala kala 
üç kuruşluk bir köşe yazısı 
mı kaldı? Annenizle babanız 
ayrılsalardı, babanız anneni-
ze bekâretinin bedelini mi 
ödemiş olacaktı? Bence siz 
babanıza teşekkür edin Gü-
lay Hanım, anlattığınız anne-
niz-sizi bu kadar gamsız ye-
tiştirmiş olamaz. 

Biz feministler evlilikte 
edinilen malların eşit paylaşı-
mını savunurken, sizin san-
dığınız gibi evliliği ekmek 
kapısı olarak göstermiyor, ev 
kadınlığı ideolojisi yapmıyor 
ve geleneksel rol böliişümünü 
teyid ve tasdik etmiyoruz. 

Evliliği iki insanın tasada ve kıvançta ortak oldukları 
ama gerçekten ortak oldukları bir ilişki sayıyoruz. Ve 
sizin "Böyle bir ilişkide adalet kavramının da, noter 
sözleşmesinin de yeri olamaz" fikrinize katılmıyoruz. 
Bizce adalet, tam da iki insanın birarava gelmesiyle 
lüzumlu hale gelir ve bir ihtimal varolur. Bu ihtimal 
kadınlar için bugüne kadar varolmadı. Kadınların is-
tediği, hakta, sorumlulukta, fırsatta, iş ve mal bölüşü-
miinde eşitlik yani adalettir. Kadınların yeniden dü-
zenlemek istediği sa dece mal ayrımı rejimi''değil ki. 
Kadınlar çocuk bakımından ev işlerine, iş yaşamından 
cinselliğe her alanda hayatı erkeklerle eşit olarak pay-
laşmayı istiyor. Bugüne kadar üretilen zenginlikte ka-
dınların hiç mi payı yok ki bu ülkedeki tapuların yüz-
de 73'ü erkeklerin, sadece yüzde 9 u kadınların üstü-
ne? Kadınlar tapusuz olduğu için değil mi Halk Ban-
kası kadın girişimcilere vere vere 1 milyar kredi veri-
yor? Kadını hiç desteklemeyecek mi bu devlet? Yüz-
yılların ezilmişliğini sanki kendi suçuymuş gibi bur-
nundan fitil fitil getirmek nü lazım kadının? Geri bı-
rakılmışlığının bedelini de kadına mı ödeteceğiz? An-
nenizin ödediği bedel yetmedi mi? 

Biz sizin annenizin ödediği bedele, bütün kadınla-
rın bugüne kadar uçup gitmiş emeklerine, kaybolmuş 
haklarına sahip çıkıyoruz. "Bizi bilinçli yetiştirdiniz 
eyvallah, siz şimdi bir de torun bakın" demiyoruz. Pa-
ha biçemediğimiz bekâretimiz değil, onun bedelini er-
kek egemen toplum başlıktı, viziteydi gayet güzel biçi-
yor. Kendi ayağıyla bekâret kontrolüne gitmesi bekle-
nen genç kızlar (Hoş, sizin genç kızlara "taze et" de-
mişliğiniz de var!) okullarından kovulup intihara sü-
rüklenedursunlar, siz son sözü söyleme hakkını saklı 
tuttuğunuz "müessese içi" W programlarında "Yoksa 
paha biçilemeyen bu şey bekâret mi?" diye sorun yü-
zünüz kızarmadan. Özal'dan beri işsizlik rakamları 
düşük çıksın diye faal kadın nüfusunun yansını işgü-
cünden saymayan DİE çilerle karşılıklı gözlüklerinizi 
taka çıkara laflayın. Programın sonuna doğru nasıl 
hemfikir oluyorsunuz bakın! Koskoca DÎE'ciler desin-
ler ki "En çok kadmın çalıştığı kuramlardan biridir 
sanıyorum Devlet İstatistik Enstitüsü?" Salondakiler 
"Aaa, medyada da çok var" füan diyerek şapşal şap-
şal birbirine baksm. Kimse hesap sormasın "Kardeşim 
DİE, kadınlara mesleklerini sormazsanız hangi sektör-
de ne kadar kadın çalışıyor, bu kadınlann ne kadan 
karar alma mekanizmalarında yer alıyor, nereden bi-
lelim" Üiye. 

Gülay Göktürk Türkiye'nin koşullarını bilmediği 
için böyle davranıyor olamaz, bunu kabul edemeyiz. 
"Evlilik mahkıim "luğundan sıyırmış ama yurdun za-
manında ölüp güzelleşememiş çoğu 68'lisi gibi o da bir 
çeşit anti-kahramanlık mahkûmiyetinde. İki insan içi-
ne çıktığında ille de kahkaha atması gerektiğini zan-
neden Güzide Kasacı sendromu bir çeşit. Gülay Ha-
nım, istediğiniz oldu: Erkekler sizin için "Onun kadın 
olmasma rağmen bunu savunuyor olması güzel," de-
diler. Oyun bitti. Artık kadın haklanvla ilgili yazılar 
kaleme alırken daha saygılı olabilirsiniz. 

Yeşim Harcanoğlu 
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huysuz bakireyle 
çiçeği burnunda nişanlı 
huysuz virjin de bülent ersoy da hepimizden daha 
kadınlar maşallah, ama erkekleri umursamamalarının 
sebebi kendilerinin de bizzat erkek olmaları değil mi? 

ekiz on yaşlarındayken sı-
nıfın en uzunlarındandım, 
bir iki oğlan dışında kav-
gada, oyunda hiç birisi be-
nimle baş edemezdi, ders-
te de onların önündeydim. 
gelin görün ki, büyümeye 

başlamıştık ve oğlanlar nereden edin-
diklerini bilmediğimiz bir bilgiyle do-
nanmışlardı. adına küfür dendiğini 
öğrendiğimiz bir takım kelimeler kul-
lanıyorlar, biz aynı kelimeyi kullanır-
sak anlamım bilmediğimiz hissedili-
yor ve alay mevzuu oluyoruz, adının 
cinsellik olduğunu çok sonradan öğ-
reneceğimiz bir konuyla ilgili cehale-
timiz ve ezikliğimiz türlü şakalara 
maruz kalmamıza yol açıyordu, mi-
zahın ezilenlerin silahı olduğu söyle-
nir, külliyen yalan değilse bile yanlış, 
mizah bir silahtır ve ezenin de ezile-
nin de eline geçebilir, bizim oğlanlar 
da bu silahın kabzasını kavrayıp bize 
doğrultmuşlardı, nereden öğrendikle-
rine hâlâ şaştığım, anlamını yıllar 
sonra anladığım şakalar yapıyorlardı, 
"saime, sen hiç sahlep içtin mi?" sa-
ime, büyük bir saflıkla "evet, çok se-
verim," diye cevap veriyor, oğlanlar 
gülmekten yerlere yatıyorlardı. 

bu tarz bir muameleyle ileriki yıl-
larda da çok karşılaştım, bazen de er-
keklerde, kadınları, kendileri için 
böylesine kaygan zemin olan bir alan-
da tepetaklak düşerken seyretmenin 
keyfini gördüm. 

pazartesi yi çıkarmadan önce 
yaptığımız toplantılardan birinde yıl-
do'dan bahsediliyordu, kırk yaşını aş-
kın, görmüş geçirmiş sayabileceğimiz 
bir arkadaşımızın, yıldo, "sana bir 
parça koyayım mı?" dediğinde, ger-
çekten ve sadece müzik parçasından 
bahsettiğini sandığı ortaya çıktı, hani 
hanımefendi derler ya, öyle bir kadın-
dır. etrafındaki erkeklerin insafına 
göre kendisine nasıl saldınlabileceği-
ni tahayyül etmek güç değil. 

bir arkadaşım, ödp kongresi nde 
bir erkeğe, kadın önergelerine oy ve-
rip vermemesi anlamında ve tabii ki 
elini kastederek, "kaldırdın mı?" diye 
sorduğunu ve adamın anlamlı anlam-
lı gülümseyerek onu kızdırdığını an-
latmıştı. 

ar, edep, haya 
işte huysuz virjin'i seyrederken, 

çocukluğumdan itibaren beni ve baş-
PAZARTESİ 6 

ka kadınları şu türkçe'nin lastiğiyle 
boğmaya çalışmış bütün erkeklerden 
intikam alımyormuş gibi oluyor. 

jigolo kılıklı beş tane genç çocuk 
dandik bir müzik grubu kurmuşlar, 
tahammül edilmez bir topluluk, yüz 
ifadeleri, "kadınların ağzına sıçarım 
bebek, bu işin için seni seçtiğim için 
ne kadar şanslı olduğunun farkında 
mısın?" diyor, üstelik de belli bir ka-
dına değil, ortaya, bütün kadınlara, 
yani hem o kadınları birbirine düşür-
meyi, hem her türlü kötü muameleye 
lıazır olmalarım hem de içlerinden bi-
risini iyice kurban etmeyi hedefleyen 
bir çizgi, başarılı olur mu o belli değil 
ama niyet böyle, virjin, bu çocukları 
sıraya diziyor, beşi de gerilmiş, başla-
rına gelecekten korkuyorlar, ilk ikisi-
ni hiç beğenmiyor, üçüncüsünü tepe-
den tırnağa süzüp, "aman ne bu böy-
le, ufacık," diyor, cinsel organını ima 
ettiği gün gibi aşikâr olacak bir şekil-

de. dördüncüsüne iyice bir bakıp, 
"eh, darda kalınırsa olabilir," diyor, 
beğendiği beşincinin yüzüne kurban-
lık koyun ifadesi yerleşiyor, nitekim, 
virjin, söylediği şeylerle çocuğu renk-
ten renge sokuyor. 

işte o öyle bunalırken, ben zevkten 
dört köşe oluyorum, bütün güzellik 
yarışmalarının falan acısı bir nebze 
olsun çıkıyor gibi geliyor, o barbi saç-
lı, bütün bu edepsizliğinin yanında 
hanımefendi tavırlı kadının sahip ol-
duğu güce hayran oluyorum. 

benzer bir etkiyi bülent ersoy ya-
pıyor. almanya konserinden görüntü-
ler seyrettim, nişanlısını soranlara, 
"daha çok küçük, yatırdım, geldim," 
diye sesleniyor, zaten, "küçük"e fo-
toğraf ve demeç yasağı koymuş, tıpkı 
kadir inamr'la funda öncii'nün bir 
zamanlarki ilişkisi, çocuğun burnunu 
beğenmemiş, ameliyat ettirmiş, al-
manya'da alışveriş ederken, yüklerine 

kameralar uzanıyor, "nişanlınızla il-
gili neler söyleyeceksiniz cem bey?" 
tanışmalarında bülent ersoy'a afra 
tafra yaptığını okuduğumuz "cem 
bey", iki lafı biraraya getiremiyor, 
"çok akıllı bir insan," diyor, "ama 
kızdığı zaman..." bülent ersoy, bir 
kahkaha atıyor, kızdığında sesinin 
yükseldiğinden söz ediyor, yine yüre-
ğimin yağı eriyor, bütün genç kız av-
cısı süha özgermi'lerden filan intikam 
ahmyor sanki, bana, "doğru olan eşit 
ilişkiler kurmaktır," falan demeyin 

bülent e r s o y ' u n şatafatı d a , huysuz un " h a v a l a r ı " da cazibe değil M d a r sağlıyor 



n'olur. önce içimdeki öfkeyi dindir-
mem, intikam ateşini söndürmem lâ-
zım. 

virjin'in gerçekliği 
yine huysuz virjin'e dönmek ve iki 

arkadaşımın onunla ilgili iki ayrı göz-
leminden söz etmek istiyorum, birin-
cisi ertuğrul şenol, "birçok insan içten 
içe virjin diye birisinin varolduğuna 
inanıyor,'1 diyor, gece kulüplerinde 
nasıl oluyordu bilmiyorum ama tele-
vizyonda hakikaten o kadar sahici ki. 
bir gün bizim eve misafir gelse, "kız 
ne bu örtülerin hali, iyi ütüleyeme-
mişsin," der gibi geliyor. 

aktarmak istediğim ikinci gözlem 
ise, bizim semra emre'den. "huysuz 
virjin'in bu kadar çok seyredildiği bir 
ülkede şeriat filan gelmez," diyor, si-
yasetin kuralları çok farklı, ama ken-
dini dininde imanında tarif eden bu 
kadar çok kişinin, huysuz virjin ceva-
bı sadece kaşık olan ve "yirmi santim 
boyunda, girme çıkma huyunda," di-
ye bir bilmece sorunca kahkahadan 
kırılmaları siyasal olarak da şaşırtıcı 
muhakkak ki. 

ancak, onun edepsizliğinde beni 
çeken bu yıkıcı yanından ziyade er-
keklere diz çöktürmesi, o yüzden, 
huysuz virjin gibi olmayı hayal eder 
oldum, onun gibi, onlar beni utandır-
madan erkekleri utandırmanın, 
ağızlarına lafı tıkamanın 
gücü. erkeklerin sürekli 
konuyu cinsellikten >, 
uzak tutmaya çalışma-
larının eğlenceliliği. işte 
buM heves ederken in-
san, ertuğrul'un işaret ettiği 
yanılsamaya düşüyor, aslında 
öyle birisi yok ve olamaz! yok 
olduğunu biliyoruz, o aslında 
seyfi dursunoğlu, neden ola-
mayacağı ise gayet açık. insan 
eğer virjin, yani bakire olabili-
yorsa yani kadınsa, o tarzda 
huysuz da olamıyor, virjin'e o 
yırtıklığı sağlayan, seyfi dur-
sunoğlu'nun aslında erkek 
olması. 

giyim kuşam, debdebe 
biilent ersoy'la seyfi dur-

sunoğlunun bir ortak nok-
talan var, ikisi de modaya, 
vücut ölçülerine(!), genel 
geçer kurallara bakmadan 
kendi keyifine göre giyini-
yor. simler, pullar, kürkler, 
danteller mevcut, ama hep 
bir barbi havası, cazibe-
den ziyade özellikle bü-
lent ersoy'da, ihtişama 
yönelik bir tarz. bülent 
ersoy'un olimpia konse-
rinde giydiği önüne pul-
lardan eyfel kulesi res-
medilmiş bir tuvaleti var 
ki, on bir yaşından bü-
yük herhangi bir kadı-
nın beğenmesi mümkün 
değil, suzanne brögger, 
transeksüellerin ve tra-
vestilerin çocuklukların-
daki yıldızları kadınlık 
modeli olarak aldıklarını 

yazıyordu, çoğumuzun zevki en fazla 
ilkgençlik yıllannda belirlenir zaten, 
kendinizi düşünün, yıllar geçse de en 
hoşunuza giden saçlar genç kızlığını-
zın modelleri değil mi mesela? ama 
hangimiz değişen modaları, erkekle-
rin göz alışkanlıklarını falan kale al-
madan giyinebiliyoruz? gayet basit, 
huysuz virjin'le bülent ersoy. seyfi 
dursunoğlu, radikal ikCde yazgülü al-
doğan'la yaptığı röportajda, bu giyim 
kuşam konulannda yönetmeni fatih 
aksoy'la anlaşamadığını anlatıyor, 
virjin, gençliğinin june allyson, deb-
bie reynolds'larmın elbiselerini yapı-
yormuş, fatih aksoy da bunla-
n beğenmiyormuş. bu ko-
nuya dikkatinizi çek-
mek isterim, fatih 
aksoy, seksenli 
yıllarda, anar-

şizmdi, komündü (hani nokta''ya da 
çıkmışlardı), her türlü "radikal" bo-
yayı boyamış, şimdi de fıstıki yeşil 
olarak televizyon programcılığı yapan 
bir adam. (yani bu kadar çok radikal 
bir araya gelsin!) anlaşılan geçmiş 
anarşiklikleri huysuz'un rüküşlüğünü 
kaldırmasına yetmiyor. 

işve cilve... 
bülent ersoy'un konserinde, arka-

lardan bir genç, "yanıma gelsene," 
diye sesleniyor, bülent ersoy cevap ve-
riyor, "evladım gelemem oraya çocu-
ğum." çocuk, bir parça istiyor, "beni 

yaşat." bülent ersoy cevap veriyor, 
"gel sahnenin arkasına bak 

nasıl yaşatacağım seni!" 
hiç bir kadın böyle ko-

nuşamaz, hiç bir ka-
dın "evladım" diye 

hitap ettiği birisine cinsel nesne gö-
züyle bakamaz, hiç bir kadın, "sıkı 
sıkı sarıl bana, ablan kurban olsun 
sana," diyemez, hadi diyelim ki dedi, 
bütün romantik bakışlardan, yürek 
hoplatan ilan-ı aşklardan, kalbi ya-
kan iltifatlardan vazgeçmek zorunda 
kalır, hiç bir kadın bülent ersoy gibi 
"acaba beni beğenir mi?" diye pek 
kafaya takmadan serbestçe bir erkeği 
arzulayaınaz ve daha da önemlisi, ar-
zuladığını serbestçe küçümseyemez. 
hiç bir kadın onun gibi, ne kadar ka-
dın kılığında gezse de bir erkek gibi 
güçlü olamaz. 

o yüzden, bir kadmda, bir nebze 
olsun huysuz virjin'lik görüyorsanız, 
ya ununu eleyip eleğini asmıştır ya 
cinsel tercihleri sebebiyle erkekleri ip-
lemiyordur ya da çok az görülmekle 
birlikte, bir erkek, ona güvensizlik 
yerine arzulandığına, ne yaparsa ve 
nasıl olursa olsun arzulanacağına iliş-
kin güven aşılıyordun 

bütün bunlar olmadan, hiç biri-
miz, bir erkeğe, "ayol âdetim mi yak-
laştı acaba, bu herif iyice sinirime gi-
diyor," diyemeyiz, en hak edenlere bi-
le. "ay ne tatlı şeymişsin sen, yerim 
seni," de diyemeyiz, (ki bunu da hak 
edenler olabilir) virjin de bülent ersoy 
da seçiyorlar, o yüzden cilveleri arzu-
lanmaya yönelik değil, arzulannı ifa-
de etmek için; biz ise seçilmeyi bili-

riz. her ne kadar kadın kılığında 
olsalar da, çoğumuza taş çıkar-
tacak kadar kadm olsalar da, 
arzuladıklan erkekler olsa da, 
"kestirmiş" olsalar da, onlar 
erkek biz ise kadınız, 

o yüzden, çocukluğumdan 
beri erkeklere biriktirdiğim öfke-

yi, daha uzun zaman ancak televiz-
yon karşısında soğutabileceğim, bir 
çoğumuz gibi. mesela huysuz, bir 
sürü kaset çıkartmış adamın biri-
ne, "maşallah, az da değilmiş, 
hepsi senin mi onların?" diyecek, 
adam mahçup olup, konuyu to-
parlamak için, "evet, epeyce sa-
yıda kaset çalışmamız var," di-
ye cevap verecek, biz de ferah 
ferah kahkaha atacağız, şim-
dilik huysuz bizim yerimize 
intikam alacak: "ay buna er-
kek mi diyorsunuz siz?" er-
kekliği ölçüye vurulan eğreti 
gülümseyecek. yüzünde, sar-
kık memelerden bahsedildi-
ğinde sarkık memelilerin, bi-
don bellerden bahsedildiğin-
de kalın bellilerin, değirmen 
taşı kalçalardan bahsedildi-
ğinde geniş kalçalılann yü-
zünde görülen ifadeden ola-
cak. biz oturduğumuz yer-
den, "oh, nasıl oluyor-

muş?" diye sevineceğiz, 
şimdilik o diyecek, biz 

sevineceğiz, onlar de-
ğişmeden, biz de-

ğişmeden, bu iş-
leri değştirme-
den önce. şim-

dilik böyle, 
şimdilik, 

ayşe 
düzkan 
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Emeğimiz; nasıl özgürleşecek? 

İ n a d ı n a özgür a ş k ! 
| azartesC nin Aralık 
1997 sayısında yayın-
lanan Özgürlük ve 

' Dayanışma Partisi nin 
r(ÖDP) 1. Konferansı nda 

kabul edilen, partinin yürüteceği 
kadın politikasına ilişkin üç karar 

metninden biri olan, "Kadın Eme-
cinin Özgürleşmesi İçin" başlıklı 

metni ve Gülnur un metni oluşturan 
arka planı açıklayan yazısını okudum 
ve bazı düşüncelerimi sizinle paylaş-
mak istedim. Düşüncelerimi daha çok 
toplumsal cinsiyetçi yapılanmaya 
karşı mücadele sürecinde, kamusal 
alan/özel alan içiçeliği üzerine yoğun-
laştırmaya ve iki yazıya da o açıdan 
bakmaya çalıştım. 

Giilnur'un açıklamasında, metin-
de "çalışma yaşamındaki cinsiyetçi 
yapılanmanın ev içindeki/özel alan-
daki cinsiyetçi işböliimünden koparı-
larak aşılamayacağı açıkça dile getiri-
liyor" deniliyorsa da, yine Giilnur'un 
açıklamasıyla bu yaklaşun "bir siya-
sal partinin özel alana ilişkin sözleri 
olabilir ama programatik hedefleri 
olamaz" biçiminde özetleniyor. ÖDP, 
kadın emeğinin özgürleşmesi müca-
delesini kamusal alanla sınırlıyor. 

"Kadınların kamusal alandaki 
varlıklarının, onların özel alanda cin-
siyetçi işbölümiinden kurtulmalarını 
sağlamaya yetmediği" söyleniyor, an-
cak, bu durumu aşmanın yolu olarak 
ev dışına çıkılıyor ve "yerel yönetim-
ler ve kamu kurumlan tarafından fi-
nanse edilen ucuz veya bedava hizmet 
veren, kullananlarca ve çalışanlarca 
denetlenen, yeterli sayıda yemekha-
neler, çamaşırhaneler, kreşler açılması 
için mücadele eder" deniyor. ÖDP 
özel alanda yapılacak mücadeleyi 
görmezlikten de gelemediği için onu 
kamusal alana taşımaya çalışıyor, 
"erkeklere zorla evişi yaptıracağını" 
vaat edemiyor ama "ev işlerinin (en 
azından bir bölümünün) kamulaştı-
rılması durumunda cinsiyetçi iş bölü-
münün yeniden iiretilmemesi hedefi" 
doğrultusunda kamusal alandaki ev 
işlerine erkek emekçilerin eşit oranda 
katılımını programatik hedefleri ara-
sına alabiliyor. 

Toplumsal cinsiyetçiliğin yeniden 
üretimine, sadece erkeklerin değil, 
kadınların da fazlasıyla katkıda bu-
lunduğu gerçeği düşünüldüğünde, ka-
dın/erkek tüm emekçilerin, özel alan-
daki yaşamlarında hiç de içselleştir-
medikleri bir yaşam biçimini kamusal 
alana çıktıklarında talep etmeleri ve 
uygulayabilmeleri ne kadar gerçekçi? 
Ayrıca, 1996 yılında istanbul'un Emi-
nönü, Esenler, Güngören, Kartal. Üm-
raniye, Zeytinburnu ilçelerinin dar 
gelirli emekçilerinin yaşadığı bazı ma-
hallelerinde yaptığım saha araştırma-
sı evlerin yüzde 72'sinde çamaşır ma-
kinası, yüzde 74'ünde elektrik süpür-

gesi olduğunu gösteriyor. Bu oranla-
rın, biraz daha geliri yüksek ailelerin 
yaşadığı mahallelerde vükseleceğmi 
söylemeye hacet yok. Bilmem, cinsi-
yetçi iş bölümünün ve rol avrımının o 
evlerde de var olduğundan söz etmeye 
hacet var mı? Evlerinde çamaşır ma-
kinaları ve onları kullanan kadınlar 
varken, erkeklerden mahallelerindeki 
çamaşırhanelerde çamaşır yıkamala-
rını beklemek ne kadar gerçekçi bil-
miyorum. 

Metinde geçen başka bir hedef 
"kadınların kocalarından bağımsız 
olarak sosyal güvenlik hakkına ka-
vuşturulması". Yine, bu gibi talepler, 
ev içi ve ev dışında toplumsal cinsiyet-
çi iş bölümünü şekillendiren zihniyet-
le eşanlı olarak mücadele edilmediği 
durumda zorlama önlemlerin ötesine 
geçemeyeceği gibi, günümüz koşulla-
rında gerçekleştiği takdirde kadınla-
rın büyük bir çoğunluğunun kocaları-
na teslim edeceği bir kaynak olmanın 
ötesüıe geçemez diye düşünüvorum. 

"İşyerinde cinsel tacize karşı" mü-
cadele ÖDP'nin hedefleri arasında, 
ancak, aile içinde kimin kimi taciz et-
tiği konu dışı. Kadın emeğinin özgür-
leşmesi önündeki engeller arasında iş-
yerindeki cinsel taciz ne kadar önem-
liyse, evdeki cinsel taciz de o kadar 
önemli. Zaten biri diğerinin uzantısı. 
Birinin varlığı ötekini meşrulaştırıyor. 

Kadınların toplumsal yaşamdaki 
ikincil konumu bazı faaliyetlerden 
dışlanırken diğer bazı faaliyet alanla-
rında hapsolmaları şeklinde tezahür 
ediyor. Kadınlar, sadece çalışma yaşa-
mından değil, kamusal alanın diğer 
faaliyetlerinden de dışlanıyor. Top-
lumsal yaşamın her alanında kök sal-
mış cinsiyetçi yapılanmanın çözülme-
si yolunda bütünlüklü mücadelenin 
biçimlerini düşünürken, kadınlar top-
lumsal yaşama hangi alanlarda, hangi 
nedenlerle erkekler gibi, erkekler ka-
dar katılamıyorlar diye baktığımda, 
ilk aklıma gelen, ev içindeki işbölü-
miinden paylarına düşenin ağırlığı. 
Bu saptama doğru ama eksik. Eksik, 
çünkü aynı olaya başka bir açıdan da 
yaklaşmak mümkün. İşgününün 
uzunluğu ve çalışma koşullarının 
ağırlığı açısından baktığımızda, aslın-
da bu koşullar, kadın/erkek herkes 
için, insan doğasına aykırı düzeyde. 
Günde 10-12 saat çalışan, hafta son-
ları bile işe giden bir adama, örneğin 
ev dışuıda çalışmayan bir kadının "şu 
çoraplarını da kendin yıka" demesi 
mümkün mü? Kapitalist düzen de bu 
durumun bal gibi farkında ve bunu 
bir güzel de kullanıyor. Birileri evdeki 
işleri görmese, çocuklara bakmasa di-
ğerleri günde 10-12 saat çalışabilir 
mi? Tam da bu konuda elimize bir fır-
sat geçiyor gibi. 

Kadın/erkek emekçiler, cinsiyetçi-
liği falan düşünmeden işgününün kı-

"İnadına aşk" deyip, 
özel alanla ilgili hedef 

koymamak olmaz. 
.."İnadına aşkr diyen 
ÖDP'nin, emekten söz 
ederken, değil kamusal 

alanda, özel alanda 
harcadığımız fiziksel 

emeğin de ötesine 
geçmesini bekliyorum. 
Fiziksel emeğin, tek 

başına, manevi 
emekten bağımsız, 

özgürleşmesinin 
mümkün olmadığını 

.düşünüyorum. 
Özeleştirmeye 

çalıştığımız emeğimiz, 
annemizle, babamızla, 

kardeşlerimizle, , 
çocuklarımızla, 

partideki 
arkadaşlarımızla, 
sevgilimizle, tüm 
yakanlarımızla, 

mahallenin bakkalıyla, 
işyerindeki patronla 
yaşadığımız ilişkilere 
harcadığımız manevi 

emeği de içermeli. 
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saltılması hedefini koymuşlar önleri-
ne. 35 saatlik işgünü uygulamasının 
kadınlar açısmdan önemi ise sadece 
kendi çalışma saatlerinin kısaltılma-
sıyla sınırlı olmamalı. Aynı zamanda, 
erkeklerin çalışma yaşamı dışında 
toplumsal yaşamı kadınlarla paylaş-
ması için bir fırsat. Ama sadece bir 
fırsat. Bu aşamada, 35 saatlik işgünü 
için mücadele ettiğimiz kadar, hatta 
belki de daha fazla, toplumsal yaşa-
mın her alanında birlikte yaşamanın 
getirdiği yükleri eşit paylaşmanın mü-
cadelesini ve her yerde varolma kav-
gasını vermemiz gerekiyor. 

Bu yaklaşımı toplumsal yaşamın 
başka alanlarına da taşıyabiliriz. Ör-
neğin, kitle örgütlerinde ya da partide 
10-18 saat süren toplantılar, aynı 10-
12 saatlik işgünü gibi evde işleri yolu* 
na koyan birilerinin varlığı düşünüle-
rek, erkeklerin yaşam biçimine uygun 
tasarlanmış birlikteliklerdir. Toplantı-
ların bu kadar uzun olmasının cinsi-
yetçi bir bakış açısının hâkimiyetin-
den kaynaklandığına, hayatın dönüş-
türülmesine buralardan başlamak ge-
rektiğine ve bu türlü kazanımların 
kadınların politik karar organlarına 
katılımını artırmak için konan kota-
lardan çok daha kalıcı olacağına, geri 
alınması daha güç alışkanlıklar yara-
tacağına inanıyorum. Hayatı dönüş-
türmek için hayatın her alanında do-
ğal gibi görünen düzenlemelerin sor-
gulanması gerekiyor. 

"İnadına aşk" deyip, özel alanla il-
gili hedef koymamak olmaz diye dü-
şünüyorum. Hatta, "inadına aşk" di-
yebilen ÖDP'nin emekten söz eder-
ken, değil kamusal alanda, özel alan-
da harcadığımız fiziksel emeğin de 
ötesine geçmesini bekliyorum. Fizik-
sel emeğin, tek başına, manevi emek-
ten bağımsız, özgürleşmesinin müm-
kün olmadığını düşünüyorum. 

Özgürleştirmeye çalıştığımız eme-
ğimiz, annemizle, babamızla, kardeş-
lerimizle, çocuklarımızla, kadın arka-
daşlarımızla, erkek arkadaşlarımızla, 
partideki arkadaşlarımızla, sevgili-
mizle, tüm yakınlarımızla, mahalle-
nüı bakkalıyla, işyerindeki patronla, 
sokaktaki kadınla/erkekle yaşadığı-
mız ilişkilere harcadığımız manevi 
emeği de içermeli. Bizim vermeye ko-
şullandığımız ya da bizden talep edi-
len manevi emeği. Böyle bir emek 
harcamayalım demiyorum tabii. Sa-
dece, ilişkilere verdiğimiz manevi 
emeği de özgürleştirmenin yolları ol-
malı, bu yollan da düşünmeli ve tar-
tışmalıyız diyorum. Aksi takdirde sev-
gi ve aşk ilişkilerimiz de eşitsizlerin 
ilişkisi olmaya devam eder diye düşü-
nüyorum. 

