


Merhaba 1 
m sayımızı politik islam ve Islam-kadm 

'" tartışmalarına ilişkin yoğun bir gündem 
«roelirledi. Afganistan'daki gelişmeler, basında 

j j j j p u konuyla ilgili tartışmalar, bizi oldukça 
uzağımızda bulunan, pek de tanımadığımız bu ülke 
üzerine düşünmeye ve büşeyler öğrenmeye yöneltti. 
Afganistan'a giderek gelişmeleri yerinde izleyen 
Mete Çubukçu'yla yaptığımız söyleşi Afganistan'da 
kadınların durumu üzerine yoğunlaştı. Yaprak 
Zilınioğlu, geçtiğimiz günlerde istanbul'da 
gerçekleştirilen ve çeşitli islam ülkelerinden gelen 
kadınların katddığı, "Sınırlar Ötesi Kadm 
Dayanışması" başlıklı toplantı üzerine izlenimlerini 
yazdı. Aynur Ilyasoğlu, islamcı kadınlar arasmdaki 
farklılıkları ve düşünsel gelişmeleri incelediği 
yazısıyla, bir başka açıdan politik islam gündemine 
katıldı. Ayşe Doğu nun, Eylül sayımızda kendisine 
yönelik tepkilere yanıt olarak yazdığı yazıyı, 
üslûbuna katılmamakla birlikte cevap hakkı 
olduğunu düşündüğümüz içüı yayınlıyoruz. 
Kasım ayıyla birlikte, dergimizi daha çok okura 
ulaştırabilmek için mütevazi bir tanıtım 
kampanyasına başlıyoruz. 
Kampanyamızın sloganı, 
"Kadmlar Konuşuyor". 
Bu kampanya için 
bastırdığımız iki afişi, 
büyük şehirlerde, merkezi 
yerlerde sokaklara asacağız. 
Afişimizi asarak 
kampanyamıza katkıda 
bulunmak isteyen 
okuyucularımız bizi arayıp 
afiş isterlerse seviniriz. 
Istanbul 'dakijüyap Kitap Fuarı için de özel bü 
afişimiz var. Fuar'a okurlarımız için hazırlattığımız 
"Mor Koltuk"la katılacağız. "Mor Koltuk"ta oturup 
bizimle sohbet etmek isteyen kadınları Fuar'a 
bekliyoruz. Tüyap'da dergilerimizin yamsıra, eskiden 
Kadm Çevresi yayınlarından çıkıp tükenmiş olan 
ve bizim, "Pazartesi Kitapları" logosuyla yeniden 
bastırdığımız iki de kitap var: Evlilik Mahkûmları 
ve Ben Bir Feministim. 
Geçen ay Ankara'da Pazartesi bürosunun 
düzenlediği ve yüz kadar kadının katıldığı 
yemek ve Antalya'daki okur toplantımız çok 
yararlı, canlı ve eğlenceli geçti. 
Gelecek sayımızda görüşmek üzere. 
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uğrayanlar, soyadma sahip obmavsmar... 

Kadınlar 
konuşuvot 

Ankara ve İstanbul da 
toplantı 
• istanbul'daki ve Ankara'da ki okur 
toplantılarımız 9 Kasım Cumartesi 
günü, saat 14.00'de Pazartesi 
bürolarımızda. 
• Her iki büromuzun adres ve 
telefonlarını arka sayfamızda 
bulabilirsiniz. 

kadmlaı 

umurunda? 
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aliban gelir gelmez, kadınlara yönelik ağır ek 

yasaklar getirdi. Peki daha önce Afganistan'da nasıl 

yaşıyordu kadınlar? Necibullah ve kardeşinin idamım 

gösteren fotoğraf olmasaydı kim düşünecekti bunu? 

Taliban eski hükümetin şeriatım beğenmedi. Kendi 

j şeriatım uygulamaya kadınlardan başladı. Tıpkı daha 

önce, şeriatı uygulamak üzere Kabil'e girdiğinde evleri basıp 

kadınlara tecavüz eden eski yönetimin taraftarları gibi. 
Geçtiğimiz ay boyunca Afganistan'daki siyasal 

değişiklik ve bunun kadınlar için anlamı Türkiye'nin 
gündemini epeyce işgal etti. Bunda bugünkü başba-
kanın, kendini, Afganistan'daki gibi şeriatla bağlan-
tılı değilse bile islam'la bağlantılı olarak tanımlayan 
bir politik partiden olmasının etkisi büyük tabii. Af-
ganistan ve Taliban bizim aklımıza ister istemez, "Ya 
buradakiler ne yapar?" sorusunu getirdi. 

Afganistan'la ilgili olarak bu sayıda okuyacağınız 
bilgileri bir erkek gazeteci arkadaşımızdan, Mete Çu-
bukçu'dan edindik. Çünkü kadın gazetecilerin Afga-
nistan'da çalışmaları neredeyse imkânsız. Çünkü ar-
tık kadınların çalışması, hatta sokakta dolaşmaları 
düzenlemelere bağlanmış durumda. 

Türkiye bu konuyu kendi gündemiyle bağlantılı 
olarak tartıştı. Laiklik yanlısı birçok yazar, îslami ya-
zarların, politikacıların bu olanları yorumlamasını is-
tediler haklı olarak. Onlar da Islamm çeşitli yorum-
lan, uygulamalan arasındaki fark lan anlattılar. 

Afganistan'da yaşananlar, son on bir yılını kor-
kunç bir savaşın içinde geçirmiş, herhangi bir şekilde 
bağımsızlığını kazanamamış, uyuşturucu ticaretin-
den başka gelir kaynağı olmayan bir ülkenin ağır, 
acılı kaderinin bir parçası. Ama bütün acdı kaderler 
gibi en ağır yükünü kadınlann sırtına yüklüyor. Dün-
yadaki çeşidi güçlerin mücadelelerinin arasından sıy-
nlan bir iktidar, çoğunu savaşm dul bıraktığı kadın-
lan iyice çaresizleştiriyor. 

Afganistan'daki kadınlar, kendi kaderlerini belir-
leme konusunda, başka ülkelerdeki hemcinslerinden 
daha da elleri kollan bağlı bir durumdalar. 

Bütün yönetimler, bütün yasalar, bütün buyruk-
lar, bedeli ne kadar ağır olursa olsun tartışılabilir, 
değiştirilebilir. "Tarih, zalimlerin yasalarının, buy-

ruklarının ağır ve acıh bedeller ödenmek suretiyle 
sorgulanıp değiştirilmesidir," diyenler en haklı yo-
rumlardan birini yapıyorlar, işte Afganistan'daki re-
jimin ve dine dayanan başka mezalimlerin vehameti 
burada. Onlann zulümlerine dayanak ettikleri buy-
ruklar, isyan edilebilir bir ölümlünün değil, Tan-
n'mn ölümlüler tarafından yorumlanan, dayatılan 
buyruklan. Ve iktidara gelen ve tabii ki ölümlüler-
den oluşan her ekibin birbirinden farklı olarak yo-
rumladığı ama Allah'ın buyruklan olarak dayatıp 
genellikle de zulümle uyguladığı toplumsal düzenek-
ler. (Allah'ın bu kadar çok zulüm emrettiğine insa-
nın inanası gelmiyor!) Böyle tartışılmaz bir güce da-
yanan bir meşruiyet kadar tartışılabilir bir şey ola-
maz. 

Dünya nüfusunun çoğunluğu Tann'ya inanıyor, 
muhtgmel jri. Kendini Tanrıtanımaz olarak tanımla-
yanlar sadece Türkiye'de azınlık değiller. Ama haya-
tımız, en ince noktasma kadar en "tartışılmaz" de-
ğerlere sırtım dayayanlarca düzenlendiğinde yaşadı-
ğımız ülkede, hayatımızda arzuladığımız hiçbir deği-
şiklik, hiçbir özgürleşme mümkün olamıyor. Türki-
ye'de örtülü kadınlann kamusal hayatta karşdaştık-
lan zorlukların farkındayız. Ama Afganistan'da ka-

bazılannın tercih ettikleri bir hayat tarzım zorbalık-
la başkalanna dayatmalan sözkonusu orada. Kadın-
lann bütün dünyada ve Türkiye'de laiklik sınırlarına 
hapsedilemeyecek özgürlük talepleri var. Ama Afga-
nistan'da da görüyoruz ki şeriat, kadınlar için her 

J türlü özgürlük talebinin önünde duruyor. Taraftarla-
! nnm benimsediği ve yaşamak istediği hayat tarzı iti-
barıyla. değil, "vatandaşlarına dayattıklanyla. Üste-

lik Afganistan'da şeriat uyguladığım söyleyen ilk ik-
tidar değil Taliban. Şah Mesut'un başında olduğu es-
ki yönetim de şeriat uyguladığı iddiasında. Ama Me-
te Çubukçu'nun anlattıklanndan da göreceğiniz gibi, 
Taliban gelir gelmez, şeriat kadınlara yönelik ağır ek 
yasaklar getiriyor, buna karşılık eski yönetim zama-
nında ise, şeriat getirdiklerini söyleyenler evlere girip 
kadınlara tecavüz ediyorlar. Afganistan'da yıllardır 
yaşanan savaşm ve iktidar değişikliklerinin ne kada-
n inançla, ne kadan farklı dünya güçlerinin çıkar ça-
tışmalanyla açıklanır, o ayn ama, açık olan her gele-
nin kadınlara yaptıklanm Allah adına, şeriat adma 
yaptığını iddia etmesi. Mete Çubukçu'nun anlattık-
lan çok çarpıcı. 

- Afganistan'daki iktidar değişikliğinden ka-
dınların nasıl etkilendiğini anlatır mısın? 

Afganistan'a gittiğimde çok şaşırdım hakikaten. 
Bize çok uzak, çok farklı bir yerdi. Necibullah'ı as-
masalardı, olay bu kadar medyatik bir şekilde yansı-
tılmasaydı, hiç kimse dönüp Afganistan'da ne oluyor, 
Taliban gelmiş, iktidar değişmiş, hatta kadmlara yö-
nelik baskılar arttınlmış diye düşünmeyecekti; çok 
da insanlar seslerini çıkarmayacaktı açıkçası. Çünkü 
kadınlann hikâyesi daha dün başlamış bir şey değil. 
Ama o fotoğraf tüm dünyanın ve özellikle de Türki-
ye'nin dikkatini oraya çekti. Orada aslında Tali-
ban'ın yaptığı tabii bir önceki iktidara nazaran daha 
ağır kadınlar açısından. Biliyorsunuz, çahşmalannı 
yasakladılar. Eskiden çalışan kadınlar ve tırnak için-
de aydınlar, fotslar döneminden kalma. Çünkü Çus-

dar^ döneminde kadmlar çalışma hayatına daha çok 
sokulmuş,/doktorlar, hemşireler, öğretmenler. Tali-
ban'dan Önceki şeriat hükümeti döneminde, çalışma-
lan serbestmiş. Bürolarda, hükümet dairelerinde, 

Gelen gideni a 



Fotoğraf: A . Aşçı 

hastanelerde çalışıyorlarmış. 
- Giyim konusundaki düzenleme nasıl? 

Şimdi orada çeşitli kıyafetler var. Bü kısmı bizim 
bildiğimiz şeyler, çarşaf filan, bir kısmı çadır,"çado" 
diyorlar. Tamamen kapalı ama göz kısmında bü pen-
cere var, kafes gibi. Bü de kırsal alandakiler büaz da-
ha rahat aslında. 

- Önceden de böyle mi giyiniyorlarmış? 
Mesela Fatih'i gözümüzün önüne getirirsek, çar-

şaflı kadınlar, kapalı kadınlar... Bü de geleneksel 
Islamı yaşayan teyzeler filan vardır; örtülüdür ama 
başörtüsü çok da eğreti durur yani pek de önemli de-
ğildü belki onun için tarlada filan çalışırken; bü alış-
kanlıktır. Kırsal alanda, yani Kabil dışında, böyle bü 
sürü kadın gördüm, başı bağlı ama yüzü açık. 

- Bu hükümetten önce yüz açık gezilebiliyor 
muymuş? 

Herkes kapalı ama o çadırı giymek zorunda değil 
herkes. Yüz açık ama çarşafla ağzmı da kapatıyor. 
Şimdi o çadın giyme zorunluluğu konmuş. Daha ön-
ce çadırla gezenler için pek bü şey yok, onlar zaten 
alışık, onlar çıkıyorlar. Fakat eski hükümet dönemin-
de bu çadırı giymeyenler dışarı çıkmıyorlar. Hâlâ çık-
mıyorlar. Korkuyorlar. Tavır koyanlar olduğunu da 
söylediler ama esas neden korku. Bir de o çadın giy-
memek. Orada kadın sayısı erkek sayısından çok da-
ha fazla. Yaklaşık on bü yıldır savaş var. Ve bayağı 
bir savaş. Mesela Bosna'yla karşılaştırdım, Afganis-
tan'daki yıkım korkunç. Tek bü ev sağlam kalmamış. 
Dünyanın çok uzak bü yeri, bırakılmış artık, hakika-
ten hiçbir şey yok. 

- Neyle geçiniyorlar? 
Uyuşturucu. Bütün hükümeder, bütün gruplar, 

Islami örgütler, hepsinin gelir kaynağı uyuşturucuya 

dayanıyor. Uyuşturucu olmadan o ülke olmaz çünkü 
başka hiçbü şey yok. Haşhaş yetiştiriyorlar, bütün 
dünyanın kaynağı orası, bir de denetimsiz olduğu 
için. Asıl uyuşturucunun olduğu yer, Taliban'ın bu-
lunduğu aşağı taraf. Amerika'nın bu iktidara, uyuş-
turucuyu keseceksiniz ve İran'a karşı tampon olacak-
sınız dediği söyleniyor. Zaten bu mücahitleri bizzat 
Amerika'nın eğittiğini, savaşı .onların başlattığım 
söyleyenler var. {et*. ? 

- Pakistan'ın ne çıkarı var. 
Iran meselesi. Dış politikada çifte kontrol diye bü 

şey var ya. Amerika fazla güçlendiğini hissediyor. Af-
ganistan'la blok oluşturmak istiyor. Çünkü Pakis-
tan'da çok fazla göçmen var. Sovyetler döneminde 
kaçan, islâmi grupların kendi arasındaki mücadelede 
kaçanlardan yaklaşık bir milyona yakım Pakistan'da 
yaşıyor. Zaten Taliban'ın örgütlü ilk filizlenmesi de 
bunlardan, Pakistan'daki medreselerden başlıyor ve 
orayı kullanıyor. Çok yakın, sının var. Amerika ora-
ya bizzat müdahale edemez. 0 yolu kullanıyor, Pa-
kistan üzerinden. 

- Sovyet işgâli kadınlar açısından biraz açı-
lım sağlamış galiba. 

Tabü, tabü. Mesela okullar açılıyor, daha insani 
konutlar yapılıyor, ilk olarak Necibullah döneminde 
yapdmaya başlanmış. Subaylan, devlet görevlilerim 
yerleştirmişler. Kültür merkezleri, ufak tefek fabrika-
lar, ekonomiyi harekete geçüecek şeyler yapılmış. Dı-
şanyla daha fazla bağ kurulmuş. Doktorlar Sovjetik 
ülkelerde eğitüiyormuş. Kadınlar da çalışma hayatı-
na girmiş. Geleneksel olarak örtünme zaten var. Ama 
çadır Taliban'la zorunlu olmuş. Bir de çadır pahalı 
bü şey. Hakikaten alamıyor, parası yok. Alamıyor ve 
dışan çıkamıyor. Kabil'de, Taliban'ın denetlediği 

yerlerde bir çadır yoğunluğu var. Dışarda o kadar 
yok. Bütün bunların getirdiği bü şey var kadınlar ko-
nuşamıyor, konuşmaktan korkuyorlar. Zaten o kadar 
uzun yıllardır böyle yaşıyor ki kadınlar, çok da söyle-
yecek şeyleri kalmamış çünkü gerçekten hayat yok. 

-Kocıni! ölmüş,- çocuğu ölmüş, sakat kalmış, yiyecek 
yok, korkunç bir pislik ve hastalık. 

- Kadınlara bu yasakları getiren Taliban ülke 
politikasıyla ilgili ne gibi genel önlemler getirdi? 