Ezilenler de, âşık olur tabii. Üste-
lik bize, aşkı aşk yapanın, tam da 
içinde varolan şiddet boyutu olduğu 
öğretilmedi mi? Ne güzel aşk acıları 
çekmedik mi? Artık acı çekmesek di-
yorum. Acı çekilmeven bir aşk yaşa-
maya giden yolda, en önemli engeller-
den birinin "kadın emeğinin tutsaklı-
ğı" olduğunu düşünüyorum. Aşk, ar-
tık tutsakların aşkı olmasın diye, 

İnadına Özgür Aşk! 
Şemsa 
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bedia muvahhit, bursalı hanım ve istanbullu bir I ı köpegiyle. feraceden şapkaya. 

tin modern erkeği topluluk içinde ko-
lunda yüzü açık karısı ile boy göste-
rirken, kırsal kesimdeki biraderi ken-
disini kırk adım geriden takip eden 
peçeli karısı ve geleneksel kıyafetiyle 
(tercihan karısı yürürken eşek üstün-
de) çiziliyor, sık sık da karikatürize 
ediliyordu. Geleneksel erkeklik, kes-
kin yaş ve toplumsal cinsiyet hiyerar-
şileri ve kadınların ezilmesi, artık kır-
sal gelenekler bağlamında ifade edili-
yor ve bir medeniyet eksikliği olarak 
yorumlanıvordu." 

köylülerin cumhuriyet e sadakat 
göstermek için önemli bir sebepleri 
olmadığından kılık kıyafetlerini de-
ğiştirmemeleri de normal, bizim açı-
mızdan bir diğer önemli bilgi de peçe-
nin yasaklanmamış olması bence, er-
keklerin şapka giymeleri konusunda-
ki bu ısrar, cumhuriyetin kılık kıyafet 

geleneksel fes, kalpak ye sarığın karşısında, modern şapka gerçekten bizim ıııi? 

kadınlar şapka kanunu nu kutladı 
ıı yıl kasım ayının yirmi beşin-
ci günü taksim de diğerlerine 
benzemeyen bir kutlama ya-

pıldı. o sıralar dergi-
miz matbaada ol-

k duğu için değer-
j lendirip size 
| yansıtamadık, 

bir grup ka-
' din şapka kanu-

rnu nuıı çıkışının 7,2. 
yıldönümünü kutlamak için, başları-
na şapka takarak, taksim cumhuriyet 
anıtını ziyaret etmişlerdi, bu kadınla-
rın kimliğiyle ilgili medyada muhtelif 
rivayet vardı, ancak, chp kadın kolla-
rı'nm ve istanbul kız lisesi eğitim vak-
fı'nın isimleri anıldı, bana yine çarpı-
cı gelen bir faaliyet, bu törenden son-
ra şair-vazar dursun özden in (adını 
ilk defa duyuyorum), chp istanbul il 
binasında küba'da atatiirk konulu bir 
dia gösterisi sunması ama temas et-
mek istediğim konuyla ilgili olmadığı 
için yorunılamıvor ve konuyu kiiba 
dostları na havale ediyorum. 

dikkat etmişsinizdir, şapka kanu-
nu, kadınların başlarına ne taktıkla-
rıyla ilgili bir kanun değil, erkeklerin, 
fes, sarık ve kalpak yerine batılıların 
taktığı şapkayı kullanmaları yönünde 
uygulamalar getirir, bu ayrıntıya şu-
nun için dikkatinizi çekiyorum, mese-
la çarşaf ya da peçe, kadını örtü altı-
na alması açısından gelenekselliğin 
yanında doğrudan kadınlara karşı ol-
ma anlamını da içermektedir, sarık, 
fes ve kalpak ise böyle değil, sarık, ta-
kanın kefenini başının üstünde taşı-
ması ve dolayısıyla her zaman ölümlü 
olunduğunu hatırlatması itibariyle di-
ni bir anlam taşımaktadır, ama fes ve 
kalpağın bu açıdan bile geleneksel ol-

.manın ötesinde bir anlam içerdikleri-
ni sanmıyorum, töreni düzenleyen ka-
dınlar da bu tuhaflığı fark etmiş ola-
caklar ki, "şapka içindeki kafalan da 
değiştirdi," şeklinde bir "bağlam" 
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oturtmuşlar, yani, 
şapkanın etkisini 
benimsiyor ve sa-
vunuyorlar. dünya-
yı kadınlar açısın-
dan yorumlamaya 
ve değiştirmeye ça-
lışan bizlerin bu 
yaklaşım üzerine 
düşünmemiz gerek-
tiği kanaatindeyim, 
konuya girmek için 
deniz kandiyo-
ti'den* bir alıntı yapmak istiyorum: 

"Cumhuriyetçi giyim kalıbı konu-
sunda çoğu zaman gözden kaçırılan 
bir olgu, Atatürk'ün (İran da Rıza 
Şalı ın yaptığının aksine) peçeyi hiç-
bir zaman yasaklamadığı, ancak er-
keklerin giymeyi seçtikleri başlıklara 
gelince, çok daha katı davranmış ol-
duğudur. Osmanlı tmpa-
ratorluğu'nda toplumsal 
tabaka, soy ve etnik kö-
ken uyrukların giymesine 
izin verilen kıyafetlerden, 
hatta giydiklerinin renk-
lerinden açıkça okunabi-
lirdi. Bunun yanında, din 
adanılan sarık ve giysile-
rinden rahatça ayırt edi-
lebilirlerdi. Batı şapkası 
ve kravatı yalnızca moda 
unsurlan olmakla kalma-
yıp, farklılıkları eritip or-
tadan kaldıran, aynı za-
manda devlete bağlılığı 
da simgeleyen bir laiklik 
üııifonııasına dönüşmüş-
tü. Cumhuriyetin yeni 
kadroları, memurlar ve 
meslek sahipleri, sada-
katlerinin işaretlerini giy-
diler; itaatsizlik belirtileri 
de uygun biçimde olma-
van sakal ve bıvıklar ya 
da başlıklarla gösterilebi-
liyordu. (...) Cumhurive- fotoğrafta şapka 

türk 
modernleşmesi, 
kadınlara fayda 
sağlamış olabilir 
ama esas amacı 

onları -
özgürleştirmek 

değil, erkekler için 
daha uygun bir hale 

getirmektir. 

konusundaki modern dayatmalarının 
pek öyle kadınları kara çarşaftan kur-
tarmaya falan yönelik olmadığını gös-
teriyor. yani eğer isterseniz peçe taka-
biliyordunuz ki bunun dini otoriteye 
verilmiş bir taviz olduğu aşikâr, buna 
karşılık, kalpak takmak zinhar yasak, 
niye? çünkü modern değil. 

özgürleştiren modern 
modern, gelenekselin karşıtıdır, 

geleneksel kısıtlar, modern özgiirleşti-
rir. peter wagner, modernliğin sosyo-
lojisi adlı kitabmda konuyu benim 
Yapabileceğimden çok daha sarih bi-
çimde anlatıyor: 

"Özgürleşme söylemi, modern za-
manların kökenlerinde yer alır. Öz-
gürleşme söylemi bilimsel devrim dö-
nemi boyunca bilimsel uğraşılarda 
özerklik arayışına, siyasal devrimler-

devrimi 'ni takip etmiş bir beyefendi h a r f "devrimi"nin bazı icabet ediyor. 



deki kendi kaderini tayin talebine-bu-
nun modelleri Amerikan ve.Fransız 
devrimleriydi- ve iktisadi faaliyetlerin 
mudakiyetçi bir devletin denetim ve 
düzenlemelerinden bağımsızlaşması-
na kadar uzanır." 

pek güzel değil mi? evet, ama yine 
peter wagner biraz ileride şunları di-
yor: 

"Uğradığı tüm iç değişikliklere 
karşın böyle bir özgürleşme söylemi 
modernliğin iki yüzyıldan fazla bir 

O J J 

dönemi boyunca bir süreklilik gösteri-
yorsa, o vakit bu söylemin sözü edilen 
toplumların önemli görünümlerini 
yansıttığını varsaymak akla yakın 
olur. Gelgelelim, bu söylemin her za-
man eleştirel bir karşılığı olmuştur: 
Disiplin altına alma söylemi. 

kısıtlayan modern 
bütün bunlardan modernleşmenin 

bir başka yüzünü tespit ediyoruz; di-
siplin altına alma ya da kısıtlama. 

modern, bir sıfat olabilir, ama mo-
dernleşme bir projedir, sınırları, çizgi-
leri ve esas önemlisi normları aydın-
lanma'yla belirlenmiş bir proje, çün-
kü aydınlanma tanrının egemenliğine 
karşı çıkmıştır ve onun yerine aklın ve 
mantığın egemenliğini inşa etmiştir, 
gerçeğe, bilimsel gerçeğe akıl ve man-
tık yoluyla ulaşılabilir ve insanı öz-
giirleştirecek olan da bilimdir, böylece 
modern proje de birdir, tektir, man-
tıklı ve akla uygundur, doğrudur ve 
öznelerinin iradesinden bağımsız da 
olsa uygulanması gerekir, yani siz is-
ter isteyin, ister istemeyin, ya da ister 
trşekilde, ister bu şekilde isteyin, mo-
dernleşme sizi bildiği gibi "özgürleşti-
rir". bunun, öznelerinin tamamının 
katılmadığı bir toplumsal devrimle, 
alâkası yoktur, toplumsal devrimde 
özne o devrimle özgiirleşecek insan-
larken, modernleşmede özgürleşme 
uygulaması esastır, işte bu uygulama 
disipline ihtiyaç duyar. 

disiplin kime yarar? 
tabii ki egemenlere, kapitalizmin 

modernleşmenin disiplinlerine nasıl 
ihtiyaç duyduğu, nasıl onlarla iç içe 
geliştiği üzerine ciltler dolusu kitap 
yazılmış, bizlerin de, bu modernleş-
menin peşine takılmadan önce sora-
cağımız sorular vardır diye düşünüyo-
rum. modernleşme gelenekseli kadın-
lara faydası olsun diye mi kırmıştır? 
hiç sanmıyorum, bu konuda yine de-
niz kandiyotfye başvurmak istiyo-
rum: 

"Yüzyıl dönümünde Osmanlı aile 
törelerine ilişkin tartışma edebiyatı, 
tek bir esas kurbanı, yani kadını orta-
ya çıkarmış gibi görünüyor. Kadının 
cehaleti ve tecrit edilmişliği, çok karı-
lılığın ve tek yanlı boşanmanın (yani 
talak) yakışıksızlığı başlıca eleştiri 
konularıydı. Bunları dile getiren ise 
ınodernist erkek reformcunun sesiydi. 
Bu eleştiride içkin olan bir şey de, er-
keklerin akrabaları tarafından ayar-
lanan sevgisiz evliliklere, entellektiiel 
bir arkadaşlık sağlamayan yetersiz eş-
lere mahkûm edildikleri olgusuydu. 
Benim bu aşikâr erkek feminizmine 
ilişkin ilk yorumum kadınların mağ-

Şapka Kanunu 
Şapka Kanunu ndan uzun 
zaman Şapka Devrimi olarak 
bahsedilirdi aııcak şimdilerde 
o kadar ileri giden yok. 

25 Kasım 1925 tarihinde çıkan 
"Şapka İktisası Hakkında Kanun' 
kalpak ve serpuşun giyilmesini ya-
saklayarak kamu görevlileri için 
şapka giyme zorunluluğu getirdi. 
Kanun çıkmadan önce. Ağustos 
ayında Mustafa Kemal Kastamo-
nu Va yaptığı gezide şapka taktı ve 
daha sonra kamu görevlilerine şap-
ka zorunluluğu getirildi. 671 sayılı 
Şapka Kanunu "Türk halkının 

• umumi serpuşu şapkadır hük-
münü getirdi ve hükümeti buna ay-
kırı olan uygulamaları yasaklama 
konusunda yetkili kıldı. 

dur durumunun, baba istibdadı kar-
şısında yurttaşlık haklarından yoksun 
bırakıldıkları için yakınan erkekler 
tarafından kullanıldığı doğrultusun-
daydı; yurttaşlık haklarından yoksun-
luk siyasal alanda mutlakiyetçi Os-
manlı Devleti nde yansımasını bulu-
yordu." 

çok basit ve açık bir iddia değil 
mi? erkekler, etraflarındaki kadınlar 
yeterince tatmin edici olmadıkları için 
bir değişikliğe ihtiyaç duyuyorlar, 
türk modernleşmesi, kaduılara fayda 
sağlamış olabilir ama esas amacı on-
ları özgürleştirmek değil, erkekler için 
daha uygun bir hale getirmektir, bu 
erkeğin herhangi bir erkek olmadığı, 
o dönemde devlete hakim olan batıcı, 
entellektüel erkek olduğunu söyleme-
ye gerek yok. kemalizmiıı devrim 
olup olmadığı çok tartışılır ama her 
devrimin devrimcilerine uygun kadın-
lar yarattığı tartışılmaz, şapka, tabii 
ki batıcı bir proje olan türk modern-
leşmesinin önemli simgelerinden biri-
si. 

dünya kadına yönelik şiddete son 
gününde anıtın önüne giden kadınlar, 
başlarına basının deyimiyle^ "günde-
lik hayatta kullanmadıkları" şapkalar 
takarak gelmişler, şapka kanunu'nun 
bahsettiği şapkaların onların değil er-
keklerin başlarındaki olması tuhaf bir 
biçimde durumu temsil ediyor sanki, 
şapkasını savunmak için o anıtm önü-
ne toplandıkları modernleşme de ka-
dınların değil erkeklerin aslında, ara-
larında yine başında şapkayla bedri 
baykam'ı gördüm, bedri baykam, ka-
dınlar özgürleşsin ister, ki onlara sa-
hip olduğu gece klüplerinde çamur 
güreşi yaptırabilsiıı mesela, bizlerse, 
geleneksele, onun gibilerin gönlü hoş 
olsun diye karşı çıkmıyoruz, aradaki 
bu nüans temel bir politik farklılık 
olarak uzun zaman bu topraklarda 
karşımıza çıkacak, o yüzden modern-
leşme konusuna tekrar tekrar dönme-
miz gerekebilir. 

ayşe'düzkan 
* cariyeler bacılar yurttaşlar, 
deniz kandiyoti, metis, 1997. 

3. Ulusal 
Nüfusbilim 
Konferansı 
Hacettepe Üniversitesi, Nüfus Etüdleri Enstitüsü 2-5 Aralık 1997 
tarihleri arasında 3. Ulusal Nüfusbilim Konferansı'nı 
gerçekleştirdi. Nüfusbilimin çok çeşitli alt başlıklarının ele alındığı 
konferansta kadınlarla doğrudan (Demografi ve Kadın 1, 11) 
ve dolaylı (göçler, gece kondular, doğurganlık, aile, hane halkı, 
doğum kontrolüyle ilgili bildiriler) oturumlar ve bildiriler yer 
aldı. "Uluslararası Göçler" oturumda H. Taşkıraıı tarafından 
Türkiyeli Göçmen Kadınlar başlıklı bildiri sunuldu. Tahire Erma 
ise gecekondulu kadınlar ve bu konuda yapılmış niteliksel 
çalışmaların katkılarını anlattı. Pınar tlkkaracan ın sunuşu Doğu 
ve Güneydoğulu kadınlar üzerineydi. 
Demografi ve kadın konulu birinci oturumda Akın Atanur, Filiz 
Kardam ve Gülay Toksöz kadın istihdam araştırnıalarındaki 
yöntem sorunlarına değindiler. Bir diğer sunuş İlknur Yüksel ve 
Zehra Kavrakoğlu tarafından yapılan kadınların ev içi zaman 
kıdlanımı hakkındaki sunuştu, ikinci kadın konulu oturum 
Ferlıunde Özbay tarafından yönetildi ve aile içi şiddet, nüfus 
plaıılanlamalarında kadının hukuksal rolü, seks işçilerinin 
demogafik özellikler ve kürtaj konularında bildiriler sunuldu. 

Ankara Pazartesi 

Kadın Eserleri 
Kütüphanesinin 
ajandası çıktı 
Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı'mn 
gelenekselleşmiş ajandası çıktı. 1998 yılına ait ajanda 
"Osmanlı dan Cumhuriyete Kadın ve Eğitim" temasnu içeriyor. 
Vakfın yedi yıl boyunca kütüphanede topladığı arşiv ve 
koleksiyonlar ajandada duyuruluyor; 1997 yılı boyunca yapılmış 
olan etkinliklerin (panel, sergi, toplantı) bir dökümü veriliyor. 
Ajandada. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e kadınların eğitim tarihinin 
Zehra Toska tarafından kaleme alınmış bir özeti de yer alıyor. 
Ajandanın görsel malzemesi, döneme ait belge niteliğindeki 
fotoğraflardan oluşuyor. 
Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Vakfı, Abdülezal Paşa 
Caddesi, Fener Vapur İskelesi karşısı tarihi bina, 34220, Haliç, 
İstanbul. 
Tel: 0212.534 95 50. Fax: 0212.523 74 08. 
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Yüzyılın Sonunda Kadınlar 
Türkiye Orta Doğu Aıırnıe İdaresi Enstitüsü nün 
(TODAİE) düzenlediği ''20. Yüzyılın Sonunda Kadınlar 
ve Gelecek Konferansı na ara stiımalanmızı sunmak 
üzere müracaat ettiğimizde doğrusu bu kuruluşun ne 
yapıp ettiği konusunda en küçük bir fikrimiz olmadığı 
gibi, isminin içindeki "Amme İdaresi' tanımlamasından 
aa bir miktar işkillenmiştik. Kamu yönetimi ile ilgili bir 
kuruluşun kadınlar ve gelecekleri ile ilgili 
tartışabileceği konuların kısıtlı olacağını düşünüyorduk. 
Ankara'ya gitmezden birkaç gün önce konferans 
programı elimize geçtiğinde ilk şaşkınlığımızı yaşadık. 
Program, kadınlarla ilgili aklımıza gelen gelmeyen 
birçok değişik konuda tebliğlerle doluydu. 

onferansın açılı-
şını. Enstitü niin 

Hakları Araş-
tırına ve Derleme 

Merkezi yöneticisi 
ve konferansın dü-

zenleyicisi, Oya 
Çitçi. yaklaşık 

beş yüz kişilik 
bir dinleyici 

topluluğu-
na hitaben yaptı. Konuşması-
na "Özellikle, ülkemizde yaşa-
nan son yılların deneyimi ka-
dınların toplumdaki konumu-
nun ne kadar kırılgan olabile-
ceğini göstermiştir. Kadın hak-
larının tartışılması için tüm bi-
rey ve kurumlara görev düş-
mektedir. Kadınların savunma 
konumundan kurtulması, yeni 
haklar için mücadele etmesi 

diye başladı, 
bir ilgi 

inanılmaz katkı ve 
destek geldiğini, en etkileyici 
olanın, katılımın, kadın çalış-
maları alanına yüreğini koy-
muş insanlardan gelmesi ve 
onun da ötesinde, çok genç, 
pırıl pırıl akademisyen grubu-
nun katkıda bulunması oldu-
ğunu söyledikten sonra, ko-
nuşmasını "Kadınların özgür-
lüğü için, demokrasinin eşitlik 
ve özgürlük ilkelerine katkıda 
bulunmak için, burada bulu-
nan herkese teşekkür ederim,11 

diyerek noktaladı. 

Toplam 52 bildirinin su-
nulduğu ve tartışıldığı toplan-
tının tümünü size yansıtmamız 
maaalesef mümkün değil, za-
ten biz de hepsini izleyemedik. 
Açılış oturumunu takip eden 
oturumlar ikişer ikişer, eşanlı 
olarak, yürütülüyordu. O ne-
denle şöyle bir yöntem seçtik: 
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gereklidir. 
Kongreye 
olduğunu 

olağanüstü 

Oturumların başlıklarını ak-
tardıktan sonra, izleyebildikle-
rimiz arasından dikkatimizi ve 
ilgimizi çeken konuları ön pla-
na çıkararak oluşturduğumuz 
başlıklar altında, tebliğ ve tar-
tışmalardan bazı noktalan ak-
tararak biraz da olsa üç gün 
boyunca bizi umutlandıran, 
mutlu kılan bir birlikteliği size 
yansıtmaya çalışacağız. 

Kadınların görünmezliği 
Çeşitli alanlarda ve bağ-

lamlarda kadınların nasıl yok 
sayıldığını, görünmez kılındı-
ğını izliyonız. Görünür olma 
durumları ise kendileri için ol-
maktan ziyade başkaları için. 

Tarihte belirli gruplar, ör-
neğin işçi sınıfı, etnik gruplar, 
eşcinseller ve tabii ki kadınlar 
görünmez kılınmıştır. Geçmi-
şin öznesi erkeklerdir. Erkek-
ler dövüşür, kadınlar ganimet-
tir. (Meltem Ağduk Gevrek ve Öz-
lem Şahin, Ankara Üniversitesi, Ta-
rih Çözümlemesi teinde Sözlii Tarih 
ve Feminist Sözlii Tarih Çalışmaları) 

Medyaya bakıyoruz. Ka-
dınlar genellikle tüketici ola-
rak sunuluyor, haberlerde ise 
ya lıiç çıkmıyorlar ya da ancak 
kurban rolünde veya magazin 
haberlerinde, özel yaşamları 
ile mevcutlar. En çok izlenme 
oranına dayalı bir medya için-
de kadının en çok izlenmeyi 
sağlavacak bir araç haline ge-
tirildiği, şiddet, cinsellik ve tü-
ketici unsurlarının kadının 
kimliğine eklemlendiği görülü-
yor. (Nilüfer Timisi, Ankara Üni-
versitesi, Medya ve Kadın: Temel So-
run Noktaları) 

Sanata geçiyoruz. Erkekler 
için nü kavramı kullanılmıyor, 
kadınlar için kullanılıyor. Çıp-

lak olmak insanın kendisiyle 
olmak, nü olmak ise başkala-
rına çıplak görünmek anlamı-
na geliyor, insanların nü olma-
sı onları nesne haline dönüştü-
riivor. Yani. nesne konumun-
da, zevk aracı olan. kadınlar. 
(Nurav Akkol. Hacettepe Üniversite-
si. Plastik Sanatlarda Kadının Cinsel 
Olarak Kullanımı) 

Kadınlar etnik grupların 
simgesi durumunda. Çerkez 
deyince "Çerkez kadın gözü-
müzün önünde canlanıyor. 
Simge oldukları içiıı aynı za-
manda etnik kimliğin kavga 
alanı da kadınlar oluyor. (Ayşe 
Güneş Ayata, Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi, Etnik Kimlik ve Toplum-
sal Cinsiyet) 

Devlete bakıyoruz. 28'ler-
de kurulan kız enstitüleri dev-
let ve toplum arasında uzlaş-
ma varatnıa çabasının bir so-
nucu. Kadınlar modernleşme 
projesinin bir aracı olarak kul-
lanılıyorlar. (Fadime Gök, Boğa-
ziçi Üniversitesi, Kız Enstitülerinin 
Sosyal ve İdeolojik Rolleri) 

İktisat teorisine bakıyoruz. 
Standart iktisat teorisinin ka-
dın tipolojisi: Tüm kadınlar 
evlidir, evli değilse mutlaka 
evlenecektir. Çocuk sahibidir 
ya da olacaktır. Tiim kadınlar 
erkek yakınlarına iktisadi ola-
rak bağımlıdır. Tüm kadınlar 
ev kadını statüsündedir. Ka-
dınlar sanayi sektörlerinde 
üretken değildir. Kadınlar ir-
rasyoneldir. (Ufuk Serdaroğlu ve 
Nurcan Özkaplan, Gazi Üniversite-
si. Toplumsal Cinsiyetin İktisat Öze-
linde İrdelenmesi) 

Çalışma yaşamı 
Kadınların ev dışında çalış-

ma yaşamına girebilmeleri. 

kariyer yapabilmeleri için bir-
çok engeli aşmaları gerekiyor. 
Aşabilenlerin, erkek dünyası-
na girebilen kadınların, bir 
kısmı da o dünyayla bütünle-
şiyor. Kadınların, işyerinde ve 
evde yüklendikleri roller za-
man zaman çatışma içinde. 

Ev içinde süregelen top-
lumsal cinsivetçi iş bölümün-
den paylarına düşenin ağırlığı 
ve ev dışındaki ağır çalışma 
koşulları kadınların iş yaşamı-
nı-terk etmelerine neden olu-
yor. Kadnılann çoğunluğu ai-
lenin ekonomik gereksinimi 
varsa çalışıyor (Ayşe Eyüboğlu. 
TRİO Araştırma; lliilya Tufan, Ga-
latasaray Üniversitesi; Şemsa Özar. 
Boğaziçi Üniversitesi, Kentli Kadınla-
rın Çalışma Koşullan ve Çalışma Ya-
şamını Terk Nedenleri) 

Türkiye'de, üniversitelerde 
çalışan akademisyen kadınla-
rın niceliksel konumuna baka-
rak çizilen olumlu tablonun, 
yatay ve dikey açıdan incelen-
diğinde ne denli cinsiyetçi bir 
ayrımcılığı yansıttığı gözler 
önüne seriliyor. Kadnılann en 
yoğun olduğu alanlarda bile 
daha ayrıntılı bir döküm ya-
pıldığında kadınlar aleyhine 
lıiyerarşik bir yapı görülüyor. 
(Ruhi Köse. Orta Doğu Teknik Üni-
versitesi, Akademik Yaşamda Cinsi-
yetçi İşbölümü: 1990-1994 Dönemi 
Türk Üniversitelerinde Durum) 

Kariyer yapan kadınlar bi-
reysel özellikleri değil cinsiyet-
leri nedeniyle engellerle (şeffaf 
engellerle) karşılaşıyorlar. Ka-
dınlar kurmay, teknik işlere 
yönlendirilmiyor. Hizmet, fi-
nans, sigortacılık, insan kay-
nakları, iletişim, pazarlama ve 
finansman bölümlerinde kari-
yer yapabiliyor. Kariyerlerinde 

yükselmiş kadınların çoğunlu-
ğunun erkek merkezli sistemle 
bütünleştiği görülüyor. (N. Ay-
lin Ataav. Galatasaray Üniversitesi, 
kadın iiineticilerin Kariyer Boyutları 
ve Etmenleri) 

Evlerinde çalışan girişimci 
kadınların birçoğu rol çatış-
ması yaşıyor. Girişimci rolle-
riyle anne, ev kadını, eş olma 
rolleri çatışıyor. Herşeve rağ-
men aile üyelerinin beklentile-
rini gerçekleştirivorlar. Biitüıı 
bu rollerin altında ezilenler, 
herşevdeıı kaçmak, uzaklaş-
mak İstiyor. (Özlen Özgen ve Ha-
tun Ufuk. Ankara Üniversitesi, Ka-
dınların Evde Gerçekleştirdikleri Giri-
şimcilik Faaliyetlerinin Aile Yaşamına 
Etkisi) 

Kamu sektöründe üst dü-
zey yönetici kadınların çoğun-
luğu ekonomik nedenlerle ça-
lıştıklarını dile getiriyorlar. 
Zihniyetleri ve yaşam biçimle-
riyle geleneksel değerleri yeni-
den ürettikleri görülüyor. Ço-
ğu kızları için öğretmenlik, 
oğulları için mühendislik mes-
leğini düşünüyor. Önemli sayı-
da yönetici kadm, kadınların 
kariyerinin kocalarından yük-



ve Gelecek 

sek olması iyi değil diyor. (Ay-
sel Günindi Ersöz, Kadının Statüsü 
ve Sorunları Genel Müdürlüğü, Ka: 

muda Yönetici Olarak Çalışan Kadın-
ların Geleneksel ve Çalışan Kaçlın 
Rollerine tlişkin Beklentileri) 

Sendikalarda aktif olmak 
kadınlar için sıradışı bir du-
rııııı. Sendikalı kadın sayısı 
-çok düşük, profesyonel olarak 
çalışan sendikacı kadın ise 
parmakla gösterilecek kadar 
az. Büyük çoğunluğu hem sen-
dikada, hem evde, hem işte so-
rumluluklarını sürdürüyorlar. 
Üstüne üstlük bir de bu işlere 
kalkışabilmek için çevrelerini 
ikna etmeleri gerekiyor. Sendi-
kalar ücret sendikacılığı yap-
malarına rağmen kadınlar 
sendikaların işlerini daha kap-
samlı değerlendiriyor. Sendi-
kaların görevlerini sıralarken 
önce eğitimi yükseltmek, sos-
yal hakları savunmak, demok-
rasinin genişletilmesi, en son-
da da ücret artırımı diyorlar. 
(Gülay Toksöz, Ankara Üniversitesi, 
Türkiye 'de Sendikacı Kadın Kimliği) 

Silahlı Kuvvetler1 de 611 
kadın subay görev yapıyor. 
Halen 300 kadın öğrenci su-
bay var. Kadınların subaylık 
mesleği hemşirelikle başlamış. 
Mesleklerinde karşılaştıkları 
güçlükler arasında görev ve 
yetki sorumluluklarının dü-
zenlenmemiş olmasını sayıyor, 
bunların yeniden düzenlenme-
sini istiyorlar. Talepleri arasın-
da mesleki programlara daha 
fazla katılabilmek yer alıyor. 
(Nur İııanç ve Sevgi Hatipoğlu, Gül-
hane Askeri Tıp Akademisi (GATA), 
(iAT A Komutanlığı Yönetiminde Görev 

. Yapmakta Olan Kadın Subaylar) 

Deniz Kuvvetleri niıı ilk 
mezunlarından iki teğmen ka-

dını izliyoruz. Gemide görev 
yaparken erkeklerle eşit çalış-
ma koşullan içinde olduklarım 
söylüyorlar. Oturum Başkanı 
Mine Tan'ın "Biz karada o ka-
dar çok ayrımcılıkla karşı kar-
şıya kalıyoruz ki denizde ol-
maması ilginç" yorumu üzeri-
ne "zaten orduda kadııı/erkek 
yoktur subay vardır!" diye ce-
vap veriyorlar. (Serhat Gültekin 
ve Ayşegül Ozdemir, Deniz Kuvvet-
leri Komutanlığı, Deniz Kuvvetlerinde 
Kadın Subaylar ve Katkdan) 

Kadınlara özgü 
kamusal alan 
Kadınların kamusal alana 

girmesi bazı feministlerce kur-
tuluş olarak görüldü. Kadınlar 
eğitim, iş hayatı ve hele de si-
yasete girince kurtulmuş ola-
rak addedildiler. Oysa iktidar 
olgusu bir toplumsal ilişki ola-
rak çözümlendiğinde, kadınla-
rın toplumsal ilişkileri kulla-
narak edindikleri gücün er-
keklerin gücünden çok farklı 
olduğu görülüyor; erkeklerle 
eşit olamıyor. Kadınların çıka-
rı ailenin çıkarıyla ilgili ve ka-
dınlar aile ağlarını kullanarak 
güç kazanıyorlar. Antropolog 
Julie Marcus İzmir'de yaptığı 
bir araştırmada kadın ve er-
keklerin ayrı mekânlarda ya-
şadıklarını. her iki cinsin de 
kendilerine özgü kamusal 
alanları olduğunu gösteriyor. 
Bu farklı kamusal alanların 
eşit değerde olup olmadığı sor-
gulanıyor. Kadınların eve ka-
panmış kurbanlar olmadığını, 
ancak iki cinsin kamusal alan-
larının eşit olmadığı ileri sürü-
lüyor. (Aksu Bora. Ankara Üniver-
sitesi, Kamusal Alan Özel Alan: Mah-
rumiyet-Özgiirleşme ikileminin Ötesi) 

Ankara nııı bir gecekondu 
mahallesinde yaşayan ve bü-
yük bir çoğunluğu ev dışında 
çalışmayan göçmen kadınların 
mahalledeki birlikteliklerine 
bakıyoruz. Erkeklerin dışında 
oluşturdukları kamusal alana. 
Bu birliktelikler sırasında ka-
dınların kadınlık bilincini ge-
liştirdiklerini, ama aynı za-
manda birbirlerinin yaşantısı-
nı, yerleşmiş ahlak kuralları 
çerçevesinde, yani erkekler 
atlına kontrol ettikleri görülü-
yor. İkinci kuşak göçmen ka-
dınlar bir kimlik arayışı için-
de. Ancak, bunun sonuçları 
olumlu olabildiği gibi olumsuz 
da olabilmekte, özellikle erkek 
egemen toplumun yeniden 
üretilmesi sürecinde. (Tahire 
Ennan. Bilkent Üniversitesi, 21. Yüz-
yıla Girerken Köyden Kente Göçmüş 
Kadın ve Özellikle Gecekondu kadını) 

"Tüpçüyü beklemek" 
Televizyonda izlenen pem-

be diziler kadınların özel alan-
daki konumlarını olumlar ni-
telikte. Kadınlar hep bekleyiş 
içindedir. Bamize Erer'deki gi-
bi kadınlar hep tüpçüyü bek-
ler. Diziler de hergıin kesilir ve 
tekrar başlar. Kadınların ya-
şamlarında da tekrarlar var-
dır. Evler temizlenir. Hiç bit-
mez, tekrar temizlenir. Yine 
de, pembe diziler politik mü-
cadelenin bir mevzii olarak 
alınıp feminist mücadele için 
dönüştürülerek kullanılabilir 
diyor araştırmacı. (Fatma Göz-
lükaya Tütüncü, Abant İzzet Baysal 
Üniversitesi, Gündelik Yaşam, Kadın-
lar ve Pembe Diziler) 

Hayatı dönüştürmek, 
iktidarı dönüştürmek 
İktidar ilişkilerini üniversi-

te sıralarında değiştirmeyi 
amaçlayan bir denemenin öy-
küsünü ve sonuçlarını izliyo-
ruz. Badikal ve feminist peda-
goji yöntemlerinin kullanıldığı 
bir ekip projesi. Öğreten ve öğ-
renen arasındaki hiyerarşinin 
kırılmasına dayanıyor bu yön-
tem. Amaç, toplumsal cinsiyet 
ayrımcılığına duyarlı, eğitim 
aracılığıyla bu ayrımcılığı kı-
racak ve cinsiyetçiliğe karşı 
dönüşümleri destekleyecek bir 
ders ortamı yaratabilmek. Bu 
deneyirtı eğitimin geleneksel 
yapıyı çözmede en önemli fak-
törlerden biri olduğunu, ama 
yeniden vapılandırılmadığı 
takdirde geleneksel yapıyı ye-
niden ürettiği sonucuna varı-
yor. (Mine Tan, Yasemin Esen, 
Özlem Şahin ve Güzin Yamaner, 
Ankara Üniversitesi, Toplumsal Cin-
siyet ve Eğitim: Lisans Programlarına 
Kadın Bakış Açısının Kazandırılması 
Adına Pedagojik Bir Deneme) 

Feministler özel alan poli-
tiktir dediler ve özel alanın po-
litikasını yapmaya başladılar. 

Konferans sonrası... 
Sanmayın ki konferans günlerimiz sadece bir oturumdan 
öbürüne koşuşturmakla geçti. TODAİE nin 
misafirperverliğinin yanısıra, Ankara'nın gece hayatında 
varolabilme mücadelemiz de takdire değerdi doğrusu. 
Konferansın ilk akşamı, TODAÎE konferans salonunda, 
Varlam Lali Nikoladze'nin sahneye koyduğu ve Yeşim Ceren 
Bozoğlu'nun oynadığı Kadınlar oyununu izledik. Nazım 
Hikmetten Dario Fo'ya, çeşitli oyun yazarlarının 
yapıtlarından derlenmiş olan bu oyun, tarihin değişik 
duraklarında, birbirinden çok farklı konumlardaki 011 kadının 
hayatta kalabilme mücadelelerinin çeşitliliğinde ve zaman 
zaman traji-komikliğinde bir yolculuğa çıkardı bizi. Aynı 
günün akşamı Hülya, Ayşe ve ben tebliğimizi sunmuş olmanın 
iç rahatlığı ve sonraki günler dinleyici olarak keyif 
çatacağımızın bilinciyle, bir önceki Ankara seyahatimizde 
keşfettiğimiz bir bara doğru yol aldık. Efendim barın özelliği, 
(belki hiç özelliği değil de bizim yakıştırdığımız özelliği) 
takılanların yaş ortalamasının 40 civarında olması (yani bizim 
yaşlarımıza denk düşmesi), ilginçliği ise, saçı'na ak düşmüş 
erkeklerin 18'lik kızlarla zuhur etmemiş olmaları (Bu barın 
İstanbul karşılığını bilen varsa tarafımıza bildirilmesi önemle 
rica olunur!). Barın kapısından girdiğimizde ilk şoku yaşadık. 
Ortada değil 40'lıklar, hiç kimse yoktu. Neyse, daha erken 
falan diye muhabbete daldık. Bizde laf çok. muhabbet koyu, 
şaraplar, konyaklar, kahveler derken, gelen giden yok. 
Sonunda garson elinde hesapla masanın başında bitti ve 
böylece ilk Ankara gecemiz noktalanmış oldu. 

Son akşam Enstitü'nün 11. katında, Ankara ayaklar 
altında, Kavaklıdere firmasının desteğiyle verilen şarap ve 
peynir partisindeyiz. Otobüslerimiz saat 12'de kalkıyor. İnat 
bu ya, yine bizim ilk göz ağrısı barı kafaya takmış 
bulunuyoruz. Tek ümidimiz o günün cuma olması. Bu kez 
daha da kalabalığız. Ayşegül, Hülya, Ufuk, Nurcan ve ben 
çalıyoruz barın kapısını. Oh tanrım, içerisi dolu. Hatta yer 
bulmakta güçlük çekiyoruz. Demek 401ı yaşlardaki 
Ankaralılar hafta içinde sıcak evlerinde kalmayı tercih 
ediyorlar. Muhabbetimiz konferansın gece oturumu şeklinde 
başlıyor. Bu kez konumuz erkekler, erkekler dediysek tabii ki 
kadınlar karşısında erkekler. Tam da geçen savı Pazartesi de 
Perihan Mağdenln sözünü ettiği durum. Bir erkekle ilişkimiz 
niye yaşamımızın her alanını bu kadar etkiliyor, işimizi, diğer 
ilişkilerimizi. Ve nasıl oluyor da bu adamlar hayatlarını bu 
denli kompartmanlara ayırmada becerikliler. Birimiz 
kıskançlığını dile getiriyor. Bir diğerimiz, aslında bu durumun 
kadınların üstünlüğü olduğunu, erkeklerin duygusallığı bizim 
gibi yaşayaınauıalarının onların kabızlığı olduğunu tatlı tatlı 
anlatırken, başka biri devamlı lafa girip, "Hayır, ben artık acı 
çekmek istemiyorum, ben de onlar gibi yaşamak istiyorum," 
diye sızlanıp duruyor. Şarap kadehleri havada uçuşuyor. 
Konferansın bu gece oturumunda, yaşadıklarımızdan oluşan 
deneysel-bilimsel tebliğleri sunar ve dinlerken attığım 
kahkahalardan yanaklarım acıyor. Yan masadakiler herhalde 
böyle derin bir konuyu bu denli şen şakrak didiklememizden 
etkilenmiş olacaklar ki kendi çorbalarından bize de ikram 
ediyorlar. Konu derin, tartışma uzun, sonuç: henüz yok. Ama 
biz çok eğleniyoruz, kafamızı kaldırıp 40'lık delikanlılarla 
flört edemeyecek kadar çok! 

Şemsa 
(İkinci akşamki bar sefamız bu sayfadaki yer sorunu nedeniyle es geçilmiştir. 
Israrla gittiğimiz barın ismini merak edenlere: Siyah-Bevaz, Kavaklıdere'de.) 

Kadınların güç ve iktidardan 
uzak durmasını savundular. 
Elleri temiz kalsın diye. Özel / 
kamusal alan birlikteliğine ilgi c1 D 
çekerken politik iktidarı gö-
zardı ettiler. Ama politika ikti-
dar etrafında döner. Başkaları 
iktidara elini bulaştırmadıkça 
iktidar hep aynı kişilere, er-
keklere kalır. Öysa demokrasi-
lerin ezilen gruplara grup ola-
rak temsil edilecekleri meka-
nizmaları bulması gerekiyor. 
İktidarı dönüştürmek için ka-

dınların bir güç ve iktidar te-
orisi geliştirmesi şart. Kadınla-
rın nasıl ezildiklerini değil, na-
sıl güçlenmeleri gerektiğini 
kavramsallaştırmak lazım. 
Bunun için kolları sıvayıp mü-
cadele etmek gerek. Bu müca-
delede farklılıkları kucaklayan 
bir pratiğin varlığı gerekli. Za-
ten hayat böyledir. (Fatmagül 
Berktay, istanbul Üniversitesi, Ka-
dınlar ve iktidar: Paylaşmak mı? Dö-
nüştürmek nıi?) 

Fadime Gök, Şemsa Ozar 
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Ikibinlere şurda iki yıl kaldı; yeni bir yüzyıl (hatta yeni bir bin 
" insana yeni bir çağa girildiği hissini verebiliyor kolayca, 
fitekim ikibinli yıllan farklı kılacak değişimlerin neler olacağı 

uzun zamandır tartışılıyor. Beyaz bir savla açma merakı. 

aşka pek çok ön-
görünün (ya da 
kehanetin) yanısı-
ra, ikibinli yılların 
kadın çağı olacağı 
da söyleniyor. Fe-
minizm adına bu-
ruk bir zafer. 
1970'lerde toplu-
mu temelinden 
sarsacağını düşün-

dükleri cinsel devrimin bugün '"oıı 
derste orgazm kitapçıklarında sön-
düğünü gören kadınlar ne hissediyor-
lar acaba? Yalıut kendini var edebil-
menin ve dillendirebilmeniıı bir 
"temsil" meselesine dönüştüğünü? 

ikibinli yıllar kadınların olacak, 
artık her yerde onları göreceğiz, lıem 
de öyle eskisi gibi alt kademelerde de-
ğil, yönetici ve karar verenler olarak 
deniyor. Nitekim bunun örnekleri 
şimdiden çoğalmaya başladı bile. 

Sahiden de "feminizm olayını aş-
mış" bir genç kadınlar kuşağı var: 
Orta-üst orta sınıftan, en az bir Batı 
dilini konuşabilen, işletme, finans ya 
da iletişim gibi bir eğitim görmüş (iyi 
eğitilmiş demeye dilim varmıyor), 
kentli ve genç kadınlar. Çeşitli eğitim 
ve toplumsal konum olanaklarıyla 
donanmış, güçlü, gücünün farkında 
ama henüz bu gücün sınırlarına ulaş-
mamış bir kadın kuşağı. Güçlerinin 
sınırlarını henüz görmemiş olmanın 
verdiği güvenle, "artık eşitlik ve hak 
söylemlerinin vakti geçti, bu dünya 
bir aynadır, karşısındakini yansıtır 
diyorlar. "Saııa ikinci sınıf insan mu-
amelesi yapılıyorsa hatayı kendinde 
ara. 

Kadın çağına yakışan kadının 
portresi de üç aşağı beş yukarı çizil-
miş durumda: Hem akıllı hem giızel, 
hem çalışkan, hem esprih, başarılı, 
hazır cevap, seksi, mce ama dolgun, 
çılgın ama evcimen, özgürlüğüne düş-
kün ama bir "stil" i de var. Geçenler-
de uluslararası moda piyasasındaki 
başarısıyla parlayan genç kadının de-
diği gibi: gerçek bir kadın! 

Ulaşılması zor bir ideal. Bir kuşa-
ğın orta sınıftan genç kadınlarını bel-
li ki feci yıllar bekliyor. Her daim 
genç, dinamik, enerjik, neşeli, bakım-
lı, sağlıklı ve mutlu olmaları gereki-
yor. Bireyselliğin, "farklılığın bu ka-
dar yüceltildiği çağda bu üniformayı 
çok özel, kendine ait bir şey gibi taşı-
yabilme becerisi de ayrı. 

Böyle ayrıntılı olarak belirlenmiş 
bir ideal tipe benzeyebilmek için insa-
nın bayağı hedefe kitlenip sistemli bir 
biçimde çaba göstermesi gerekir lıer-
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halde. Adeta bir projenin realize edil-
mesi gibi. 

insanın kendisini bir "proje" ola-
rak ele alıp gerçekleştirmeye çalışma-
sı, bu çağa özgü bir tuhaflık. Herhal-
de her zaman insanların benzemeye 
çalıştıkları birileri vardı ama ne ka-
dar idealize edilmiş olurlarsa olsunlar, 
onlar gerçekti, bu ideal tip gerçek de-
ğil. Bu çok büylük bir fark; sıfırla bir 
arasındaki kadar. Bir "özne", bir "ey-
leyici olıııa, potansiyelini harekete 
geçirme anlamında kendini var etme 
sorunsahyla "projeyi realize etme" so-
runsalı arasında da dağlar kadar fark 
var. 

Bu farkın önemli bir ayağı, birinin 
toplumsal, diğerinin bireysel bir et-
kinlik olması. Kendini var edebilmek, 
diğerlerini hesaba katmayı, onlarla 
bir alışveriş içinde olmayı, onları de-
ğiştirmeyi, onlarla değişmeyi de içerir. 
Oysa bir ideal tipe dönüşmeyi hedef 
alan çaba, tek başına yürünecek uzun 
ve çetin bir yol demektir. 

Bir kadının kendi kurtuluşu için 
öngördüğü yolun bunlardan hangisi 
olduğu, tamamen politik bir tercihtir 
bu yüzden. Başka kadınlarla birlikte, 
benzer hayal ve umutları (ve tabii ki 
öfkeyi) paylaşarak, 
onları ikna etmeye, 
kendini anlatmaya, 
onları anlamaya çalı-
şarak, ikna olmayı, 
kendisiyle yüzleşmeyi 
göze alarak yola çık-
mak, risklidir elbette. 
Ne yolda nelerle karşı-
laşacağınızı bilirsiniz 
ne de o yolun sizi gö-
türeceği yerden emin 
olabilirsiniz. Sadece 
çabalar, düşünür, de-
ğerlendirir, yine çaba-
larsınız. 

1980lerden itiba-
ren sıkça duymaya 
alıştığımız "toplumsal 
proje sözü de bu yüz-
den önemlidir. Burada 
sözü edilen şey dünya-
nın gidişatından endi-
şe duymak, adaletsiz-
liklere öfkelenmek ya 
da devrim değil, bir 
pojedir. Tıpkı bir ideal 
tipe benzemeyi hedef-
leyip kendini bir poje-
ye dönüştürmek gibi, 
toplumu da bir ideal 
tipe göre dönüştürme-
yi hedefleyen projeler 
üretilebilir. Bıı kez tek 

başına değil, bir "ekip"le çalışırsınız 
ama burada da paylaşma değil, işbir-
liği ve işbölümü vardır. Bir proje ide-
olojiden ya da dünya görüşünden 
farklı bir şeydir. Burada ne insanın 
kendini bir yere ait hissedip orava sı-
kıca basmaya çalışması ne de kayna-
yan bir öfke, tüketici bir nefret, hare-
ket geçiren bir acı; yalnızca olabilirlik 
hesapları, yöntem ve kadro tercihleri, 
iyice tanımlanmış hedefler vardır. 
Steril, nezih, güvenli. 

Politikanın kaynakların dağıtı-
mıyla ilgili teknik bir faaliyet olduğu, 
dolayısıyla da uzmanlarına bırakıl-
ması gerektiği düşüncesi yaygınlaşır-
ken, feminizmin de kadınların koşul-
larını düzeltmek üzere bir projelen-
dirme çabası haline dönüşmesi çok 
kolay. Üstelik kadın politikasının bu 
topraklardaki tarihine baktağımızda. 
onu "esas" politikadan farklı, biraz 
da "politika üstü bir politika olarak 
gören güçlü bir geleneğin varlığı he-
men farkedilir. * 

Bence ikibinli yıllar sahiden de ka-
dın yılları olacak. Ama bunun büyük 
ve heyecanlı bir macera olup olmaya-
cağı yine kadınlara bağlı galiba. 

Aksu Bora 

"Cadın 
bozası 
ve insan 
haklan 

• • eğitimi 
Habitat Kadın Kozası 
Ankaralı sivil toplum 
örgütleri ve bireylerin 
katılımıvla oluşan bir 
inisivatiî. insan Haklan 
Eğitimi On Yılı 
çerçevesinde kadın haklan 
eğitiminde görev almak 
istevenleri davet edivor. 

1998 plı liısan Haklan Ev-
rensel Bildirgesi ııiıı kabul edilişi-
nin 50.V1İ11994-200-i yıllan ara-
sını Birleşmiş Milletler insan 
Haklan Eğitimi On Yılı ilan etti. 
Geçtiğimiz üç yıl boyunca Türki-
ye'de kayda değer bir çalışma ol-
madı. 

Habitat Kadın Kozası üısaıı 
hakları eğitimiyle evrensel insan 
hakları kültürünün yaygınlaştı-
rılmasına yönelik olarak, birçok 
gönüllü kuruluşu davet ettiği bir 
panel düzenledi. Panele konuş-
macı olarak Türkiye Orta Doğu 
Amme idaresi Enstitüsü ndeıı 

Prof. Dr. Mesut Gülmez, İn-
san Hakları Koordinasyon 
Üst kurulu adına Prof.Dr. 
Aml Çeçen ve Habitat Kadın 
kozasından Dr. Aylin Baran 
Giirgiin katıldı. 

Panelin sonunda, insan 
hakları eğitimi konusunda 
ilgili ekip tarafından katıla-
cağı bir ulusal eylem planı 
hazırlanması gerektiğini, üst 
kurulun sadece yedi bakan-
lıkla eşgüdüm halinde çalış-
tığını gönüllü kuruluşlarla 
henüz ortak bir çalışması ol-
madığım öğrendik. Habitat 
Kadın Kozası ise insan hak-
lan eğitimi içinde kadının 
insan hakları eğitimini üst-
lenmeye hazır. Habitat Ka-
dın Kozası Ankaralı sivil 
toplum örgütleri ve bireyle-
rin katılımıyla oluşan bir i-
nisiyatif. İnsan Haklan Eği-
timi On Yılı çerçevesinde 
kadın hakları eğitiminde gö-
rev almak isteyenleri davet 
ediyor. Şubat ayında benze-
ri bir toplantı gerçekleştire-
cek olan Koza, insan hakla-
rı eğitimi mesajını yaygın-
laştırarak eğitici gönüllüler 
sayısını artırmayı planlıyor. 

Ankara Pazartesi 
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Tüm kadınlara 
ücretli çalışma hakkı! 

İşsizliğe, sigortasız, sendikasız 
çalışmaya karşı mücadele eden 

Dab-Senin Genel Kurul unda kadın 
emeğiyle ilgili önerge kabul edildi. 

? Daha ne kadar bekleyeceğiz \ 
Türkiye'nin her yerinde kadınlar, Aile İçi Şiddetin Önlenmesi 
Yasası ınn çıkarılması için eylemlerine devam ediyor. 

"Bilindiği gibi, kadınların Aile içi Şiddete 
Son Kampanyası yaklaşık üç aydır sürüyor. 
Kampanyanın ana taleplerinden biri olan Aile 
içi Şiddetin Önlenmesi Yasası, verilen onca sö-
ze rağmen hâlâ çıkarılmadı. Birtakım komis-
yonlar ve Meclis arasında gidip geliyor. Oysa 
Türkiye'nin dört bir yanında kadınlar aile içi 
şiddete önleyici tedbirler içeren bu tasarının 
bir an önce çıkartılmasını bekliyor. Yasayla 
birlikte aile mahkemelerinin kurulmasını, sı-
ğınma evleri açılmasını talep ediyor. 

Kampanya, sadece istanbul'da değil, iz-
mir de, Mersin'de, Ankara da. Samsun da, 
Bursa da, Diyarbakır da ve diğer illerde de tüm 
hızıyla sürüyor. Binlerce kadın, imza kampan-
yalarıyla, basın açıklamalarıyla, ev ev, sokak 
sokak, pazar pazar gezerek ulaşabildikleri tüm 

kadınlarla, aile içinde yaşamaya mahkûm edil-
diğimiz şiddete karşı biriken öfkeyi paylaşıyor. 

Bizler kararlıyız. Konuyu bir iki basın açık-
laması ile geçiştirmeye hiç niyetimiz yok. Ta-
leplerimize kulak verilinceye dek, her av, her 
seferinde daha güçlü bir şekilde Taksim de, 
Konak ta, Kızılay'da ülkenin tüm meydanla-
rında olacağız. Bu açıklamayı. 20 Aralık gü-
nü istanbul'da Aile içi Şiddete Son Kampanya-
sı m yürüten kadınlar yaptılar. Açıklamanın 
ardından da Galatasaray Postanesi'ne kadar 
yürüyerek yeni toplanan imzalan Meclis'e ve 
ilgili bakanlığa gönderdiler. 

Aynı gün, aynı saatlerde, izmir, Mersin, 
Bursa, Diyarbakır ve kampanyaya katılan di-
ğer illerde de, toplanan imzalar Meclis'e ve 
ilgili Bakanlığa gönderildi. 

? Sayılmamak neyi gösterir; 
•'50 K a s ı m ' d a y a p ı l a n ı ıu l ı ı s t e s p i t i m l e ( s o n r a d a n m' ı lüs - a v ı m ı o l m a d ı ğ ı n ı ö ğ r e n d i k ) k a d ı n l a r 

d a h a d o ğ r u s u a i le reisi o l ı ı ı a \ a n k a d ı n l a r l eu ıe l k i m l i k b i lg i l e r i d ı ş ı n d a ç a l ı ş ı m ı d u r u m l a r ı h a k -
k ı n d a b i r b i lg iy i f o r u m l a r a k a y d e H i r e m e d i l e r . B e n i n i g i b i b a z ı k a d ı n l a r ise e v d e e r k e k o l m a d ı -
ğ ı n d a n h a n e re i s i s a y i l d i ğ i için d u r u m u n \ a İHi ıne t in i e r t e s i gıiı ı h e m c i n s l e r i n d e n \ e g a z e t e l e r d e n 
( i ğ r end i l e r . Bazı k a d ı n l a r e s l e r i n e r a ğ m e n k e n d i l e r i n i a i l e reisi o l a r a k k a \ ı l e t i i r m e \ i b a ş a r m ı ş l a r , 
b a z ı l a r ı k o c a l a r ı iz in v e r d i ğ i h a l d e s a y ı m m e m u r u y l a t a r t ı ş m a k z o r u n d a k a l m ı ş l a r d ı . 

O l a y ı n m e d y a ) a y a n s ı m a s ı ve l ı a t t a S i y a s e t M e y d a n ı ı ıu ı k o n u s u o l m a s ı t a n ı ş m a l a r ı g e n i ş l e t -
ti. M i l l e t v e k i l l e r i k a d ı n d a n s o r u m l u b a k a n a h e s a p s o r d u l a r . N ü f u s t e s p i t i n i v a p a ı ı k u r u m , k a d ı n -
l a r d a n özı'ir d i l e m e k l e b i r l i k t e k o n u n u n b i z k a d ı n l a r ı n a n l a y a m a y a c a ğ ı k a d a r ' " b i l i m s e l " o l d u ğ u 
i d d i a s ı ı ı d u y d ı . Ö r n e ğ i n z a t e n b a z ı a i l e l e r d e k a d ı n l ıa ı ıe reisi o l m a s ı (bı ı o r a n y ı i z d e l O ' m t ı ş i k e n -
d i l e r i için gı - rekl i o l a n ı n e s l e k k l a s i f i k a s \ o ı ı ı u ı a M u r l i \ i n i ş . I l a ı ı e ıc ı - i a i l e n i n g e ç i m i n d e n -O-
r ı ı n ı l u k i ş i y ı n i s a m a a i l e reisi ve h a n e reisi a r a s ı n d a f a r k v a r m ı ş . . . N e y s e e v l e r d e k i su ve k a l o r i -
f e r b o r u l a r ı k a d a r ö n e m l i o l m a d ı ğ ı m ı z ı d ü ş ü n d ü r e n b u d u r u m u n a s l ı n d a b ü \ le o l m a d ı ğ ı b i z e a n -
l a t ı l d ı a m a b i z ( f e m i n i s t o l a n l a r ve o l m a y a n l a r } b u n a i n a n m a d ı k 

O l a y ı n b i r b a ş k a y a n ı ş u y d u : B i l m e m k i m i n eşi o l m a k t a n g u r u r d u y m a n ı n va ı ı ı s ı r a s a v ı m ı 
b i r m e s l e ğ i o l d u ğ u n u d ü ş ü n e n b i r ç o k k a d ı ı ı k e n d i n i " ç a l ı ş ı n a ) a n ' . " o k u m a m ı ş " vs . k a d ı n l a r l a 
ay ı ı ı k a t e g o r i d e b u l d u . B u o n l a r içiıı çok y a r a l a y ı c ı y d ı . K a d ı n B a k a n l ı ğ ı ve f e m i n i s t k a d ı n l a r d a n 
d a h iç h a z z e t m i y o r l a r , f e m i n i z m i n ınz ı ı k ı t r ı ı bıı k a d ı n l a r ı n d i ğ e r l e r i a d ı n a k o n u ş m a s ı ve t a l e p -
t e b u l u n m a s ı o l d u ğ u n u d ü ş ü n ü y o r l a r d ı 

Ben k e n d i a d ı m a b i rev o l d u ğ u m u d ü ş ü n e n h a y a t ı n d a h i ç a y r ı m c ı l ı ğ a m a r u z k a l m a d ı ğ ı m id -
d i a e d e n . ö n e m l i o l a n ı n k e n d i n i "eş i t h i s s e t m e k " o l d u ğ u n u s ö y l e y e n ve a s l a f e m i n i s t o l m a y a n ve 
b a z ı a ç ı k l a m a l a r ı n ö n ü n e " f e m i n i s t d e ğ i l i m a m a . . . " i f a d e s i n i k o v a n k a d ı n l a r iç in bıı d e n e y i m i n 
ö ğ r e t i c i o l a c a ğ ı n ı s a n ı y o r u m . F e m i n i z m i n k e n d i l e r i a d ı n a d a b i r ş e v s ö y l e d i ğ i n i v e t a l e p e t t i ğ i n i 
a n l a m a l a r ı m b e k l i y o r u m . K a d ı n , e r k e k e g e m e n b i r d e v l e t ve p o l i t i k a k a r ş ı s ı n d a nas ı l k o s k o c a 
b i r k i t l e , n ü f u s u n y a r ı s ı o l a r a k g ö z a r d ı e d i l d i ğ i n i ve s a d e c e b i r i n i n ka r ı s ı o l d u k l a r ı g e r ç e ğ i n i n 
y ü z l e r i n e v u r u l d u ğ u n u g ö r m e l e r i n i ve b u ves i l ey le f e m i n i z m i m e r a k e t m e l e r i n i k a d ı n h a r e k e t i 
i ç i n d e y e r a l m a l a r ı n ı d i l i y o r u m . 

Hanife 

şsizliğe, sigortasız, sendikasız çalışmaya karşı mü-
cadele eden ve herkes için çalışma hakkının, sos-

I yal güvencelerin ve sendikal örgütlenme hakkının N 
sağlanmasını hedefleyen Dab-Sen (işsiz, Sigorta 

V ^ m sız, Sendikasız işçilerin Dayanışma Birliği Sendi 
V J H kası)'in 1. Olağan Genel Kurulu'na sunulan kadın 

V ^ ^ k emeğiyle ilgili önerge kabul edildi. Kapsamı hayli 
W geniş olan önergede kadının ev işlerine mahkûm 
• J H H edilmesi maddesi altında şunlar söyleniyor. 

İ V "Ev kadınlığı bugün evin temizlik, yemek ve 
j S ^ k diğer işlerini, çocukların, yaşlıların ve diğer ev 
fertlerinin bakımmı ve benzeri işleri kapsayan ağır bir iş-

• tir; ancak mesai saatleri, emekliliği ve bir ücreti yoktur. 
Çoğu kadın için ücretli bir işte çalışıyor olsa da süren ev 
kadınlığı, çalışına hakkının önündeki önemli bir engeldir. 
Dab-Sen kadınların bu engeli aşabilmeleri için bu cinsi-
yetçi işbölümünün aşılmasını destekler ve ev işlerinin bir 
kısmının kamu hizmetlerine dönüştürülmesi ve yerel yö-
netimler ve benzeri kurumlarca finanse edilen, bedava 
veya çok ucuz hizmet veren yemekhaneler, çamaşırhane-
ler, kreşler açılması için mücadele eder." 

Önergede kadınların yedek işgücü olduklarına da işa-
ret ediliyor: "Dab-Sen'in herkese çalışma hakkının veril-
mesi talebiylf öne çıkardığı tanı istihdam kadınları da 
katmayan bir bakışla çok eksik kalacaktır. Tüm kadınlar 
için ücretli çalışma hakkının savunulmasına özel bir vur-
gu yapılmalıdır." 

Kadınların çalışma yaşamındaki durumları ve taleple-
ri de önergede yer almış: "Kadınlar bugün çalışma yaşa-
mında ağırlıklı olarak belli sektörlerde; iş güvenliğinin ol-
madığı, düşük ücretli, yarı zamanlı işlerde; aynı işi yapar-
ken daha düşük ücret ve haklarla; kayıt dışı ve sosyal gü-
vencesiz işlerde; özellikle tarımda ücretsiz aile işçisi ola-
rak çalışmaktalar. Dab-Sen kadınların eşit haklı ve eşde-
ğer işe eşit ücretli olarak her alanda çalışma ve eğitim 
görme hakkının sağlanmasını savunur. Gebelik, t^ğum, 
emzirme gibi gerekçelerle işten atılmalara ve işyerinde 
cinsel tacize karşı mücadele eder. Çalışma yaşamıyla ilgi-
li mevcut kanunların kadınların çalışma hayatına katı-
lımlarını sağlayacak yönde uygulanmasına ve iyileştiril-
melerine çalışır (işyerlerinde kadm-erkek işçi ayrımına 
bakılmaksızın kreşlerin açılması, gebelik ve doğum son-
rası izinlerin ücretli olması ve babaya da doğum sonrası 
izin verilebilmesi, vb.)" 

Dab-Sen Genel Kurulu nda, kadınların kayıt dışı sek-
törlerde, sosyal güvenceden yoksun olarak çalıştıkları da 
ifade ediliyor ve çözümler öneriliyor: "Dab-Sen ev hiz-
metlerinde çalışma, evde parça başı işçilik, kayıt dışı işçi-
likte olduğu gibi sigortasız çalışmayı önlemeyi ve tüm ça-
lışan kadınlar için başta sağlık hizmetleri, işsizlik sigorta-
sı ve emeklilik hakkı olmak üzere sosyal güvenlik hakla-
rını kazanmayı, örgütlülüğü sağlayarak çalışma koşulla-
rını iyileştirmeyi amaçlar. 