Ben size getirilen yasakları söyleyeyim: Kadınlar 
çalışamaz. Batıyla her temaslannda, "Hayır, böyle 
bü şey yok, işlerine dönmelerini serbest bıraktık " di-
yorlar ama aslmda bırakmıyorlar. Mesela dışişleri ba-
kanlığına gittik hiç kadm yoktu, işler de hakikaten 
çok aksamış durumda. Devlet dairelerinde, bakanlık-
larda çalışan çok kadın varmış ve işler durmuş şu an-
da, hiçbü şey yapılmıyor. Kadınlar arasında dil bi-
lenler var. Kız çocukları okula gidemiyor. Erkekler 
sakal bırakmak zorunda. Televizyon yasak, yaym 
durdurulmuş. Bir tek radyo var, onda da dini yayın 
yapdıyor. Video yasak, kamera yasak, fotoğraf maki-
nası yasak, binlerce videoyu kırmışlar, iki yıldır Tali-
ban ülkenin aşağısında var. Oraya ilk geldiklerinde 
de bu yasakları uygulamışlar. Bir süre sonra koşulla-
ra göre değiştireceklerini söylemişler, kadmlann tek-
rar çalışmaya başlayacağını söylemişler ama yapma-
mışlar. Burda da sıkıştılar. Bir mekanizma kurup gö-
türecek üısanlan yok. "Bizi dünya tanısın, zamanla 
biz bunları değiştireceğiz" filan diyorlar. 

- Ekonomik ya da politik vaadleri yok mu? 
Hayır, söyledikleri şu: Önceküer şeriattan saptı. 

biz şeriatı uygulamak için geldik. Ama insanların 
söylediği bü şey var, "Bundan öncekiler çok fazla ezi-
yet yapıyorlardı, her çatışma döneminde evlere girili-
yordu, yağma edüiyordu, zaman zaman kadınlara te-
cavüz ediliyordu. Bunlar kimseye dokunmadılar,evle-
rimize girmediler." Aslmda pek bü farklan yök. Ta-
liban fazladan bir takım katı kurallar getirdi. Soma 
şöyle bü durum var. Bü sürü kadın kocasını kaybet-
miş, oysa kocasının eline bakıyor. Dışarı çıkamıyor, 
çalışamıyor. Binlerce dul var. Kızılhaç'ın önü her gün 
dolu duî kadınlarla; karne almak için bekliyorlar. 
Çoğu alamıyor. 

-Kadınlar ne için çıkıyorlar dışarıya. 
Alışveriş yapıyorlar, başka şey için pek de çık-

mıyorlar. Dışarda ne yapacak zaten, bü şey yok. 
Kadınlan en yoğun gördüğüm yer pazarlar bü de 
Kızılhaç'ın kapısı. Kentin dışında var kadınlar, tar-
lalarda filan çalışanlar. Kadın erkek oranına vur-
duğun zaman kadınlar hakikaten çok fazlaymışlar 
ama sokakta gördüğün kadın çok az. 

- Güçlü bir Afgan milliyetçiliği var mı? 
Güçlü bü Afgan milliyetçiliği yok. Din var şu an-

da. Çok uzun yıllardan beri din var, Afgan kimliği 
yok. Orada müli kimlik olması çok zor geliyor bana 
çünkü aşüet bölgeleri var ve orada aşüetler söz sahi-
bi. Sonra dini cemaatler var. Mezhep grupları var. 
Yani Afgan kimliğini oluşturacak ortak bir kimlik 
yok din dışında. 

- Yeni gruplar içinde kadınlarla ilgili bir şey 
söyleyen var mı? 

Hikmet Yarım'ın yasaklara yönelik eleştirileri 
var, "islam bunu gerektirmiyor" diyorlar. Iran bile 
"Islamı karalıyorsunuz" dedi zaten. 

- Günlük hayat nasıl? 
Günlük hayat diye hiçbir şey yok. Kentte bir ke-

re elektrik yok, su yok, yerlerde pis sular akıyor, or-
da apdest alıyor insanlar. Dükkânlarda hiç bir şey 
yok. Kimsede para yok. Birkaç lokanta var, pislikten 
girilecek gibi değil. Zaten saat onda sokağa çıkma 
yasağı var. 

- Eskiden bir televizyon varmış dedin, nasıl 
bir televizyon? 

Altıdan ona, on büe kadar, din ağırlıklı müzik, 
haberler, savaş haberleri verilen tek bir kanal varmış. 
Din dışında, dini uygulamak dışında, onu da ne 
kadar uyguluyorlar bilmiyorum, silâh dışında bir şey 
yok işte. Her yer silâh, her yer mezarlık. 

3 PAZARTESİ 



(JL İntihar etmeleri için hiçbir sebep yoktu w 

Ana-baba ayrılığı, lezbiyen lik, uyuşturucu... doğru 
da olsa bunlardan hangisi ortak bir intihan tek 
başına açıklayabilir? Belki de senaryoları bırakıp, * 
genç, enerji ve hayat dolu kızlara sunulan yaşam 
seçeneklerini, "güvenli", "korunaklı" aile ortamlarını 
bir daha düşünmek gerek. Bir daha, "İntihar 
etmeleri için hiçbir sebep yoktu," dememek için. 

Ekim tarihli gazeteler, cesetleri orman-
lık bir alanda bulunan iki genç kızın 
kuşkulu ölümünden söz ediyordu. Ce-
setlerin yanında bulunan ve on beş ya-
şındaki Çiğdem Bekarlı'ya ait olan 
ajandada yazılanlar ve cesetlerin konu-
mu intihan düşündürüyordu. Çiğdem 
on sekiz yaşındaki Fatma Aysan ı tek 
kurşunla başından vurup cesedi yerleş-
tirdikten soma aynı biçimde intihar et-
mişti. Otopsi raporu, Çiğdem'in par-
maklanndaki barut izi, kızların "ailevi 

nedenlerle1' intihar ettiklerini, ölümlerinden kimse-
nin sorumlu olmadığını(!) ve yanyana gömülmek 
istediklerini belirten notlan, her şey intihara işaret 
ediyordu. Aileler karşılıklı birbirlerini suçladılar. 
Kızlannm intihar etmesi için hiçbir sebep yoktu! 
Arkadaş kurbanıydılar! 

Basın hemen klasik senaryolar üzerinde durdu. 
Çiğdem'in annesiyle babası aynydi: işte size iyi bir 
intihar nedeni. Peki ya Fatma? Uyuşturucu kullanı-
yor olmasınlar, sakın aralarında lezbiyen bir ilişki 
olmasın? Fatma iyi bir aile kızı olarak biliniyordu 
ama Çiğdem'in fazla gezdiği, farklı giyindiği söy-
lendi. 

Fatma'yla Çiğdem'in neden intihar ettiklerini 
hiçbir zaman tam olarak bilemeyeceğiz. Ne Çiğ-
dem'in hatıra defteri, birlikte yazdıkları notlar ne 
de söylentiler bu iki genç kızı ölümden başka bir se-
çenekleri olmadığını düşünmeye iten, böyle bir ça-
resizlik duygusuna hapseden sebebi bize söyleyeme-
yecek. Kesin olan bir şey varsa, bu intihann anlık 
bir hezeyanın değil, günlerce ve gecelerce süren bir 
intihar, bir ölüm fantezisinin, kararlı bir planın 
ürünü olduğu ve genç kızların etrafını saran onca 
insanın böyle bir şeyden en ufak bir kuşku bile duy-
mamış olmaları. 

Fatma'nın ablası Yıldız artık kabullenmiş Fat-
ma'nın "gittiğini". Ama yüzüne derin bir acı çıkma-
macasına yerleşmiş sanki. Soğanlı'da bir apartma-
nın bodrum katında, kısa süre önce Fatma'nın ya-
şadığı evin kapısı önünde 
konuşuyoruz onunla, bizi 
içeri almak istememesini 
ve basına karşı duyduğu 
öfkeyi anlayarak ve acısını 
tazeliyor olmaktan utana-
rak. Kız kardeşinin nasıl 
hayat dolu, nasıl iyi bir in-
san olduğunu anlatıyor bi-
ze. Onu ölüme gideceği 
gün son gördüğünde, şarkı 
söyleyerek ortalığı siipür-
düğünü, onda hiçbir deği-
şiklik görmediğini, başlan-
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gıçta öldüğüne kesinlikle inanmadığını söylüyor. 
Fatma kendi isteğiyle okuldan aynlmış. Bir ara ça-
lışmak istemiş, engel olmamışlar, bir süre sonra 
kendisi vazgeçmiş. "Ben evde oturmayı seviyorum," 
diyormuş. Ailede sıradan anlaşmazlıklar dışında 
hiçbir sorun olmadığım, aile baskısı olmadığını an-
latıyor ısrarla, Fatma'nın genç bir erkekle çekilmiş 
kalp çerçeveli bir fotoğrafını gösteriyor bize, belki 
lezbiyen suçlamalanna karşı bir kanıt bu, belki de 
aile baskısı olmadığına. Çiğdem ve ailesi kısa süre 
önce taşınmışlar apartmana ve Fatma'yla çok yakm 
arkadaş olmuşlar. "Bizden biraz farklıydı giyimi fi-
lan, ama bize uyum sağlamaya çalışıyordu, iyi bir 
insandı. 'Çok geziyor' filan dediler hakkında, öyle 
bir şey yok, biz bir şeyini görmedik," diyor. Fat-
ma'yla Çiğdem günlük temizliği ortak yaparlarmış, 
önce birinin sonra öbürünün evi. Akşamüstü Fat-
ma'larda birlikte çay içerlermiş, her gün biri çayla 
yiyecek bir şeyler alırmış. Son günlerinde evden çı-
karken söyledikleri gibi, Fatma'nın kardeşini okul-
dan almaya birlikte giderlermiş bazen. Ailelerle, 

komşularla, akrabalarla 
kuşatılmış, bir apartma-
nın sınırlan içinde yaşa-
nan iki kişilik bir dünya 
sanki, kalabalıkla çevrili 
iki kişilik bir yalnızlık. 
Fatma'nın ablası ısrarlı, 
"Fatma'nın intihar et-
mesi için hiçbir sebep 
yoktu". 

Fatma'nrn kendi ter-
cihi olduğu söylenen 
"korunaklı" aile orta-
mından Çiğdem yoksun & I 3 i 

gibi görünüyor. Annesi cesetlerin bulunmasından 
hemen sonra, iki polisle gelip taşınmış evden, iş ye-
rini de kapatmış. Çiğdem'in ne annesine ne babası-
na ulaşamıyoruz. Ama onun hayatının pek de ken-
di tercihlerinden oluşmadığını gösteren bir hatıra 
defteri var elimizde. 20 Eylül'den 29 Eylül'e dek 
mutsuzluğunu ve ölüm isteğini ifade ettiği, son gün 
tek tek tanıdığı herkese okutulmak üzere veda me-
saj lan bıraktığı bir defter. Herkesten, annesinden ve 
babasmdan da çok sevdiği, bazen de "tek sevdiğim 
insan" diye sözettiği dedesi ölüp. gitmiş ona sorma-
dan. Annesi ve babası ayrılmışlar, yine ona sorma-
dan. Her sayfada sitem, acı, sevgisizlik (özellikle 
babasma yönelik) ve anlaşılmama iddiası, umut-
suzluk ve ölüm isteği. Bir de belli ki kendisine çok 
ağır gelen bir ithamdan, bir haksızlıktan kurtulma 
isteği. Elif teyzesine yazdığı not: "Ben öldüğüm za-

man kızoğlankız olduğumu mutlaka otopsi 
raporuyla çıkartın, ihmâl etmeyin, sonra 
demesinler orospu olarak dünyaya geldi 
orospu olarak gitti demesüder ve raporu 
benim yapamadığımı senin yapmanı istiyo-
rum. Herkezin, başta anamın babamın 
soma da üstüme daire koyan Memet enişte-
min yüzüne vurursun teyzecim." 

Aynı apartmandaki komşu kadından 
öğreniyoruz: Çiğdem sessiz sakin, herkesle 
özellikle de çocuklarla arası iyi olan, çok 
da güzel bir kız. O da, "Gezdiğini söyledi-
ler, ben görmedim, ne zaman görsem bal-
konda tek başına oturur, sigarasını içer, 
yazıp dururdu,' diyor. "Balkondaki saksı-
da izmaritleri hâlâ duruyor". Komşular 
onu büyük bir okulda okuduğu için çok 
çalışıyor sanıyorlarmış, o ölüme gitmeden 
önce veda notlannı yazarken. Okuldan ay-
nlmış, dışardan bitirmeye çalışıyormuş. 

Okuldan aynlmak kendi tercihi miydi acaba, yok-
sa o ağır ithamla bir ilgisi var mı? Aşk ve hasret do-
lu bir şiir yazdığı o Zeki adlı çocuk okuldan mıydı? 
Ya bu mahalleye taşınmak? On beş yaşm coşkusu-
nu ve enerjisini bir apartmanın balkonunda kalem 
kâğıt ve sigarayla tüketmeye çalışmak umarsızca! 
Ve derdini anlatamadığı insanlardan intikam al-
mak belki de, bir bekâret raporu bir de kendi 
hayatıyla; öldükten sonra sevilmek, anlaşılmak 
için! 

Çiğdem'le Fatma'nın intihar sebeplerini hiç bir 
zaman bilemeyeceğiz. Biri çıkıp da onlann dünya-
larına girebilseydi, onlara ölüm dışmda bir seçenek 
gösterebilşeydi, yıllar sonra "o zamanlar"ı düşün-
düklerinde gülebilselerdi keşke. Ama çevrelerini sa-
ran o kalabalıktan bir tek kişi bile sızamadı onlann 
çaresizliklerine. Ana-baba ayrılığı, lezbiyenlik, 
uyuşturucu... doğru da olsa bunlardan hangisi or-
tak bir intiharı tek başma açıklayabilir? Belki de se-
naryolan bırakıp, genç, enerji ve hayat dolu kızlara 
sunulan yaşam seçeneklerini, "güvenli", "korunak-
lı" aile ortamlarını bir daha düşünmek gerek. Bir 
daha, "intihar etmeleri için hiçbir sebep yoktu," de-
memek için. 

Çünkü o seçenekler ölümü seçtirebiliyor ve o 
sevgi dolu, himayeci aile fertleri, burunlannm di-
binde yaşanan yalnızlıktan, çaresizlikleri sezmiyor-
lar büe. 

"Merhaba, ben Çiğdem. Bugün ayın 20'si ve 
saat 10:25. 

Hayata, insanlara küsmüş bir genç kızım. Ha-
yattan, insanlardan bir beklentim yok. Tek beklen-
tim birazcık olsun mutluluktu onu da bulamadım ve 
şuna inanıyorum ki bulamayacağım." 

Filiz Koçali, Nesrin Tura 



RAMİZE ERER 

— 

Ramize Erer, mazereti nedeniyle Tüpçü yü bu ay çizemedi. Ramize'nin daha önce başka bir dergide yayınlanmış 
karikatürüyle idare edeceğiz artık. Ama merak etmeyin, Tüpçü gelecek ay yine bizimle birlikte olacak. 
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Kadınlar aras 

P 

Hiçbir şey birden bire olmadı 

1 

W 

Heinrich Böll Vakfı ve Kadının insan Haklan 
Projesi tarafından geçtiğimiz ay istanbul'da 
düzenlenen Sınırlar Ötesi Kadın Dayanışması 
toplantısında çeşitli ülkelerden kadınlar biraraya 
geldi, iki gün süren toplantılarda din, islam, 
milliyetçmk, etnik kimlik, barış vb. konularda 
görüşlerini anlattılar, tanıklıklarım aktardılar. 

Toplantının ilk konuşmacısı Ce-
zayirli Marieme Helie Lucas sözle-
rine şöyle başladı: "Geriye dönüp 
baktığımda hatırladığım ilk şey, 
önce trafik kazaları artmıştı, insan-
lar bübülerinin ölümüne yol aça-
cak denli kuralları tanımaz, sabır-
sız olmuştu." Ve toplantı boyunca 
çoğu kadının vurguladığı gibi Ce-
zayü'de de hiçbü şeyin büden büe 
olmadığını anlattı. Cezayü Üniver-
sitesi Sosyal Bilimler Bölümünde 
öğretim üyesi olarak çalışmış olan 
sosyolog Lucas artık Fransa'da ya-
şıyor ve Women Living Under Müs-
lim Laws (WLUML) (Müslüman 
Yasalar Altında Yaşayan Kadınlar) 
Örgütünde Eşgüdüm grubu üyesi 
olarak çalışıyor. "Ramazan'da biri 
oruç tutarken diğerinin yemek ye-
diği çocukluğumun Cezayir'i artık 
yok," diyerek konuşmasım sürdü-
ren Lucas, artık Ramazan'da fena-
lık geçüen yaşlı bir adama değil su 
vermek, su istediği içüı ite kaka po-
lise teslim edildiğini anlattı. 