Sosyal güvenliğin ve emeklilik hakkının tüm 
bu işçi kadınların yanı sıra ev kadınlarını da 
kapsamasını, kadınların sosyal güvenlik kap-
samına alınması için devletin özel gelir trans-

ferleri yapmasını savunur." 
Kadınların genellikle kayıt dışı sektör-

lerde. çoğu zaman sosyal güvenceden 
yoksun olarak çalıştıkları, genellikle işsiz 
oldukları göz önüne alındığında Dab-
Sen Genel Kurulu iıda alınan kararlar 

1 özel anlam kazanıyor. 
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Yaş almak kadınlara bir kâbus olarak yaşatılıyor 

"Yanlılığımı seviyorum diyebilmek için 
Güzelliğin gençlikle bir tutulduğu, üstelik güzelli&in en vazgeçilmez haslet 
sayıldığı kadınlar için, yaşlanmak zor bir süreç. Bu süreci daha iyi yaşamak 
mümkün değil mi? Aşağıda sohbetlerini okuyacağınız dört kadın, nayatlannı 
kadınlara dayatılan modellerin dışında kurmuşlar, yaşlanmaları da farklı olmuş. 
Zehra: Ben. kendimi yaşlı hissetmiyo-
rum. Belki de bir kronolojik bir de psi-
kolojik yaş var. Kronolojik yaşım altmış 
iki şimdi, ama psikolojik olarak bazen 
bunun çok altına düşebiliyorum, bazen 
de yaşımı hissediyorum. Sağlıklı olursam 
yaşlanmak benim için sorun olmayacak 
diye düşünüyorum. Bir de yaşlı kadınlar 
dikkatimi çekmeye başladı. Devamlı 
kendimle karşılaştırma yaptığımın far-
kındayım. Özellikle benim oturduğum 
çevrede çok yalnız yaşlı kadın görüyo-
rum sokaklarda ve onların çaresizliği be-
ni çok üzüyor. Mesela karşıdan karşıya 
geçerken yardım etmiyor insanlar, horlu-
yorlar. 0 kadar yaşlı erkek görülmüyor 
sokaklarda, bu yaşlı kadınlar dikkat çe-
kici oluyorlar. Kendimle ilgili yaşlandığı-
mı fark etmem otobüslerde falan insan-
ların yer vermeye başlamalarıyla oldu. 
Daha önce kimse bana yer vermezdi, ben 
herkese yer verirdim. Hâlâ ben yer ver-
meye kalkıyorum ama yine de bana 
"otur anne" deyip yer verilince bayağı 
keyfim kaçıyor. 
Gülay: Ben de aslında, kırktan sonra 
yaşlanılır diye bir varsayım içindeydim. 
Şimdi kırk altı yaşındayım ve kırkla bir-
likte gerçekten fiziksel olarak bir deği-
şiklik oldu. Daha az dayanıklı oldum. 
Ama bunlar çok belli belirsiz, ancak 
kendimi diıdeyince fark ettiğim şeyler. 
Zehra: Ama daha kırk altı yaşındasın! 
Gülay: Ama o yavaş yavaş oluyor. Farkı 
görüyorum kendimde ama bunu büyük 
bir çöküş olarak yaşamıyorum. Ancak 
kafam verimli çalışmayacak kaygısı pa-
nikletiyor bayağı ve eskiden yazdığım 
yazılara falan bakıyorum, bir daha bu 
kalitede yazamıyacağım, bu dirençle ça-
lışamayacağım herhalde kavgısını çok 
yaşıyorum. Çevreden bunu bana bu şe-
kilde hatırlatan bir şey yok. Bevinsel ola-
rak daha yetersiz olduğuma ilişkin bir 
mesaj gelmiyor, ama kendim bunu yaşı-
yorum. 
Zehra: Bir şey öğrenmeye başladığın an, 
onun hiç de senin kapasitenin ötesinde 
olmadığını fark edeceksin eminim. Ben 
mesela otuz iki yaşında üniversiteye git-
tim. Herkes benden on üç, on 
beş yaş küçüktü. Benim ço-
cuklarım da o zaman ilkoku-
la falan gidiyorlardı. Bu işiıı 
üstesinden gelebilecek miyim 
diye kaygılanıyordum. Pekâlâ 
da yaptım. 
Gülay: Bence senin en doğru 
yanın o, her zaman yeni bir 
şeyler yaptın. Dolayısıyla yaş-
lanmıyorsun. Ben bu paniği 
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yaşıyorum. Bir de son dönemde çalışma 
hayatımda da sosyal hayatımda da hep 
kendimden küçüklerle oldum. Eskiden 
bu kadar olmazdı; her yerde en yaşlı ol-
mak biraz sinir bozucu oldu. 
Nlirten: Ben garip bir şekilde başlaya-
cağını lafa. Ben bir iki aydır yaşlı olma 
hakkını yaşıyorum. Son on 
beş yıldır kendimden dokuz 
yaş küçük bir sevgilim vardı. 
Onun için de hep kendimi 
yaşlı olmadığıma inandırma-
ya çalışıyordum. Daha doğ-
rusu öyle hissediyordum, çok 
büyük bir numara değil bıı. 
İki ay evvel ayrıldım. Daha 
doğrusu o beni terk etti ve 
benden yirmi yedi yaş küçük 
biriyle ilişkiye girdi. Dolayı-
sıyla ben tabii büyük bir acı ve ama öbür 
taraftan da inanılmaz bir ferahlık duy-
dum. tki ay evveline kadar aynaya bak-
tığımda içim gidiyordu. Şimdi, "Oh, 
dünya varmış," diyorum. Bacaklarımın 
sarkıklığı falan, "Oh be böyle işte, ba-
caklarım da sarkık, tamam mı," diyo-
rum. Benim bacaklarım zaten çirkindir, 
yaşlandıkça birşeyler oldu. Onun için 
"Oh be genç olmak zorunda değilim," 
diyorum. Bunu ayrıldığım sevgilime de 
söyledim. "Genç olmak zorunda olma-
mak çok güzel bir şeymiş," dedim. Öte 
yandan da sevgilimin çevresi çok gençti, 
etrafımda herkes benim torunum gibiy-
di. Kılığım kıyafetim de uygun değil o 
çevreye, onların içinde bir yer edinebil-
mek için debelenip duruyordum yıllar-
dır. Kendime göre edindim de ama artık 
oralarda olmamanın, artık güzel olmak 
zorunda olmamanın keyfini yaşıyorum 
bütün o acılara rağmen. Bu da hakikaten 
çok güzel bir şey. Ben yaşlanma lafını ilk 
bir arkadaşımla konuşurken duydum, 
sevgilimle tartışmıştık, "Ya, bu adam se-
ni ihtiyarlattı," dedi. O zaman şoke 
oldum, ihtiyarladığımı fark etmi-
yordum. Ve arkadaşım bile benim 
ihtiyarladığımı söylüyorsa o zaman 
işler fena dedim. 

ikincisi ben yaşlandığımı hiç fark 
etmedim, çünkü gençli-
ğimden beri yaşlı gibi-
yim; şu anlamda, hep 
çok yavaş hareket ede-
rim, hiç enerjim yoktur. 
Tembellik de değil, ko-
şamam, çevik hareket 
edemem, jimnastik yap-
mam, sakarinidir, hep 
ihtiyar kadın muamelesi 

zaten. Kafam 

Z e h r a , 6 2 , çevirmen 

dersen, zaten durmuştu. Doktora tezini o 
kadar ıstırapla yaptım ki, "Bir satır da-
ha yazmayacağım bundan sonra," de-
dim. Dolayısıyla ben yaşlanmayı, bu 
genç sevgili dışında çok kötü yaşama-
mıştım. Bir de şu oluyordu, benim sevgi-
lim var ve dolayısıyla gönül sorunlarım 

vardı. Benim yaşımdaki ar-
kadaşlarım çok yadırgarlardı, 
neredeyse artık torunlarının 
böyle konuları var çünkü. 
Ben hâlâ, "Baktı da, bana 
şöyle yaptı da, bugün iyi dav-
ranmadı da," diye gözyaşı 
döken altmış yaşında bir ka-
dın! Onun için kendimden on 
iki yaş genç arkadaşlar edin-
dim. 
Gülay: Bu genç olmak zorun-

da olmamak lafı bana bir şey hatırlatı-
yor, insanın kendisini yaşlıhğıyla birlikte 
sevmesi çok güzel bir şey beııcfc. Mesela 
bedenle ilgili olarak çok kusursuz ve 
dinç bir beden yerine anlamlı bir beden 
olarak görmek mümkün kendini. Bu ta-
bii maalesef erkeklerden alman mesaj-
larla ilgili bir şey. Bııııu insanın kendi-
sinin mutlak bir biçimde yapması çok 
zor. Benim öyle bir şansım oldu, "vücu-
dun ne kadar taze ve güzel ve dinç" de-
ğil de, "ne kadar anlamlı" mesajım al-
mak. Keşke bıııııı erkeklerden almasak 
da kendimiz yapabilsek. Bir beden can-
sız bir şev değil ki, kendini ifade eden 
birşey. ifade ettiği de yıllanıl birikimi. 
Nurten: Bir de bu on beş yılda ben 
yaşlılık önemli değil diye sevgili 
ıııi ikna etmeye uğraşıyordum. 
O bayağı rahatsız oluyordu 
aslında benim ondan yaşl 
olmamdan. Bense önemli 
olan sevgi, sevgi varsa 
herşey aşılır diyordum. 

Sonradan aşılmadığını gördüm. 
Zehra: Yaşlılıkta yaşanan aşkların hoş 
örnekleri var. Margueritte Duras gibi. 
Neriman: Ben kendi kendime hâlâ yaş-
lıyım gözüyle bakmadım hiç. Kimi za-
man aynada kendime bakarken mutlu 
oluyorum. Belki kendimi mutlu etmek 
için yaşlılığa değil, olgunluğa vererek 
bakıyorum. Hayatın izleri var 
diye. Benim iş çevremde 
daha çok gençler kal-
dı. Ben hâlâ bu duy-
guyu kavramamış 
olabilirim. Bir tek 
enerji eksikliği var gi-
bi geliyor. Eskiden 
ü ş e n m e d i ğ i m 



giiude sekiz yere gitmek gibi. Hâlâ koş-
turuyorum ama iki yere gitsem yorulu-
yorum. Gene de yaşımı kondurmuyo-
rum, acaba hasta mıyım diyorum. Ama 
en son yaşıtım bir kadınla karşılaştım 
sayımda, başı bağlı, evde köşede oturu-
yor, torunları var, o yerinden kalkmıyor 
falan, bir süre yazamadım, acaba onda 
mı bende mi bir terslik var diye. 
Gülay: Bu psikolojik yaş meselesine giri-
yor tabii. Kendin nasıl yapıyorsan öyle 
oluyorsun. Çok vahim fiziksel sorunlar 
yoksa, tamamen kültürle de ilgili bir şey 
yaş. Bizim külüriimüzde yaşı yetmiş, işi 
bitmiş denir. Batı da sokakta çok daha 
fazla yaşlı insan vardır ve onların hare-
ket etmesi için rahatlıklar falan. Bizim 
kültürümüzde yaşlıların yaşama hakkı 
elinden almıyor, bu yaş sınırı gittikçe 
yükseliyor ama. 
Neriman: Ben kırk yaşında bisiklete 

binmeyi öğrenmek istedim. 
Hem öğreneceğim hem de 
düşmeyeceğim. Bir tarafım 
kırılırsa daha zor olur diye. 
Yazlık sitedeyiz, yanımdan 
geçerken, "Her şey zamanın-
da olur,' filan diyen adamlar 
oldu. Kafamda ihtiyarlayınca 
bisiklete binmek vardı. Yaşlı 
turistler geliyorlar, ellerinde 
kitaplarla geziy orlar, bisiklete 
binivorlar. Onlara çok özeniyorum. 
Zehra: Beıı kadın arkadaşlarımın ara-
sında kendimi çok rahat hissediyorum. 
Benden 011 beş yaş, yirmi yaş küçük 
olanlar var, kızımın yaşında, kızımdan 
küçük olanlar var. Ama senli benli, ha-
ıııınsız konuşmada rahat ediyor insan. 
Onlar ne hissedivor bilmiyorum ama ben 
hoşnut mu çok. Ama yine de bazı şeyler 
var, belli yaşam biçimlerine giremiyor-
sun, bu vaştan sonra belli bir düzen kur-
muş oluyorsun. Yalnız yaşarken bunu iyi 
değerlendirmek önemli. Bir başkasıyla 
havatı paylaşmak, cinselliği paylaşmak 
gibi şevler dalıa geri planda kalabiliyor. 
Ama mesela kadın arkadaşlarım altmış 
yaşında bana doğum günü partisi yap-
tıklarında ben çok heyecanlanmıştım. 
Altmış yaşma geldiğimin farkına o za-
man vardım. 

Gülay: Ben bir şevde belirgin bir fark 
görüyorum. Yeni insan tanıma isteğim 

çok azaldı. Son on, 011 beş yılda çok 
kalabalıklarla oldum, ya bununla il-
gili ya yaşla ilgili. Bu beni üzüyor, 
acıtıvor. Eskiden çok kolay ilişki ku-
rardım. heyecanlanırdım. Bu kalma-

_dı._ 
Nurten: Ben de yeni bir şey öğrenmek 

istemiyorum. Geçen gün bir arkadaşım 
bana, "İnsan sevgilisinden ayrılınca bir 
şeyler yapması gerekir, hadi sen bir şey 
öğren, bir şey yap, bu işi düşünmekten 
vazgeç," dedi. Aslında çok olumlu bir 
öneri, ama bana şu anda en cazip gelme-
yen şey veni bir şey yapmak. Emekli ol-
dum. Ama şu anda hiç bir şey istemiyor 

canım. Sonunda bir şey yapacağım 
herhalde ama yapmazsam da 

yapmayayım. Benim bir sii-
rii arkadaşını emekli oldu 
ama kimse onlara, .."1 ladi 

sen şimdi başka bir şey 
vap, demiyor. Bir de onların 

çoluğu çocuğu vardı. Normal bir 
hayat sürdüler. Şimdi artık çocukları pa-
ra kazanıyor, onlar da neden hoşlanıyor-
larsa onu yapıyorlar. Ama şimdiye kadar 
emekli olduğumu söylediğim hiç kimse 
bana, "Oh. ne güzel keyfine bak," deme-
di. 
Gülay: Ama o yaşam tarzı iyi bir şev de-
ğil. ' " * , 
Nurten: Kötü bir şey ne demek? Benim 
istemediğim bir şey kötü benim için. is-
temiyorum bir şey yapmak. 
Gülay: Zehra'nın durumunu konuştu-
ğumuzda ortaya çıktığı gibi. yaşlan-
mamak faal olmakla ilgili bir şey. 
Zehra: En korktuğum şey yatalak ol-
mak. Taşlar falan biriktiriyorum, on-
ları boyar oyalanırım, oyuncak falan 
yaparım diye. Benim korkum yaşlılık-
ta bu, böyle bir kaygım var ileriye iliş-
kin. Atamıyorum onu. 
Neriman: Ben Nurten in durumuyla 
ilgili birşey söylemek istiyorum. Son iki 

N u r t e n , 58, sosyolog 

iiç yıldır bir tek şunu düşü-
nüyorum. Genç olsaydım iş-
ten istifa ederdim. Benim 
emekliliğime nereden baksan 
beş sene var. Benimle aynı 
yaşta olanlar emekli oldular. 
O arkadaşlarıma, "Niye evde 
oturuyorsunuz?' diyorum, 
çünkü bana evde oturmak 
çok acaip bir şey gibi geliyor. 
Nurten: Bir şey yapmak za-

ten evde oturmamayı gerektiren bir şey. 
Evde bir şey boyasan bile gidip tualini 
alacaksın, boyasını alacaksın filan. Baş-
ka bir şey söylemek istiyorum, benim 
çok eski arkadaşlarımdan -birisi başka 
birini eleştirerek, "İnsan belli bir yaştan 
sonra tayyör giyer," demişti. Ben genç-
ken giyerdim etek ceket kıyafetler, o 
günden itibaren hiç öyle bir şey almama-
ya dikkat ettim. Geçen gün de bir arka-
daşım, "Sen yaşlanınca löpleşmediıı, bu 
çok önemli bir şey. Yüzünü de çektirsen 
çok genç olacaksın. Löpleşeııler çektirse 
de olmuyor." dedi. Ben de bu löpleşme-
meyi tayyör giymemeye bağladım. 
Zehra: Reklamlarda falan o kadar işle-
niyor ki, bu gençlik ve incelik imgesi. 
Genelde yaşlıları görmek istemiyor top-
lum, bu kimliği kabul etmek istemiyor. 
Bazen sokakta yürürken vitrinde yaşlı, 
yorgun bir kadın görüyorum, bu ben mi-
yim diye bayağı dehşete düşüyorum. 
Sonra toparlıyorum kendimi. Estetik 
müdahaleleri reddedebilir miyiz? Estetik 
ameliyat sonucu yıllardır evrimleşerek 
değişen yüzüne yabancılaşmayacak mı-
sın? Bilmiyorum, bir yerde kendini can-
lı ve bakımlı görmek istiyor-
sun. Bakımlılıkla o modanın 
dayattığı şeylere uymak farklı 
bir şey. Bana otobüste aıme 
dendikten soma gittim saçları-
mı boyattım mesela. Annem 
saçını boy al irdi: ben boyatma 

yacagım bunun da bir güzelli-
ği var diye düşünürdüm. Belki 
ileride bırakırım. 
Gülay: Bu bence de çok hassas 
bir denge. Kendini kovvermek 
de kötü. Sonuç olarak tümüyle reddede-
nleyiz böyle bir şeyi. Ben hep şöyle yaşa-
mışımdır; benim için kilo daha belirgin, 
çünkü o hantallaştırıyor, buruşuklar çok 
önemli gelmiyor. Cildimin eskimiş olma-
sı çok önemli gelmiyor. Ama canlı ol-
mak. hafif olabilmek, hareket edebilmek 
önemli. Kilonun öyle bir yanı var. O yüz-
den de çok kilolu olmayayım diye çalışı-
yorum, biraz da yüzüme bir krem sürü-
yorum işte. Onun dışında bir yerimi çek-
tirmeyi büyük konuşmayayım ama dü-
şünmem. 
Nurten: Ben New Yorklu bir kadının 
yazdığı bir makale okumuştum "Şimdi 
New York'ta 'Çenemin altını temizletece-
ğim,' lafı moda. içimden çenenin altı pis 
111i demek geliyor,'' diyordu. Buruşukluk 
pislikle eş tutuluyor. Ben bunu okudu-
ğumda bayılmıştım ve asla yüzümü mü-
zümii çektirmem demiştim. Hâlâ emin 
değilim ama şimdi niye aynaya bakınca 
kendimi daha iyi hissetmeyeyim diyo-
rum. Bana yeni bir erkek bulmak için 
değildir gibi geliyor, ama belki de çaktır-
madan öyledir. 
Gülay: Zehra'nın dediğine ben de katılı-
yorum. Burun filan değiştirmeyi hiç an-

lamaıııışııııdır, başka bir yüz oluyor. 
Çektirmede de böyle şeyler var. Gerçi 
şimdi ince yöntemler var, çaktırmadan 
yapıyorlar falan ama kendime bir şey 
yaptırmak, ameliyat fikri bana kötü ge-
liyor. 
Neriman: Üniversite öğrencisiyken yan 
komşumuz yetmiş yaşlarında yalnız ya-
şayan Tir kadındı ve müthiş süslüydü. 
Ona çok özenirdim. Yaşlı ama bakımlı. 
Kırışıklarımı şimdilik seviyorum, fazla-
laşırsa hâlâ sever miyim bilmiyorum. 
Geçen gün bir arkadaşla konuştuk, o 
çektirmekten yanaydı, ben değildim. 
Eve gidince aynaya baktım. Gerçekten 
çok kırışık var. Soma düşündüm benim 
yirmi yaşında kızım var, çektirsem, bir 
anda yirmilik gibi olsam... Ben onun an-
nesi olmaktan çok memnunum. Ablası, 
kardeşi gibi olmak istemem. Bunlar kal-
sın ama belki emeklilikte daha bakımlı 
olmayı beceririm. 
Nurten: Neriman'ın söylediği, kırışıkla-
rımı seviyorum sözü var ya, ben de sevi-
yordum. Ama öyle oluyor ki. gözboyanı 
doğru dürüst sürecek yer bulamıyorsun, 
çünkü gözkapağın düşmüş oluyor. Mese-
la pudra sürünce daha beter kırışıkları 
gösteriyor. Yani yaşlı ve bakımlı olmanın 
anlamı kalmıyor. 
Neriman: Ama ben çok makyaj kastet-
miyorum bakımlı deyince. Bizler hep 
genç insanların yaptığı makyaja yönlen-
diriliyoruz. Bizlerin içimize sinecek bir 
makyaj da vardır. Bu giyim kuşamda da 
böyle. Hep şu oluyor, çok genç bir şey mi 
giydim ben üstüme. Sonra bakıyorum 
bütün vitrinler öyle. Ben uzun yıllar ba-

banım yasaklaması dolayı-
sıyla kot pantolon giyeme-
dim. Soma bir giymeye baş-
ladım. hep onu giydim. Es-
kiden yaşlanınca giyemem 
gibi gelirdi. 
Zehra: Yeni tarz giyim yaş 
faktörünü ortadan kaldırı-
yor. Bu son dönemin kaza-
nımı bence. Hiç yaşlı gibi 
giyinmiyorum ben de. Kı-
zımla nerdeyse aynı şeyleri 

giyiyorum. 
Gülay: Bir şey söyleyeceğim, Nurteıı'in 
anlattıklarıyla da bağlantısı var. Ben 
kendimden çok genç bir erkekle ilişki 
kurmaktan korkuyorum. Demin söyledi-
ğim bedenimi severek yaşamak meselesi 
var ya, bu elimden alınacak diye korku-
yorum. Galiba biraz ideolojize ediyorum, 
"Beni çekmiyor gençler,'' diyorum. Hal-
buki artık ne var çekmeyecek, benden 
gençler otuz yaşında, otuz beş vaşmda 
yetişkinler. Ama istemiyorum böyle bir 
şey. Bundan kaçıyorum. 
Neriman: Bunu ben de paylaşıyorum. 
Beğeniyorum ama uzaktan. 
Nurten: Erkekler belli bir süre soma ve 
belli bir vaşta. uzunca bir süredir birlik-
te oldukları kadınları genç de olsa, yaşlı 
da olsa terk ediyorlar. Sadece yaşlı ka-
dınları değil, çok genç kadınları da. O 
yüzden terk edileceğim diye genç erkek-
le birlikte olmaktan korkmak anlamsız. 
Gülay: Ama benim derdim terk edilmek 
değil. O sırada, ilişki içinde, cinselliğimi 
yaşarken, kendimi, bedenimi severne-
mek korkusu. Yoksa sana katılıyorum, 
erkeklerin "başka kadın saati" gelince 
gençlik falan hiç önemli olmuyor. 
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Cinsel devrim kime yaradı? 
Kime yarayabilirdi? 

Kadınların kurtuluş mücadelesinin kapitalizmin 
dinamiklerine şöre aâr ilerlediği, ya da geride 

kaldığı anlarda "cinsel devrim " ortalığı kapladı: 
Cinsellik yaygınlaştı, yaygınlaşırken metalaştı; 

{azartesf nin son 
sayısında, Ger-
maine Greer iıı 
The Observer 

dergisinden der-
lenmiş bir yazısı ya-

yınlandı. İğdiş Edilmiş 
Kadın adlı kitabıyla 'cinsel dev-

rini in öncülüğünü yaptığına ina-
nılan (kendisi de bu imgevi olduk-

la benimsemiş olan) Greer bu son 
yazısında, "cinsel devrimcin bugün 
bizi getirdiği noktada, kadınların 
kimlikleriyle, bedenleriyle nasıl bir 
saldırı altında olduklarını gözler 
önüne seriyor. Yer yer ""annelik yü-
celtmesiyle malûl olsa da, Greer in 
yazısı kadın bedeninin sakatlanışı, 
yepyeni biçimlerde iğdiş edilişine 
ilişkin çarpıcı örneklerle dolu. Ama 
neden bu düş kırıklığı? Greer "cinsel 
devrim" denilen ve erkekler ve ka-
dınlar üzerindeki geleneksel cinsel 
baskıların önemli ölçüde azaldığı bu 
süreçten ne bekliyordu ki? 

Herşeyden önce "cinsel devrim" 
deyiminin kendisi, kadınların ve er-
keklerin cinsel baskılara karşı çıkışı-
nı ifade eden. cinsel baskıların nötr 
(tarafsız) olduğunu örtülü olarak 
varsayan, cinsel baskıda her zaman 
içkin olan erkek egemenliğini gizle-
yen bir anlayışa dayanıyor. Bu niteli-
ğiyle de, (kötü anlamıyla) ideolojik 
bir kavram: Gerçekten de yaşanmış 
bir süreci ifade ediyor, ama bu süreç-
te yaşanmış olan erkek iktidarının, 
erkek baskısının üstünü örterek, bu 
egemenliği gözlerden uzak tutarak... o o D 

Bugünden gerilere, 1960 ların or-
talarına doğru baktığımızda, şöyle 
bir süreci gözlememiz mümkün: Bir 
yandan, kapitalizmin her şeyi gide-
rek metalaştırdığı bir tüketim toplu-
munun hızla ve dünyanın her yanına 
ulaşacak biçimde yaygınlaşması: bu 
sürecin bir ürünü olarak da metalaş-
mış bir cinsellik kültürünün yayıl-
ması: fuhşun "küresel bir sektör lıa-
line gelmesi. Öte yandan, bunun çe-
lişik gibi görünen ama kaçınılmaz 
olan bir sonucu: Cinselliğin "özgür-
leşmesi" . Kaçınılmaz: Çünkü tıpkı 
emekgücü gibi cinselliğin de alınıp 
satılabilmesi için sadece sahibinin 
iradesi tarafından denetlenen bir mal 
haline gelmesi, yani başka iradelerin 
denetiminden özgür olması lazım. 

Ve feminizm... 
Ancak bu otuz yıllık süreçte bir 

başka gelişme daha var: Kadınların 
erkek egemenliğinden kurtulma mü-
cadeleleri, feminizm. Hiç kuşku yok 
ki. feminizmin de bir cinsel özgürleş-
me boyutu var. ama burada söz ko-
nusu olan cinsel özgürleşme mücade-
lesinin hedefi belirli ve somut: Er-
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kışkırtılan cinsellik Tviştırtifan şiddetle içice girdi. 
, Özgürlüğün sureti Madonna, ethosıı Temel 

haıe 

bütün piyasalar gibi bu piyasa dâ  biçimsel olarak 
'özgür rekabete, özü itibariyle hâkimiyete dayalı 

bir piyasa. Hâkimiyetin olduğu her yerde de 
baskı var, şiddet var, örselenme var. 

keklerin kadınlar üzerindeki cinsel 
baskıları, kadınların bedenlerine el 
koymaları, kadınlara uyguladıkları 
cinsel şiddet, vb., vb... Feministler 
açısından bunun kadar açık olan bir 
şey de şıı: Kadınların cinsel özgürlük 
mücadeleleri, ancak kadınlar her 
alanda özgiirleştikleriııde, evişi köle-
liğinden kurtulduklarında, evdışı ça-
lışma yaşamındaki cinsiyetçi işbölü-
münü yıktıklarında, hukuku erkek-
lerin hukuku olmaktan çıkardıkla-
rında, bütün bir cinsiyetçi kültürü 
radikal olarak dönüştürdüklerinde 
hedefine ulaşacak, bir kurtuluş ola-
caktır. 

Otuz yıl boyunca, yukarıda andı-
ğım bu iki farklı süreç yer yer içiçe 
girdi: Kapitalizmin, kendi dinamik-
leriyle, cinsel baskının geleneksel bi-
çimlerinden özgiirleştirdiği kadınlar, 
sadece daha fazla cinsellik talebiyle 
yetinmediler, erkeklerle yaşadıkları 
cinselliğin biçimlerini sorguladılar, 
cinsel şiddete karşı çıktılar, Greer'iıı 
sözünü ettiği "içe girme" pratiğine 
ve ideolojisine karşı mücadele verdi-
ler. Ama bunları yaparken, bir yan-
dan da toplumun her alanına yönelik 
talepler oluşturdular. Cinsiyetçiliği 
sorgulayan bir cinsel özgürleşmenin, 
cinsel özgürleşmeyi içeren bir kadın 
kurtuluşunun peşinden gittiler. 

"Bireysel özgürlük" 
ve "ahlakçılık" 
Kuşkusuz, feminizmin kendi için-

de bu bütünlüğü parçalayan,, ya cin-
sel özgürleşmeyi tek ölçü haline geti-
ren. ya da erkek egemenliğini ıııut-
laklaştıraıı eğilimler oldu. Bu kutup-
lardan birinde, özgürlükçü bir söy-
lem sadece geleneksel cinsel baskıla-
rı hedef aldı, feminizmin "özel olan 
politiktir" sloganına inat her şeyi bi-
reysel seçişlere indirgedi, bireylerin 
bazlarını tek ölçii haline getirdi. Kar-
şı kutupta ise, bu kez erkek şiddetini 
mutlaklaştıran ahlakçı bir söylem, 
erkeklerle sevişmeyi düşmanla işbir-
liği olarak niteledi, kadınları erkek-
lerle her şeye rağmen yaşanabilecek 
cinselliğin dışına itti, hatta yer yer 
tümüyle aseksiielleştirdi. Ama bun-
ların lıiç biri feminizmin tarihsel id-
diasını, yukarıda sözünü ettiğim sen-
tezi ortadan kaldırmadı. 

Her şey mümkün. 
her şey mübah! 
Bu iki sürecin eşitsiz geliştiği, ka-

dınların kurtuluş mücadelesinin ka-
pitalizmin dinamiklerine göre ağır 
ilerlediği, ya da geride kaldığı anlar-
da ise "cinsel devrim ortalığı kapla-
dı: Cinsellik yaygınlaştı, yaygınlaşır-
ken metalaştı: kışkırtılan cinsellik 
kışkırtılan şiddetle içiçe girdi. Öz-
gürlüğün sureti Madonna, "ethos ıı ö o . " 
Temel Içgiidü oldu. Her şey müm-
kün, her şey mübah hale geldi. Cin-
sel deneyimlerin, hazlaruı. fantezile-
rin nitelikleri geri plana düştü; fark-
lı. yeııi, değişik modellere oburca sal-
dırıldı. Bu keşmekeş içinde, giderek 
daha çok sayıda kadın cinselliğini 
"özgürce" yaşamaya başladı, cinsel-
lik piyasasına çıktı. Ne var ki, bütün 



piyasalar gibi bu piyasa da, 
biçimsel olarak "özgür " re-
kabete, özü itibariyle 
hâkimiyete dayalı bir 
piyasa. Hâkimiyetin ı, t 
olduğu her yerde de ' r 
baskı var, şiddet var, ' 
örselenme var. Cinsi-
yetçiliğin varlığını sür-
dürdüğü bir dünyada 
"cinsel devrim" kadınlar 
için "iğdiş edilme" anla-
mına geldi. 

"Cinsel devrim"in ya-
şandığı iddia edilen ve femi-
nizmin. özellikle ilk çıkışları-
nı yaptığı Batı Avrupa, ABD, 
Kanada gibi ülkelerdeki sa-
yısız kazanımına rağmen, bu 
ülkelerde bugün kadınların cinsel 
olarak ne kadar "özgür" oldukları-
nı görmek için belli başlı bir iki 
alana bakmak yeterli. Ev içindeki 
cinsiyetçi işbölümü sapasağlam 
ayakta duruyor: 3 Şubat 1993 ta-
rihli Tlıe Scotsman gazetesinde çı-
kan bir makalede şu bilgiler akta-
rılıyordu: Kadınlar ev işlerine haf-
tada ortalama 71 saat harcıyorlar. 
Bu işlerin piyasadaki raiç değerleri 
üzerinden bir hesap yapıldığında 
bu emeğin karşılığı haftada 349 
sterlin; bu rakam bir yaşından kü-
çük çocuğu olaıı kadınların duru-
munda haftada 457 sterline çıkı-
yor ki bu da orta düzey bir yöneti-
cinin ücreti demek. Ortalama ücre-
tin yüzde 70'indeıı fazla bir ücrete 
tekabül ediyor bu rakaııı! 

Ev içinde karşılıksız emek har-
cayan, yani emeğine elkonan ka-
dınların bedenlerine de elkonııl-
masında şaşırtıcı hiçbir şey yok. 
Parasız doğum kontrolü araçların-
dan ve ücretsiz kürtaj hakkından 
yararlanmak, feminizmin Batıda 
kadınlara sağladığı ilk kazanım-
lardı. Ancak yeni sağın ve kilisenin 
kürtaj hakkına yönelik örgütlü sal-
dırısı hepimizin bildiği bir olgu. 
Öte yandan, 1986 yılında ingilte-
re'de ücretsiz kürtaj hakkından 
yararlanan kadınların oranı ancak 
yüzde 50'vi buluyordu. 

Cinsel şiddet ve dayak, cinsel 
özgürlükten söz etmeyi bile ola-
naksız kılacak bir düzeyde sürü-
yor. ingiltere de 1980'li yılların or-
talarında toplam şiddet suçlarının 
yüzde 25'ini erkeklerin karılarına 
yönelik şiddeti oluşturuyordu. 
ABD'de beyaz, orta sınıf, üniversi-
te öğrencileri arasmda yapılan bir 
ankette, "Olay sonucunda lüç bir 
zarar görmeyeceğinizi bilseniz bir 
kadınla zorla cinsel ilişki kurar mı-
sınız?" sorusu deneklere iistiiste 
tam dört kez soruluyor. "Evet" ya-
nıtı hiç birinde yüzde 50'nin altına 
düşmüyor, yüzde 75'lere kadar da 
çıkıyor. 

Kısacası feminizmin kadınlara 
sağladığı çeşitli hukuksal silahlara, 
pozitif ayrımcılık gibi mücadele 
araçlarına, giderek genişleyen mü-
cadele alanlarına rağmen, cinsel 
"özgürlük" karşıtıyla yani cinsel 
şiddetle, işgücü piyasasında sağla-

nan eşitlikler yoksullu-
ğun kadınlaşması ve 
kadınların yoksullaş-
masıyla içiçe girmiş 
durumda. Cinsiyet-

çilik hep daha çağ-
daşlaşarak, farklı biçim-

lere bürünerek varlığını 
sürdürüyor. 

"Bırakınız yapsınlar, 
bırakınız geçsinler" 

Ve bu dünya ekonomi alanın-
da olduğu gibi değerler alanında 
da "Bırakınız yapsmlar, bırakınız 
geçsinler dünyası. Herşeyiıı inti-

bah olduğu, hiç bir değerin 
kalmadığı bir dünyada ise 
hazcılığın ezilenlere yarardan 

çok zarar getirmesi doğal. Haz, 
güç ilişkilerinden arınmış bir şey 
değil çünkü. Bugün, bu cinsiyetçi 
dünyada, gözü kara bir hazcılık 
kadınlara yönelik şiddeti potansi-
yel olarak içeriyor, kadınlar için 
acı ve tehlike anlamına geliyor. De-
ğerler de bunun için gerekli bize: 
Toplumsal bir eleştirinin, başkaldı-
rının dayanağı olarak, ayağımızın 
altındaki toprağın kaymaması için. 
Değerlerle birlikte, onlaruı bir par-
çası olarak elimizin tersiyle bir ke-
nara itmemizin beklendiği şeyler 
arasında erkeklerin her tür sorum-
luluk, bağlılık, sadakat duyguları 
da var. Kadınlar sürüldükleri cin-
sellik piyasasında birbirleriyle kı-
yasıya rekabete itiliyorlar. Açgözlü 
bir erkek fantezisine boyun eğme-
miz, iktidar ilişkilerinin hüküm-
ranlığı altında tehlikeli oyunlar oy-
namamız isteniyor bizden. Sado-
mazoşizm "in", sevgi, duygular, 
dayanışma "out". 

1990 yılında Fransa'da Natha-
lie Schweighoffer adlı bir kadının 
On tki Yaşındaydım adlı bir kitabı 
yayınlandı. Gerçek bir yaşam öy-
küsüne dayanan kitapta Sclıweig-
lıoffer on iki yaşından on yedi ya-
şma kadar, beş yıl boyunca babası-
nın kendisine nasıl tecavüz ettiğini 
anlatıyor. Baba açısından videolu, 
konvaklı. esrar sigaralı birer cinsel 
şölene dönüşen tecavüz seansların-
da adam sık sık şu türden şeyler 
söylüyor kızına: "Bizler örümcek 
kafalı insanlar değiliz Nathalie; eıı-
sest yasağına uymak tutuculuktur, 
bize yakışmaz." Evet, "cool" ol 
Nathalie, lıerşey mübah; değerlere 
saplanmak ise ahlakçılık. Silahla-
rını terk et Nathalie... Koyver Nat-
halie... 

Germaiııe Greer ile ilgili duygu-
lanın oldum olası karışıktı. Yine de 
saygıda kusur etmek istemem. Ne 
var ki, yazdıkları bende düş kırık-
lığı, ya da aldatılmışlık duygusu 
uyandırmıyor. Sadece bir düşünce-
mi, inancımı pekiştiriyor: Cinselli-
ğimizi doyasıya ve kendi seçtiğimiz 
gibi yaşamaktan vaz geçemeyiz, 
ama feminizmin dönüştürücü si-
lahlarını, onun yıkıcılığının sağla-
dığı gücü elimizden hiç bırak-
madan... 

Gülnur Savran 

Menopoz sonrası faaliyet 
ölüm riskini azaltıyor: 
Son zamanlarda yapılan bir araştırma, menopozdan sonra fiziksel 
olarak faal olan kadınlarda erken ölüm riskinin yaklaşık yüzde 30 
düşük olduğunu gösteriyor. Çalışmanın sonuçlarına göre, haftada 
iki-iiç kez orta dereceli faaliyetlerde bulunan kadınlar, zamansız ölüm 
riskini yüzde 30; haftada dört kez orta dereceli faaliyetlere katılan 
kadınlar ise yüzde 38 azaltıyorlar. 
Minnesota Üniversitesi'ııden Prof. L. Kuslıi, bu bulgulara bakıp da, 
fiziksel faaliyet içiıı kadınların hemen en yakındaki sağlık ya da 
jimnastik salonuna koşmaları gerekmediğini söyleyerek, şu öneride 
bulunuyor: "Günlük hayatınızda, nasıl yaşıyorsanız yaşayın, biraz 
daha hareketli olmaya çalışmanız yeterli . 
Yaşları 55 ile 69 arasındaki 40 binin üzerinde kadını kapsayan 
çalışmanın ortaya koyduğu bulgular ışığında, menopoz sonrası 
kadınlara, bizlere biraz uzak ve yabancı olan golf ve bowling'in yanı 
sıra, hafif egzersizler, uzun yürüyüşler ve bahçeyle uğraşmak gibi 
fiziksel etkinlikler öneriliyor. Bunları yaparak, uzun vadede olumlu 
kazammlann garantileneceği söyleniyor. 

Meme kanseri 
ve gebelik 
Meme kanseri tedavisi olan 
kaduılara doktorlar genellikle gebe 
kalmamalarını salık verir. Çünkü, 
kanser tümörünün büyümesine 
katkıda buhuıduğuna inandan 

östrojen, gebeliğin 9 ayı boyunca kandaki düzeyi yükseltmekte ve 
önemli ölçüde risk oluşturmaktadır. 
Ancak yeni yayınlanan bir çalışma, riskin göze alınabilir olduğunu 
ortaya koyuyor. Danimarka'da gerçekleştirilen çalışma, çok başarılı bir 
kayıt tutma ve arşiv saklama düzeni sayesinde yapılmış. Danimarka 
Kanser Kayıtları ile Ulusal Doğum ve Kürtaj Kayıtlarından yararlanan 
araştırmacılar, meme kanseri tedavisi görmüş 5725 kadının 
üremeleriyle ilgili bilgilerden oluşan bir veri tabanı oluşturmuşlar. 
Araştırmacılar, kadınların yaş, hastalık tanısı ve tümörün boyutu gibi 
etkenleri de göz önüne alarak, ölüm oranının 9 aylık gebelik süreci 
yaşayan 84 kadında, hiç gebe kalmayanlardan belli belirsiz bir 
miktarda yüksek olduğunu bulmuşlar. 
Çalışma, çok küçük bir örnek grup üzerinde yapıldığı için, temkinli 
eleştirmenler bulgulara dikkatle yaklaşılması yolunda uyarıda 
bulunuyorlar. Ancak çalışmayı kaleme alan Niels Kroman, sonuçların 
umut verici olduğunda ısrarlı; "Riskin düştüğünü gösteren eğilimi 
bulmuş olmak çok sevindirici; çünkü bugüne kadar büyüttüğümüz 
riskin aslında çok çok küçük olduğu anlaşıldı" diyor. 

Doğum kontrol haplarındaki 
östrojen azalıyor! 
ABD'de yeni piyasaya sürülen iki doğum kontrol lıapındaki östrojen 
miktarı, bu ürünün 1960 yılında üretilen ilk örneğinden 7.5 kez daha 
az. Hormon dozajında yapılan bu indirimle, bulantı ve başağrısı gibi 
yan etkiler en aza indirildiği gibi, kanın pıhtılaşması gibi daha hayati 
sorunlardan da kaçınılmış oluyor. Ancak, gebeliğin önlenmesi için, 
lıapın normal hormoııal çevrimi bozabilecek güçte 
olması da östrojen ve progesteron hormonlarına 
bağlı. 
Doğum kontrol haplarındaki östrojen düzeyi, geçen 
yıllar içinde 150 mikrogramdan 30-35 mikrograma 
kadar önemli ölçüde düşürüldü. Yeni çıkan iki hap, 
yalnızca 20 ıııikrogram östrojen içeriyor. Bu düşüşün 
devanı edeceği söyleniyor. Ancak, en düşük östrojen 
düzeyli haplar bile risksiz değil. Örneğin bu haplar, 
sigara içen kadınlara ve yüksek tansiyon, şeker, 
karaciğer ve mesane hastalıkları olanlara önerilmiyor. 
Ayrıca, uzun süreli doğum kontrol lıapı (düşük dozlu 
da olsa) kullanan kadınlarda meme kanseri riskinin 
artmasıyla ilgili kuşkular halen mevcut. 
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Semra ile Nizamettin 
N e d e n bazı tuhaf şeyler ısrarla ve sık aralıklarla 
biz im basımıza geliyor. H e m de mal bölüşümü., 
zina gibi konular b u kadar tartışılırken... 
Büromuz; bir yatırın üstünde filan m ı 
diyeceğim a m a eski büroda da durum aynıydı. 

OYUN " - : . • . 

stiinden zaman 
geçti, acısı biraz 
kiillendi de yaza-
biliyorum. Aslın-
da geçtiğimiz ay-
larda Semra arka-
daşımızın başına 
gelen bu müessif 
olaya uzunca bir 
süre şaka yollu bi-

le temas ede-
medik, gücenmesin, üzülmesin diye. 
Ama tarih bilinci yaşananların kayde-
dilmesini ve bunlardan dersler alınma-
sını gerektiriyor tabii. Lafı uzatmaya-
lım, altı ay kadar önce, yeni büromu-
zun keyfini çıkarmaya başladığımız 
günlerde, Semra arkadaşımıza can sı-
kıcı birtakım telefonlar gelmeye başla-
dı. Telefonun öbür ucundaki hanım, 
arkadaşımıza hanımlığa pek yakışma-
yacak bazı hakaretlerle hitap ederek, 
Nizamettin'in yakasından düşmesini 
söylüyor ve aksi takdirde Semra'ya ya-
pacağı yakışıksız şeylerden söz ediyor-
du. Semra ise bu vakası açılmadık teh-
ditler karşısmda yüzü kızararak, "Ha-
nımefendi valla ben yapmadım, beni 
başkasıyla k arış tın yors ımıız' diye tek-
rarlayıp elleri titreyerek telefonu ka-
patmaktan başka bir şey yapamıyordu. 
Yanlış anlaşılmasın, Semra öyle laf al-
tında kalacak mahcup kızlardan değil-
dir. Mesela bizim büroya iki üç günde 
bir, bir dolandırıcı uğruyor. Baştan id-
rak edemeyip biraz para kaptırdık. 
Ama şimdi gözünden anlıyoruz ve ön-
lem alıyoruz. Yani adamı oturtup ona, 
"Utanmıyor musun, şimdi seni polise 
götürelim de gör1' yollu sitem ediyoruz. 
Sonra büromuzun bazı zorunlu işlerin-
de bizden yardımını hiç esirgemeyen 
güzel insan Hakkı'yı (Semra'nın eıkek 
kardeşi) çağırıyoruz. 0 da dolandırıcı-
yı kolundan tutup karakola götürüyo-
rum diye korkutarak İstiklâl caddesin-
de biraz dolaştırıyor. Bu da o dolandı-
rıcıya ders oluyor tabii. Bir daha asla 
kendi gelmiyor, yerine başkasını gön-
deriyor. 

Neyse yine lafı dolandırdım. Sem-
ra'nın öyle laf altında filan kalmadığı-
nı anlatıyordum, işte mesela yine geçen 
gün bir dolandırıcı geldi ve Semra ada-
mı laf kalabalığına getirip bize altı mil-
yon lira borçlu çıkardı. Adam da, "Ben 
cumartesi günü size bir kutu çikolata 
ile altı milyonu getiririm abla' deyip 
toz oldu. Bir keresinde de, paraları alıp 
alıp eski büromuzun su deposunu bir 
türlü tamir edemeyen tesisatçı büroya 
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gelmişti. Semra adama, "Sen burada 
dur deyip Ayşegül e dönmüş, "Bana 
ya Mafya'yı ya da savcılığı bağla' de-
mişti. Ayşegül daha telefon fihristinde 
"M harfini bulamadan tesisatçı yok 
oldu. Sonra duyduk ki tesisatçılığı bı-
rakmış; cuma namazlarını hiç kaçırmı-
yormuş. Böyle bir insandır Semra yani. 
Hiç unutmam, bir gün yine büromuzda 
karşılıklı anlayış ve kolektif çalışma 
ruhu içerisinde oturmuş, eleştiri- öz 
eleştiri mekanizmasını çalıştırarak der-
giciğimizin mevcut durumu ve geleceğe 
ilişkin asli misyonları üzerine tatlı tatlı 
konuşuyoruz, Semra her nedense hafif-
çe sinirlenip bacağının dizden aşağı bö-
lümünü kapıya denk gelecek şekilde 
ani bir biçimde hareket ettirince bina-
nın bütün sigortaları atmıştı mesela. 
Şimdi bu Semra'nın telefonda ezilip 
büzülmesini, kızarıp bozarmasını siz 
neye yorarsınız. Üstelik, her gün yeni 
bir telefon geliyor ve eldeki bilgiler ar-
tıyor. Nizamettin in yuvasını yıkan 
Semra, tıpkı bizimki gibi, uzun, siyah, 
kıvırcık saçlı, beyaz tenli bir lıatun-
muş. Olabilir ıııi? Hayır imkânı yok 
olamaz. Yani ne bileyim, bir kere 
adam... hem Nizam hem ettin, yok yok 
Semra'ya uymaz. Adam çoluğunun ço-
cuğunun nafakasını harcayıp o Sem-
ra'ya bir de dükkân açmış. Bizim Sem-
ra son günlerde birkaç marangoz aleti 
filan aldı ama... 

Neyse, kızcağız üzüm üzüm üzülü-
yor ve de tabii ki korkuyor. Ama nerde 
onun durumuna duyarlılık gösterecek 
arkadaşlık. Bu Aşkım, laf aramızda, iyi 
kızdır filan ama bazen biraz hain olu-
yor. Yani espri uğruna harcanır ıııı 
Semra. Tam o günlerde camda bekli-
yor, Semra'nın zili çaldığını görünce 
koşa koşa aşağıya iniyor. "Semra, gel-
diler, Nizamettin in karısıyla abisi, 
odanda seni bekliyorlar. İstersen he-
men geri dön, istersen ben seninle yu-
karı gelirim diyor. Semra zangır zan-
gır titreyerek, "Ne yapacağım ben şim-
di'' derken yukarıdan Filiz in sesi du-
yuluyor,. "Hah işte Semra da geldi za-
ten, buyrun tanışın, kendiniz konu-
şun . Semra eşiğe yığılmak üzere. Tabii 
her şey mizansen. Bunlara vakit harca-
nıyor işte büromuzda. Otur bir kitap 
oku, politika tartış, nerdee... Yine Sem-
ra iyi kız. Ben olsam asla affetmem. 

Neyse bu sorun akut bir hal alınca 
yazı işlerinden ve daha nice şeyden so-
rumlu müdürümüz Filiz işe el koydu. 
Yaptığımız araştırma sonucu, büromu-
zun telefonunun eskiden bir temizlik 

şirketine ait olduğu ve orada pek çok 
kadının çalıştığı ortaya çıktı. Yine orta-
ya çıkan bir şey de, kadının ilk aradı-
ğında Semra'yı değil Selma'yı istediği 
ancak Ayşegül'ün kadına yardımcı ol-
ma ve eli boş çevirmeme kaygısıyla, 
"Burda Selma yok Semra var, sîzi ona 
bağlayayım demiş olduğuydu (bu 
Semra yine iyi kız, ben olsam asla af-
fetmem). Neyse, kadın tekrar aradığuı-
da, Ayşegül, "Sizi müdürümüze bağlı-
yorum dedi -etkileyici bir başlangıç. 
Biz Filiz iıı etrafında merakla dinlivo-
ruz. "Hanımefendi, ben yıllardır Semra 
Hanım'm şefiyim. Kendisi evli barklı, 
çoluk çocuk sahibi bir kadındır. Zaten 
ben iş yerimde böyle şeylere asla müsa-
ade etmeni . Telefonlar zınk diye ke-
sildi. Otorite başka bir şey. Evet belki 
söylediği her şey yalandı ama Semra 
kırk kere doğruyu söylemişti de ne ol-
muştu yani. 

Şimdi benim kafamı kurcalayan bir 
şey daha var. Neden bazı tuhaf şeyler 
ısrarla ve sık aralıklarla bizim başımı-
za geliyor. Büromuz bir yatırın üstünde 
filan mı diyeceğim ama eski büroda da 
durum aynıydı. Biz yine de bir kurşun 
döktürelim, zararı olmaz. Bir de, şu 
marangoz aletleri. 

Nesrin Tura 
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bir nostalji kasırgası 
almış yürümüş! 
beni de solmuş bir yaprak gibi kral ın tapon 
listesinde o parçadan o parçaya sürüklüyor. 

Fi 
asılsınız canım-
dan çok sevdi-
ğim okurlarım, 
umarım mu-
habbetiniz, sıh-
hatiniz yerin-
dedir. bir pa-
zartesi sayısın-
da daha bera-
beriz. eliniz iş-
te, gözünüz 

bende olsun sevgili okurlarım. 
rahmetli zeki miiıen den ödünç aldı-

ğım bu üslûp dikkatiniz çekmiştir, efen-
dim, ben de kendimi elimde olmayarak 
nostalji rüzgârlarına kaptırdım, bu rüz-
gâr, ne rüzgârı bu fırtına beni solmuş bir 
vaprak gibi kral ın tapon listesinde o 
parçadan o parçaya sürüklüyor, farkın-
dasınızdır, nostalji aldı başını yürüdü, ve 
bu kelimenin türkçemizde bu kadar hız-
lı ve köklü yerleşmesine nostalgia adlı 
filmiyle katkıda bulunmuş olan toprağı 
bol olsun, rus yönetmen tarkovskiiıin de 
kemikleri eminim ki sızlıyordur. muaz-
zez ersoy'un üçüncü nostalji kaseti başa-
rıdan başarıya koşuyor mesela, sonra 
erol evgin ve en fenası ercan turgut gibi. 
hepten kendisi nostaljik simalar da be-
yazcamda boy gösteriyor, (bunun üzeri-
ne bir de içinde meşin yuvarlak geçen 
cümle kurmayı planlıyorum.) bu arada 
ve bu kapsamda en çarpıcı çalışmalar-

dan birisi bazalin osnıan abi ad-
lı çalışması, yer aldığı kasetin adı 
aşka dair ki, aşkın bazı sanatçı-
lara böyle şeyler hatırlatması ne 
acı. eser gerçekten nostaljik, hani 
osnıan abim evde mi, alı üç odalı 
yerde mi diye başlayıp devam 
eden eski ve düzeyli bir parça 
vardır ya onun çağdaş bir düzen-
lemesi. sözlerini çiğdem talu, fey-
yaz kuruş ve selim çaldıran bir-
likte yazmışlar, kolektif çalışma-
ya karşı her zaman hürmet besle-
rim ancak burada ortaya çıkan 
ürünün ne bileyim biraz... yani 
daha doyurucu olabilirdi tabii, 
eski eserleri seslendirmek isteyen 
sanatçılara bir de "haydarpaşa 
garında...' diye başlayan ve hati-
ce adlı bir hanımın genital bölge-
lerinin umulmadık çekiciliğini 
vurgulayan bir başka parçayı da 
hatırlatmak isterim, o da değer-
lendirilebilir yani. 

ve müjdeler olsun sevgili 
okurlarım, beklenen şey gerçek-
leşti, zaten bu kadar zamandır 
onsuz nasıl idare ediyorduk bil-
miyorum ama sonunda oldu. se-
zen aksu yeni kaset ve klibivle yi-
ne hayatımızın ortasına düştü. 

uzun zamandır biliyorduk, duyuyor-
duk. goraıı bregoviç'le bir takım olayla-
ra girmiş, bu olayların boyutu konusun-
da da rivayet muhtelif, kocasından ay-
rılmasını bile bu müzikal çalışmaya bağ-
layanlar var. goraıı bregoviç yugoslav 
bir müzisyen, müziklerini yaptığı emir 
kusturica'mn filmlerinden beri memle-
kette sevilir, mesela ora-bova da bestesi-
ne söz yazıp söyledi ama onların ki. hat-
ta candan erçetin iııki aranjman, sezen 
aksu nun ki çalışma. 

kasetin adı diiğiin ve cenaze, düğün 
dediysek sünnet düğünü ya da kına ge-
celi, diiğiin değil, yugoslav düğünü bile 
değil, slav düğünü, eskiden bu memle-Ö o 
kette ivi kötü amerikan taklidi boya sa-
rışını olunurdu, hiç sezen aksu öyle 
avam bir şey yapar mı? slav tipi boya 
sarışını olmuş, herkes türk müziği nos-
taljisi yapıyor; hiç o öyle şey yapar ıııı? 
ikinci dünya savaşı balkan nostaljisi ya-
pıvor. 

yine bu iyi, bımdan önce yunan mo-
dası vardı; cümle erkek anthony qu-
inn in ovnadığı zorba filminden etkile-
nip sirtaki oynar olmuştu, sonra zaman-
lar değişti, fakirlik out oldu, bunlar yine 
anthony quinn'in onassis'i oynadığı yu-
nanlı filminden mülhem yine sirtaki oy-
nuyorlardı. allahım, memlekete ne za-
man sıra gelecek derken, bir de baktım 
ki alevi kızı yıldız tilbe de roman havalı 
parça yapmış, biliyorsunuz yıldız tilbe, 
esrar içtiğini kabullendiğinden beri deli-
kanlı muamelesi görüyor, eskiden ken-
dinden zayıfı koruyanlara filan delkanlı 
denirdi, şimdi yaptığı işi kabul etmek 
yetiyor, ki bu tipik bir çıtayı indirme ha-
disesidir. işte bu delikanlı yıldız, dili bal-
lım adlı parçasında köprüde üstü açık 
bir arabanın üzerine çıkıp göbek atıyor, 
fıkrayı İtilirsiniz, adanı taksiye binmiş, 
"çek kapıkule'ye," demiş, taksici itiraz 
edecek gibi olunca da peşin para vermiş, 
kapıkule've vardıklannda, müşteri "pa-
saportun var nu?" diye sormuş, olumlu 
cevap alınca da "çek roma'ya," demiş, 
taksici yine peşin paraya görünce yola 
koyulmuş, oradan paris'e, oradan ber-
lin'e, oradan prag'a... münih'te taksiciye 
dönüp, "çek pendik'e," demiş, taksici 
itiraz etmiş, "yapma abi, sokma beni 
köprü trafiğine.' işte bu fıkra herhalde 
yıldız tilbe'nin klibiyle ilgili olarak alda-
tılıyor. parçanın nakaratında, "ocağı 
yaktım, suyu ısıttım," gibisinden bir 
şeyler söylüyor, herhalde son ekonomik 
krizle ilgili olarak diyor bunları, hani ce-
nabet gezilip bereketin kaçırılmamasına 
ilişküı bir uyarı olarak, yani insan genel 
olarak uyarmak ihtiyacı duyuyor, ne bi-
leyim. 

ayşe düzkan 
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Patlamaya hazır buhar kazanı! 
Erkekler çok çabıık 
tahrik olur ve allah 

göstermesin, onların 
koyduğu kurallara 
uymazsan, buhar 

kazanı misali, 
kendilerini tutamaz ve 
patlayıverirlermiş. Bu 
nedenle sadece nerede 

* i 
m$ ğT * 

ne zaman, ne 
giyeceğime, hatta ne 

zaman nerede 
olacağıma bile ben 

karar veremiyordıım. 

Ben küçükken, yani 
on bir-on iki yaşın-
dayken, annemle 
pazara gitmem ge-
rektiğinde -hani şu 
İstanbul'un ünlü 
Sah Pazarı- ille de 
kavuniçi renkli as-

kılı elbisemi giymek isterdim. istan-
bul'un o yapış yapış kavurucu sıca-
ğında, annem kabak, patlıcan filan 
seçerken beni buram buram terletme-
yeceğine güvendiğim tek elbisem oy-
du çünkü. Ama giyemezdim. Çünkü 
annem öyle diyodu! Ben çok güzel-
dim, o zamanlardan bile büyüyünce 

nasıl müthiş bir âfet olacağım çokta-
an belliydi ve bunu gören pazardaki 
amcalar "rahat duramaz'' ve beni de 
rahat bırakmazlardı. 

Haa, ders biir: nerede ne giyeceği-
nin, hangi giysiyle nerelere gidebilece-
ğinin bir sınırı vardır ve buna ihtiyaç-
ların ve isteklerin doğrultusunda sen 
değil, o ortamdaki erkekler karar ve-
rir! Bu temel öğretiyle ilk olarak bu 
yaşta ve bu şekilde karşılaşmış ol-
dum. Sonradan, büyüyüp de (Üstelik 
maalesef hepsi de yalanmış, hiç de öy-
le acayip bir âfet filan olmadım, res-
men kandırılmıştım, hem de kendi 
annem tarafından!), birkaç boyutlu 

Deniz e mektup 
Sevgili Deniz, bir giin kap ımı aniden çaldın. Ben kentli hal imde sessiz 

sedasız yaşarken b i r a n d a tekrar kendim olmam gerekliğinin farkına var-
dım. Öyle cıvıl m i l d i n ki: On yedi yaşın bü tün özellikleri sende vardı. Sa-
na yetişmem gı'iı; oluyordu. Aıııa olsun önemli deli ldi . Yitirdiğim özelikleri 
sende görünce mutlu o luyordum. Ben de senin gibiydim. Çok değil bundan 
bir sene önce ka \be t t im tüm bu özelliklerimi. Yirmi \edi yaş ındavdım ama 
on yedi yaşın kanım taşıyordum adeta. Son bir senedir iyice durağanlaş ıp 
lıarta lembelleşmiştim. Eski heyecanım, d inamizmim yok olup gitmişti. 
Farkında değildin a m a beni adeta sürüklüyor*hm kendi t empona . Sonra 
art ık benî a ramadın . Aniden geldin ve aniden gittin. I lirlıir şey sö\ lemeden 
"seninle görüşmek istemiyorum, bıııııı açıklamak zorunda da değilim" bile 
demedir). 

Bitmivorum. b e t i m i kendimi valnış ifade ettim. Tamam dergi için senin-
le yapacağım röportaj önemliydi, benim için. \n ıa fa rk ında olma-
dın. Setıİuie kuracağım dostluk daha önemliydi, bettim için. T a m a m röpor-
taj için tedirgindin biliyorum. Hatırlıyor musun bana bir kez "Şıı röporta-
jı yapsak içime sinen o derin korkuyu söküp a tacağım" demiştin. Senin 
açından <lıı önemliydi. Belki içine sinen o delici' korkıtvu a tman için sana 
yardım etmek istedim. .Neyse... 

Bu satırları okuyarak ınısuı bi lmiyorum. Çünkü hâlâ şu k o n u d a da 
tedirginim. Birileri sana bu dergiyi okumanı yasaklamıştır . Ye sen de on-
ların yanına gitınişsindir. 

Kısacası seni merak ediyorum kiiçiik anarşis t . 
.lülidc. İzmir 
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düşünme yetisine de iyice eriştiğimde, 
bu öğretinin sadece mekân değil, bir 
de zaman boyutu olduğunu öğrendim. 
Bu yeni parametreyle birlikteSadece 
nerede değil, ne zaman ne giyeceğime, 
hatta ne zaman nerede olacağuııa bi-
le, ben karar veremivordum. '"Patla-
maya hazır buhar kazanı teorisi" de-
nirmiş buna. Erkekler çok çabuk tah-
rik olur ve allah göstermesin, onların 
koyduğu kurallara uymazsan, buhar 
kazanı misali, kendilerini tutamaz ve 
patlayıverirlermiş sonra. Acaba ken-
dilerine bu nedenle "kazan" gözüyle 
bakılmasından gurur duymayıp da 
rahatsız olan erkekler ne kadardır bu 
ülkede? 

Neyse, bak, Kıımkapı örneğinde 
olduğu gibi, kadınlar yasak zamanda 
yasak mekânda bulundu ve başlarına 
neler geldi, patlayıverdi buhar kazanı. 
Hmm, ders ikii: Ders bire uymamanın 
ciddi yaptırımları olabilir, dikkatli 
ol.Benim ders ikiden çıkardığım so-
nuç; pes etıııe, örgütlen ve mücadele 
ver. Haksızlık diil de ne bu şimdi? Ya-
ni, hangi erkek sürekli olarak, ne za-
man, nerede olacağına ve ne giyece-
ğine karar verirken, kadnılann buna 
nasıl tepki vereceğini hesaba katıyor? 
Ben şahsen annesiyle pazara gitmiş 
hiçbir erkek çocuğunun kadınlar yü-
zünden ağlayıp zırlayarak hem anne-
sine, hem kendine pazarı zehir edece-
ğini sanmıyorum. 

Bir de şu "oturup kalkma" mesele-
si var. Yani çok boyutlu düşünme ye-
teneğinin ilerlemiş safhalarında sah-
neye çıkan bu parametreyle beraber, 
ne zaman, nerede olup, ne giyeceğimi-
ze ek olarak, bir de nasıl davranacağı-
mızı patlamaya hazır kazanlara göre 
ayarlamak zorunda kalıyoruz. Bana 
söylenen sözleri naklediyorum: "Yav-
rum, ne de olsa ben pırıl pırıl bir genç 
kızsın, kibar ol, fazla kadınsı olma, 
dik yürü, yavaş yürü, küçük adımlar 

at, tüylerini kes, şunu giyince şöyle 
oturma, bunu giyince böyle eğilme, en 
iyisi böyle şeyler hiç giyme, küfretme, 
şunu yap, bunu yapma vs. vs." derler-
di. Naapiim, erkekler sayesinde çok 
boyutlu düşiüıme konusunda sıkı bir 
eğitimden geçtiğim için olsa gerek, 
çok sıkıldığımda "Kabuğu sovıılaıuş 
yumurta da pırıl pırıl" demek ve na-
nik yapıp pırıl pırıl genç kızlara hiç 
yakışmayarak bir şekilde (hani gö-
ğüslerin 'löp löp' sallanır ya o za-
man), koşa koşa kaçmak gelirdi içim-
den ama, yapmadım işte. Yapama-
dım. Kahretsin! 