Cezayir, Pakistan, Hindistan, 
Filistin, Özbekistan, Iran, Bangla-
deş ve Türkiye'nin Güneydoğulun-
dan kadınların kendi deneyimlerim 
aktardıkları bu toplantılar 11-12 
Ekim tarihlerinde istanbul Rich-
mond Hotel'in toplantı salonların-
da yapddı. ilk gün öğleden soma ve 
ikinci gün sabahtan itibaren tek bir 
salonda gerçekleştirilen konuşma-
lar ikinci gün öğleden soma atölye 
çalışmaları halinde sürdü, akşam 
üzeri yeniden hep bü araya gelen 
kadınlar, bütün bu konuşmalar bo-
yunca çıkan sonuçlan özetlediler ve 
PAZARTESİ 6 

Afgan kadınları ile dayanışma için 
ortak bü metne imza attılar. Özel-
likle yurtdışından gelen misafir ka-
dınların kendi deneyimlerini, neler 
yaşadıklarım ve neler yaptıklanm 
birinci elden dinlemek ilginçti. Ço-
ğunun geleneksel kıyafetlerini giy-
meleri de dikkat çekiciydi. Müslü-
man toplumlarda kadm harekederi 
ve yerel direniş biçimleri üzerine 
konuşan Pakistanlı Feride Şahid, 
konuşmasmda Pakistanlı bir kadı-
nı örnek verdi; Pakistan'da ikinci 
bir kadınla evlüik belli sınırlar için-
de yasaldır. Çoğu yerde bu sınırlar, 
kurallar uygulanmıyor ve erkekler 
eve ikinci kadını da getiriyor, işte 
yeni doğum yapmış bü kadının ko-
cası ikinci bü kadım eve getirince 
kendince bü çözüm bulur, nasd 
mı? Onlara çay yapar ve çaylarının 
içine de kendi sütünden katar, ko-
casıyla kadın çayı içtikten soma, 

durumu açıklar, "Siz artık kardeş 
oldunuz, ben de sizin anneniz sayı-
lının". Adam müthiş bozulur, der-
hal yerel yöneticilere başvurur, yö-
neticiler karan açıklar, "Kadm ke-
sinlikle hakh"dır. Ve daha bunun 
gibi nice örnek. Şahid, askeri dik-
tatörlük altında kadınlann sokağa 
dökülerek gasp edilen haklannı ko-
rumak için nasıl mücadele ettikle-
rini de anlattı. Farklı kültürler, Is-
lamı yaşarken görülen farklılıklar 
ve kadınların bunlara karşı tavn. 
Müslüman toplumun daha yoksul-
laştığı, kadınlann denetim altında 
tutulduğu Filistin, Bagladeşli ka-
dınlarla Pakistanlı kadınlar arasın-
daki ilişkiler ve yıllar soma Pakis-
tanlı kadınlann Bangladeşlilerden 
özür dilemesi, Iran örneği ve Türki-
ye'nin Güneydoğu'sundan gelen on 
kadının anlattıklan; on iki yddır 
süren savaşta, kendi dillerini bile 
konuşamayan kadınlann yaşadık -
lan. Tanıklıklann ve deneyimlerin 
aktanlmasının ne kadar önemli ol-
duğu ve paylaşacak ne çok şeyimi-
zin ortaya çıktığı sıcak, verimli ve 
"yeniden bir araya gelelim" dilek-
leriyle biten bü toplantı. Biz de Pa-
zartesi olarak takip ettiğimiz bu 
toplantılarda tanıştığımız kadınlan 
ayn ayn kendi hikayeleriyle dünya 
sayfalarımızda tanıtmaya çalışaca-
ğız. 

^ ^ on yirmi yılın ürünü olan 
-daha öncekilerin içeriği 

^ F islamcı kadınlann duruşu 
^ ^ ^ ^ ^ bakımından farklıydı-

kadınlar arası laik-tslamcı 
^ ^ ^ B kutuplaşması, üzerinde 

^ m düşündüğüm bü konu. Sı-
urlar Ötesi Kadın Dayanış-

ması Paneli bu konudaki düşünceleri-
mi toparlama ve geliştirme fırsatı ver-
di. 

Şimdi, ortada kadınlann gündelik 
yaşamlanna ilişkin laik kadınlarla is-
lamcı kadınlar arasında bü görüş ay-
rılığı olduğu çok kesin. Ancak, bu ay-
rılığın sınırlarını iyi çizmek lazım. La-
ikliği savunan kadınlar islamcılardan, 
kadınlann vatandaşlık haklan ve Isla-
mm patriyarkal uygulamalan (poliga-
mi, talak, örtünme vb.) bakımından 
aynlıyorlar. Feministlerin hemen çoğu 
laik olmakla birlikte onlan ayn bü 
kategori olarak alma eğilimindeyim. 
Laik kadınlar islam devletine ve şeri-
ata, kadınlann sokağa çıkma, dışarda 
çahşma, yasa önünde eşitlik vb. gibi 
temel vatandaşlık haklarını çiğnediği 
gerekçesiyle karşı çıkıyorlar. Şeriatın, 
kadınlan derinden etkileyen poligami 
(kocanın çok eşliliği) ve talak (erkeğin 
kadına üç kez 'boş ol' demesiyle olu-
şan Islami boşanma) ve tesettür (ör-
tünme) gibi kurallarına ise laiklerin 
tümden karşı olduklan malum. 

Sonuç olarak laiklerle islamcılar 
arasındaki fark siyasal rejim biçimi 
olarak laik bü devleti savunanlarla, 
islamcı bü devleti (bazen yönetimleri) 
savunanlar arasındaki farktan ibaret 
bence. Hepsi bu kadar. Feministler ise 
çok daıha farkJl-bir yeiste duruyor. La-
ikliği kadınlann en temel vatandaşlık 
haklannı sağladığı için elbette savu-
nuyorlar ancak programlan bununla 
sınırlı değil. En genel şekilde söyler-
sek, kadınlann kurtuluşunu öngörü-
yorlar; kadınlan ezen erkek egemen 
ve patriyarkal sistemin son bulması 
için çaba harcıyorlar, eşitsizliklere 
karşı direniyorlar vb. 

Müslüman nüfusun yoğun olduğu 
ülkelerde sık yaşanan kadınlar arası 
laik-Islamcı karşıtlığı farklı tonlar 
gösteriyor. Kimi yerde iki grup arasın-
da diyalog ve tartışma ağır basıyor, ki-
mi yerde ucu şiddete varabilecek ça-
tışmalalfbaş gösteriyor. Görebildi; 
kadanyla Türkiye ikinc^Seçenekte 
alıyor ve hatta bu karşıthk~birkutup-
laşmaya dönüşmüş durumda. Şimdi 
isterseniz, Türkiye'de bu kutuplaşma-
nın iki ucunda yer alanların torbala-
rında hangi ideolojik öncüller var, on-
lara bakalım. 

islamcı kadınlar kesimine kısaca 

er 



laik-İslamcı kutuplaşması: 
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Laiklerle islamcılar arasındaki fark 
siyasal rejim biçimi olarak laik bir 
devleti savunanlarla, islamcı bir devleti 
savunanlar arasındaki farktan ibaret. 
Hepsi bu kadar. Feministler ise çok 
dana farklı bir yerde duruyor. ı 
değinmek yeterli olacak saııırım. He-
plmizirı badiği gibi onlaFIsTamcı er-
kek yoldaşlarının yanında, İslama da-
yalı patriyarkal düzenin yılmaz savu-
nucuları olarak yer alıyorlar. îslam-
laştırmayla programatik bir sorunları 
yok -ya da henüz oluşmadı. Poligami 
ve talak gibi konularda ise Medeni 
Kanun cepte olduğu için, tartışmaya 
bile girmeme lüksünü yaşıyorlar. Ör-
tünmeye gelince, bilindiği gibi İslamcı 
erkeklerin Baü'ya karşı simgesel dü-
zeyde kullandığı tesettürü ve kara 
çarşafı "kanlarının son damlasına ka-
dar" savunuyorlar -ya da simgeleme-

t 
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nin nesnesi haline geldiklerini 
unutuyorlar. Bütün bunlara ek 
olarak "Islamı yaşamak" adı 
altındaki, gündelik yaşamda 
erkek egemenliğini pekiştirme 
programlan uyannea, kadınla-
nn evde nasıl iyi bü Müslüman 
anne ve eş olacaklan üzerine 
tüm yaratıcılıklarını kullan-
maktan çekinmiyorlar. Bu ke-
simde yer yer feminizan eleşti-
rilere rastlansa da bu tür çıkış-
lar erkek ideologların "dirayet-
li" tutumlarıyla bertaraf edile-
biliyor (Bakınız: Abdunahman Dili-
pak'ın yazılan). Kısaca, İslamcı ka-
dınlar bugün için erkeklerin yolundan 
aynlmaya pek niyetli gözükmüyorlar. 
İranlı kadın arkadaşların yer yer uy-
gulamaya başladıklan 'islam'ın femi-
nizasyonu' politikalarından bile he-
nüz çok uzaktalar. Dıştan bakışta Re-
fah'ın programı onlan anlatmaya ye-
terli. (Fazladan olarak, Refah'ın Ya-
hudi düşmanlığının ikilik düzeyine 
ulaşmasma da hiç bü itirazlan yok. 

Hatta Mektup gibi dergilerde bizzat 
kendileri basbayağı Yahudi düşmanlı-
ğı yapıyorlar.) Bugün için karşımıza 
"Kadının kurtuluşu islam'dadır" gibi 
bü önermeyle çıkmıyorlar -feminiz-
min güçlü olmasından ötürü olsa ge-
rek. Daha çok 'islam'ı yaşamak' prog-
ramlarına enerji harcadıklarını görü-
yonım. Bütün bunlara rağmen, ide-
olojik sorunlarının esasmı feminizm 
teşkil ediyor, ideolojik olarak feminiz-
me göre konumlanıyorlar, laikliğe gö-
re değil. Bu konumlan, bizim yani fe-
minisderin onlan erkek Islamcdardan 
ayn bir grup olarak almamızı gerekti-

riyor. Politik duruşlarında ise 
laikliğe karşı konumlanıyor-
lar- Refah gibi erkek egemen 
bü partinin siyasal programı 
dışına çıkmalan mümkün de-
ğü şu anda. Aynca ben, is-
lamcı kadınlar arasında femi-
nizmin tezlerinin etkili oldu-
ğunu düşünüyorum. Kimi 
yazar ve militanlarının önem-
li bü kısmı toplumsal cinsiye-
tin pekâlâ farkında. Ancak 
bu, ideolojik bü çıkışa neden 
olacak düzeyde bü etkililik 

ya da farkındalık değil, islamcı ka-
dınlar bu farkındalığı feminizme kar-
şıt tezler üretmek üzere kullanıyorlar. 
Üstelik, Islami harekette sözlerinin 
ağırlığı ve örgüdenme potansiyelleri 
bu çıkışı yapacak denli güçlü gibi gö-
zükmüyor -en azından, bü tane bile 
kadın milletvekilleri yok! Şimdilik, 
erkek Islamcılann "kontrol grubu" 
olarak kullanması için, feminizme zıt-
lık pozisyonlannın oluşturduğu "ha-
yatın içinden" örneklem üretiyorlar. 

Gelelim laik kadınlar kesimine, iş-
te bu alan daha dikkatli bü gözlemi 
ve aynmlan gerektiriyor. Çünkü bu-
rada laikliğin yanı sıra, çerçevesi ilk 
bakışta fazla belli olmayan bü "kadın 
haklan" kavramı yer ahyor. Daha 
doğrusu, 70'lerden bu yana yeni dal-
ga feminizmin bu kavramın anlamım 
radikal bir biçimde değiştirmesinin 
meyvelerini paylaşıyorlar ama hiçbü 
şekilde değişikliğe uğramamışlıklannı 
açık etmeden ve gizli gizli anti-femi-
nizm yaparak. Kimlerden mi söz edi-
yorum? Kemalist kadınlardan. Evet, 
adı üstünde bu grup kadın, laik ka-
dınlar kesiminin en önde gelenleri, 
hatta motoru. Nerede görseniz "yük-
selen islam tehlikesinden" söz ediyor-
lar. Ama nedense Kürtlere karşı ırkçı-
lık ve soykınm boyutuna varan uygu-
lamalar, Refah'a karşı askeri darbe 
beklentileri ya da Kürt milletvekilleri-
nin kadınlan da dahil Meclisten dışa-
n atılmalan gibi "tehlikeler' in lafını 
bile açmıyorlar. Kemalist kadınlann 
milliyetçiliğe, Türkçülüğe ve devletçi-
liğe dayanan 'kadm haklan' anlayışı-
nın esas olarak toplumsal cinsiyet kö-
rü ve anti-feminist olduğunu düşünü-
yorum. Bu kavramın sınırları kadının 
yurttaşlık haklanyla çizümiş. 'Laiklik 
ve kadm haklan' potası içinde Kema-
listlerin bizlere sunduklan; ırkçılık 
boyutuna ulaşan bü Türk milliyetçili-
ği, azınlıklara duyarsız, "yüce Türk 
devletinin ve vatanın bölünmez bü-
tünlüğüne" sonsuz bağlılık, askeri 
darbelere hoşgörü, Türk SüalılTTuıv^ 
vederi'ne duyulan hayranlık, aile ku-
rumunun yüceltilmesi gibi politik tu-
tumlardır -bu liste uzatılabilir. Kema-
list kadınlar islam patriyarkasına 
karşı çıkarken, Kemalist patriyarka 
ağzıyla konuştuklannın farkında de-
ğiller. 

Kemalistlerin politik eylem biçim-
leri de -doğası gereği- yaratıcılıktan 
son derece uzak. Neredeyse, saatlerini 
tesettürlü kadmlara şiddet uygula-
mak üzere ayarlamışlar ('Başka türlü 
hallolmaz'). Hatta bu halloluş askeri 
darbeyle bile gerçekleşebilü ('Ordu-
muz bunlara izin vermez'), Refah ın 
güçlenmesiyle birlikte ordu/devlet 
destekli karşıt örgütlenmeye hazırla-
nıyorlar ('İş başa düştü'). 

Laik alanı kadınlar yönünden Ke-
malistlerin belirlediğini düşünüyo-

rum. Bu belüleyiş derece derece femi-
nistlerin içinde de etkili oluyor. Sınır-
lar Ötesi Kadın Dayanışma Paneli'nde 
bazı feminist kadınlar (daha çok 
Türk kökenliler) sürekli olarak "is-
lam tehlikesinden" söz ettiler, islamcı 
kadınlarla diyalogun ve tartışmanın 
mümkün olmadığını öne sürdüler, 
'bunlarla birlikte çalışamayız' dediler. 
Sanki "tartışma"yla "birlikte çalış-
mak" aynı şeylermiş gibi, islamcı ka-
dınlarla olası bir "diyalogu", "birlikte 
çalışmak" öcüsüyle örtüştürüyorlar-
dı. Üstelik 80 soması feminizmin ka-
zammlannm kendi bağımsız çizgisin-
de ısrar etmekle gerçekleştiğini de 
unutmuş görünüyorlardı! 'Zeminimi-
zi kaydırmayalım' derken feminist ze-
minden değil de laik/milliyetçi zemin-
den söz ediyorlardı. Çünkü aynı ka-
dınlar feminist zemini kaydıracak 
başka hiçbir tehlikeye değinmiyorlar-
dı. Varsa yoksa islam... Yeteri kadar 
yönlendirilmiş bir tutum... Kemalist 
bombardımana düenemeyecek denli! 
Buna ben, feminizmin değil, Kemaliz-
min ideolojik üstünlüğü derim. En so-
nunda Pakistanlı feminist Farida 
Shaheed dayanamadı ve "Bizim ülke-
mizde tüm demokratik kurumlan yı-
kanlar esas olarak laik süahh kuvvet-
ler oldu" dedi. Gerçekten de, gerek 
Pakistanlı Farida gerekse iranlı fioma 
ülkelerindeki lslamlaştırma sürecine 
feminist açıdan bakıyorlardı ve her 
ikisi de ülkelerinin özgül koşullarında 
islamcı kadınlar olgusunu islamcı er-
keklerden ve hükümetlerden farklı ele 
almak gerektiğini belirtiyorlardı. 

Ben ise, bu alanda ben kendi du-
ruşumu şöyle belirlemek istiyorum: 
Yer yer ırkçılığa varan milliyetçi/laik 
çizgiden bağımsızlığımı mutlaka be-
lülemek, feminizm tonu olmayan bir 
laikliği savunmamak, İslamcı kadın-
lan erkeklerinden -şimdilik- ayn bir 
grup olarak görüp onlarla tartışma-
yı/diyalogu sürdürmek ve ucu şiddete 
varabilecek laik/islamcı kutuplaşma-
sını kabul etmemek. Islamcdann er-
kek-egemen programlarına karşı du-
ruşta şiddetsiz toplumsal muhalefeti 
savunmak ve yürütmeye çalışmak. 
Kısacası feminist eleştiriyi yükselt-
mek. Bugün, lslamlaştırma ile kadın-
lar açısından başa çıkmanın yolu ola-
rak işte bunlan öngörüyorum. 

Yaprak Zihnioğlu 
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İslamcı kadın hareketinin 
bugünü üzerine notlar 

Son Kongre'de açıklandığı haliyle 
Refah Partisi'nin siyasi ilerlemesinin 
yeni aşamasında, toplumun, siyasetin 
ve sağın merkezine doğru yönelmesi, 
üstelik bu yönelişi iktidardayken ilan 
etmesi, İslamcı kadm hareketi için de 
yansımalar barındırıyor içinde. Bu 
yazıda, sınırlı ölçüde de olsa, değine-
ceğim gibi, 1980 lerin ikinci yarısın-
dan 1990'lara doğru taşan, "başörtü-
sü mücadelesinin ana temaları olan 
"mağdurluk", "mazlumluk", "kamu-
sal alandan dışlanma", "kamusal hak 
talepleri" gibi söylem unsurları İslam-
cı kadm hareketinin bir kesimi için 
yerini giderek "yeni bir örgütlenme-
nin ve kurumlaşmanın içinde kadın-
lara açdacak ve kaduılann açacağı 
alanlann tasavvuru ve bu yönde giri-
şimlerin başlatılmasına" bırakıyor. 
Aşağıda örneklerim vereceğim bu ye-
ni eğilimin ilk elde düşündürmesi 
mümkün olan boyut, Refah Parti-
si'nde kadınların yükselemeınesini 
gündeme getirmekle yetinmenin sınır-
lılığı. İslamcı kadm hareketi içindeki 
kummlaşma eğilimleri gösteren yak-
laşımların yanı sıra 1980'lerin ikinci 
yansından bu yana yazarak, eyleye-
rek "daha özgül bir kadm bakış açısı-
nı" o günlerden bu günlere taşıyan bir 
dizi kadın yazar: Cihan Aktaş, Mualla 
Gülnaz, Fatma Karabıyık Barbaro-
soğlu, Yıldız Ramazanoğlu vd. de 
farklı bir alandan sözlerini oluştur-
mayı sürdürüyorlar. İslamcı kadm ha-
reketi içinde bu iki temel yönelişin ve 
bütünlüğün içindeki farklılaşmanın 
oluşturduğu düşünce dünyasını bu 
yazmm sınırlan içinde İzlenim dergi-
sinin "Kamu Alanmda Müslüman Ka-
dın" başlıklı özel sayısında (Eylül 
1996) izlemek mümkün. 

"Kamu Alanında Müslüman Ka-
dın" özel sayısı, hepsi kadınlar tara-
fından kaleme alınmış yazıların başı-
na konmuş olan, bir erkek yazann 
konuyu çerçevelemeye çalıştığı "'is-
lam'da Kadın Bilgisi" ile açılıyor. 
Hayreddin Karaman'ııı temel vurgusu 
kadın konusuna yaklaşılırken, "doğru 
lslami bilginin" rehber edinilmesi. 
Yazar bunun çerçevesini Kuran, sün-
net, içtihadlar, vd. ekseninde çiziyor 
ve "... şartlar gerekli kıldığında bir kı-
sım rollerin değişmesinde, bir kısım 
hizmetlerin her iki cins tarafından da 
ifasında bir sakınca yoktur" diyor. 
Oysa aynı dergideki bir dizi yazı, rol 
değişiminin kabulünün ötesinde is-
lamcı kadınlar için gündeme gelen bir 
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Son on yıl içinde toplumun ve kaduılann gündeminde 
önemli bir yer kaplayan, yeni İslamcı kimliğin toplumda 
kendini ayrıştırmasının ve kurmasının üzerinde yükseldiği 
boyutu oluşturan İslamcı kadm hareketi içindeki yeni 
farklılaşmalar ve hareketin bütünü içinde varlığını sürdüren 
ortak zeminin kazandığı yeni renkler yeni boyutlar, 
üzerinde durulması ve tartışılması gereken bir alan. 

çok başka boyutu dillendiriyor. Bu 
boyutlar da H. Karaman ın çerçevesi-
ni çizdiği "fıkıh" zeminini aşıyor, 
gündelik yaşamın ve bu kadınlann 
öznel bakış açılannm getirdiği sorun-
lan yansıtıyor. Hemen arkadan gelen, 
Yıldız Karamanoğlu'nun "Didaktik 
Öykü"sü, anlatıcının sesinden, bugü-
nün gündemiyle birleşiyor, feminist-
lerle ortak sonılan olduğundan dem 
vuruyor: "'Neden sadece kadınlar eve 
ve çocuklara koşmak zorundadır? Ne-
den erkekler her kadının kendi kafa-
lanndaki prototipe uygun olması ge-
rektiğine inanır?.." sorular uzayıp gi-
diyor. Burada gündeme gelen somlar, 
ya da fıkıh zemininin üzerinden gide-
rek açılan parantezler, yukarda "daha 
özgül bir bakış açısını" gündeme geti-
ren islamcı kadın yazarların bu dergi-
deki yazılarında ele alınıyor. Bunlar 
arasında Cihan Aktaş'ın "Bilginin Ge-
tirdiği Sıkıntı" yazısı "doğru lslami 
büginin" ötesinde, özetle "Müslüman, 
inanmış kadının bugünün dünyasında 
yurtlanmasının zeminini yaratan bil-
g in in gerekliliğini öne çıkanyor, bir 
"varoluş" sorunsalından söz ediyor. 
Dünün tesettürü benimsemiş öğrenci-
si, C. Aktaş'a göre: "Okullardan, im-
tihan saloıılanndan, nikâh dairelerin-
den ve doğum odalanndan çıkıp gel-
diği noktayı okuyarak aydınlık tuta-
cağımı, bilgiyle çoğaltacağını umu-
yor. "Ancak Aktaş'a göre daha temel-
de bir sorun var: "Çünkü inanmak ve 
yaşamak arasmdaki mesafe açılmakta 
ve inanç sanki yaşanmasa da olabilen, 
soyut bir saygıyla çevrelenen ak bir 
kâğıda dönüşmektedir." Yazı biterken 
inanmış kadınlar için "bilgiyle süslen-
menin ne kadar sistemin dışına çıkma 
olanağı verdiğini "sorarak ama gene 
de bügiye ve kadınlar için bir iç oku-
ma" ihtiyacına değiniliyor. 

Gene aynı "özgüllük" perspektifi 
içinde ele alabileceğimiz Mualla Giil-
naz'ın yazısı, kendi ifade biçimlerini 

kullanarak özetlersek, İslamcı kadın 
hareketini Osmanlı kadın hareketinin 
geleneğine bağlama noktasına başla-
yarak ve 1980 sonrasmın feminist ha-
reketini resmi ideolojinin kadm hak-
lan söylemi ve örgütlenmesinden ay-
nştırarak bir karşılıklı bakışnı ihtiya-
cından söz ediyor. Gülnaz'a göre Müs-
lüman kadın hareketinin en önemli 
zaaflanndan biri: "feminizmle" olan 
sağhksız ilişkiler. Bir yandan "bizim 
feminizm gibi bir problemimiz yok 
denirken, öte yandan feministler dik-
katle izlenip söylemlerin sürekli onla-
ra göre olmasına çalışılıyor (...) Oysa 
gerçekten bizim feminizm gibi bir 
problemimiz yoksa, biz kendimize 
bakmalıyız: Pratikte, bugün ve bura-
da yaşadıklanmıza, tarihe, kültür ve 
geleneğe. Bugüne kadar başkalannın 
dolayımından bize sunulmuş olan 
kavnaklann aslına dönüp, bir metni 
yorumsuz, dolayımsız okumanın 
mümkün olmadığı bilinciyle bir de 
biz okumalıyız, kendi gözlerimizle. 
Soma yine aynı gözlemlerimizi prati-
ğe, tarihe ve geleneğe çevirmeliyiz. Bu 
arada, zengin feminist birikimden ya-
rarlanmakta bir beis görmemeliyiz." 

Aynı dergideki yazılanyla Nazife 
Şişman ve Tuba Albayrak, Pekin 
Konferansı ve Uluslararası Kadın Fo-
rumu gibi uluslararası örgiitlenmeler-

o o 

deki girişimleriyle yukarıda değindi-
ğim "kurumsallaşma" yaklaşımına 
örnekler oluşturuyorlar. Özellikle N. 
Şişman bu yöndeki vurgulannııı yanı 
sıra, kendi sözcükleriyle özetlersek, 
"Başörtüsünün Müslüman kadınları 
simgelemek gibi bir önemi var,' diyor. 
Yukanda değinilen yazılardaki "varo-
luş problemi" N. Şişman ın yaklaşı-
mında esas olarak, "Mahremiyetin 
korunmasına dönük diğer düzenleme-
lerin gündeme gelmesi" ile görünür-
lük kazanabilecek. Bu farklılığın altı-
nı çizmek önemli. Burada islamcı ha-
reketin gelişme seyri içinde kadınlara 

açılacak, kadınlann açacağı alanlar 
ve kurumlaşma sürecine bir örnek 
olarak Sibel Eraslan'ın 1-2 Ekim ta-
rihli Yeni Yüzyıl gazetesindeki yazıla-
rına değinmekte yarar var. Daha önce 
Pazartesi dergisinde çıkan röportajın-
da, muhalefet döneminin sesiyle ko-
nuşan, Refah Partisi'nde "söz hakkı" 
istemiyle eleştirel bir konum sergde-
yen S. Eraslan bugün iktidan payla-
şan konumuyla, Genel Merkez Ha-
nımlar Komisyonu üyesi sıfatı üe top-
lumsal değişünin yarattığı önemli so-
runlar karşısında kadınlann örgütlen-
mesinin zorunluluğunu vurguluyor bu 
yazısmda. Önerilen model bir sentez: 
13. yy'da Ahüik teşkilatının bir kolu 
olan Bacıyan-ı Rum ve bir İsveç dene-
yimi olan Ombuds: Bacılar Ombud-
su... ya da aile-kadın-çocuk ombudsu 
. Yazıda oluşumu ve işlevleri detay-
landınlan, ancak kadınlardan oluşan 
ayn belediye meclisleri mi, yoksa ka-
dınlar için sivil inisyatif örgütlenmele-
ri mi olduğu belirsiz olarak bırakılan 
bu model önerisi önümüzdeki dönem-
de tartışmaya açılabilir. 

Bu kısa yazınm sınırları içinde de-
ğindiğim, islamcı kadm hareketi için-
deki yaklaşım ya da vurgu farklıhkla-
n, uzlaşmaz farklılıklar olmaktan çok 
çeşitlilik taşıyan bir bütünü ortaya çı-
karmaktadır. Bu tartışma zemini kar-
şısında farkındalık, feminizmin, bu-
günkü gündemi ile yaşanan günde-
min açtığı alanlar arasmda bir köprü 
kurabilmesinin, bu farkındalık sonu-
cunda tepki ve daha ötesinde öneriler 
geliştirilmesinin bir adımı olabilir. 

Aynur llyasoğlu 
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Özgürlük mücadelesi varoluş demektir! 
Pazartesi dergisinin Ağustos sayı-

sında, "Refahyol ve Kadınlar"la ilgili 
görüş ve tesbitlerimize ilişkin geçtiği-
miz ay kendilerim Kemalist-Feminist 
olarak tanımlayan bir grup kadından 
gelen yazıyı, gerek içerik, gerekse üs-
lup bakımından oldukça ilginç bul-
dum. Aslma bakılırsa çok imzalı bu 
yazının satırlarına sinmiş uzlaşmaz, 
tehditkâr ve vülger ifade tarzını biz-
ler, bu ülkenin yerlileri, yakın derece-
sinde tanıyor ve biliyoruz. Bu üslubun 
marjinal ve destekçilerinin de muha-
tap kabul edilmeyi hak etmeyecek bir 
konumda olmalarına rağmen, başörtü 
mücadelesiyle Türkiye toplumunun 
gündemine -çıkmamak üzere- giren 
sayın Yıldız Kavuncu nun kavram-
landırmasıyla biz, "Yeni Müslüman 
Kadınlar", Kemalist-Feminist zihni-
yete cevaplarımızı en etkin şekilde 
anlatmış bulunuyoruz. Kin, nefret ve 
öfke kokan bu yazının içeriği malûm 
zihniyetin iflasının göstergesi duru-
mundadır. 

Kemalist zilııüyet; diktacı devlet 
yapısı, önüne koyduğu hedefler ve bu 
hedeflere varmak amacıyla seçtiği öz-
gürlükçü olmayan yöntemlerle dog-
matik, tartışdanıaz ve tahakkümcü 
olduğunu bir kez daha isbat etmiş 
oluyor. 

Böylece dogma denilen şeyi, kitabi 
dinlerin ve kültürlerin yapısında de-

Hayatımızın pek çok dönemecinde önümüze sürülen 
kılık-kıyafet yönetmeliklerine karşı sürdürdüğümüz 
mücadele, kendimizi evlerin içine kapatmak için değil, 
kendimizi topluma olduğumuz gibi kabul ettirme yönündedir. 

ğil, din, dil, ırk, cinsiyet temeline da-
yalı ayrımcı zihniyetin yapısmda ara-
mak gerektiğini öğrendik. Yetmiş yıl-
dır içleri doldurulamayan, toplumsal 
bir konsensüsün ürünü olmayan çağ-
daşlık, laiklik, derleme vb. büyülü 
kavramlarla ve gericilik, kara çarşaf, 
çöl ideolojisi, karanlık, dogma gibi 
şablonlarla, yeni bir medeniyet bir 
yana, siyasi bir istikrar bile oluşturu-
lmadığı gün gibi aşikârdır. Bugün 
vanlan yer siyasi, ekonomik, sosyal ve 
ahlaki çöküntü ise, bunun nedeni dini 
inanç ve düşünceler değil sizin çok iyi 
bildiğiniz bağnaz ve sığ despotluktur. 
Güneydoğu da dindirilemeyen kan bi-
le eylem ve söylemlerinizin garabetim 
ortaya koymaya devam etmektedir. 

Sizin gerek kişisel ithamlarınız, 
gerekse hiçbir açık kapı bırakmayan 
genellemeleriniz bizleri bu toplumsal 
arenanın kenarına itmeye yetmez. 
Hayatımızın pek çok dönemecinde 
önümüze sürülen kılık-kıyafet yönet-
meliklerine karşı sürdürdüğümüz 
mücadele, kendimizi evlerin içine ka-
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patmak için değil, kendimizi topluma 
olduğumuz gibi kabul ettirme yönün-
dedir. Resmi ideolojiyi arkanıza ala-
rak özgürlük ve kindik mücadelesi 
yürütüyor"muş" gibi yapıyor ama 
esasta sisteme gönüllü uşaklık (kul-
luk) yapmaya devam ediyorsunuz. 
Oysa ki örtünme, zannettiğinizin ter-
sine bilinçli bir tercihtir. Sizin de ifa-
de ettiğiniz gibi özgürleşme ve çağ-
daşlaşma, biri diğeri için feda edile-
meyecek olgular olup, özgür bireysel 
tercihlerin yok sayıldığı bir ortamda 
özgürlükten söz edilemez. 

Zihinlerinize prangalar gibi yapış-
tırdığınız bazı batılı "kelime"lerin ve 
o kelimelerden kurguladığınız kâğıt-
tan "izm"lerinizin gerçek insanların 
ve evrensel gerçekliğin ayağa kalkışı 
karşısında kapddığı paniği anlamakta 
zorlanmıyorum. İnsanlığın kanını 
emerek palazlanan batılı burjuva sını-
fının yaşam tarzını kadının kurtuluşu 
için küstahça dayatmaya kalkmanızı 
ise trajik cehaletinize yoruyorum. 
Ama kadın kimliğini insani varoluşu-
n ve özgürleşme çabasının bir parça-
sı olarak algılayan ve insanlık tarihi-
nin en erdemli yanına yaslanarak bü-
yüyen yeni Müslüman kadm hareketi-
ne yönelik biraz kıskançlık, daha çok 
da oryantalist yalanlarla dolu saldır-
ganlığınızı anlamakta güçlük çekiyo-
rum. Galiba kadınca özgürleşme mü-
cadelemizin hedefleri arasına, 19. 
yüzyıl kapitalizminin din ve etik kar-
şıtı rüzgârları besleyen konjonktürü-
nün ürünü olan totaliter ideolojüerin 
kurbanlarını kadim değerlerle tanış-
tırmayı da eklememiz gerekecek. Zira 
hem kadın özgürlükçüsü hem de fa-
şist olmak gibi zor bir şeyi başarabil-
meniz yalnızca tutarsızlığın trajedi-
siyle değil, aynı zamanda kadın hare-
ketinin sizler yüzünden düştüğü, dü-
şeceği marjinal pozisyon nedeniyle de 
bizleri hayli üzüyor. 