Kiiçiik çocukluğum ve gençlik dö-
nemimdeki acılarım hakkında iyice 
içimi döktüm. Gelelim şimdiki zama-
na: Büyüdüm; yukarıdaki derslerin 
dışında, hayatımı erkeklere endeksle-
mem gerektiğini söyleyen bir sürü, bir 
siirü daha ders öğrenmem gerekti, 
ama zorlanma ve yıpranma pahasma 
olsa bile, erkeklerin kurallarının izin 
verdiğinden daha fazlasını istiyor ve 
gerçekleştiriyorum; bana tek seçenek 
diye sunulan her şeyin farklı, benün 
için daha güzel olma ihtimalinin var 
olduğuna, benimle ilgili kararları be-
nim kendimin, kendi önceliklerimden 
yola çıkarak vermem gerektiğine ina-
narak, erkekleri ve onların kurduğu 
sistemi mümkün mertebe "takmıyo-
rum'. (Evet, maalesef mümkün mer-
tebe, çünkü bazı yaptırımlar başa çı-
kamayacağım kadar ağır.) Ama görü-
yorum ki, bu mücadelenin sonu yok. 
Bu sefer de başka bir şey çıkardılar 
önüme. Sağolsunlar, çok yönlü düşü-
nebilme yeteğini kazanmamı sağla-
malarına rağmen, onlarınkine erişe-
memişim ki, hiç aklıma gelmeyecek 
bir şeyle çıktılar ortaya: Hayır efen-
dim, sırf kazanlar öyle istiyor diye, "o 
pedi" kullanmayacağım. Kul-lan-ma-
va-ca-ğım! Yeter! 

Gökçen Ç. 



Patlamaya hazır buhar kazam! 
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en küçükken, yani 
011 bir-on iki yaşın-
dayken, annemle 
pazara gitmem ge-
rektiğinde -hani şu 
İstanbul'un ünlü 
Sah Pazarı- ille de 
kavuniçi renkli as-

kılı elbisemi giymek isterdim, istan-
bul'un o yapış yapış kavurucu sıca-
ğında, annem kabak, patlıcan filaıı 
seçerken beni buram buram terletme-
yeceğine güvendiğim tek elbisem oy-
du çünkü. Ama giyemezdim. Çünkü 
annem öyle diyodu! Ben çok güzel-
dim, o zamanlardan bile büyüyünce 

nasıl müthiş bir âfet olacağım çokta-
an belliydi ve bunu gören pazardaki 
amcalar "rahat duramaz'' ve beni de 
rahat bırakmazlardı. 

Haa, ders biir: nerede ne giyeceği-
nin, hangi giysiyle nerelere gidebilece-
ğinin bir sınırı vardır ve buna ihtiyaç-
ların ve isteklerin doğrultusunda sen 
değil, o ortamdaki erkekler karar ve-
rir! Bu temel öğretiyle ilk olarak bu 
yaşta ve bu şekilde karşılaşmış ol-
dum. Sonradan, büyüyüp de (Üstelik 
maalesef hepsi de yalanmış, hiç de öy-
le acayip bir âfet filan olmadım, res-
men kandırılmıştım, hem de kendi 
annem tarafından!), birkaç boyutlu 

düşünme yetisine de iyice eriştiğimde, 
bu öğretinin sadece mekân değil, bir 
de zaman boyutu olduğunu öğrendim. 
Bu yeni parametreyle birlikteSadece 
nerede değil, ne zaman ne giyeceğime, 
hatta ne zaman nerede olacağuııa bi-
le, ben karar veremivordum. "Patla-
maya hazır buhar kazanı teorisi" de-
nirmiş buna. Erkekler çok çabuk tah-
rik olur ve allalı göstermesin, oıdaruı 
koyduğu kurallara uymazsan, buhar 
kazanı misali, kendilerini tutamaz ve 
patlayıverirlermiş sonra. Acaba ken-
dilerine bu nedenle "kazan" gözüyle 
bakılmasından gurur duymayıp da 
rahatsız olan erkekler ne kadardır bu 
ülkede? 

Neyse, bak, Kumkapı örneğinde 
olduğu gibi, kadmlar yasak zamanda 
yasak mekânda bulundu ve başlarına 
neler geldi, patlayıverdi buhar kazanı. 
Hmm, ders ikii: Ders bire uymamanın 
ciddi yaptırımları olabilir, dikkatli 
ol.Benim ders ikiden çıkardığım so-
nuç; pes etme, örgütlen ve mücadele 
ver. Haksızlık diil de ne bu şimdi? Ya-
ni, hangi erkek sürekli olarak, ne za-
man, nerede olacağına ve ne giyece-
ğine karar verirken, kadınların buna 
nasıl tepki vereceğini hesaba katıyor? 
Ben şahsen annesiyle pazara gitmiş 
hiçbir erkek çocuğunun kadmlar yü-
zünden ağlayıp zırlayarak hem anne-
sine, hem kendine pazarı zehir edece-
ğini sanmıyorum. 

Bir de şu "oturup kalkma mesele-
si var. Yani çok boyutlu düşünme ye-
teneğinin ilerlemiş safhalarında sah-
neye çıkan bu parametreyle beraber, 
ne zaman, nerede olup, ne giyeceğimi-
ze ek olarak, bir de nasıl davranacağı-
mızı patlamaya hazır kazanlara göre 
ayarlamak zorunda kalıyoruz. Bana 
söylenen sözleri naklediyorum: "Yav-
rum, ne de olsa ben pırıl pırıl bir genç 
kızsın, kibar ol, fazla kadınsı olma, 
dik yürü, yavaş yürü, küçük adımlar 

at, tüylerini kes, şunu giyince şöyle 
oturma, bunu giyince böyle eğilme, en 
iyisi böyle şeyler hiç giyme, küfretme, 
şunu yap, bunu yapma vs. vs." derler-
di. Naapiim, erkekler sayesinde çok 
boyutlu düşünme konusunda sıkı bir 
eğitimden geçtiğim için olsa gerek, 
çok sıkıldığımda "Kabuğu soyulmuş 
yumurta da pırıl pırıl" demek ve na-
nik yapıp pırıl pırıl genç kızlara hiç 
yakışmayacak bir şekilde (hani gö-
ğüslerin 'löp löp' sallanır ya o za-
man), koşa koşa kaçmak gelirdi içim-
den ama, yapmadım işte. Yapama-
dım. Kahretsin! 

Küçük çocukluğum ve gençlik dö-
nemimdeki acılarını hakkında iyice 
içimi döktüm. Gelelini şimdiki zama-
na: Büyüdüm; yukarıdaki derslerin 
dışında, hayatımı erkeklere endeksle-
mem gerektiğini söyleyen bir sürü, bir 
sürü daha ders öğrenmem gerekti, 
ama zorlanma ve yıpranma pahasına 
olsa bile, erkeklerin kurallarının izin 
verdiğinden daha fazlasını istiyor ve 
gerçekleştiriyorıım; bana tek seçenek 
diye sunulan her şeyin farklı, benüıı 
için daha güzel olma ihtimalinin var 
olduğuna, benimle ilgili kararları be-
nim kendimin, kendi önceliklerimden 
yola çıkarak vermem gerektiğine ina-
narak, erkekleri ve onların kurduğu 
sistemi mümkün mertebe "takmıyo-
rum". (Evet, maalesef mümkün mer-
tebe, çünkü bazı yaptırımlar başa çı-
kamayacağım kadar ağır.) Ama görü-
yorum ki. bu mücadelenin sonu yok. 
Bu sefer de başka bir şey çıkardılar 
önüme. Sağolsunlar, çok yönlü düşü-
nebilme yeteğini kazanmamı sağla-
malarına rağmen, onlarıııkine erişe-
memişim ki, hiç aklıma gelmeyecek 
bir şeyle çıktılar ortaya: Hayır efen-
dim, sırf kazanlar öyle istiyor diye, "o 
pedi" kullanmayacağım. Kul-lan-ma-
va-ca-ğım! Yeter! 

Gökçen Ç. 

Deniz'e mektup 
x 

Sevgili Deniz, bir gün kapımı aniden çaldın. Ben kendi halimde sessiz 
sedasız yaşarken bir anda tekrar kendim olmam gerektiğinin farkına var-
dım. Öyle cıvıl cıvıldın ki: On yedi vaşm biitiin özellikleri sende vardı. Sa-
na yetişmem güç. oluyordu. Ama olsuıı önemli değildi. Yitirdiğim özelikleri 
sende görünce mutlu oluyordum. Ben de senin gibiydim, Çok değil bundan 
bir seııe önce kaybettim tüm bu özelliklerimi. Yirmi yedi yaşındaydım ama 
on yedi yaşın kanım taşıyordum adeta. Son bir senedir iyice dtırağanlaşıp 
hatta tembelleşmiştim. Eski heyecanım, dinamizmim yok olup gitmişti. 
Farkında değildin ama beni adeta süıiikliiyordun kendi tempona. Sonra 
artık beni aramadın. Aniden geldin ve aniden gittin. Hiçbir şey söylemeden 
"seninle görüşmek istemiyorum, luınıı açıklamak zorunda da değilim" bile 
demedin. 

Bilmiyorum, ben mi kendimi yalnış ifade ettim. Tamam dergi için senin-
le yapacağım röportaj önemliydi, benim için. Ama şunun farkında olma-
dın. Seninle kuracağım dostluk daha önemliydi, benim için. lamam röpor-
taj içiıı tedirgindin biliyorum. Hatırlıyor musun bana bir kez "Şu röporta-
jı vapsak içime sinen o derin korkuyu söküp atacağım'' demiştin. Senin 
açuıdan da önemliydi. Belki içine sinen o delice korkuyu atman için sana 
yanlım etmek istedim. Neyse... 

Bu satırları okuyacak mısırı bilmiyorum. Çünkü hâlâ şu konuda da 
tedirginim. Birileri sana bu dergiyi okumanı yasaklamıştır. Ve sen de on-
ların yanına gitmişsindn. 

Kısacası seni merak ediyorum küçük anarşist. 
Jüİide. İzmir 

Erkekler çok çabuk 
tahrik olur ve allah 

göstermesin, onların 
koyduğu kurallara 

uymazsan, buhar 
kazanı misali, 

kendilerini tutamaz ve 
patlaYiveriılenniş. Bu 
nedenle sadece nerede 

değil, ne zaman, ne 
giyeceğime, hatta ne 

zaman nerede 
olacağıma bile ben 

karar veremiyordum. 



Yollarda üç 
yalnız kadir 
Erkeklerin hemcinslerinden ödleri kopuyor. 
Özellikle etek giymememiz konusunda 
MGK mn tavsiye kararlarına benzer 
naçizane önerilerde bulunuyorlar". 

Üç kadın aynı anda birbirimize bakıyoruz. Çılgın bir çığlık 
önce arabanın camlarına, sonra gönlümüze doluyor. Eee, kolay 
ıııı yolculuğa çıkıyoruz, hem de uzun yola ve tabii ki sadece üçü-
müz. Olağanüstü bir durum değil belki ama bütün ilkler gibi he-
yecan verici. 

Kâmile'nin Avusturalya'dan gelecek olan oğlunu ve gelinini 
havaalanında karşılayacağız. Bir kaç saat birlikte olacaklar, son-
ra onları Bodrum a gönderip aynı üçlii döneceğiz. Araba'yı Kami-
le kullanıyor. Henüz ehliveti yeni. Melek le ben daha kıdemliyiz. 

Kâmile ııin hazırladığı bir termos dolusu çayı cam fincanları-
mızda yudumlayıp, sandviçlerimizi iştahla ısırırken, yola çıkana 
dek ne büyük engeller atlattığımızı artık iyice gevşeyerek, kıkır-
dayarak birbirimize anlatıyoruz. 

Erkek yakınlarımız bizi caydırmak, daha olmadı beraber git-
mek için ne çok zorlamışlardı. Caydırma harekâtının ilk aşama-
ları sürücülüğümüzle ilgili yargılardan oluşuyordu. Ne de olsa on- -
lar tanrı vergisi (!) olarak analarının kanundan sürücü doğmuş-
lardı. Dört vitesli, 89 model bir arabayla taş çatlasa 130 km. hız 
yapabilirdik. Kaldı ki yollanıl hâkimi olmak gibi bir niyetimiz as-
la yoktu. Ne kendimize ne de başkalarma bir şeyler kanıtlamak 
veya erk aracı olarak göstermek gibi bir gereksinimiz de yoktu. 
Başımızın çaresine bakabilirdik. Bu kez öğütler başladı. Erkekle-
rin hemcinslerinden ödleri kopuyordu. Neler yapabileceklerini 
çok daha iyi bildiklerinden olacak, özellikle etek giymememiz ko-
nusunda MGK'nın tavsive kararlarına benzer naçizane önerilerde 
bulunuyorlardı. Yollarda kimselerle gözgöze gelmemeye dikkat 
etmeliydik. Arabalara fazla yaklaşmamak, mümkünse -kamyon 
dahi olsa- bizi geçmelerine izin venneliydik. Duraklama yerlerin-
de davranışlarımıza dikkat etmeli, ilgi çekmemeliydik vs: vs. 

Yolculuğa değil de savaşa hazırlanıyor gibiydik. Neyse ki yol-
culuğumuz, bir kaç kez cep telefonundan aranıp denetlenmemizi 
ve tünellerden geçerken ses duvarını aşan çığlıklarımızı saymaz-
sam gayet sakin geçti. Mucize eseri olarak da sadece iki kamyon 
şoförünün nazarı dikkatini celbettik. Biz ise son derece mutluy-
duk. Yolculuk boyunca kendimize ve hayata dair pek çok konu-
yu içtenlikle konuştuk. Neredeyse hayatımızın en güzel yolculu-
ğuydu bu. Sıkıntısız, stressiz, alabildiğine coşkulu ve özgür. 

Hep düşünüyorum, biz kadınlar birbirimizi ne kadar anlıyo-
ruz, ne kadar yakınız diye. Kendi adıma çocukluğumdan başla-
yarak uzunca bir dönem erkeklerle arkadaşlık yaptım, dostluk 
kurdum. Fakat her ne hikmet ise kendimi her kötü hissettiğimde 
yalnızlık duyuyordum. Şimdi düşünüyorum da kendime güven 
duyma ve özgürleşme çabalarımla, kadın dostluklarımın oluş-
ması ve paylaşma hep paralel gitti. Birbirimizi, dolayısıyla ken-
dimi anlamamla birlikte korkularım azaldı ve bu tür paylaşımlar 
inanılmaz keyif verici olmaya başladı. Eğer istersek hayatı son 
derece renkli yaşayabiliyorduk. Yolculuğumuz bunun kanıtıydı. 

Artık konuşmaktan ve gülüşmekten bitap düşmüş üç harika 
kadın, bir süre bile olsa yüklerimizden arınmış, dönüş yüzünden 
hüzünlü, yeni yolculuklar için dingin ve umutluyduk. Birlikte çok 
giizel iki kocaman gün geçirmiştik ve daha yaşanacak, pay-
laşılacak ne çok şey vardı... 

Nurhayat, Ankara 

Huriye anlatıyor 
Huriye işyerimize temizliğe geliyor. Nurcan'ın, 
Nilüfer in ve kendisinin hikâyelerini anlattı bana. 

ereden aklına geldi 
can ı soruyorsun? Yolda gelir 

ftde, Nur-n 
^ m ^ m ken, seninle epeydir bunları 

konuşmadığımızı düşünüyor-
dum. Biliyor musun, Nurcan evlendi. Ta-
bii sen kocasının ölümünden sonrasını bil-
miyorsun; işte o motosiklet kazasında ko-
cası ölünce, hani biz arkadaşlar .toplan-
mıştık, Nurcan köye gitmeden burada ya-
şayabilir, diye düşünmüştük. Zaten kapı-
cılığı Nurcan yapıyordu, çocuğa da o bakı-
yordu. 

Ama bırakmadılar, istediğini yapsın. 
Amcamgiller, genç kadın deyip, onu köye 
çağırdılar. Köyde, ağabeyinin karısı, "hiç 
kısmetin çıkmıyor' diyormuş, evde onu is-
temiyordu besbelli: fazladan bir kadın, bir 
de üç-dört yaşında bir çocuk. Ne mi oldu? 
Eskiden bizim köylü bir adam İzmir'de 
yaşıyormuş, kumar oynuyormuş, çok 
ama, çok... Kansını da çok dövermiş, ka-
dın iki ay önce, dayanamamış, kendini 
banyoda asmış. Komşuları apartmanda 
bekâr adanı oturtmayız, deyince, o da kö-
ye gelmiş, Nurcan'ı istemiş babasından, 
hemen vermişler. Adam elli, Nurcan yirmi 
dört yaşında. Şimdi, o adama dayanama-
yıp kendini öldüren kadının yattığı yatak-
ta o adamla yatacak, kadının kendini astı-
ğı banyoda yıkanacak. 

Tabii ben bıınlan, Nilüfer le konuşuyo-
rum, daha doğrusu konuşuyordum, şimdi 
bana selam vermiyor. Akşam babamlarda 
kavga çıktı. Muhittin, Jııı alacak mesele-
sinden aklma geldikçe delleniyor.-sonra da 
bana "Seni boşayacağım" diye tutturuyor. 
Aklına geldikçe "Seni boşayacağını! 

Biliyorsun, Niliifer'le kocası, yani ayrıl-
dığı kocası ev alacaklardı, biz de onlara 
para verdik, bildiğin şey işte, ben her gün 
temizliğe gittim, her akşam, onlara versin 
diye, paraları Muhittin İn eline trink bas-
tırdım. Nasıl olsa. Nilüfer in kocası Saba-
hattin bizimkinin kardeşi, Nilüfer de be-
nim dayımın kızı. Aynldıklannda, dayım 
akıllı ya, "Ev kızımın dedi. Tamam, ev 
onun da. paranın çoğunu biz ödemiştik, 
dayım, "Beni ilgilendirmez, borcu da Sa-
bahattin ödesin, deyince, olan bana oldu. 
Sabahattin öder mi? 

Aslında, geçen yaz bana sonradan an-
lattığı o olaydan sonra, Muhittin'le çok 

iyiydik. Hani. işte, o yandaki marangozun 
yaptığı masayı bir yere götürmüştü, orada 
çalışan kadın buna çay ikram etmiş, sonra 
da buluşmaya başlamışlar, hatta bir kere-
sinde onu Aksaray'daki çay bahçesine gö-
türmüş, ki beni hiç götürmedi, dediğine 
göre, bir kere de öpüşmüşler. Bunları bana 
niye anlattı, bilmiyorum. Kıskançlıktan 
öleceğim sanmıştım, herhalde kıskandır-
mak için anlattı... Kadının başı bağlıymış, 
benim de bağlı, Muhittin, "Ben evliyim 
deyince, "Olsun, beni de al" demiş. Belki 
de, kadının gelip beni bulup anlatmasın-
dan korktu ondan sövledi. 

Her neyse, bu kıskançlık sanki yara-
mıştı, birbirimizi daha sever olmuştuk. Bir 
de, şu eti pilavla, yoğurdu makarnayla ka-
rıştırmadan yeme rejimiyle yedi kilo ve-
rince kendime güvenim gelmişti. Kendimi 
daha güzel bulmaya başladım. 

Para meseleleriyle her şey altüst oldu, 
belki de gerçek yüzü ortaya çıktı. Sadece, 
Muhittin'le ben değil, babam, dayım, an-
nem, Nilüfer herkes işin içinde. Bu arada, 
iyi ki senin sözünü dinleyip, kavga dövüş 
erin yansını üstüme yaptırmışım. Onu da 
başıma kakıp duruyor. Diyor ki, evi senin 
üstüne yaptırdık, babana borcu ben ödü-
yorum, bir yandan evi geçindiriyorum, oğ-
lanın okul masraflarını da unutmayayım. 
Sınıf annesi, yok öğretmenler günü, 
öğretmene altın zincir, yok şimdi yılbaşı, 
durmadan para istiyor. 

Beni boşarsa! 
Nilüfer e bakıyorum, gitti babasına sı-

ğındı. Başka, ne yapacak? En iyi arkada-
şımdı, onunla birlikte, ayrı eve çıkma ha-
yalleri kurardık, şimdi kocamdı, babasıy-
dı, derken artık benimle konuşamıyor bi-
le. Ona da, Nurcan gibi bir ihtiyar bulur-
lar sonunda. 

Kendime bakıyorum, çalışıyorum, ko-
camın kapıcılıktan aldığından çok daha 
fazlasını kazanıyorum, Murat'la sadece 
ben ilgileniyorum. Çocuk okula yeni baş-
lamış, ne dersini bilir, ne okulun yerini. 
Oğlan okumayı söktü, babası farkında de-
Sil-

Belki de, ayrı eve çıksam para duru-
mum daha bile iyi olur, durmadan at yarı-
şı oynuyor, bira içiyor. Ne dersin, şimdi 
evin yarısı benim ya, kiracıyı çıkartıp ben 
oturabilir miyim? Kanunlar buna nasıl 
bakıyor, onu bilmiyorum. Sığınma evini 
duydum ama. işte kadın hep bir yere sığı-
nıyor; ya babasına, ya kocasına, ya da, iş-
te yeni çıktı, sığınma evine. 

Sen, "Sığınma evine sığınına öyle ba-
banın yanma, kocanın yanma sığınına gi-
bi değil," diyorsun. Orada, bizim gibi ka-
dınlar var. demek ki... Hani, insan işini 
gücünü ayarlayıp, bir de orada kendine 
denk düşen birini bulursa, birlikte eve bi-
le çıkar. Ama.'ya kadın kötü çıkarsa? 

Yalnız yaşayabilir miyim? Bu akşam, 
Muhittin gene bana "Seni boşayacağını" 
diyecek, ya da demeyecek, fark etmez. 
Ben onu boşayacağım! 

Çiğdem Er 
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Politikada aktif bir 

ek ğer politikanın 
^ içinde bir ka-
A dınsanız, başa 

çıkmak zorun-
da kaldığınız 

t engellerin ardı 
m arkası kesilmez. 

f Bir sol, sosya-
ist, içinde çeşitli eği-

limleri barındıran çoğulcu bir partide 
olmanız, parti programınızın "erkek 
egemenliğinin tüm toplumsal düzey-
lerde ve çalışma alanlarında sona er-
dirilmesi amacı'iıı esas alması, parti 
tüzüğünüzün "kadmlar lehine ayrım-
cılık1" uygulayan son derece önemli 
hükümler içermesi, karşılaşacağınız 
zorlukların aşılmasında önemli birer 
adım olmakla birlikte sizin yükünüzü 
hafifletemez. 

Programın, tüzüğün hatta femi-
nizmin etkisinde kalmış, geçmiş alış-
kanlıklardan büyük ölçüde arınmış 
erkek "yol arkadaşlarınızın" desteğiy-
le partinin yönetme ve yürütme ku-
rullarına taşınır, siyasi mücadelede 
diğer erkek "yol arkadaşlarınızın" 
önüne geçiverirsiniz. 

Bu daraltılmış kurullar, kadın ola-
rak politika yapmanın zorluğunu da-
ha fazla hissettirir. Politikada var ol-
manız önündeki engeller incelmiş, da-
ha sofistike bir halde karşmıza çık-
mıştır. Dolayısıyla sizin buna karşı 
çıkmak içüı sahip olduğunuz bütün 
"ezber" de bozulmuştur. 

Çoğulculuğun gereği olarak parti 
içinde küçük eğilimlerden birinden 
olmak, büyük bir grup içinde kendini 
ifade etmek ya da kendini bağımsız 
olarak tarif etmek göreceli olarak mu-
hatap almış biçimlerinizi değiştirse de 
er ya da geç şu gerçeği hissedersiniz: 

"Siyasal karar sürecine egemen 
olan erkektir, ve politika erkeğin so-
rumluluğundadır" 

Büyük bir grup içinde olmanız 
gerçekliği biraz geç algılamanıza yol 
açabilir. Çünkü partinin bilgisine kü-
çük gruptaki ya da bağımsız kadın-
lardan daha fazla sahip olma şansınız 
vardır. Dolayısıyla bu bir ayrıcalık ya-
ratır. Görüşlerinizin iktidarda olması 
sizi, merkeze yakın olmayan erkekler-
den de ayırır. Ama bu sizin bir politik 
özne olduğunuz anlamına gelmez. Siz 
aynı görüşü paylaştığınız erkek arka-
daşlarınıza göre tanımlanmaktan bir 
türlü kurtulamazsınız. Nedense sahip 
olduğunuz politik fikirlerin en iyi sa-
vunucuları hep erkeklerdir. Parti ha-
yatı için "hayati önem" atfedilen ko-
misyonlarda ki hele bu anında bir po-
litik inisiyatif gerektiriyorsa ya hiç 
önerilmez, ya da erkek arkadaşlarını-
zın yedeği olarak yer alırsınız. Nadi-
ren yer aldığuuz kimi platformlarda 
da eskaza görüşlerinizden taviz verme 
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zor 
Politika, ilgi olmaktan çıkıp sizin için 

bizatihi bir yaşam biçimi olmuşsa, 
yani politik mücadeleyi hayatinizin 

merkezine koymuş, bununla da 
kalmayıp bir siyasi parti içinde 

kendinizi ifade etmeye kalkmışsanız 
yandınız... Bir sol, sosyalist partide 

olmanız ve parti tüzüğünüzün 
'kadınlar lehine ayrancılık" 

uygulayan son derece önemli 
hükümler içermesi, karşdaşacağmız 
zorlukların aşılmasında önemli birer 

adım olmakla birlikte sizin \ükünüzü 
hafifletmez. Siyasal karar sürecine 

1 « I l ı 1 . ."I 

gereği duyarsanız bu tutumunuz "Ye-
teri kadar deneyimli ya da uyanık ol-
mamanıza" bağlanır. Zaten çoğu kez 
siz siyasi çıkarlara kendinizi feda 
eder, "çok bildiği" varsayılan erkek 
arkadaşlarınıza "önden buyrun" der-
siniz. "Siyasi akıl" olma misyonu er-
keğe yüklenmiştir. Politikada başarısı 
ya da başarısızlığı bugüne dek kanıt -
İanmasa da O'nun herşeyi bildiği bir 
ön kabuldür. Bu, üzerinde düşünül-
meye gerek olmayan, sorgulanamaz 
bir alandır. 

Zaman zaman, "gereksiz" olduğu-
nuz hissine kapılırsınız. "Ben kimim, 
burası neresi, kaçıncı yüzyılda yaşıyo-
ruz" sorularıyla gelen ve bazen abar-
tıya varan varoluş sorunları kimi za-
man "politika bana göre değil" yargı-
sıyla çözülür. 

Bağımsız olarak katılmışsamz po-
litik mücadeleye ya da parti içindeki 
küçük eğilimlerden birini temsil edi-
yorsanız işiniz daha da zordur. Hele 
bir de merkezi politikalara yakın dur-
muyorsanız kaderiniz yalnızlıktır. 
Dışlandığınız, istenmediğiniz duygu-
sundan kurtulmak için kendinizle 
mücadele etmek zorunda kalırsınız. 

Önerilerinizin, politik savlarınızın 
kaale alınmayışının sorumluluğunu 
kadınca bir suçluluk duygusuyla ken-
dinizde ararsınız. Politik yetersizliği-
nize, ifade yeteneğinizin henüz geliş-

memesine bağlarsınız bu tutumu. Ya 
da "her hangi bir gruba ait olmama-
nız" nedeniyle yok sayıldığınızı düşü-
nürsünüz. 

Hiç bir beis duymadan, siyasi gö-
rüşlerinizde ısrar ediyorsanız ısrarını-
zın düzeyine göre çeşitli isimlerle anı-
lırsınız. İsrarınız sempatik bulunmu-
yorsa adınız "geçimsiz 'e çıkar. Tabi 
"Cadı", "Deli kız" gibi geçimsizden 
daha hallice sıfatlar da vardır size ya-
kıştırılacak. Muhalefetinizi, sözünüzü 
yok etmenin en etkin biçimidir böyle 
tarif edilmek. Zaten bir süre soma 
kimse sözünüzü dinlemez, "köyün de-
lisi olur" çıkarsınız. Önceleri politik 
bir dirençle karşı durduğunuz bu mu-
hatap almış bir süre soma sizi de be-
lirler, sözünüzü dinletebilmek için bir 
gün kendinizi olur olmaz yerlerde, 
yerli yersiz herkese gülümserken ya-
kalarsınız. Bazen kendi sesinizden ve 
sözünüzden bile sıkılır, beş sözünüz-
den üçünü sakınır hale gelirsiniz. Ne-
den geçimsiz, cadı ya da deli olduğu-
nuzu bilmediğinizden, akıllı başlı ol-

manın yolunu gereksiz sempati göste-
rilerinde ararsınız. 

Size, nereden zuhur ettiği belli ol-
mayan. üzerinde biraz tartışdsa mut-
laka mahkûm edeceğiniz "politika, 
diplomasi yapma sanatıdır", "ilkesi" 
isteseniz de istemeseniz de dayatılmış-
tır. Ya bu deveyi güdeceksiniz ya bu 

. diyardan gideceksiniz ikilemi arasına 
sıkışıp kalırsınız. 

Merkezi politikaya yakın diğer ba-
ğımsız kadınlarla konuştuğunuzda, 
birlikte çalıştıkları erkek arkadışları-
nın, bir gün bile herhangi bir siyasi 
konuda onların da önerilerine başvur-
madıklarım öğrenirsiniz. Sizden fark-
lı olarak pratik faaliyette daha çok 
yer alsalar da "politik özne olma" 
şansına sahip olamamışlardır. Politi-
ka her partide olduğu gibi sizinkinde 
de "kulislerde" kotarılmaktadır. Siz 
bir kadm olarak iktidarı paylaşsanız 
bile iktidarda olmayan erkek ve kadın 
çoğunlukla birlikte bu sürecin dışında 
tutulursunuz. Zaten sizin politika 
yapma bilginiz içinde "kulis" faaliyet-
leri genellikle yoktur. Seçim yoluvla 
yarattığmız yürütme kurulları bilgiyi 
kendinde toplayarak gerçek anlamda 
"iktidarını kurma" ve "bu iktidarı 
koruma" yolunda hızla ilerlemekte-
dir. Ve nihayet partinin sahipleri ya-
ratılır. Partiyi büyük çoğunluktan da-
ha fazla düşünen, her koşulda onun 
çıkarlarını koruyan ve kollavan, "so-
rumsuz" çoğunluğa karşı "ser verip 
sır vermeyerek parti birliğinin uzun 
süreli olmasını sağlayan erkek bir ik-
tidar oluşur. 

Ve siz ilke olarak bu tür politika 
yapmayı reddetmiyor olsanız bile do-
ğanız gereği bu erkek iktidarın kural-
larına uymayı beceremezsiniz. 

Zaten bu yüzden de "politikanın 
kıyısında yaşamaktan'* kurtulamazsı-
nız. 

"Politik bir özne olmak" için sa-
bah akşam "Neden beni ciddiye almı-
yorsunuz?" diye sızlanmanın da çare 
olmayacağı bir gerçektir. Bütün yaşa-
nılan olumsuzluklardan sonra "Ka-
dınların politik etkinlikleri, erkekler 
özellikle de parti yönetimindeki er-
kekler tarafından engellenir" genelle-
mesine teslim olmak seçenektir. Başka 
bir seçenek de erkekler tarafmdan çi-
zilen sınırlar içinde politika yapmayı 
kabullenmek ya da erkek üslubuyla 
politika yapmayı sürdürmektir. 

İktidarın ve iktidar olma biçimle-
rinin erkek olduğunu kabul ederek, 
politika yapma biçimleri konusunda 
bir araya gelmek belki ilk ikisinden 
daha zor ama daha etkili bir yol ola-
bilir. Belki de bu durumdan rahatsız 
olan kadınların "yaptığımız politika-
lar kadar, belki de bundan önemlisi 
politikayı nasıl yaptığımızdır. Politika 
yapma biçimlerimizi, ilkelerimizi sor-
gulamalıyız" demelerinin zamanı gel-
miştir. 

Kadınları en yaygın deyimiyle 
partide bir "renk", kadm kotasını da 
bir "süs" olmaktan çıkarmak için, ka-
dınların geleneksel politika yapma 
kalıplarına teslim olmaması benim 
aklıma gelen ilk çözüm. 