Feminist akımın takipçileri dün-
yanın her yöresinden yükselen kadm 
protestolarının çok bileşenli, komp-
leks bir yapının iirünü olduğunu an-
lamak zorundadır. Özellikle tarım 
toplumunun keskin rol dağılımını tas-
fiye ederken, insan fıtratmı inkâr ve 
tahrip etmeye yönelmeden daha ge-
çişken rolleri yaygınlaştırmak, özcesi 
toplumsal rolleri insanlığın, insanın 

biricikliğinin önüne geçirmekten vaz-
geçmek gerekir. Feminizm, bütün ka- [ 
dınların ortak paydalarına hitap et-
meyi becerebilirse marjinallikten kur-
tulup özgürleştirici bir söylem haline 
gelebilir. Yani demek istiyorum ki, biz 
ununu eleyip eleğim asmış kadınlar 
değiliz. Hem çağdaşlık hem de din 
adına empoze edilmeye çalışılan, 
"Kadm çiçektir, böcektir, değerlidir" 
sloganlarıyla değil, yaşanan pratikle-
rin sorgulanması ve iyileştirici müca-
delelerle kadın problemlerinin çözüle-
bileceğini idrak etmiş bulunuyoruz. 
Islamda kadımn çalışma hakkı, me-
hil, başbakan olma hakkının zaten 
bulunduğunu anlatmaktan çok, bun-
ları hayata geçirmeye kalkanların ne-
lere maruz kaldıklarıyla dgileniyoruz. 
İster din, ister çağdaşlık adına ya zevk 
aracı ya da sadece ana olarak tasnif 
edilmek değil, hem ana, hem eş, hem 
arkadaş ve hem de vatandaş olarak 
onurlandırılmak istiyoruz. JCemalist-
Feminislerin bir yandan kadının be-
denine sahip olmasını savunurken, 
kadınm bedenini kullanarak cinselli-
ğini ön plana çıkarıp toplumsal statü 
elde etmeye çalışmasına gerekli has-
sasiyeti göstermemesi ve bunu laiklik, 
din düşmanlığı adına haklı çıkarmaya 
çalışması çifte standarttan da öte bir 
aymazlıktır. 

Yazgımız ortaktır. Enerjimizi yarı 
yarıya o yazgıyı değiştirmek noktasın-
da birleştirelim. Ve önce biz, kadınla-
rın bilinçli tercihlerine saygı göstere-
lim. 

Kadının neyi hedefleyip nasıl giyi-
neceğinden, hangi kremi sürüp erkeğe 
karşı hangi taktikleri kullanacağına, 
kadımn illa da siyasetle uğraşıp, mec-
liste bilmem ne kadar kota uygulana-
cağına karar vermeyi bırakıp önce 
kadının kadınca davranabileceği, se-
çebileceği özgürlük ortandan yarata-
lım. Kadmuı kendi olma yolundaki 
engelleri temizleyelim. Kadının ken-
dine olan güvenini ve öz-saygısını 
kaybetmeyen mekanizmalarla birlikte 
mücadele edelim. Ne Allah'ı kadınla-
nn karşısına alalını, ne de feminizmi 
ade, annelik, namus gibi değerlerimi-
ze karşıt kabul edelim. İnsanlığın ge-
leceği için hem onurumuzdan, hem de 
hassasiyetimizden vazgeçmeyelim. 

Son söz yerine; ısrarla reddetmeni-
ze rağmen özgürleşmenin içsel bir 
kendini gerçekleştirme olduğunda ıs-
rarlıyım. Tüm politik, yasal düzenle-
meler buna imkân tanıyorsa meşrula-
şabilir. Ve bu meşruluk da her zaman 
tartışmaya açık olmak durumunda-
dır. 

Ayşe Doğu 
9 PAZARTESİ 



Restoranın çıngıraklı kapısı çın çın açılıp dışarı çıktığımız anda farkettim, 
aslmda günün geri kalanını tamamen kendime ayırmak istediğimi. Büazdan 
kaynağına karışacağım şehü gürültüsü bü an karşıma dikildi, ne zor hem 
içinde hem dışında olmak seslerin... Gün ışığı her yanımı sarmalayıp gözka-
paklarımı ağırlaştırırken düşündüm bir kez daha; doğrusu bü başka çarpıyor 
insanı bu öğle şarabı... 

Sabiha konuştuklarımızın aramızda kalması için beni belli belirsiz bü ih-
tiyatlılıkla uyardıktan soma, "Şarabın rengi yüzüne vurmuş Leyla, toplantıda 
halin ne olur çok merak ediyorum," dedi. Oyle sıcaktı ki hava, birbirimizi ace-
le bir öpücükle azat ettik, akan trafiğe doğru yönelip hemen bir taksi durdur-
dum. 

Bu sıcakta kırmızı ve siyah renkli kadife döşemeleriyle ısıyı daha da yo-
ğunlaştıran, kendine has atmosferiyle kendine has kokusu olan bir taksi bul-
duğum için candan kutladım kendimi, taksi bulduğum için şükredeceğime. 
Toplantıya yetişmek üzere üniversiteye gitmem gerekiyordu. Taksi yola koyul-
duğunda biraz camı araladım, gözlerimi geçip gidenlere diktim. Aslmda ne 
baktıklarımı görüyor, ne de gördüklerime bakıyor idim; ne zor hem içinde 
hem dışında olmak görünüşlerin... 

"Efendim?" dedim, algı eşiğime ulaşan sese yönelerek ve taksiciyi gördüm. 
"Taksim'den mi gidelim? " diye soruyordu. Oturduğum yerde doğruldum, çok 
mu kaykılmışım ben, "Saat ikide orada olmam gerekiyor" diye cevap verdim, 
"Neresi açıksa oradan gidelim". Giderek yaklaştığımız yol ayrımına takıldı bir 
an gözüm, soma yine taksiciye döndüm, kararını uygulamadan önce bana da 
bildirmesini umarak. "Farketmez, her yer aynıdır şimdi" dedi. Yalnızca profi-
lini gördüğüm taksicinin gözünü yoldan ayırmayan iş disiplininden etkilen-
miştim doğrusu, ben onun genç ve, nasıl desem, genç ve düzgün profiline ba-
karken, o "Taksim'den gideceğini" söylerken, neden sonra birden, başımı çe-
virip aynaya baktım, sonra da hızla indirdim gözlerimi! Ah, orada miydin sen, 
ne zamandır? 

Öyle bildik tanıdık bakmıştı ki taksici bana, öyle bir ışıltı vardı ki gözle-
rinde onu gerçekten tanıdığımı, en azından daha önce görmüş olduğumu dü-
şündüm bü an. Görmüş müydüm? Başımı kaldırdım tekrar, tekrar karşılaştım 
o sıcak (belki muzip?) bakışlarla, kırmızı-siyah döşemeleri gördüm tekrar, bu 
kez aynanın içinde. Makul bü sebebi olmalı bu karşılaşmaların; "Siz Bebek 
durağından mısınız?" veyahut bana niye öyle bakıyor yarabbim bu çocuk? 
"Hayır" dedi, evet, bu makul bir sebep olabilirdi ama; "Dolapdereli'yim ben". 

Tekrar koltuğa gömüldüm, zaten sıcak esiyordu, camı kapattım. Trafik gi-
derek daha çok sıkışıyordu, ne güzel, bugün İstanbul'un bütün kırmızı ışıkla-
rı benim için yanıyor, meğer herkes aynı yolun yolcusuymuş, hep birlikte git-
meye çalışıyoruz -çok susadım- tabii güç oluyor, içinde miyim ben bu mesele-
nin dışında olduğum kadar, daha ne kadar sürecek eve varmam, kahretsin eve 
gitmiyorum ki ben, hava çok sıcak, bu döşemeler kavuruyor tenimi, sahi, yo-
lun burasındaysam, zamanın neresindeyim ben, ya da "Afedersiniz, saat 
kaç?" 

"Saat üç" deyince taksici, yerimden fırladım; "Ne, üç mü!" ve sen hâlâ öy-
le mi bakıyorsun bana? "Gerçekten inandınız mı saatin üç olduğuna?" diye 
sordu taksici. Ne büeyim ben, daha sıcak oldu sanki burası, sen öyle demedin 
mi? "Yok, hayır, bü an telaşlandım sadece, geç kaldım diye." Arkama yaslan-
dım yeniden, elim gömleğimin düğmelerine gitti, çok mu açık duruyor, ben 
miyim yanlış olan. yanlış oturan, yanhş giyinen? "Saat ikiye on var" diye sö-
ze girdi taksici, "çok değil, büaz geç kalacaksınız" Suçlu bir çocuk gibi dinle-
dim sözlerini, elimi gömleğimin düğmelerinden çekmeden. 

Sonra suçlu bü çocuk gibi dinlemenin, sadece dinlemenin kırmızı yanaklı, 
siyah dudaklı sıcaklığım hatırladım durduk yerde, onca yıl soma, o trafik sı-
kışıklığında, o sıcakta, o taksicinin kendine has kokulu dünyasının arka kol-
tuğunda... Gerçekten suçlu büer çocuk olduğumuz günlerden öğle şarapları-
nın teselli ettiği bugünlere dinlediğimiz erkekler, erkekler, erkekler... İçlerinde 
böyle bakan olmuş muydu, öyle güzel? 

"Buradan içeri girebiliyor muyuz?" Okula gelmişiz bile, hiç farketmemi-
şim. "Tabü" diye cevap verdim taksimetreye bakarken. "Hayır yani" dedi tak-
sici, "başka okuldan olanları almayabilirler diye düşündüm". Bir an irkildim, 
ben senin bildiğin taksicilerden değilim diyor, üniversiteliyim, belli ki sormamı 
istiyor nerede okuduğımu, ama sormayacağım. 

"Nerede okuyorsunuz siz?" diye sordu soru kendini, ben parayı uzatırken. 
Taksici ilk kez döndü bana... Her yüz yüze geliş bu kadar özel olmalıydı, bek-
lediğimiz her yanıtı bu kadar merakla beklemeliydik belki de, ne bek-
lediğimizi hiç bilmeden: "Hayat okulunda" dedi taksici... 

Suçlu bir çocuktum artık ben. Serin bü yaz bahçesinde, genç bü müreb-
biyenin masanın altında gizli eline düşer gibi düştü elim, taksicinin eline. 
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Peki, fantezi 
herşeyi affeder mi 

Efendim, dergimizin en tartış-
mak sayfasına hoş geldiniz. Zaten 
ne hikmetse bü siz hoş geliyorsu-
nuz bu kritik sayfalara, bir de ben. 
Arkadaşlar sağ olsunlar, "Şekerim, 
bu sayıya fantezileri yapalım, per-
sü supra" deyip "iyi akşamlar bi-
le demeden çil yavrusu gibi dağd-
dılar. Zaten ben bu "yapalım, ede-
lim"! iyi bilirim. Annem daha biz 
küçücükken "Çay yapalım, perde-
leri takalım, halıları silip yerleri 
kazıyalım"ın ne demek olduğunu 
öğretmiştir bize. Biliyorum biliyo-
rum, sizi de katakulliye getirdiler. 
Kaç aydır bu köşeyi size yazdırdık-
larını farketmedim sanmayın. Ne 
yapalım, madem iş başa düştü, ka-
çacak değiliz, "fantezileri yapalım" 
bakalım. Hatta sadece bu sayıya 
değil, önümüzdeki sayılara da "ya-
palım". "Peki, fantezi herşeyi affe-
der mi?" dizisi "yazalım", en bili-
nen fantezilerden "başlayalım", 
sonra "çeşitlendirelim", soma fan-
tezilerin gerçeğe dönüştüğü o sihir-
li anlara "güelim", beni sevenler 
allah aşkına arkamdan "gelelim"... 

Şimdi elimin altmda bir sözlük 
olsaydı, hoş, kimin ne işine yarardı 
bilmem ama, olaya fantezinin söz-
lük anlamından girebilirdim, o da 
yok, çok çaresizim. Hani eteğimiz-
de çakallar kurtlar ulurken veya 
yan yastıkta kocalar sevgililer hor-
larken düşündüğümüz, kurduğu-
muz. hayal ettiğimiz o güzel şeyler 
var ya, işte onlar fantezi! Fantezi-
ler kişiyi, mekânı, olayı ya da aklı-
nıza gelen binbir türlü başka şeyi 

baz alarak geliştirilirler. Zaman 
içinde değişikliklere uğrar, yeni il-
hamlarla beslenir, olgunlaşırlar. 
Tüm öğeleri tamamlanıp en ince 
ayrıntılarda dahi özlenen mükem-
melliğe ulaştıklarında, hayatımızın 
diğer sahneleri arasında özerklik 
statüsüne kavuşurlar. En ileri aşa-
ma ise, onlan gerçeğe dönüştürüp 
tekrar içselleştirmektü ki, bu ta-
mamen kişisel bir tercih olup biraz 
cesaret, bir miktar da başka şey is-
ter. Biz şimdilik toplumun ortak 
hafızasmm ürettiği, her biri kendi 
alamnda klasikleşmiş fantezi ör-
nekleri üzerinde duracağız. 

Kişiyi baz alan fantezilerin en 
bilineni, Ramize Erer'in çizgileriy-
le de ölümsüzleşmiş "tüpçü fante-
zisidir. Düzenli olarak her gün üç 
öğün yemek pişirilen ya da katali-
tik sobayla ısıtılan evlerin çokluğu-
nu ve tüp ihtiyacının hayatiliğini 
göz önüne aldığımızda, "neden 
tüpçü?"nün yanıtına ulaşınz. Yu-
vamızın bereket ve huzuranun de-
vamını sağlayan tüp ve o ağır tüpü 
sırtlamış bu siluet, evlerimizin içi-
ne ve hayatlanmıza girişi en meş-
ru, en sık tekrarlanan bir yabancı 
erkeğe aittir. En nihayetinde ya-
bancı bü erkek olduğundan, yuva-
mızı darmadağın etme riskini de 
banndınr. Tek başma tüpü hayal 
etmek böyle bir risk taşımadığın-
dan heyecansızdır da. Tüpçü fan-
tezisinin geleceği teknolojik geliş-
meye bağlı görünüyor. Doğalgazın 
gittikçe yaygınlaştığı, tüpçülerin 
geliş gidişlerini müzik yayınıyla 



bütün mahalleye 
duyurdukları şu 
günler, bir fantezi 
klasiğinin son dem-
leri olabilir. 

En klasik mekân 
fantezisi ise, yine 
yıllar içinde toplu-
mumuzun hafızası-
na kazınmış "sa-
manlık" fantezisi-
dir. Samanlık evin, 
çiftliğin, köyün sa-
man depolanan in-
sansız mekânıdır. 
Samansa, hep pa-
muğa alternatif gibi 
s u n u l a g e l m i ş t i r . 
Hatırlarsanız, He-
idi nin o mutlu ço-
cukluk yatağını de-
desi bü saman yığı-
nının üzerine çarşaf 
sermek suretiyle 
yapmıştı. Bu fante-
zinin klasikleşmesi, 
mekânın adeta can-
lı bir kişilik gibi ola-

ya dahil olmasmda yatar. Çünkü 
samanlıkta doğal olarak her yer 
samanla kaplıdır ve samanlığın 
her köşesi sevişmeye eşit uygun-
luktadır. Dört duvarla çevrili ve o 
kadar büyük bir yataktır aslmda 
samanlık. Ve samanların üzerinde 
herkeslerden gizli ve özgürce se-
viştikten soma kimse o samanla-
rın üzerinde sevişildiğini anlaya-
maz ama, sizin mekânın üzeriniz-
de bıraktığı izleri silmeniz, yani 
her yerinize yapışmış saman çöp-
lerini tek tek ayıklamanız gerekü. 
Her güzelliğin bir bedeli var ta-
bii... İnsanların kariyer mariyere 
boşverip kentlerden, bizde sahil 
kasabalarına, batıda ise kırsal 
alanlara göçe meylettiği (Ingilizce-
si downshifting) şu günlerde, sa-
manlığın otel odalarına kaptırdığı 
popülaritesini tekrar kazanacağı-
na inanıyorum. 

Herhangi bir olayı baz alan 
fanteziler alamnda "tecavüz" kla-
sikleşmiştir. Neden? Çok basit: 
çünkü tecavüz, gerçekleşmesi ola-
sdık dışı, sonsuza dek imkânsızlı-
ğa mahkûm "saf" fantezidir. Teca-
vüz fantezisi sahipleri, miitecaviz-
leriyle karşı karşıya geldiklerinde 
"fantezim sonunda gerçek oluyor" 
fikriyle, gerçek bü karşı koyuş 
sergileyemeyecekleriııden bu olayı 
"tecavüz" olarak adlandırmak 
güçleşecek, "yalancı-tecavüz" ya 
da "tecavüzümsü" olarak adlan-
dırmak ziyadesiyle kolaylaşacak-
tır. Bu durum fantezilerin gerçeğe 
dönüştüğü o sihirli anlara yakış-
mayacak bayağılıktadır, işte bu 
yüzden tecavüze uğrama, yalnız 
ve yalnız kendi içimizde yaşayabi-
leceğimiz, gerçekte tek kişilik bü 
fantezidir, insanların kendilerine 
delicesine hayran olmakla kendi-
lerinden nefret etmek arasında 
mekik dokuduğu günümüzde, pek 
tabü ki, altın çağını yaşamaktadır. 

Leyla 

Bir kadının hayatı biraz da saçlarıma hikâyesi değil midir? 

Düz mü, kıvırcık mı? 
Annemin de babamın da saçlan kıvırcık. Dolayısıyla ablamla 
ikimizin kafası da başedilmez buklelerle taçlandırılmış 
bıipuyor. Onunki benimkinden biraz daha gür ve sık, 

w benimkiler biraz daha yumuşak fakat gelin görün ki biçimsiz. 
lkokul yıllarımı iki taraf-
tan örgülü uzun saçlarla 
geçirdim. O yüzden ve 
yaşım itibariyle işüı far-
kına varamadım. Fakat 
biçare ablam ütülere, 
maşalara başlamıştı bile. 
Uğraşıp duruyordu. Ça-
bası bizim derginin aynı 
başlıktaki köşesine gü-

ımeyi hakkedecek kadar 
yoğundu inanın. 

Benim felaketle karşılaşmam biraz 
daha sonraya rastlar. Ortalık Twiggy, 
Yoko Ono falan gibi kimi "düzen içi", 
kimi "protest" bü sürü kadının orta-
dan ayırıp omuzlama saldıkları düz 
uzun saçlarıyla çektirdikleri anlamlı 
fotoğraflarla doluydu ve ben kafamın 
etrafında o anlamın binde birini bile 
içermeyen bir yığınla dolaşıyordum. 
Sıkı sıkıya tarandığında bazı yerleri 
düzleşebilen, ne uzun ne kısa, hiç bir 
aidiyet hissi uyandırmayan bir şekil-
sizlik. 

Onlan omuzlanma ulaştırabildi-
ğünde yaşım da on altıyı bulmuştu. O 
arada, başm en tepesine dev bir bigu-
di ve kalan saçlann kafanın etrafına 
dolanmasından müteşekkil "aboge-
la" denen teknikle tanışmıştım ve her 
gece konuya nereden baksanız bir on 
beş dakikalık mesai ayırıyordum. 
Ablamsa yılmıştı, kısacık kestiriyor-
du saçlarım. 

Tam o yıl muhteşem bir şey oldu, 
fönü keşfettim. Annem, bana en bü-
yük kıyağım yaparak, hem de fırçası 
üzerinde olanından bir saç kurutma 
makinesi hediye etti. Allahım, tam 
bana karşı işlediği bütün günahlan 
tesbit ettiğim yıllardı, hepsini affet-
tim. 

Mesaim uzamıştı, banyodan soma 
fön, daha somaki günlerde yine abo-
gela. Fakat hayalime kavuşmuştum, 
benim de artık omuzlanma dökülen 
uzun, ortadan aynk saçlanm vardı. 
Oğlanlar, ki hayatımdaki yerleri mer-
keze doğnı kayıyordu, güzel saçla-
rımdan söz ediyorlardı. On sekizime 
kadar olan yıllan, başka şeylerin ya-
nında her yıl saçlanm büaz daha 
azalarak geçüdim. Haftada iki defa 
fırınlanma, her gün çekiştirilme ezi-
yetine dayanamayanlar çoğunluktay-
dı aralannda. 

On dokuzuma güdiğim günlerdi, 
oğlanın tekine kafam bozulmuştu, 
bir ferahlama ihtiyacı hissettim. Eve 
gittim, berber kapalıydı, oturdum 
kendi kendime saçlarımı kestim. O 

zamandan beri de ne zaman bir er-
kek kafamı bozsa saçımı değiştiriyo-
rum. Siz de mi, Allah Allah, neyse 
ben anlatmaya devam edeyim. Fe-
rahlama müthişti, elimde kalan za-
manda daha fazla kitap okumaya 
başladım, iki sene boyunca saçımı 
hep kestim. 

O sırada, kadm arkadaşlanm ye-
ni bir şeyin adım telaffuz etmeye baş-
lamışlardı; perma. Aklım almıyordu, 
o güzelim dümdüz saçlarım üste para 
verip bozuyorlardı. O arada tekrar 
saçımı uzatmaya karar verdim. O ya-
n uzun yan kısa bukleler nedense o 
kadar gözüme batmamaya başlamış-
tı. Sonra bir gün farkettim; artık kı-
vırcık saç modaydı! 

Önceleri buna inanmak isteme-
dim. Fakat çevreme baktığımda, o 
uzun, düz, ortadan aynk saçlardan 
hiç göremediğimi farkettim. Bütün 
gençlik idollerimi zorladını, hipiler, 
Janis Joplüı. Brigitte Bardot falan hep 
düz saçlı değiller miydi? Daha Julia 
Robertsın dağmık bukleleri piyasaya 
çıkmamıştı ama devü Cher'in esmer 
kıvırcıklığının devriydi. Benimse saç-
lanm uzamıştı ama eskiden yeterince 
düzeltemediğim saçlarımı şimdi de 
yeterince kıvıramıyordum. O sırada 
ablam ündadıma yetişti, o yeni mo-
dayla bülikte tekrar uzun saça dön-
müştü. Bana yıkadıktan sonra jöle 

sürüp saçı mıncıklamayı, soma da 
taramamayı öğretti. Eskisine göre 
daha kısa bir mesai, üstelik sadece 
ruhum değil, saçlanm için de daha az 
yıpratıcı. 

Bir gün lisede konuştuğum çocuğa 
rastladım, saçlanmı kesmeme sebep 
olandan bir önceki. Bana şöyle bir 
baktı, "Modaya uymuşsun," dedi. 
Anlamamıştım. "Saçlarına perma 
yaptırmışsın," diye cevap verdi. Bir 
an düşündüm, nasıl cevap vereyim 
diye. "Şimdi perma yaptırmadım, o 
zaman fön çekerdim," desem anla-
maz. "O zamanki yapmaydı, bu tabi 
hali desem," eh o da tam doğru değil. 
Geçen yıllarda ortadan aynk, uzun. 
düz saçtan başka anlamlar da öğren-
miştim. Onlardan birisini seçip gü-
lümsedim. 

* * * 

Bu anlattıklanma hikâye demeye 
dilim varmıyor. Benim mütevazı ha-
yatımın kuaför merkezli bir tarihi ol-
duğu bile söylenebilir. Somaki yıllan 
kısa keseceğim çünkü anlattıklarımın 
yanında pek heyecansız kaçıyor; jö-
le, köpük, ağzma çanak benzeri tuhaf 
bü şey takılı bir fön makinası arasın-
da geçen bukleli yıllar. Ta ki, geçen 
seneye kadar. Bir gün bunun olacağı-
nı hissediyordum, belirtileri de vardı 
ve kadın dergilerinin kapaklan kaç-
maya çalıştığım gerçeği önüme önü-

me itse de bir türlü inanmak is-
temiyordum. Ama sokaklarda 
rastladığım Janis Joplin'leri de 
gözardı edemezdim ya. Evet, 
farkındasınızdır, düz saç yeni-
den moda oluyor! 

Bu sefer benden paso, tes-
lim oluyorum. Hem de bir to-
puza. Jöleleri, köpükleri attım. 
Bükaç pens aldım, bü iki de 
güzel toka. Elim de alıştı, iki 
dakikada topluyorum saçlan-
mı. Geçen gün ablama telefon 
ettim, "Dün berbere gittim," 
dedi. "Yeni bü şey çıkmış, yı-
kadıktan sonra sürünce bütün 
kıvırcıklığını açıyormuş saçın. 
Sonra kendin şekil verebiliyor-
sun. Ben bir deneyeyim, iyiyse 
sen de alırsın." 

Elim kaleme uzandı, "Yok, 
ben denerim," dedim. "Sen ver 
markasını." Yok canım, tama-
mına değil de, önden bü kaç 
parça saç sarkıyor ya, onlar 
için. Böyle kıvırcık güzel dur-
muyor. 

Melek Güneş 
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Maçolar 
ve palyaçolar 
Erkekler için iki seçenek vardır: ya maço 
ya da kadm yağcısı palyaço olmak! Ola 
ki bir gün, kadın yağcısı palyaço olmayı 
seçmiş bir erkeğe rastlarsak, birbirimize 
haber vermeyi ihmâl etmeyelim lütfen... 

" İ 
I ürriyet in Kelebek ekindeki "'Kelebek Avcısı' adlı köşenin yazarı 
I Yurtsan Atakan, 18 Ekim tarihli yazısında, "İki yıldır peşini 

b ı rakmayan 'maço' lakabının hazin hikayesi ni yakınarak 
H aktarmış, "Ama sırf bu etiketten kur tu lmak için de kadın 

yağcısı palyaçoların durumuna düşmeye 1 niyeti olmadığını 
belirtmiş. Zateıı erkekler için iki seçenek vardır: ya maço ya 

J L _ H _ da kadın yağcısı palyaço olmak. Ola ki bir gün, kadın 
yağcısı palyaço olmayı seçmiş bir erkeğe rastlarsak, birbirimize haber 
vermeyi ihmâl etmeyelim lütfen... 

Maço etiketinin A t a k a n ı n üzerine yapışmasının hazin hikâyesine 
gelince... inanın bir virgül bulabilseydim dokunacaktım, fakat ne 
gezer, avnen aktarıyorum: "Bunda biraz şimdi Milliyet yazarı olan, 
Esquire'ın erkek dergisi olduğu o dönemde yayın yönetmenliğini 
yapan Emre Aköz'ün de biraz suçu yok değil ama asıl suç 
çoğu kadında eksik olduğunu gözlemlediğim mizah 
duygusu yoksunluğunda". . . Tekrar ediyorum: 
"Çoğu kadında eksik olduğunu gözlemlediğim 
mizah duygusu yoksunluğu". Nasıl ama? 
"Yoksunluğun eksikliği"! Beııce bu "canımın 
y a p r a k l a r i n a da, "engereğin gözündeki 
kamaşma"ya da beş basar, helâl olsun! 

Atakan ın anlatmaya çalıştığı durumu 
özetlersek, Emre Aköz zamanında onun köşesine 
"Machoman" adını vererek, "İroniyi bile zor 
anlayan kadınlar" da "Bu ikinci ironiyi tabii ki 
anlayamayarak, ... yazıların kışkırtıcı başlık ve 
spotlarına kapı larak", aslında hiç hak etmediği bu 
etiketi yazarımıza öyle bir yapıştırmışlar ki, ayırabilene 
aşkolsun! Şimdi Emre Aköz Milliyet'e, kendisi de Hiirriyet'e 
gitmişken, köşesinin adı "Kelebek Avcısı "iıa dönüşmüş ve tam da 
ironiden anlayan birtakım kadm okur larmdan mektuplar almaya 
başlamışken, Yurtsan Atakan bu kadınlara cevaiıen yazdığı yazılarına 
neden "Kadınları Döverim" başlığı atar? Ve "Kadınları Döverim" 
başlıklı bu yazı, neden "Beni dövmeye kalkan kadın da olsa, erkek de 
dövmeye çalışırım" gibi bir cümleyle biter? Çünkü Atakan bu 
formülün gayet güzel işlediğini farketmiştir, ha t ta bu yüzden eski 
genel yayın yönetmenine koca bir teşekkür borçludur. Peki, gerçekte 
maço mudur? Hayır, onu dövmeye kalkanları dövmeye çalışması gibi, 
maço olmaya da çalışmaktadır. O yüzden feministlere "pörsük etli" 
der, sonra da bununla aslen "pop feministlere özgü eskimiş, pörsümüş 
ideolojik fikirleri kast ettiğini" iddia eder. O yüzden "Hayat ımda tek 
bir güzel feministle karşı laşmadım" gibi "Pop maçolara özgü küçük 
penisli ve erken boşalan ideoloji fakiri fikirlere" sığınır. Bütün bunları 
yapar ki, biz kadınlar ona isyan edelim, kızalım, yazalım. 
Mevcudiyetinin ve istikbâlinin yegâne temeli kadınlardan alacağı tepki 
olduğuna göre, -dikkat! haber veriyorum- "kadın yağcısı palyaço"dan 
başka bir şey değildir Yurtsan Atakan. 

İroniden bile anlayan erkeklere, bu kıyağımı unutmamalar ı 
dileğiyle... 

Yeşim 
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fanteziler dünyasında bir gezinti 
tam pazartesi de cinsi fanteziler konusunu ele almışken bir de ne görelim, bir-
birinden kıymetli iki sanatçımız, yeni küplerini bu "olay a dayandırmışlar. 

uhakkak farketmiş-
sinizdir, dergimizde 
yeni bir yazar yaz-
maya başladı; leylâ 
son derece zeki ve 
parlak bir hanım, 
fakat zeki hanımla-
rın zekâsı, hepimi-

zin ziyadesiyle bildiğimiz gibi ancak 
yazıya çiziye yeter ve kurnazlıktı 
desiseydi; hakiki hayatta insanın 
işine yarayacak her türlü kaabili-
yetten yoksundurlar, işte biz de ley-
lâ'nın bu zaafından istifade ederek 
bu sayıda elbirliğiyle ayıp mevzula-
rı ona devrettik, (ben şahsen imkâ-
nım olsa, böyle ifşaata dayanan 
şeylerle ismimi lekeleyeceğime teori 
yazmak isterim mesela, ama gelin 

görün ki zamanında oku-
madık, böyle mevzularla 
idare etmeye çalışıyoruz.) 

leylâ hanım, biraz şi-
kâyetçi olduysa da bası-

« nımızda şu aralar pek 
muteber olan cesur konu-
lara değinme rüzgârına 
hemen kapıldı ve bir ko-
nu seçti ki yani bu kadar 
mı olur, bilim irfan, en 
modern froydiyen mev-
zular orada, inceden şah-
süeşme imkânı ve hatta 
mecburiyeti orada, tam, 
"böyle modern olaylara 
güdiğine göre bu kızda 

K N B E K I N f f i n N i m : 

kesin iş var," diyecektim ki, şeytan 
dürttü, kral ı açtım, bana sorarsa-
nız memleketin durumuyla ilgili en 
gerçekçi tabloyu oralardan izlemek 
mümkün, iyi ki de açmışım, bir de 
gördüm ki leylâ en "in" "olay"ı ya-
kalamış. neden derseniz, hem ınah-
sun kınnızıgül iin hem de ibrahim 
tatlıses'in son küpleri fanteziye da-
yanıyor. 

ibrahim tatlıses, bizim mizah 
sayfamızın gözbebeğidir, ama bu 
sefer yaşına yakışmayan şımarıklık-
lara girmiş, "bende isterem" yazılı 
bir dövizle dolaşıyor klipte. (imla 
hatası bana ait değil.) yanında da 
pişekârı aydemir akbaş, olmamış 
yani. 

mahsun kırmızıgül'ün parçası-
nın adı ise "sevdalıyım", baştan 
söyleyeyim, üçüncü harfi "w" ola-
rak telaffuz edip anadilini bize ha-
tırlatmaktan çekinmediği için mah-
sun'u takdir ediyorum, parçada 
fazla bir numara yok. ama klip ger-
çekten önemli bence. 

biliyorsunuz, son zamanlarda 
kültürlerin bübirinin içinde erime-
si, çok kültürlülük falan üzerine sü-
ren bazı tartışmalar var. işte "sev-
dalıyım'^ klibi bu tartışmalarda 
misal olacak nitelikte, anlayabildi-
ğim kadarıyla, yönetmen, bübüle-
rinden uzak kültürler arasında bir 
köprü sağlama, ortak noktalan açı-
ğa çıkanp, birbirine benzemeyen 
noktalann üstünü ustaca örtme ko-
nusunda neredeyse bir deha. mah-
sun kırmızıgül gibi milli kimliği 
burnundan damlayan bir kürt deli-
kanlısından, büaz önce yediği spa-
gettiden kendisine italyanlık da bu-
laşmış olan bir ispanyol çapkını ya-
ratmayı başarmış. 