Yurdagül Erkoca 



Kadınlar kapalı 
kutular gibi yaşadılar 
yüzyıllar boyunca. 
Kadın yazarlar, 
ressamlar, şairler, 
besteciler yok denecek 
kadar azdı. Yok yok, 
o kadar da az 
sayılmazlardı. Bütün 
ketlemelere karşılık 
kadınlardan sıkı 
yazarlar, şairler çıktı. 
Ama "hanımefendice 
takıldılar. 

Kadın itirafçılığı teşhircilik 
kıvılarma mı vurmakta? 

adın şairlerin en önemi i ke-
riuden Emily Dickinson'dan 

bir dörtlük, mesela: 
.Soto! Kendini keşfet! 

Kendi içinde bulacaksın 
"Keşfedilmemiş Kıta "yı-
Hiç Yerleşeni olmadı Aklın. 

İşte 1864'den dört satırı Güzelim. 
Rüzgarlı Bayır\ Bronte'nin, zımni de 
olsa, epeyce cinsellik barındırır. Ama 
diyeHm Jane Austen, her türlü "be-
densellikten" uzak kahramanlarının 
kafa jimnastiğiyle; akıl yürütmeleri, 
yanlış anlamaları, önyargıları ve ka-
rarsızlıklanyla örer kitaplarını. Ka-
naviçe gibi işler: Duygular ve düşün-
celerden. Cinselliğe dair zırnık bir şey 
yoktur Jane Austen'da. Allah için 
yokluğunu da aratmaz. Oralar öyle-
dir; o kitaplar öyle yazılmıştır ve ku-
sursuzdurlar. Eksiksizdirler. Dosto-
yevski'de de hiç doğa tasviri yoktur. 
Nerde bu yaylaların görüntüleri; ner-
de mor kokulu dağların sümbülleri 
diye, ağlayasınız gelmez. 

Kadınlar burada sayarsam size 
saygısızlık etmiş olacağım onlarca ne-
denle "özel" hayatlarma girmediler 
sanatlarında. 60'larla birlikte, cinsel 
devrimdi oydu buydu mümbit bir 
toprak keşfedilmiş oldu. Erkekler ka-
dın cinselliği üstüne çoktandır ahkâm 
kesmekteydiler; sıra "asıl" tarafa da 
gelmiş oldu. Erica Jöng'un Ameri-
ka da yaptığını, Türkiye'de (tabii 
Türk Standartları Enstitüsü'nce 
onaylanmış ölçüleriyle) Duygu Asena 

yaptı. Kadınlar yatmalarını kalkma-
larını, mahrem yerlerine gireni çıka-
nı; dahası bunu nasıl yaşadıklarını 
usul usul anlatmaya başladılar. 

Şiirde "itirafçılık" ekolü Sylvia 
Plath ve Anne Sexton'la başladı. An-
ne Sexton "Rahmimi Kutlarken" diye 
şiirler yazmaya başladı. Yatıcı bir ka-
dındı; yaşıyor ve bangır bangır yazı-
yordu. Plath'ın itirafları daha çok 
içindeki yangınlarla ilgiliydi. Ama 
her iki Amerikalı şair de çığlık çığlı-
ğavdılar; ikisi de mumu iki yanından 
ateşe vermişti. Her ikisi de yaşamları-
na kendileri "son" verdiler. Eserlerine 
"son" yazmaktan, kendilerine yaz-
maya o kıldan ince kılıçtan keskin ze-
min üzerinde harikulade ağır ve güzel 
bir dansı tamamladılar. 

Bizi Aşktan Koru tipi elin ve cin-
selliğin artırıldığı nice çok-satar pi-
yasalarda patladı. Beğendik ya da 
beğenmedik. Hepimiz okuduk. Biz 
yaşlı kadınlar, kadın arkadaşlarımız-
la cinsel mevzularımızı ilk kez yirmi 
beş yaş sularmda konuşmaya başla-
dık. Daha önce böyle zevzeklikler bi-
ze "yakışmazdı"; bizi "açmazdı." 
Değme ıııaçolar kadar sessiz, gizli ve 
derindik. Hoş maçoların çenesini tut-
ması meselesi de, çağdaş bir mitten 
ibarettir. Zira erkeklerin baş döndü-
rücü bir çoğunluğu "yatağa karıyı 
atmak" lafıyla özetlenebilecek "za-
ferlerini" mutlaka artık penislerini 
karşılaştıramayacak yaşta olmanın 
burukluğunu üstlerinden atabilmek 

için "paylaşırlar." 
Gel zaman git zaman günümüze 

gelindi. Artık sanatın kapıları "so-
kaktan" gelecek her türlü cereyana 
açılmış durumda. Son istanbul Bi-
enali'ni gezdiniz mi? Görsel sanatlar-
da kadınlar "sıçarım sırrına" cüretiy-
le takılıyorlar. Diyelim ingiliz genç 
kuşağın en ünlü sanatçısı Tracey 
Emin. Kaş'ta bir Türk köylüsüyle ya-
şadığı aşk ve seks kasırgasının tüm 
ayrıntdarını bilinçlerimize kara çöp 
torbaları gibi fırlatıp gitti. Adamla 
yatıp kalkmalarının detaylarını işitti-
ğimiz gibi, içtikleri şarap şişelerinden 
birlikte çektirdikleri fotoğraflara her 
türlü "belge"yle de donatıldık. Yani 
bu kadar yüklemeye maruz bırakıl-
mamız şart mıydı, bilemiyorum. 

Mütemadiyen konuşup "özel" şey-
lerini sıradanlaştıran bir Tracey 
Emin, yüzünü kestirip biçtirirken illa 
onu seyredip dinlememizi arzulayan 
bir Orlan, yaşlı itirafçılar kategorisin-
de mutlak olimpiyat şampiyonu Se-
miha Berksoy. Semiha Berksoy aşkla-
rını, yatak odasını-, külotlu çorabının 
altındaki kocaman göbeğini herşeyini 
açtı bizlere. Bilmiyorum yaradı mı 
bizlere? Ona yaradı mı? Itirafçdık teş-
hirciliğe dönüşünce zorunlu bir rönt-
gencilik köşesine itiliveriyorsunuz. 

Oyunu hepten bozuyor bu kadın-
lar. Zira zorunlu olunca, röntgencili-
ğin röntgenciliği kalmıyor ki. Göz iş-
kencesine, ruh düzülmesine dönüşü-
yor herşey. Oysa tüm "erkek" fantezi-

lerindeki "gözetlendiğini bilmeyen 
kadın" ya da insan; bize belletilen: 
"zevkli" ve "eğlenceli" olan o değil 
mi? Bu kadınlar zevk ve sefahat sun-
maya zırnık niyetli değil. Bu kadınlar 
şişirilip şişirilip yukarılara bırakılmış 
tüm o balonları tek tek patlatıyorlar. 
"Buyrun irin; buyrun cerahat buyrun 
sıkıntı doluymuş içleri" diyerek. 

Yaptıkları rahatsız edici. Yaptıkla-
rı densizce. Fazla ileri gitmişler. Peki 
nerde duracaklar, vs. vs. Ben rahatsız 
oluyorum yaptıklarından. Büyükan-
nem de olurdu, eminim. Ayrıca öncü 
savaşçılardan ziyade sıkıcı teşhirciler 
olduklarını düşünüyorum. Nerdeyse 
ellerinde değil. Duramıyorlar ve trend 
treninde olmak arzusuyla yanıp kav-
ruluyorlar. Bu "kokoz" akıl yürütme-
lerim bir yana, herşeyin içini boşalt-
malarını acayip beğeniyorum, içinin 
neyle dolu olduğunu ya bilmiyorduk 
(saflarımız) ya bilmezlikten geliyor-
duk (içli olanlarımız). Oysa bu ahir 
zamanlarda, bu sıkıntı çağında "Elle-
rinize sağlık kadınlar" diyorum. Bu 
mevzuların bokunda boncuk mu bul-
duk? Koruduk ve korunduk da ne ol-
du? Bir şey olması da gerekmiyor ay-
rıca. Ne varsa köşe bucak kaçırılmış, 
hakikaten boşaltalım tek tek içlerini. 
Yani siz boşaltın, bu kadar istekliyse-
niz; ben de tüm nobranlığımla seyre-
deyim. En azmdan beğenme teşeb-
büslerinde bulunuyorum. Benim ka-
yalarımdan çıkan tuz da, bu kadar. 

Perihan Mağden 
25 PAZARTESİ 



Kadınların birinci, erkek 
iktidarlannın sonuncu sorunu 

ıgiltere'nin kadın erkek eşitliğinden sorumlu bakanı kadınların birinci 
sorununun, erkek iktidarlannın sonuncu sorunu olduğunu söyledi. 

> onferansın ana 
teması "Demokrasi 

'Ve Kadın Erkek Eşitli-
ği"ydi. Konferansa 

konsey üyelesi 38 ül-
ke, bakan ve müs-

teşar düzeyinde 
katıldı. Tür-

kiye adına Prof. Dr. Feride Acar'ın 
sunduğu raporda "Kimi karşıt grup-
lara rağmen kadın erkek eşitliğinde 
önemli bir yol katedildiği, Türkiye'de 
kadınların modernizmin ana aktörleri 
olduğu, çağdaş demokrasilerde temsi-
liyet konusunun kadınları tam kapsa-
madığı, kadm erkek eşitliğinin küre-
sel uygarlığın yerine getirmesi gere-
ken bir ahlaki sorumluluk olduğu" 
noktalarma yer verildi. 

Danimarka sunuşunda; bugünkü 
toplumların refah sisteminde kadınla-
rın emeği olduğunu, eşitlik fikrinin 
kadınların desteği olmasa geriye gide-
ceğini, tüm sorunların sivil toplum ör? 
güderinin katılımıyla çözülmesi ge-
rektiğini, eşitliğin sağlanması çabala-
rına erkeklerin katdımının önemli ol-
duğunu anlattı. 

italya'nın Eşitlikten Sorumlu Ba-
kanı eşitliğin ayrılık olmadığını, ka-
musal alanı farklı kimliklere bırak-
mak gerektiğini, Arupaiım eşitlik ve 
çeşitlilik fikrine kayıtsız kalmış oldu-
ğunu belirterek "Biz ayrıcalık istemi-
yoruz, erkeklere kaynak sunuyoruz" 
dedi. italyan Bakanuı değindiği diğer 
bir önemli nokta kadın temsiliyetinin 
kadınların farklılıklarını yansıtmadığı 

ve politika düzeyine taşıyamadığıydı. 
Estonya sunuşunda ülkedeki eşit-

lik uygulamalarına değinerek Pekin 
Eylem Plam'nı benimsediklerini, ista-
tistiklerinde cinsiyet bazlı veri tabanı 
oluşturmaya başladıklarını, kamu yö-
netimine kadınların katılımında artış 
olduğunu ve parlamenter kadm ora-
nının yüzde 11-.9 olduğunu aktardı. 

Toplantıda eşitliği geliştirmenin en 
iyi yolunun sivil toplum örgütleri ol-
duğunu vurgulayan Ukrayna, Ukray-
na'da demokrasiye geçiş için bir ens-
titü kurulduğunu ve son altı yılda si-
vil örgütlerin geliştiğini aktardı. 

Kadınların doğal ve gizli yönetici-
ler olduğu söyleminin artık sona erip 
açık açık yönetici olması gerektiğini 
belirten İngiltere'nin eşitlikten so-
rumlu bakanı ingiltere'de, kadın par-
lamenter oranının yiizdel8 olduğunu 
(toplam 120) kabinede 6 kadm ba-
kan bulunduğunu anlattı. Bakan ay-
rıca kadınların birincil sorunlarının 
erkek iktidarlannın sonuncu sorunu 
olduğu saptamasım da yaptı. "Erkek 
politikacılar her politikanın kadınları 
nasıl etkileyeceğini artık düşünmeli-
dirler" dedi. 

Konferansm ilginç sunuşlarından 
biri Bulgaristan'ındı. Eski sosyalist 
ülkelerde kadınm kamusal hayata ka-
tılımının iyi durumda olduğunu ve 
eğitim, sağlık hizmetlerinden yarar-
landıklarını belirtirken temsiliyette 
niteliğin önemine değindi. Ona göre 
eski sosyalist ülkeler bu nitelik arayı-
şıyla daha fazla kadına kamusal alan-

da yer vermek isteyen Batı Avnı-
pa ülkelerinden ayrılıyorlar. 

Demokrasinin toplu-
mun her rengini yansıt-
ması gerektiğini, kadınla-
rın bu mozaikle birçok 
renkleri olacağını belirten 
ülke ise Yunanistan'dı. 

Güney Kıbrıs Cumhuri-
yeti, Ada'nın yasadışı bölün-
müş olmasmm tüm Ada kadın-
larını politize ettiğini belirtti. 

Kadınların eşitsizlik ve ay-
ncalığa tahammülü kalmadığı-
nı belirten Hollanda çok farklı grup-
lara ait kadınların durumunun orta-
lama beyaz erkeğe göre "iyi ya da kö-
tü" biçiminde değerlendirilmesinin 
yanlışlığına değindi. 

Kadın erkek eşitliği konusunda en 
fazla yol alan ülke olan isveç'in so-
runları ise şunlar: Babalar çocukları-
na zaman ayırmıyor. 1974'ten bu ya-
na babalara 15 aya varan doğum izni 
verilebiliyor. Ancak babalann yalnız-
ca yüzde 10'u bu izni kullanmış. Bir 
de babalara eğitim veren merkez sayı-
sı yetersizmiş. 

Slovakya'dan öğretmenlere Kadın 
Bakanlığı tarafından eşitlik eğitimi 
verildiği, çocuklar için eşitlik fikrini 
açıklayan modüller hazırlandığını öğ-
reniyonız. 

Avusturya'nın sunuşunda şu sap-
tamalar vardı: "Bugüne dek kadınları 
toplumsal hakları sadece kadmlann 
sorunu olarak görüldü. Erkekler ka-
dınları her konuda taraf olarak gör-

melidir. Kadın ve erkek 
davranış kahpları sadece 
kadınlann değil erkekle-
rin de rahatsız olması ge-
reken ayrımcılıklardır. 
Kadın erkek eşitliği ko-
nusunda Avusturya hü-
kümeti tarafından yapı-
lan bazı yenilikler ise 
şunlar: 1989'dan bu yana 
erkekler de ebeveyn izni 
kullanabiliyor. 1990'da 
Aile hukuku konusunda 
yeni düzenlemelere gidil-
di. Aile içinde şiddete 
başvuran erkekler eve 
yaklaştırdmıyor ve anah-
tarları ellerinden alını-
yor." 

Arnavutluk sunuşun-
da Tiran Üniversite-
si'ndeki kadın akademis-
yenlerin oramnın yüzde 
70 olduğunu belirtti. 

Erken yaşlarda cinsi-

yet eğitiminin önemini vurgulayan 
Almanya, tipik olmayan erkek ve ka-
dın rollerine yer veren çocuk filmleri 
hazırladıklarını aktardı. Almanya 
temsilcisi kadınların kendilerine biçi-
len rollere yıllardır karşı geldiklerini 
belirterek erkekleri de bu kadar cesur 
olmaya davet etti. 

Yarı zamanlı iş uygulanan Hollan-
da'da ücretli işlerin yüzde 70'i erkek-
ler tarafından yapılırken ücretsiz işle-
rin yüzde 70'i kadınlann omuzunda. 
Bunun için hükümet erkeklerin daha 

fazla izin kullanmasını sağlama-
ya çalışıyormuş. Yani "erkek-
ler eve kadınlar işe!" 

Malta, Başbakanlığa bağ-
lı bir Kadın Birimi olduğu-
nu ve ülkede kota uygula-
masına geçilmeye çalışıl-
dığını belirtti. 
Finlandiya sosyal hizmet 

alanında çok fazla kadın çalıştı-
ğı için kadınları teknik alanlara 

yöneltecek uygulamalar başlat-
mış. Bu arada yerel yönetimlerde 
bulunan kadınlann oram yüzde 
25'ten yüzde 48'e çıkarılmış. 
Portekiz'de yakm bir gelecekte 

her bakanlıkta kadm birimi kunılu-
yor ve merkezi kadm birimine yıllık 
raporlar veriyor. 

Macaristan'da ise politikaya atıl-
mada kadınlan cesaretlendirmek üze-
re eğitim veren bir büro var. Parla-
mentoda kadm oranı yüzde 11 "yu-
muşak sektör" denen eğitim ve sağlık 
alanlarında kadın oranı fazla Maca-
ristan geleneksel kadın tiplemesinin 
değişmesinin vdlar alacağmı söylüyor. 

İtalya sözcüsü ise demokraside ka-
dınları iten şeyin güç ve liyakat ara-
sındaki çelişki olduğunu belirtti. 

Toplantı tüm resmiliğine karşın bir 
kadın toplantısıydı. Kadın politikalan 
konusunda ülkelerin birbirinden öğ-
reneceği önemli deneyimler vardı. 
Konferans sonunda onaylanan Dekla-
rasyon'da ise özetle, kadın-erkek eşit-
liğinin demokrasinin ayrılmaz bir 
parçası olduğu, kadın ve erkeğin ha-
yatın her alanına katlımmın güvence 
altına alınması, demokrasinin top-
lumsal cinsiyete duyarlı olması, cinsi-
yet açısından dengeli temsiliyet, ka-
dmlann politik yaşama girmesini en-
gelleyen politik partiler, kurumlar ve 
seçim sistemleri, kadın ve erkek ara-
sında eşit dağıtılan ekonomik ve poli-
tik güç konularına değinilerek, bu il-
keler çerçevesinde geliştirilmiş eylem-
ler yer alıyordu. Bu eylemler kadınla-
nn karar alma mekanizmalarında yer 
alamamalarının nedenlerinin araştı-
rılmasından, karar almada cinsiyet 
dengesinin önemini anlatan kampan-
yalar düzenlemeye; kadınların politik 
ve sosyal hayatta güçlendirilmesi için 
özel önlemler almaktan, cinsiyet den-
gesinin bulunduğu temsiliyetin öne-
mini gençlere anlatmaya kadar çok 
geniş bir alana yayılıyor. Deklaras-
yonda sadece hükümetlere değil siya-
sal partilere, sendikalara, işveren ör-
gütlerine ve sivil toplum kuruluş-
larına yönelik olarak da hazırlanmış 
bir dizi eylem daha var. 

Hanife Aliefendioğlu, Ankara 
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BANGLADEŞ 

Kadınlar fetva kurbanı 
Bangladeş 'de giderek a r t an sayıda 
kadın , aş ın m u h a f a z a k â r dini liderlerin 
yargı dışı fetvalarına k u r b a n gidiyor. 

Bangladeş'in kırsal kesimlerinde çok sayıda yoksul ve ayrıcalıksız 
kadm, mollalar tarafından çıkarılan ve taşlayarak öldürmekten yak-
maya ya da toplumdan dışlanmaya varan fetvalara maruz kalıyor. 
Birçok kadın ise hakaretlere hedef oluyor ve hatta intihara itiliyor. 

Sosyal bilimci Utpal Saha, toplumun bu tür fetvalar nedeniyle cid-
di bir krizle karşılaşabileceğini söylüyor: "Sayıları az da olsa, kökten-
dinciler bu türden fetvalar çıkarıyorlar ve kurumsal desteğin yetersiz-
liği yüzünden yap tıklan cezasız kalıyor." 

Bir aydın ve şair olan Ahmed Refik, bu tür fetvaların oranının, 
otokratik yönetimlerin iktidardan uzaklaşmalarından bu yana arttığı-
nı söylüyor...Yerel liderlerle karşılıklı çıkar ittifakları kuran mollala-
nn kırsal bölgelerde müthiş bir toplumsal nüfuza sahip olduklarını 
belirten şair, demokrasiye dönüşün, mollaların insanların içine tann 
korkusu salarak korumaya çalıştıklan statülerine zarar verdiğini ek-
liyor. 

Fetvaların vahşiliği, 1993 yılında Nurcihan adında otuz yaşında 
bir kadının Kuzeydoğu Sylhet deki Kamalganj Thana'da bir kalaba-
lık tarafından taşlanarak öldürülmesiyle zirveye ulaşmıştı. 

Nurcihan'ın babası, kocası yıllardır kayıp olan kızını evine geri al-
mıştı. Kasabanın mollası Abdül Mannan Nurcihan'la evlenmek istedi. 
Baba bu teklifi geri çevirerek kızım bir başkasıyla evlendirdi. Düğün-
den tam kırk beş gün sonra, molla evliliğin yasal olmadığını ilan eden 
bir fetva çıkardı ve bir mahkeme düzenledi. Karann ardından, Nur-
cihan beline dek toprağa gömüldü ve 101 kere taşlandı. Bir saatin 
içinde öldü. Molla ve suç ortaklarından sekizi sonradan bir mahkeme 
tarafından yedi yıl hapse mahkûm edildiler. 

Faridpur da iki çocuk annesi bir kadm, kayuıbiraderiyle yasa dışı 
bir ilişki yaşadığı gerekçesiyle, bir ağaca bağlanıp 50 kez kırbaçlan-
dıktan sonra yakıldı. 

Yine Kuzeydoğu Syllıet'de, Zakiganj'da Lailee isimli bir kadın, 
kendisine evlenme vaadinde bulunan bir adamdan gayri meşru bir 
çocuk doğurduğu için kırbaçlandı. Esas olarak kadınları hedef alan 
fetvalar, bazı durumlarda erkeklere de yöneliyor. Kuzey Tangail'de, 

, Abdül Vahab adlı bir özgürlük savaşçısı, ilerici bir kitap okuduğu için 
mollalar tarafından ölüme mahkûm edildi. Sonradan, hatasını kabul 
ettiği için affedildi ama boynuna ayakkabılardan yapılmış bir çelenk 
geçirilerek kasabada dolaştırıldı. 

Bu tür olaylar yalnızca kırsal kesimle de sınırlı kalmıyor. Ülkenin 
ikinci büyük kenti Şittagong'da, yalnızca bir medresenin arazisinden 
geçen bir kent yolu projesinde çalıştıkları için, yirmi yedi erkek "kâ-
fir" ilan edildi ve karılarından boşandırıldı. 

Son fetva, Güney Barisal eyaletinde, dini lider Seyit Muhammed 
fazıl Kerim tarafından veril-
di ve erkeklere, yerel konsey 
seçimlerinde aday olan ka-
dınlara oy yermemeleri em-
redildi. İslami Anayasal Ha-
reket Partisi nin üst düzey li-
derlerinden biri olan Kerim, 
18 Kasım da verdiği fetvada, 
her yerel konseyde kadınlara 
üç sandalye ayrılmasıyla ül-
kenin İslam'dan uzaklaştınl-
dığını söyledi. 

Bu tür fetvalar ülke tari-
hinde yeni değil. Bölünme-
miş Pakistan'daki 1954 ge-
nel seçimlerinde, bazı dini li-
derler, Birleşik Cephe aday-
lanna oy verenlerin kanla-
rından boşandırılacakları yo-
lunda fetvalar vermişlerdi 
ama halk yine de cepheyi ik-
tidara getirmişti. 

Erşadül Hak, Hindistan 
Dış Haberler Servisi 

Aile içi 
şiddete 
ceza 

Uluslararası Kadına Yönelik Şiddete Son Günü'nde Meksika parlamentosu, fi-
ziksel ve psikolojik ev içi şiddetin suç sayılmasına yönelik bir yasal reform paketini 
gündemine aldı. Reformlar, hükümet yetkililerinin, hükümet dışı grupların ve tüm 
politik partilerden temsilcilerin uzlaşmaları sonucunda oluşturuldu. 

Meksika'daki Şiddet Karşıtı Derneğin bir araştırması, çocuklarm yüzde 82'sinin, 
kadınların ise yüzde 26'sının eviçi şiddete manız kaldıklannı ortaya koyuyor. Eğer 
reformlar kabul edilirse, şiddet suçlulan için velayet hakkının geri alınmasından on 
yıl lıapse kadar çeşitli cezalar öngörülüyor. Yeni önlemler yalnızca cezayı değil, ay-
nı zamanda engelleme ve aile danışmanlığını da kapsıyor. Ev içi şiddet uygulayan-
lar, mağdur durumdaki kişinin tıbbi ve psikolojik tedavi masraflanm da karşıla-
makla yükümlü olacaklar. 

Hükümet, yasal düzenlemelerin yanısıra, ev içi şiddete karşı basında ye okullar-
da bir kampanya yürütmeyi, aileye ilişkin toplumsal hizmetleri genişletmeyi ve ev 
içi şiddeti araştırmakla görevli personelin sayısını artırmayı da vaat ediyor. 

IPS 

AİDS kaduılan daha 
çok tehdit ediyor 

Araştırmacılar Amerika'da AİDS'in kâdmlar 
arasmda, erkekler arasında olduğundan daha 
hızlı bir biçimde yayıldığı m ve temel bulaşma yo-
lunun iğne değil, cinsel ilişki olduğunu bildirdiler. 
Journal of tlıe American Medical Associatioıı'm 
son raponına göre, 1991-1995 yılları arasında, 
enfeksiyon kadınlar arasında daha hızlı bir artış 
gösterdi. Söz konusu yıllarda, kadınlar arasında-
ki artış oranı yüzde 63, erkekler arasmda ise yüz-

de 12.8 olarak belirlendi. 1995 yılında, virüsü taşıyan kadınların yarısından fazla-
sına (yüzde 52) AİDS'in cinsel ilişki yoluyla erkeklerden bulaştığı bildirildi. Özel-
likle 25 yaşın altmdaki kadınlara cinsel yoldan HIV bulaşma riski diğer gruplara 
oranla 2.5 kat daha fazla. Çarpıcı bir başka bulgu, bu genç kadnılann cinsel part-
nerlerinin genellikle kendilerinden hayli büyük erkekler olması. Yaş farkı arttıkça, 
kadınların kondom kullanılması için ısrar etmelerinin zorlaştığı bildiriliyor. AlDS 
konusunda eğitimin yalnızca risk altındaki genç kadınlara değil, onlann partnerle-
rine de verilmesi gerektiği vurgulanıyor. 

• İ P . 1 U M İ 
The Independeııt 

Kadın misafirhanesi 

Hindistan'a gitmek isteyen kadınlar için yeni bir 
imkân var: Kadınlar tarafından işletilen ve yalnız-
ca kadınlara hizmet veren bir misafirhane. Del-
hi ııin güneyinde, havaalanına ve şehir merkezine 
yakın, güvenli bir bölgede ve hoş bir doğal çevre-
de yer aldığı belirtilen NAARI, taksi, uluslararası 

telefon gibi kolaylıkların yanı sıra, etnik özelliklere uygun bir 
biçimde döşenmiş odalar, sıcak su, Hint yemekleri ve hatta vejetaryenler için 
özel diyet gibi olanaklar da sunuyor. NAARFnin tanıtım broşüründe, şirketin 
isteyenlere rehberlik hizmeti de sunduğu, Lotus Manastırı gibi ilginç yerlere ve 
ucuz yerel pazarlara günlük turlar düzenlendiği bildiriliyor. Yıl bovunca hiz-
met veren NAARFde kadmlar, tek, çift ya da grup olarak ağırlanabiliyorlar. 
Başka ülkelerden gelen kadınlarla da bir tanışma fırsatı bu. Misafirhanede ki-
şi başına bir gecelik oda ücreti, Ekim-Maıt arası 8-10; Mart-Eylül arası ise 10-
12 dolar. Daha fazla bilgi için NAARI'yle doğrudan ilişkiye geçebilirsiniz: 
NAARI Bl/7, Vishal Bhawan, 95, Nehru Place, New Delhi. 19, India. 
Tel: 00 91 11 6465711. Telefaks: 6187401. Faks: 00 91 11 6472549. 
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Son günlerde Si-
nead O'Con-
nor'da şaşırtıcı 
bir değişiklik gö-
ze çarpıyor. 
1980'lerin sonla-
rında ayağında 
botları, kazınmış 
kafasıyla müzik 
sahnesine çıktığı 

günlerde aykırı ve keskin fikirleri yü-
zünden ingiliz tabloidlerinin "dişi şey-
tan" ilan ettiği öfkeli kadınla aynı kişi 
olamaz bu. Birkaç yıl sonra intihara te-
şebbüs edip başarısız olunca bir reha-
bilitasyon programına katılan Sinead, 
bugün özenilecek kadar huzurlu görü-
nüyor. Ve hâlâ aynı duru güzelliğe sa-
hip... 

Sinead O'Connor, yıllarca onu ora-
dan oraya sürükleyen kişiliğinin tüm 
bu farklı yönlerinin eşit derecede ger-
çek olduğunu söylüyor. Bugünü farklı 
kılan, sorunlarla dolu varoluşunda bel-
ki de ilk kez kendisiyle barışık oluşu. 
Hem kendi deneyimlerine hem de nu-
meroloji ve mistisizme dayanarak "Ha-
yat" diyor, "Otuzunda başlıyor." 

Annesi tarafından cinsel istismara 
uğradığım, yaptırdığı kürtajları, Kato-
lik Kilisesi'ne duyduğu nefreti bütün 
dünyaya haykırdığı ve bir Amerikan 
televizyonunda Papa'nın resmini yırttı-
ğı (1992) o zorlu vıllardan söz ederken 
"Hastaydım" diyor, "Ve bütün bunlar 
içimde birikmişti. Kusmak zorunday-
dım, ondan soma yavaş yavaş iyileş-
tim." 

1966 Aralıkinda Dublin banliyöle-
rinden birinde doğan Sinead'in annesi 
ve babası o sekiz yaşındayken ayrılır. 
Çocuklar dengesiz bir kadın olan anne-
leriyle kalırlar. Sinead O'Connor'ın ha-
yatına damgasını vuran dönem bu, öz 
annesi tarafından istismar edildiği beş 
uzun yıl. "Benden nefret eden biri tara-
fından büyütüldüm ve kendimden nef-
ret etmeyi öğrendim. Gördüğüm şiddet 
çok cinseldi ve bizim evde ancak ken-
dinizden nefret ederek hayatınızı sür-

Fırtınadan sonraki 
dürebilirdiniz. Hiçbir şey olmadığımızı 
tekrarlayıp durmak zorunda kaldığı-
mız için hiçbir şey olmadığımızı düşün-
meye alıştık. Eğer bunu yeterince du-
yarsanız, inanırsınız." 

Sinead on üç yaşma geldiğinde, ço-
cuklarının evde maruz kaldığı terörden 
az buçuk haberdar olan babaları vela-
yet hakkmı kazanır. "Annem şiddet 
dolu bir tacizciydi, ben on sekiz yaşın-
dayken öldü. Fakat hâlâ yaşayan ba-
bama saygım bir yana, ben çok küçük 
bir yaşta anne-baba sevgisinden yok-
sun kalmış biriydim. Başka bir yerde 
ebeveyn aramak zorunda kaldım, böy-
lece benim için Tanrı ya da Tanrı dü-
şüncesi ebeveynim oldu." 

Şu aralar baba-kız gayet iyiler. 
"Birkaç yıl herşey zor yürüdü ama ba-
bam beni seviyor. Bunların toplumda 
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Nihayet otuz yaşında huzuru 
bulmuş görünüyor Sinead 
O'Connor Prenses Diana 

anısına hazırlanan bir 
albümde şarkı bile söylüvor. 

Ve "Hayat otuz yaşında 
başlıyor" diyor 

konuşulduğunu duymak ona çok zor 
geldi." Ergenlik, zaten dengesiz olan 
Sinead'i daha da kötü etkiler. Dükkân 
soyarken yakalanmca davranış prob-
lemleri olan kızların gittiği bir okula 
gönderilir. On altı yaşında Dublin'e ka-
çıp barlarda Bob Dylan cover lan söy-
lemeye başlar ve hemen ardından yerel 
bir grup olan Ton Ton Macoute'ye ka-
tılır. 