aslında, bu "özgün" çizginin 
ipuçları "bebeğim, allahını seve-

yim"de de vardı, yani o parçaya o 
klibi çekmek de gerçekten ortado-
ğuyla akdeniz arasmda atılmış ve 
atılmasa daha iyi olurmuş bir köp-
rüdür. aynı topuk manevraları, aynı 
gerdan kınşlar, hem "serin" hem 
tutkulu (erkekler mevzubahis olun-
ca ikisi aynı kapıya mı çıkıyor ne-
dir?) olabilen bakışlar, aynı bece-
riksiz kıvraklık, biraz daha kilo al-
mış ve bıyığın yerine pis sakal bı-
rakmış olmakla beraber aynı mah-
sun. ve neredeyse aynı kapıya çıkan 
sarışın bir kadın. 

olaylar ohal bölgesinde başlayıp 
sit alanlannda devam ediyor, mem-
leket hallerinin bu kadar dışında ve 
bu kadar içinde olabilmek; yönet-
meni tekrar tebrik ederim, klibin 
sonlanna doğru bende hiç bir şeye 
itüaz edecek hal kalmadı; mah-
sun'un kızın belinin etrafmda yarım 
halkalar çizmek suretiyle yaptığı 
harekete de itüazım yok ama anlam 
veremedim ne yalan söyleyeyim, bu 
hareket benim bildiğim bir ağacın 
gövdesiyle ve kıza karşı yapılırdı, 
(kovalamaca oynayalım, hadi beni 
yakala hesabı) acaba diyorum "böl-
g e l i n bitki örtiisündeki fakirleş-
meye mi vurgu yapmak istiyor yö-
netmen, yoksa "ora'nın acı katı 
gerçekliğinin böyle cilveleşmelere 
yer bırakmayacak kadar "hard" ol-
duğuna mı? 

ve fakat mahsun'un fantezisi 
validesinin seslenmesiyle yarım 
kalacaktır, heyhat! yazıyı, mah-
sun'un nesi olduğunu tam olarak 
bir türlü bilemediğimiz seda sayan 
için yazdığı şarkımn adını hatır-
latarak bitirelim; gerçekçi ol sev-
güün. el, talkın ve salkım arasın-
daki ilişkiyi bilmem hatırladınız 
mı? 

ayşe düzkan 
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Annelik 
duygusu 
Ben de bir anneyim. 
Anne olmaya ne 
bedenen, ne ruhen, 
ne de mali yönden 
hazır olmadığım bir 
dönemde hamile 
kaldım. "Al dır us arı bir 
daha bebeğin olmaz," teranelerine 
kapılarak doğurmaya karar verdim! 

Genellikle Türk filmlerinde izleriz ya! 
Anne doğar doğmaz bebeğini bir yere bı-
rakmak zorunda kalır, aradan yıllar ge-
çip bir şekilde karşdaştıklannda "kan 
çeker". Onun kendi çocuğu olduğunu 
hemen anlamıştır, yahut çocukları için 
kendini paralayan, saçlannı süpüre eden 
anneler vardır. Annelik en yüce duygu-
dur ve bütün kadmlar anne olunca bu 
ulaşdmaz kata erişirler. Hele de doğur-
dukları erkek çocuksa. Annelik sevgisi-
nin verdiği güçle, -doğurdukları her bir 
çocukla bir kat daha çoğalan- kadınlık 
görevlerine annelik görevleri eklenir. Bü-
tün bunlar hep kutsallıkla yaşanır. 

Ben de bir anneyim, hem de oğlan 
annesi. Anne olmaya ne bedenen, ne ru-
hen, ne de mali yönden hazır olmadığım 
bir dönemde hamile kaldım. "Aldırırsan 
bir daha bebeğin olmaz," teranelerine 
kapılarak ve eğer anne olamazsam o yü-
ce kata ulaşamam korkusuyla doğurma-
ya karar verdim! O andan itibaren bari 
bir kız çocuğum olsun diye çok istedim. 
Oğlan çocuğun ve soyadlarının sürmesi-
ne çok meraklı olan eşimin ailesine bir 
tepkiydi bu. Ama heyhat tanrı onlann 
yanındaydı! Hamüeliğin son anına ka-
dar koşturup iş doğurma zamanına 
gelince, hastanede alt alta, üst üste ya-
tan, kanlar içindeki itilip kakılan kadın-
lan görünce aldı rai beni bir korku. Has-
tanedeki görevlüer acaba anneliğin kut-
sal bir şey olduğunu bilmiyorlar mıydı? 
Bunun bir aldatmaca olduğunu anlayın-
ca, "Ben doğurmaktan vazgeçtim," diye 
bas bas bağırdığımı çok iyi anımsıyo-
nım. Lakin çaresi yoktu. Eşimin doktor 
eniştesi sayesinde sürekli ilgi gösterilerek 
bir hafta gibi kısa bir sürede "normal" 
doğum yaptım. 

Sonunda sanşın, kızıl bir bebeği gös-
terdiler. Sağlıklı olduğunu anladığım an-
dan itibaren zaten bana yabancı olan 
varlığı unutup kendi derdime ve acılan-
ma gömüldüm. Filmlerdeki doğum sah-
nelerindeki hiçbir şey gerçek değddi. Ba-
kılması ve büyütülmesi gereken bir can-
lıydı ve canımı çok acıtıyordu. Ancak za-
manla aramızda sevgi bağı oluşmaya 
başladı. O zaman da şimdilerde de kendi 
camından, kanımdan olduğu için sevdi-
ğimi değü, ona emek verdiğim, bazen 
önümde gelişmemi engelleyen bazen de 
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yaşamımın itici gücü olduğunu görerek 
sevdiğimi biliyorum. Bize dayatılan anne 
çocuk ilişkisini çok fazla yaşamadık. İki-
miz de -çünkü eşim bizi bırakmıştı- yaş-
larımıza ve işimin gerektirdiği çalışma 
koşullanna bağlı olarak sorumluluklan-
mızı yerine getirerek büyüdük. O büyü-
dükçe sorumluluklar da belli bir dengeye 
oturmaya başladı. Bu aşamalarda zaman 
zaman anne arkadaşlarımdan yoğun 
eleştiriler alarak kendi kendime vicdan 
azabına sürüklendiğim ve "iyi anne" ol-
madığım gibi suçluluk duygulan yaşadı-
ğım oldu. Okul dönüşü evde olup ona ye-
mekler hazırlayıp bekleyemiyordum, 
okuldaki arkadaşlarının annelerinin 
oluşturduğu gruplara da katdamıyor-
dum, iş saatlerimin uzunluğundan çok 
fazla birlikte olamıyorduk. Arkadaşlanm 
sevgililerim oluyordu, onlarla birlikte ol-
maya da zaman ayınyordum. Yaşamın 
tüm güzelliklerine -bunun içinde çocu-
ğum da var- yetişmeye çabalıyordum. 
Halbuki herşeyimi oğluma ve işime ver-
meliydim! Annelik sevgisi bunu gerekti-
riyordu! Genellikle dunımundan hoşnut 
olan oğlum da ben de zaman zaman böy-
lesi duygulara kapıldıysak da şu anda ne 
kadar iyi yaptığımı görebiliyorum. Çün-
kü asla kopuk olmayan, düzeyli, birbiri-
mizin bağımsızlığına saygılı bir ilişki ya-
şadık şimdiye kadar. Belki tepkisel yö-
nümden kaynaklanan sevgi adma daya-
tılan bir çok şeyi yadsıyarak el yorda-
mıyla yaşadık bu süreci. Hiçbir zaman 
yapış yapış bir anne çocuk, bir teminat 
senedi gibi olmadık. Çocuklarıyla yaşa-
yan birçok kadm arkadaşım yaşamlannı 
çocuklarına endekslemiş durumdalar. 
Kendileriyle dgüi yapacaklannı sürekli 
olarak ileri bir tarihe erteleyerek yaşıyor-
lar. Bunu da anne olmanın verdiği kutsal 
güç ve özveriyle yapıyorlar. Annelik duy-
gusunun diğer sevgilerden çok farklı bir 
şey olmadığım, sevginin kaynağının tek 
olduğunu ve oradan çeşitli biçimlerde 
dağıldığını düşünüyorum. Bizlere giydi-
rilmeye çalışılan, dayatdan bir çok duy-
gu gibi annelik duygusu üzerinde de dü-
şünülmesi gerekiyor. Biliyorum ki bura-
da anlattıklarım sadece şöyle bir durup 
düşünmeyle çıkan şeyler. Daha an-
latdacak, tartışdacak çok şey var. 

Nurhayat, Ankara 

Şehir eşkiyaları 
kol geziyor 

rkadaşımla (Ebru), 5 Ağustos akşamı, iş çıkışı ye-
mek yiyip otobüs durağına giderken İzmir Cadde-
si'nde bir esnaf tarafından tartaklandık. Saat 
21.00 filandı. Sohbet ederek yürürken arkadaşı-
mın birkaç metre geride kaldığını farkettim. 
Arkamı döndüğümde -adının Ertan olduğunu 
somadan öğrendiğim- kahramanımızın arka-
daşıma efelendiğini fark ettim. Tartışmaya 
başlamışlardı. Yanlarına gittim ve biraz çe-
kilmesi için onu omuzundan ittim. Ne ol-

duğunu anlamadan yüzümde tokat dar-
belerini hissettim. İlk tokattan soma 

gözlüğüm yere düştü. Son tokatta sırtüstü yere yu-
varlandım. Arkadaşım yere düştüğümü görünce 
adamın göğsüne bir tekme atmış. Gözlüğümün 
camlan parçalanmış, tek sapı da tamiri imkânsız 
biçimde ezilmişti. Bense kendimi savunurken tır-
naklanmla ensesini çizebilmiştim. Arkadaşım sol 
kulağına bir yumruk yemişti. Yerden kalkmam 
için en küçük yardımı olmayan esnafın, kalktıktan 
soma cansiperane bir şekilde adamı değil de beni 
tutmaya çalışması çok ilgi çekiciydi. Bir yandan 
tutarken bir yandan dokunmaya çalışması da. 

Karakola gideceğimizi söyleyerek adını istedi-
ğimizde bu müthiş erkeklik gösterisinin ardından 
adını saklayacak değildi ya. Etrafta toplanan on-
on beş esnafa onlardan şikâyetçi olacağımızı söy-
leyerek oradan aynhp Necatibey Polis Karakolu'-
na gittik. (Kahramanımıza birlikte tanıklık yap-
mak istediğini söyleyen biri daha otomobile bin-
mişti. Bize Tunceli'de üsteğmen olduğunu söyle-
mek gereğini hissetti nedense. Karakolda ve Adli 

Tıp'ta kendisini bir daha gö-
remedik.) 

Adli Tıp'ta bende fazla 
bir yaralanma bulunmadı. 
(İki gün boyunca yüz kemik-
lerim yerlerine yerleşmese 
de.) Arkadaşımın sol kula-
ğındaki uğultu nedeniyle 
hastaneye sevkedildi. Kara-
kolda aynaya bakana kadar 
dudağımın patladığını dü-
şünmüştüm. Yüzümde şişlik 
ve üst dudağımda hafif bir 
kanama vardı. Düştüğüm 
için de dirseklerim sıynlmış-
tı. 

Bir hafta soma arkadaşım 
her zamanki yolumuz olan 
izmir Caddesi'nden geçerken 
o adam, "imdat! Yardım 
edin. Adam dövüyorlar," di-
yerek bir kez daha tahrikte 
bulunmuş. Bu da cabası... Şu 
anda darp nedeniyle açılan 
davamız sürüyor, bir yerle-
rimiz sakatlanmadığı için 
kamu davası değil şikâyete 
bağlı dava açıldı. Çok uğra-
şacağa benzeriz. Umanz ka-
zanınz. Son olarak arkada-
şım ve ben, Pazartesi okuyan 

rİArril rİA K a t i i Ankaralıların izmir Caddesi, 
u e g ı ı u e ı ı e ı ı ı ö z t u ğ P a s a j ı U s l u T i c a _ 

ret'ten alışveriş yapmamala-
nm rica ediyoruz. 

Mehtap, Ankara 

İlk tokattan 
sonra gözlüğüm 
yere düştü. Son 
tokatta sırtüstü 

yere yuvarlandım. 
Bense kendimi 

savunurken 
tırnaklarımla 

ensesini 
çizebilmiştim. 

Yerden kalkmam 
için en küçük 

yardımı olmayan 
esnafın, kalktıktan 
sonra cansiperane 
bir şekilde adamı 

lebeni 
tutmaya çalışması 
çok ilgi çekiciydi. 



Bir gün belki... 
Ben hep yalnız olmadım mı zaten. Seninle 
olduğum zaman bile bir yanım hep yalnız 
kalırdı. Bilirdim benimle geçirdiğin 
saatlerin sınırlı. Bilirdim rüya çabuk bitecek'. 

Çok uzun zaman oldu şöyle içten, dolu dolu neşeyle kahkahalar 
atmayalı. Bedenim sızbyor acıdan ama acı bedenimde değil beynim-
de, taa yüreğimde. Acı çekiyor beni kendi denizine. Bunalıyorum. 
Çıksam büaz havayı ciğerlerime çeksem. Rıizgâr gelip dinlense göğ-
sümde, yürüsem kollanm iki yana açık, başım gökyüzünde kok-
lasam havayı. Dalgalar vurunca kıyıya damlacıklarını alıp katsam 
gözyaşlarıma, gözyaşlarını sana aksa. Dilinin tuzu, dilimin tuzuna 
karışsa. Özlem mi bu? Ya da yalnızlık korkusu. Ben hep yalnız ol-
madım mı zaten. Senle olduğum zaman bile bir yanım hep yalnız 
kalırdı. Bilüdün benimle geçirdiğin saatlerin sınırlı. Bilüdim rüya 
çabuk bitecek. 

Sana bakarken, dokunurken, seninle ağız dolusu gülerken bilir-
dim birazdan herşey bitecek. Sensizlik yavaşça hazırlanırdı 
yambaşımda. Neden, neden gidiyor derdim kendime. Neden kaçıyor 
benden. Yammdayken bile sensizliğin acısını hissederken olanca 
gücümle sarılmak isterdim sana. Yaşadığım çaresizliği sana anlat-
mak, seninle her şeyüni paylaşmak ve ne olur gitme demek isterdim. 
Birden sımsıkı dudaklarım, sımsıkı yüreğimle kalkıp sarılırdım sana, 
hoşça kal demek için. Gitme diyemezdim, kal ne olur diyemezdim. 
Sadece bir kuru hoşça kal. Sonra seninle dolu, ama sensiz geceler 
başlardı yaşantunda. Her gece sen diye sarılırdım yastığıma. Sevgim 
beklerdi seni her gece umutsuzca ama umut dolu hayallerle. Binler-
ce'kilometre öteden sesini duyuyonım sıcacık. Gözlerimi kapatıp 
yüzünü düşünüyorum. Yüzün gelmiyor aklıma. Çııldırıyorum. El-
lerim titreyerek resmini çıkarıyor cüzdanımdan. Yüzün şimdi el-
lerimde. Yüzün yabancı bana. Seni tanıyamıyorum. Elimde bir baş-
kasına sevdalı, bü başka adamın resmi bana bakıyor. Sevgiyle değil, 
özlemle, hasretle aşkla değü. Sadece bakıyor gözlerime. Sadece dost-
ça bakıyorsun bana. Çddrnyorum. Sevmiyor diyor beynim. Sevmedi, 
hiç sevmeyecek seni. Acı yükleniyor üstüme. Anlıyorum. 

Zeynep, İstanbul 

• • 

Oyle bir dün gece 

Takside, gitmemi istemediğini, birlikte 
olmak istediğini söyledi. Ben de istekten 

çıldırıyordum ama bir yandan da 
birlikte olduğum insanı düşünüyordum. 