Bir müzik firmasının yöneticileri ta-
rafından keşfedilince, on sekiz yaşında 
solo söyleyen bir şarkıcı olarak Lond-
ra'da bulur kendini. Bu arada belalı bir 
tip olarak ün salar ama Sinead bilerek 
kışkırtıcı davrandığını reddediyor: "Iş 
dünyası hakkında hiçbir şey bilmiyor-
dum. O yaşta insanlar sizinle sanki il-
ginçmişsiniz gibi konuşuyorlar ama as-
lında hiçbir şey bilmiyorsunuz ve bu da 



başınızı çok belaya sokabilir. 0 sıralar 
kafamda düşüp kalktığım biri gibi 
bambaşka şeyler vardı." 

0 biri, ilk albümünde davul çalan 
John Reynolds'dır ve 1987 Haziran'ın-
da oğlu Jake'i doğurur O'Connor. 
1989'da evlenirler, kısa bir süre sonra 
ayrılmalarına rağmen arkadaş kalırlar 
ve müzikteki işbirliklerini sürdürürler. 

1988 Şubat'mda çıkan The Lion 
and The Cobra albümü ve Mandinka 
adlı single'ıyla büyük yankı yarattı Si-
nead O'Connor. Fakat asıl yükselişini 
pek bilinmeyen bir Prince şarkısıyla, 
Nothing Compares To U ile yaptı. 1990 
Ocak'ında single olarak çıkan şarkı on 
altı ülkede liste başı oldu, video klibi 
deseniz hâlâ hafızalarda. 

Fakat başarı yeni dertler getirir. 
Özel hayatının zaten yolunda gitmedi-
ği bir dönemde (1990'da şöhretinin 
zirvesinde kürtaj olur, Reynolds'dan 
ayrılır ve Hollywood'a taşınır), New 
Jersey'deki bir konserde Amerikan mil-
li marşı çalınınca sahne almayı redde-
derek uluslararası bir olaya neden olur. 
Bir dizi kışkırtıcı ropörtajda hayat, si-

yaset ve kilise üzerine düşüncelerini di-
le getirir. Brit ve Grammy ödüllerini 
reddeder, müzik endüstrisinin değerle-
rinden hoşlanmadığını belirtir, Körfez 
Savaşı üzerine düşünceleri İngiliz tab-
loidlerini yine çileden çıkarır. O'Con-
nor o günlerden bu yana olanlar üzeri-
ne uzun uzun ve yoğun düşünmüş: 
"Yanlış anlaşılmaktan çok kendimi 
yanlış sunduğumu düşünüyorum" di-
yor. "Hiçbir şeyden pişman değilim 
ama insanların yüzüne haykırdığımda 
beni dinlemekte zorlandıklarını görebi-
liyorum." 

Çok daha kötü olaylar sıradadır. 
Ekim 1992'de Artı INot Your GirPü ya-
yınladıktan soma NBC'de "gerçek düş-
manla savaş" çağrısı yaparak Papa'nm 
fotoğrafını yırtar. Bu hareketi yüzün-
den Orta Amerika'nın nefretini kaza-
nır, sokak gösterilerinde albümleri par-
çalanır, Bob Dylan anısına verilen bir 
konseri gözyaşları içinde terketmek zo-
runda kalır ve Chicago'daki 800 bin 
dolarlık evini Kızıl Haç'a bağışlayarak 
Amerika'yı da terk eder. "O bir savaş 
çığlığıydı" diyor bugün. "Sessizliğe 

karşı savaş çağnsıydı. Meryem Ana bu-
gün yaşasaydı Papa'nm resmini yırtar-
dı. Papa'ya yazıp af dilediğim söyleni-
yor, bu tamamen yalan." 

1993'te İrlanda'ya dönen O'Con-
nor, içinde bulunduğu ruhsal çöküntü-
ye rağmen o zamana dek yaptığı en ya-
ratıcı albümü kaydetmeye başlar: Uni-
versal Mother. Albüm irlanda tarihiyle 
ve kendi taciz hikâyesi üzerinedir. Bu 
albümle gurur duyar, "ilk albümlerim-
den utanıyorum. Amerikan aksanıyla 
söylüyordum, çünkü kendim olmamak 

üzere yetiştirilmiştim. Ülkeme dönünce 
şan dersleri almaya başladım ve ilk kez 
biri bana kendim gibi söyleme iznini 
verdi." 

Fakat artık çok hastadır Sinead 
O'Connor, yardım almadan devam 
edemeyeceğini anlar. Votka ve haplarla 
intihara teşebbüs ettikten ve oğlu Ja-
ke'i babasının yanına gönderdikten 
soma, 1994'te Londra'ya taşınır. "İr-
landa'da kalmayı denedim bir süre, 
sonra ilk başta orayı neden terk ettiği-
mi hatırladım. Yaşaması çok zor bir 
yerdi orası, özellikle benim gibi içine 
edilmiş biriyseniz, çünkü bütün ülke 
reddediş üzerine kurulu." 

Londra'da bir uyuşturucu rehabili-
tasyon programına katılır. "Çok fazla 
esrar içmenin dışmda fazla uyuşturucu 
kullanmıyordum, ama işe yarayabile-
ceğini düşündüm." Sonunda çocukken 
tacize uğramış hastaların tedavisinde 
uzmanlaşmış bir terapist bulur, ki bu-
gün kurtuluşunu ona borçlu olduğunu 
söylüyor. Bu yıhn başlarında yayınla-
nan mini albümü Gospel Oak, 
1994'ten beri yaptığı ilk çalışma ve ha-
len terapi için haftada beş gün gittiği 
bir Londra banliyösünün adını taşıyor. 

Bugün O'Connor terapi için iyi bir 
reklam, iyileşme yolunda hâlâ ilerledi-
ğini söylüyor. Peki mutlu mu? "Evet, 
kesinlikle. Daha önce yalnızca üzgün 
ve öfkeliydim. Şimdi bazen mutsuz 
oluyorum ama hayatımda iyi şeyler de 
var. 

iki yıl önce Irish Times yazarların-
dan John Waters'tan Roisin admda bir 
kızı olmuş ve bu da hayata bakışını de-
ğiştirmiş. "Bir erkek çocuk sahibi ol-
mak kolaydı, çünkü o oydu ben de ben. 
Fakat annem kız olduğum için benden 
nefret ettiğinden bir kız çocuk sahibi 
olmayı hak etmediğimi düşünüyor-
dum. Bir kızım olursa annem gibi ol-
maktan korkuyordum. Roisin kendime 
daha çok güvenmemi sağladı. Bu ken-
dimle olan ilişkimi değiştirdi." 

Çocuklarını ikisinin de babasıyla 
birlikte yaşamadan ama ikisine de ya-
kın durarak oldukça modern bir tarzda 
yetiştiriyor. "Bu hiç geleneksel değil 
ama çok iyi gidiyor çünkü birbirimizi 
seviyoruz." 

içinde yeni yeni yakaladığı huzur 
işine de yansıyor. Gospel Oak\aki şar-
kılar ve son single'ı This Is A Rebel 
Song İrlanda geleneklerinden geliyor, 
bu da O'Connor'm sonunda kökleriyle 
barıştığını gösteriyor. "Söylediğim şey-
ler bir diyalog yaratmak içindi ve diya-
loga en çok ihtiyaç duyulan yer irlan-
da. Taciz ve kilise üzerine konuşurken 
bunu İrlanda için yaptım ve bu irlan-
dalılar tarafından anlaşıldı." Bu arada 
yeni single'mm Radio 1 ve 2'de listeye 
giremeyecek kadar politik bulunmasını 
zevkle aktarıyor. "Bu ingiltere ile irlan-
da arasındaki ilişkiyi yorumlayan bir 
aşk şarkısı" diyor. Bunun şimdiye ka-
dar yazdığı en iyi şarkı olduğuna inanı-
yor. 

Sinead O'Connor'm tüm sorunları-
nı geride bırakıp bırakmadığım zaman 
gösterecek. Bu yıl Neil Jordan'ın filmi 
The Butcher Boyda Meryem Ana'yı 
oynayacak. Bakalım neler olacak? 

Derleyen Yeşim Harcanoğlu 
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Büyülü Bir Yolda 
adınlar binlerce yıldır yaza-
madılar ve seyyah olup şu 
alemi gezemediler. Göç etti-
ler, alınıp satıldılar, savaşlar-
da "ele geçen mal" olarak 

ordan oraya 
savruldular, ge-

milerle Mısır'a, Ro-
ma'ya, Osmanlı ya 

da Arap sarayları-
ma, yeni kıtalara 

g ö t ü r ü l d ü l e r . 
Ama bu "ta-

şınma "lar 
hiçbir zaman onların rızasıyla olma-
dı. Yaşadıklarım ve duygularını söze; 
manilere, türkülere döktüler. Kalem 
kâğıtları varsa mektup yazdılar. İm-
gelemlerine çok iş düştü ve anlattık-
ları masallarla Kaf Dağı'nm arkasına 
uçtular... Süpürgelerine binip. 

Gideceği yeri kendi seçerek, evin-
den, köyünden, şatodan, saraydan, 
haremden çıkıp gitmeyi, çarığını çe-
kip, atma atlayıp ya da ayağma ça-
buk Aşil gibi yaya, yollara düşmeyi 
hiç öğrenemediği, bilmediği için ay-
rılıkların "kalan", "bekleyen" tarafı 
oldu kadmlar. "Giden"e göre daha 
umarsız ve daha mecbur... Neyse ki 
dünya dönüyordu, tekerlek icat 
olundu ve kadınlar da "dünya var-
mış" demeye başladılar. Kadınlar 
kadar, gezilip görülen yerler de se-
vindi buna; kadın gözü değmiş gibi 
olundu... Çünkü kadın yazarların 
gezi kitaplarım okudukça anlıyorum 
ki onların gördükleri yerleri algda-
maları ve anlatmaları erkeklerinkin-
den çok farkh. Erkekler teknisyendir 
ya: bir jip gibi, fotoğraf makinesi ya 
da kamera gibi gezer ve görürler. 
(Bazen bu araç gereçlerin cinsiyetli 
ve eril olduklarını düşünürüm) Oysa 
kadınlar bu tavırla gezmiyorlar. Bel-
lekleri, bilinçaltlan, çocuklukları, es-
ki aşkları ve meşklerini de birlikte 
taşıyıp, sokaklarda deja vu yaşaya-
rak dolaşıyorlar ve öyle yazıyorlar. 
Kadınlar! Gezip tozarken bile yürek-
leri yaralı... 

Işıl Özgentürk de Büyülü Bir Yol-
da 'da 10500 kilometrelik bir yolcu-
luğu "bütün kadınları", "bütün 
renkleri", "kuşları... müziği" ile an-
latırken, aralara eski anılan, ihaneti, 
unutmanın olmadığını sıkıştırmış. 
Oysa ben gezgin kadınlar çabuk 
unutur sanıyordum... (Nazlı Eray'ı, 
Buket Uzuner'i, Vivet Kanetti'yi, Ye-
şim Tenar'ı, Perihan Mağden'i oku-
dukça) Aynlıklan havaalanlannda, 
Kuzey Avrupa'yı turlayan trenlerde, 
New York ta, Japonya'da yaşamanuı 
yine de bir ayncalık olduğunu düşü-
nüyordum... Yaşam alanları ve sınır-
ları ne denli genişse, acılann ömrü o 
kadar kısalır, şiddeti azalır, hoşlan-
mak ya da terk edilmek serüvenin 
bir parçası olur, ama "kırk metre ka-
re lere sıkışıp kalmışsanız siz acmın 
bir parçası olur kalırsınız... diyor-
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İran, Pakistan, Hindistan, Nepal. Dört 
Asya Ülkesi. Işıl Özgentürkün bu dört 
ülkede, siyahlar içindeki renksizlikten 

sarılara, turunculara, kırmızılara 
dönüşen kadın gözlemleri. İran, kadm 

olmakla ilgSi bütün özellikleri 
kapatılmış, örtülmüş olmak 

koşuluyla, kadınlar her yerde varlar. 
İkincisi, kadınsız ülke Pakistan. 

kadınlar "çoktaırnîı' ve "çokrenklf 
kamasutra kadını. Ve genika. Yani 

"yüksek nitelikli genel kadın/ ' 
dum. Özgentürk ve diğerleri bana 
aynlığın ve acının kendisinin bizzat 
birer özel alan olduğunu hatırlattılar. 
Hele gidilen yerlerde hepsi de aşk 
nedenli ve aşk için yapılmış bahçeler, 
kuleler, tapınaklar, resimler, şiirler, 
şarkılar çıkıyorsa karşınıza... iran'da 
bile, aşk hâlâ hayattaysa... 

Hayyam'm, Füruğ'un ülkesi, Hu-
meyni'nin iran'ı ve bugünkü İran. 
"Gri kent" Tahran. Değişmiş... Her 
yer kadınların. Örtünüp kapanıp so-
kağa çıkmışlar. Siyahlar içinde, siga 
nikâhlı ve Pasdaran denetiminde 
ama sokaktalar ve çoklar... Motosik-
letinin üstünde, çarşafı rüzgârdan şi-

Büyülii Bir Yolda 
(Iran, Pakistan, Hindistan, Nepal) 

Işıl Özgentürk, Telos Yayıncılık, 1997 

şerek giden bir genç kadın, ağzında 
beyaz maskesiyle imza toplayan çev-
reci kız öğrenci, kahvede nargile tüt-
türen zengin kadm, koka kola ve ts-
lamik (alkolsüz) bira içen, ama hep-
si çarşaflı ve başörtülü kadınlar... 
Özgentürk ün içinde kaybolup git-
mek istediği "dişi kent" Isfahan. Ne 
savaş ne darağaçları "aşk kokusu nu 
yok edememiş. "Bütün kadınlar âşık, 
bütün erkekler birer aşk vurgunu". 

Belki de bu nedenle Kum Çö-
lü'nün başladığı yerde anımsanan "o 
eski aşk", çölü geçerken anımsanan 
"o büyük ihanet", çölün bitiminde 
ağlayarak anımsanan "o son veda"! 

Pakistan, zamanın ortaçağda 
durduğu ülke. Başbakanını saymaz-
sak kadınların "yok" olduğu, daha 
doğrusu avlulara ve evlere çekildiği, 
onların yerine ortalıkta çok süslü, 
kırmızı-mor ışıklı, "pavyon gibi" 
otobüslerin ve elele, kolkola erkekle-
rin dolaştığı bir ülke. Ama burda da 
yine aşk: Şah Cihan ın sevgili kansı 
için yaptırdığı Shalimar Bahçeleri 
aşka adanmış... 

Hindistan sınırını geçer geçmez 
tannlar ve tannçalar kanşıyor yaşa-
ma. Hindu dini belki bin tannh... 
Brahma, Vishnu, Mastya, Vahara, 
Narashirna, Shiva; eşleri, oğullan, 
kızlan, yardımcılan, hepsinin do-
ğum ve evlenme yoldöııümleri... 
Hepsi hayatın içinde. Herşey kutsal, 
heryer tapmak. Kast sistemini yadsı-
yıp zenginleşen sihlerin Altın Tapı-
nağı da gölün ortasında bir masal gi-
bi... Ve belleği, (böyledir ilk aşk, 
ömür boyu rüyalara da girer, gezile-
re de katılır dedirten bir inatla) Ur-
fa'daki Balıklı Göl'e, ilk gençlik yıl-
larının aşkına, mavi gözlü meleğine 
götürüyor Özgentürk'ii. Tapınağın 
taş merdivenlerinde uyku tulumlan 

içinde, on binlerce kişi arasmda, yıl-
dızlara ve geçmişe bakarken... 

Katmandu yolu üzerindeki Del-
hi'de bir zamanlar kamp kuran 68 
Kuşağı'ndan bir esinti bile kalma-
mış. Yoksulluk, açlık ve pislik "o ya-
ramaz çocuklar "m banş, dostluk, 
kardeşlik sözlerini silip götürmüş. Bu 
yoksulluğun tam çaprazında sömür-
ge geçmişin kalıntıları ve zengin kül-
tür mirası ile başka bir Hindistan var 
ve iki bin yıldır değişmeden korunan 
törenleriyle sürdürülen puja gelene-
ği: Yani kutsal törenler, görkemli 
şenlikler, özel ayinler. Ama dans ve 
şiir hep var. Açlıktan büyüyemeyen 
çöp çocuklar ve ölüme yatan "doku-
nulmaz" paryalar için bile. 

Ganj Nehri'nin kıyısındaki ünlü 
Taç Mahal de bir başka inanılmaz 
aşkın anıtı, içinde yatan Mümtaz 
Mahal'in on dördüncü çocuğunu do-
ğururken ölmüş olması ise bu aşkın 
trajik yanı. Çocuklarının babası Şah 
Cihan tarafından yaptırılmış. Dört 
yüz yıldır ziyaret eden herkesin kula-
ğına Şah'ın karısına duyduğu aşkı fı-
sddıyor... Bu ülkede kadınların du-
rumu tam bir çelişkiler yumağı. En 
güzel renklerde sariler içinde, mutla-
ka sürmeli kapkara gözler, mutlaka 
arkada topuz yapılmış siyah saçlar 
ve iki kaşın arasında renkli bir nok-
ta ile, Hindistanlı kadın "genika"da 
olabilir, "sati"de. Sevişmeyi kutsa-
yan Tantra mezhebine göre, cinsel 
ilişkinin, ölümü yani en büyük düş-
manı yendiğine inanılıyor. 

' Kama Sutra bunun öğrenildiği 
aşk sanatı. Şarkı söylemek, dans et-
mek ve bunlan bir müzik aleti çala-
rak (üçünü birden) yapmak, vücut 
boyama, büyü yapma, bilmece ve so-
ru çözme, şifreli konuşma ve anlama, 
marangozluk, kimya ve maden bilgi-
si, kuşlara konuşma öğretme, kumar, 
yüz okuma, dil ve lehçe bilgisi... gibi, 
ama mutlaka şiir yazma (aşk şiirsiz 
olmuyor) gibi 64 beceriye sahip 
olursanız, hem krallardan hem bilge-
lerden saygı gören bir "ganika" olu-
yorsunuz. Bunun da çaprazında "sa-
ti" olmak var: Ölen kocalanyla aynı 
ateşte yakılan kadmlar... 

Kaç göçün olmadığı Nepal de 
yoksul ama daha esprili bir ülke. Ve 
bir maymunlar cenneti. Tann Hanu-
men (maymun) heykeli, köyün giri-
şinde yüksek bir kaidenin üstünde, 
elinde kocaman ve gerçek bir şemsi-
ye tutarak duruyor... Maymun Tann 
insan yapımı bir şemsiye ile güneşten 
korunuyor! 

Hayatta hiç kimsenin yerinde ol-
mak istemedim, şu gezip tozup ya-
zan kadınlar dışında... Bugüne dek 
okuduklanmm üstüne bu kez de Öz-
gentürk'ün yerinde olamadığım için 
üzüldüm; o da benim yerimde olma-
dığı için sevinmiştir herhalde. Iran 
sınırında yaşanan korkulara, Kum 
Çölü nü kırk kilometreyle geçmeye, 
dizanteri ya da sıtmaya yakalanma 
olasılığına razıyım, yeter ki sabahlar 
"yeni bir kentte, yeni bir yolculuk" 
için uyanarak başlasm. Yaralann da-
ha çabuk iyileştiği gezilere... 

Suna Karaküçük 



dünyalıları koyun boğazlayan vahşi-
ler konumuna yerleştirmesi, tarihi 
gerçekler ne olursa olsun, kendi ken-
disiyle çelişiyor". Franko'nun devri-
me karşı Kuzey Afrika ülkelerinden 
ve bu arada Fas'tan paralı askerler 
getirttiği tarihsel bir gerçek. Ancak 
herkesin ateşli silahlarla savaştığı bir 
devirde onlar savaşa palalanyla mı 
katılmışlar, bu tür tecavüzler yaşan-
mış mı bilmiyorum. Film boyunca, 
kadınlar cinsel tacize vb. maruz kalı-
yorlar ama başka bir tecavüz olayı 
daha yok. Faşistler (batılı oldukları 
için!) böyle şeyler yapmamışlar mı, 
onu da bilmiyorum. Ve filmi bu bi-
çimde bitirmenin her şeye rağmen bir 
ideolojik tercih olduğu konusunda 
Tuna Erdem'e katılıyorum. 

izleyebildiğim kadarıyla, filmle il-

Erkek her yerde erkektir! 
spanyol yönetmen Vincen-

Ite Aranda'nın geçtiğimiz 
günlerde istanbul sinema-
larında gösterilen Liberta-
rias adlı filmi, sinema sa-
natı açısından bakıldığın-
da pek iyi bir film değil 
(film eleştirisi konusunda 
hiçbir iddiam yok ama an-
layanlar da öyle söylüyor). 
Biraz tarihi/politik film 
yapmanın zorluğundan 
kaynaklanan bir şey belki 

de btt.-Mümkün olduğu kadar çok ol-
guyu filme yedirme kaygısı filmi yer 
yer şematik, bazen de fazla yoğun ha-
le getiriyor. Ama sonuç olarak, zen-
gin, ilginç bir malzeme ve iyi oyuncu-
luk filmi sürükleyici, etkileyici bir 
film haline getiriyor. Film zaaflarına 
rağmen, ispanya'da gişe rekorları kır-
mış. 

Liberterias bir kadın filmi olarak 
da önemli; basmda çıkan yazılarda bu 
nokta epeyce vurgulandı. Konu,1936 
yılında, ispanya iç savaşı sırasında, 
Franko faşizmine karşı kadın komite-
lerinin örgütlenmesi, bir rahibenin fa-
hişeler ve direnişçi kadınlarla birlikte 
mücadeleye katılması. Kadınların er-
keklerle birlikte verdikleri özgürlük 
mücadelesinde nasıl kendilerine gü-
ven kazandıkları, nasıl bağımsızlaş-
tıkları hoş ayrıntılarla veriliyor film-
de. Ama esas önemli olan, kadınların 
bu mücadelede kendi yoldaşlanyla da 
mücadele etmek zorunda kalmaları, 
kadınlıklarının önlerine engel olarak 
çıkartılması. Kadınları cephe gerisin-
de kadın işleri yapmaya zorlayan, si-
lahlarını toplayan, direnip cepheye gi-
debildiklerinde tehlikesiz bölgelere 
sürmeye çalışan, cephede taciz eden 
(göğüslerine rağmen nasıl tüfek kulla-
nabildiklerini soran) kendi yoldaşları-
dır bu kez. Sonunda cinsel hastalık 
bulaştırdıkları gerekçesiyle cepheden 
sürülürler. Bu emre uymayan kadın-
ları bekleyen son erkek yoldaşlarının-
ki gibi yalmzca vahşi bir ölüm değil, 
Franko'nun Faslı askerlerinin toplu 
tecavüzü olur. Dolayısıyla, basmda çı-

Isoanva devrimi 

olacaklar mıydı? 
Durrattin in kadınları 

cepheden sürme karan, 
bir fahişenin 

mektubunda, "Devrim 
işleri bozmadı, şimdi de 

anarşist erkekler 
kavruk la bekliyorlar 

demesi ve filmdeki 
pekçok başka aynntı 

bunun tersini söylüyor. 
kan kimi yorumlara örneğin Gün-
dem1 At yazan Temel Demirer'in şu 
cümlesindeki iyimserliğe katılmak 
mümkün değil: " 'Kadın sorunu'nun, 
özgür kadm(lar)ın egemenlik ilişkile-
rini parçalayan mücadelesiyle, top-
lumsal kurtuluş kavgasına doğrudan 
katılımıyla çözülebileceği, su götür-
mez tarihi bir gerçektir." Bence bu 
filmden çıkan sonuç, kadın sorunu-
nun toplumsal mücadeleye katılınca 
çözüleceği değil, olsa olsa kadınların 
katılmadığı bir toplumsal kurtuluş 
mücadelesinin başarısız kalacağı ve 
kadınların, toplumsal kurtuluş müca-
delesi içinde bile, erkeklere karşı ken-
di mücadelelerini sürdürmek zorunda 
kalacakları, ispanya devrimi gerçek-
leşmiş olsaydı kadınlar da kurtulmuş 
olacaklar mıydı? Durruttin'in kadın-
ları cepheden sürme karan, bir fahi-
şenin mektubunda, "Devrim işleri 
bozmadı, şimdi de anarşist erkekler 
kuyrukta bekliyorlar" demesi ve film-
deki pekçok başka aynntı bunun ter-
sini söylüyor. 

Filmin sonunda Faslı askerlerin 
palalanyla kadınlara saldırmaları, 
kanlı tecavüz ve katliam sahneleri de 
tartışma konusu oldu. Gazete Pa-
zar'daki yazısmda Tuna Erdem şöyle 
diyor: "(...) filmin Müslüman üçüncü 

gili çıkan hemen her yazıda ortaklaşı-
lan bir yorum dikkatimi çekti. Belki 
diğer konulara göre bir aynntı ama, 
ben bu yoruma hiç katılamadığım 
için söz etme ihtiyacı duyuyorum. Ra-
hibe Maria'nm devrimcilere katılan 
eski bir rahiple aşkı tanıdığı söyleni-
yor. Maria ile rahip arasmda bir kar-
şılıklı etkilenme, bana daha çok ra-
hiple ilgili gibi görünen bir cinsel 
elektrik var gerçekten. Ama o kadar. 
Bana kalırsa filmde esas olarak ima 
edilen, Maria ve Pilar arasmda bir 
lezbiyen duyarlılık. Maria'nm Pilar'a 
bağlılığı bir yana, bir gece, Pilar bir 
ingiliz'le giderken ve kendisi de ra-
hiple gidebilecekken, Pilar a "Beni bı-
rakma, bu gece beraber olalım" de-
mesi ve erkekleri bırakıp birlikte git-
meleri bu imanın en belirgin olduğu 
sahneydi bence. 

Libertarias etkileyici bir film. So-
nu vahşi ve hazin olsa da, bu zaman-
larda bir isvan, bir devrim esintisi fe-w " 
na gelmiyor insana. 

Nesrin Tura 
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• Seramik sanatçısı Beril 
Anılanmert, 5 Ocak 1998 
tarihinde, "Yaz Notlan" adı 
altında bir sergi açıyor. 
Kadm Eserleri Kütüphanesi 
Vapur İskelesi Karşısı, Fener, 
Haliç. 

• 17-18 Ocak 1998 tarihlerinde 
Uçan Süpürge, Alman Kültür 
Merkezi ile "Kadm Örgütlerinde 
Verimlilik, Etkinlik ve Örgütler 
Arası iletişim" konulu bir 
sempozyum düzenliyor. 
Bilgi için: 0312 427 00 20. 

• Bir psiko-terapi merkezine 
sekreter aranıyor. 
Tel: 0212 259 00 46. 

• Bilgisayar kullanabilen 
sekreter aranıyor. 
Tel: 0212 232 24 74. 

• Yalnızım ve zor durumdayım. 
Masrafları ve kirayı paylaşmak 
üzere, evini benimle paylaşacak 
bir kadın arkadaş arıyorum. 
9.00-18.00 saatleri arasmda 
0212 251 72 70 
Dahili (2728-2714) 

• Sekreterim. Kadıköy yakasında 
iş anyorum. Pazartesiye not 
bırakabilirsiniz. 

• Kitaplı Kahve part-time 
eleman anyor. Beyoğlu. 
Tel: 293 66 38. 

ABONE OLAN MUTLU OLUR (BİZ DE!!!) 
Pazartesfye abone olursanız mutlu olursunuz! Her sayı bayiye gel-
di mi, gelmedi mi stresini yaşayacağınıza Pazartesi ayağınıza kadar 
gelir. Az mutluluk mu? Hem dergiye olur da zam gelirse, siz muaf 
olacaksınız. (Abone olursanız aynca bizi de mutlu edeceksiniz.) 

5 Abone yapana bir kitap, 10 abone yapana bir yıllık abone hediye! 

Türkiye içi: 
A B O N E F O R M U P o s t a Ç e k N u m a r a s ı : 6 6 2 965. 
ç Yıllık abone ücreti: 2.400.000 TL. 

Altı aylık abone ücreti: 1.200.000 TL. Adres: { 
Türkiye dışı: 
Bir yıllık 50 DM, altı aylık: 25 DM. 
Döviz hesabı: Asuman Bayrak, Türkiye 

Abone süresi: tş Bankası, Taksim Şubesi, İstanbul. 
Başlangıç tarihi: Hesap Numarası: 1052 / 30100 / 

3184936 
Dikkat: Abone ücretim yatırdığınıza dair belgeyi ve abone formunuzu bize 
gönderin. Biz de size her ay Pazartesi'nizi postalayalım. 
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'·1985 yılında mesleğimle ilgili olarak bir süreliğine 

Almanya'ya gittiın. Eski eşinde orada tanı şnk ve evlendik. 
ğitiıru vardı ama sermayesi olmadığı için doğru düriist bir 

iş kuramamaktan yakınıp duruyordu. Ozamanlar lli şkiml: 

iyiydi, a~TUnJZ gaynnuz olmamalı diye dü şündüm. Onun i 
kurması. çal ışmas ı beni de rahatlatacnkn. Babnından kalan 
bir arsa vardı, onu sattım. Biriktirdiğinı bir miktar paravı da 
ona verdim, O iş kurmaya çalışırken ben geçimimizi 
sağlmuaya, ev giderlerinden artanı da işe yatırması için ona 
vermeye devanı eıtim. Bir kaç yıl içinde kendi üzerine bir 
araba aldı. Türkive've döndük ve bir süre sonra yine onun. . . 
üzerine bir ev satın aldık. işini Türkiye'de de sürdürdü, 
Kazancı iyiydi. Ben de çalışınuya devam ettim, Bir gün 
başkasıyla uzun süredir bir ilişkisi olduğunu öğreııd~ın. 

Önce benden özürler diledi, ayrılmak istemediğini sôylcdi. 
Ben bir kararsızlık dönemi geçirdiın. 1\1eğerse 0, o sırada 

işlerini yoluna koymuş. Sonunda. "Böyle oimuyor 
boşanmayı kabul ediyorum' dedi. Mahkeme aşamasında 

kendisini Hlas etmi ş ve sigoı1alı çalışıyor gösterdi. Aralı 

ve evi sevgilisinin bir akralıasının üzerine geçirmiş. Ilicbir 
ş e yi kanulayamadığım için tek kuruş alamadun, Sözd 
ondan daha iyi bir işte ç a l ış tı ğun için nafaka hile 
illiııııa()IJll." ' 

.. 
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( Arşı v ) Ayşegül Ulus. (Halkla Ilişkil e r) Aşkım Tekglll.
 
Sadece Pazartesi GllnüGelenler: (Yayın Kurulu) 

Beril Eyüboğlu , FadimeGök, Filiz Kllfes tecioğlu . 

Kadı nlara MahsusGazete FOsun Ozlen, GOlnurSavran, Handan Koç, Meltem 
(Aylık kadın d~rgis l) Ah ıska , Minu Inkaya, NerminCoşkun , Nural Yasin. 

Sahibi: K3\lln KOııür Iletiş ım Vakl ı Şahika YOksei,TülenAteş , Yaprak Zih nioğlu . 
Sorumlu Yazı işle ri Müdürü: Filiz Koçali AlmanyaTemsilcIsi: Hülya Era ıp , 

GOnO saaUbelli olmayanlar (Çizerler): 
Ayşen Baloğlu . FeyhanGüver, RamizeE 
SemraCan.(iIlOstrat6r): RanaMermert 

Adres: AbdlJllah sokak, No:9, 
BeyoO!u, i stanllıJ l.
 

Tel: (0212)2495959. 292 a7 39. 292 07 4
 
Ankera BOIO: Korur 2 SolIak.53110
 

Tel:{03l2) 41909 95
 
Baskı : Oler yayırıcıhk LId, Ş ii
 

HadımkOy. Isıanbııl.
 

Dağ ı lım : Bir·Yay.
 