Karşı koyamadığım bir ikilemi 
yaşarken o bana birlikte olabileceğimiz 

bir yer olduğunu söylüyordu. 

ndan çok hoşlanıyordum, 
sanki bunca sıkılmışlığı-
ma, çıkışsızlığıma çarey-
di. Onun yanında kendi-
mi iyi hissediyordum, 

çok rahattım ve herşeyi 
içtenlikle konuşuyordum; 

oysa ben bana özel meslelerimi 
insanlarla hemen hiç paylaşmam, 
bu paylaşımın bu hoşlanmanın il-
la cinselliğe gitmesi gerekmediğ-
ini düşünüyordum ki, ilk hamleyi 
yaptı. Tabii ki her zaman olduğu 
gibi mantıklı davranıp tepki ver-
dim. Ne de olsa ben altı yıldır bi-
riyle bülikteydim ve bu birlikte-
lik sevgiye ve siyasi yakınlığa da-
yak, değer verdiğim önemsediğim 
bü birliktelikti. Onu aldatmak 
yapıma, düşünceme kesinlikle 
ters düşen bir şeydi ama bu adam 
bana bunları düşündürüyordu. 
Yani altı yıldır bülikte olduğum 
insan dışında kimseye hissetme-
diğim, hissedemediğim şeyleri 
bana hissettiriyordu. Bana do-
kunduğunda vücudumda inanıl-
maz şeyler oluyordu. Etkilemnek 
için onu görmek değil sesini bile 
duymak yetiyordu. Kendimi ol-
duğumdan çok daha genç hisse-
diyordum. Bu yaşadıklarım, his-
settiklerim çok hoşuma gidiyor-
du. "işte" dedim kendi kendime, 
bü zamanlar hararetlice savun-
duğum ama bir türlü yaşamına 
geçüemediğim "bazı ilkelerle çok 
eşlilik" teorin gerçekleşiyor. 

Bir akşam birlikte içip, sohbet 
ettikten soma eve gitmem gerek-
tiği aklıma geldi ve kalktık. 0 sa-
atten soma ancak bü taksi bize 
vakit kazandırabilirdi. Takside, 
gitmemi istemediğini, birlikte ol-
mak istediğini söyledi. Ben de is-
tekten çıldırıyordum ama bir 
yandan da birlikte olduğum insa-
nı düşünüyordum. Karşı koya-
madığım bir ikilemi yaşarken o 
bana birlikte olabileceğimiz bir 
yer olduğunu ve beni istediğini 
söylüyordu. Kendi kendime, "is-
tediğin bir şeyi neden yapamıya-

sm?" diye anlık rahatlıklar yarat-
maya çahşırken, "Dönelim," de-
dim. Beynim yenilmişti. Ama o 
an bımu hiç mi hiç düşünmüyor-
dum. Taksinin burnu sağa döner-
ken şoför bunlar manyak mı diye 
düşünüyordu. 

içeri girer girmez beni kapıya 
yaslayıp öpmeye başladı. Bü yan-
dan da bü eli popomdaydı. Bu 
aslında hoşuma giden bü şey ama 
ben kaskatı kesildim, öylece du-
ruyorum. "Ne oldu?" diye sordu. 
Ben de iyiyim ama bir türlü kon-
santre olamıyorum diye geçiştir-
dim. Oysa kafam başka yerler-
deydi. Büazdan göğüslerimi bul-
du ve onlarla uğraşmaya başladı. 
Üzerimi çıkardığında düşüncele-
rim dağılmış korkunç bü istekle 
sevişiyordum. Hayatımda hisset-
mediğim kadar ıslaklık ve bir o 
kadar da istek içindeydim (vücu-
dumun çok fazla kıllı olmasma 
rağmen). Artık olmalıydı, içimde 
hissetmek istiyordum onu. Ama 
herifte en ufak bir hareketlilik 
yok. Ben kuduruyorum "Hadi ar-
tık, hadi," diyorum ama tık yok. 
Bir süre uğraştıktan soma ondaki 
hareketsizlik yerini öfkeye bırak-
tı ve hiç tahammül edemeyeceğim 
bir şeyi yapmaya başladı; canımı 
yakıyordu. Onu üzerimden çek-
tikten sonra ikimiz de kıvrdıp 
yattık. Bir süre sonra horlamaya 
başladı, benimse uyumam müm-
kün değildi. Çünkü çok boktan 
bir durumdaydım. Bir sürü şeyi, 
ilişkimi riske atıp onunla kalıyo-
rum ve yaşadıklarıma bak. Oda-
nın ortasında bok gibi kıvrılıp 
kaldım. Aldatılmışlığın ağırlığın-
da ezildiğimi hissediyorum. Onun 
durumu da pek iç acıcı değil ama 
uyuyor işte. Bense sabaha kadar 
yatakta tüneyip "Bazı ilişkileri 
çok mu zorluyorum ne?" diye dü-
şünüyorum. 

Bu boktan durumu sizlerle 
paylaşmak sanırım bana iyi gele-
cek. 

Sima 
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Bu sefer de üvey anneler anlatıyor 

Bir koca, bir çocuk... 
bir de eski karısı! 

Gül: Biz, üvey kızını sekiz yaşındayken 
evlendik. Oııa halası bakıyordu, biz evlen-
dikten sonra bizimle yaşamaya başladı. 
Sonra benim de bir kızını oldu ve şimdi ay-
rıldık. Yani herşey çok zordu ve ben siirdü-
remedim. Bu yüzden de söze başlarken, şu 
kötü kadın üvey anne imajı üzerinde dur-
mak istiyorum. Çünkü bunun karşısında 
savunmasızdan bir kadın var. İyi duygu-
larla. umutlarla bir evliliğe başlıyorsunuz 
ama baştan kötü bir damga yemişsiniz, 
üvey annesiniz. 

Elvan: Aslında evlilik kararı verirken 
l'arklı durumda olduğumuzu görmek lazım, belki ora-
dan başlasak daha iyi olur. Mesela ben evlenmeye ka-
rar verince, özellikle aüem çok karşı çıktı, annem uzun 
uzun anlatmaya çalıştı, "Bak kızım ortada bir çocuk 
var, çocuğun annesi var, şu olur. bu olur. Ve ben iki 
kere düşünmek zorunda kaldım. Çünkü evleneceksin 
ve bir de çocuğun olacak. 

Figen: Ama bu benim hoşuma gitmişti, hazır bir 
çocuğum olacaktı, üstelik çocuk da çok tatlı bir çocuk-
tu, doğurmaya da niyetim yoktu. İlk tanıştığımızda da 
çok mesafeli, çok olgun davranmıştı. Velayeti annesin-
devdi. annesiyle birlikte yaşıyordu ama kısa bir süre 
sonra annesi, "Ben bakamıyorum.'1 diye gönderdi. 

Elvan: Ben de çocuk doğurmayı düşünmüyordum 
ama şu anda hamileyim. Üvey oğlum dokuz yaşında, 
aslında avnlmış eşlerin çocukları daha olgun oluyor. 
Belki de o yüzden daha rahat ilişki kuruluyor. Bizim 
ilişkimiz üvey anne ilişkisi gibi başlamadı, baştan beri 
bana "Abla" diyor, çünkü onun yaşayan bü annesi 
var, onunla olan bir ilişkisi var, bu ilişkinin kopmasını 
istemem zaten, ben sadece onunla iyi anlaşan bir arka-
daş olabilirim. 

Figen: Ama bu öbür eş karışmadığı sürece müm-
kün. 

Elvan: Ama bir üvey anne geliyor, anne bunu me-
rak ediyor, aslında benim için önemli değildi, ama 
onun için çok önemli olduğunu farkettim. Toplumun 
verdiği bir imaj var ya üvey anneler kötü davranır di-
ye, o viizden bekliyorlar acaba nasıl davranacak, çocu-
ğu dövecek mi, bu yüzden de çocuğun kafasında soru 

Elvan, 32 yaşında, bir üvey 
oğlu var ve hamile. 

işaretleri oluştur. 
Gül: Karşı taraf devreye girdiği anda olay 

bitiyor asıl. burada yeni bir aile kurulmuş, ço-
cukla birlikte yaşıyorsunuz ama önemli olan 
onun annesinin tutumu ve tavrı. Biz evlendi-
ğimizde, onlar aynlalı iki vıl olmuştu ve çocu-
ğunu da lıiç arayıp sormamıştı, ama ne za-
man ki biz evlendik, kadm ortaya çıktı. Bir 
gün ben evde yokken gelmiş, çocuğa, "Bak iş-
te baban bana bir şey almamıştı, benim hala 
çatalını bıçağım eksik," şöyle böyle bir sürü 
şev söylemiş; halbuki o evin içindeki eşyaların 
hepsini ben almıştım. Sonra ne oldu, çocuk 

evden çatal, bıçak çalıp annesine götürmeyi düşünü-
yor. Harçlıklarını biriktirip annesine veriyor. Burada 
kullanılan çocuk oluyor. Bir anne önce çocuğunu dü-
şünmeli, onun rıdısal sağlığını düşünmeli. Ben evlendi-
ğim vıl çocuk yedi, sekiz yaşındaydı, bana şunu dedi 
"Ben annemi de seviyorum, babamı da. Benim ikinci 
bir anneye ihtiyacım yoktu, babam seninle evlendi 
ama beni çok seviyor. Benimle anlaşamazsan babam 
senden ayrılır," ve çocuk bunu başardı. Altı yıl sürdü 
bu evlilik ve ben bu çocukla başa çıkamadım. Birinci 
neden çocuğun annesi, her yıl çocuğa "Bu vıl seni ya-
nıma alacağım." diyordu. Sonra ne oluyor, çocuk evde 
kendini misafir gibi hissediyor. 

Figen: Evet öyle divor, çocuk sürekli annem beııi 
yanma alacak diye bekliyor, annesine inanıyor, çünkü 
annesi o. 

Gül: Şimdi biz ayrıldık, annesi yine almadı yanma, 
baba bakamıyor, halanın yanma gönderdiler... Yani 
çocuğun annesi çok önemli. 0 yüzden böyle bir evlilik 
karan verirken önce çocuğun annesi nasıl bir insan 
çok iyi araştırmak lazım. 

Elvan: Evet, adamla anlaşmak yetmiyor. 
Gül: Bu vıl babasıyla kızı tatile gittiler, döndükle-

rinde kızı. "Biz seninle anlaşamıyonız, senden aynl-
mava karar verdik." dedi. Ben bir kocadan aynlacağı-
mı zannediyordum ama galiba iki kocam varmış. Ben 
o çocuğa bü kez bile vurmadığım halde her yerde gi-
dip, "Bana işkence yapıyor," diye ağladı. Eve kim gel-
se bana tavırlıydı, çünkü ben üvey anneydim. Neler 
yaşadığımı anlatamam. Mesela gündüz çok iyi geçmiş, 

P A Z A R T E S İ 

Külkedisi, Pamuk Prenses, Kemalettin 
Tuğcu nun bilumum kitaplarındaki 

kötü üvey anneler! Çocuklara zulmeden, 
döven o hain kadınlar! Ama onların 

hikâyesi bu anlatılanlardan çok farklı. 

gezmelere gitmişiz, gülüp eğleniyoruz, akşam babası-
nın eve geleceği saatte suratı düşüyor. Babası gelince 
soruyor. "Ne oldu kızım?" Ses yok, ben de merak edi-
yorum. "Ne oldu kızım, hani çok neşeliydin, bak ba-
ban soruyor," ses yok, babası, "Hadi biz biraz çıkıp 
dolaşalım" diye alıp kızını çıkıyor. Artık dışarıda neler 
konuşuluyorsa... "Ben vüzleştir bizi." dedim, hayır, 
benden korktuğu için, babasına anlattığı ortaya çıkar-
sa daha kötü davranırmışım. Yani bu üvey anne ima-
jı yüzünden baştan savunmasız ortada kalıveriyor-
sun. Aslmda bu konuda yaşadıklarımızı yazmak la-
zım, çünkü boşanmalar artıyor, böyle evlilikler de 
artıyor. Deneyimlerimizi aktarmak lazım, bir de ço-
cuğa inanmamak lazım, gerçekten söyledikleri doğ-
ru mu, biraz şüphe etmek, araştırmak lazım. 

Figen: Çocuğun her dediğine inanılıyor, bir de 
çocuğun hatalarına daha çok göz yumuluyor. Bir 
şey olmuştu, ben anlat-
maya çalıştım, hayır 
babası oğluna 

I 



inanıyor, zaten öyle bir fısır fısır ayrı konuşmalar var. 
çok rahatsız oluyorsun. 

Elvan: Babanın tavrı çok önemli. Biz evlenmeye, 
karar verince annesi çocuğu yanına alabi-
leceğini söylemişti, ama bunun mümkün 
olmadığı söylendi. Biz evlendikten sonra 
da üvey annenin kötü olabileceğinden ha-
reket etmeye başladı, çünkü çocukla çok 
iyi anlaşıyorduk; sürekli beni anlatıyor-
muş, tabii ki kıskanacak. Mesela bir hafta 
sonu annesinden geliyor, oturuyoruz, son-
ra bir ara TV seyrederken soruyor. "Abla 
sen beni döver misin?1' böyle bir şeyi çocu-
ğun kendi kendine düşünmesi mümkün 
değil. "Dövüyor muvum?'', "Hayır , "0 
halde nerden çıktı bu?". "Şaka, şaka di-
ye geçiyor. Ertesi hafta geliyor, yatmak 
üzereyken su istivor ve soruyor, "Bu zehir 
olabilir mi?" Ve çok başarılı bir öğrenciyken sürekli 
zayıf almaya başladı. Sonunda bir psikologdan vardım 
istedik, bir kaç kere gidip geldik, sonunda, "Sizinle bir 

problemi yok. annesiyle konuşa-
lım," dediler. 

Figen, 38 yaşında, dokuz 
yaşında bir üvey oğlu var, 
kendisi çocuk doğurmayı 

düşünmüyor. 

Gül Biz de psı 
kolo itlik 2a 

anııesı \ 
de ko 

ııuştular, ama ne oldu. kadın orada ağlamış, sızlamış, 
düşüp bayılmış, psikolog da anneden yana tavır aldı. 
"Çocuğunu görmek istiyor, dedi, oysa biz engellemi-

yoruz ki. kendisi almıyor, neyse işte çocuk en 
başta bana âbla diy ordu kendisi bir gün "Sa-
na anne diyebilir miyim? dedi. "Tabii, nasıl 
istiyorsan öyle de," dedim. Annesi işinin duru-
muna göre artık üç dört ayda bir görüyordu, 
"Ona anne demiyeceksin, seni beıı doğur-
dum, şöyle böyle konuşuyordu, çocuk ivice 
sersem bir şev oldu. yani siz ne yaparsanız ya-
pın annesinin yerini alamazsınız. 

Elvan: Ben zaten annesi olmaya çalışmıyo-
rum. Baştan beri eşimle bu konuda konuşuyo-
ruz. işte, neler olabilir şu. bu... o. kültür sevi-
yesiyle ilgili bunlar biz bunları yaşamıyacağız 
diyordu ama hepsini başka biçimlerde de olsa 
vaşadık. Kültür seviyesiyle ilgili değil bunlar, 

sonuçta hepimiz kadınız. I lani babanın yanında daha 
iyi davranırsınız da yalnız kalınca biraz daha farklı 
olur herşey, beıı baştan itibaren hep aynı davrandım, 
kızacaksam kızdım. 

Figen: Ama çocuk babasının yanında daha farklı, 
babası onu destekliyor. Herşey babaya bağlı. 

Elvan: Evet, babası bana saygı duyduğu için çocuk 
da bana saygı duydu. Ama dersleri iyi değil mesela ve 
kendinizi suçlu hissediyorsunuz, aslında hiçbir suçuuı 
yok. 

Gül: Ben hamile kalınca ikisi de hiç istemedi. İlk 
dört ay, aldır diye tutturdular, ama ben çocukları çok 

seviyorum, kendim doğurmak istiyorum. En başta 
konuşmuştuk, kendi çocuğuyla da ilgili hiçbir sorun 
çıkmaz demişti. "Annesi zaten arayıp sormuyor, ço-
cuğun da bir aile özlemi var," diyordu ama öyle ol-
madı. Bir de erken doğum yaptım, altıncı ay-

da vattım, bir ay yanıma uğramadı. Ço-
cuk doğduktan sonra da üvey kızım, 

"Neden benimle ilgilenmiyorsun da 
onunla bu kadar çok ilgileniyor-

sun?" demeye başladı. Bir gün 
bebeği emzirirken, dedim ki, 

"Çok istiyorsan gel, öbür 
mememi de sana vere-
yim." Bu çocukla daha 
çok ilgilenmem gerekti-
ğini anlatmaya çalış-
tım ama ne oluyordu, 
ben odadan çıktığım anda 
bizimki çığlığı basıyordu, 
onları yalnız bırakamıyor-
dum. Bütün b unlan değiş-
tirmek için çok uğraştım, 
bak işte siz kardeşsiniz, 
şu, bu, yok.. Babası da, 
"Kızım, kardeşine çok 
iyi davranmak zonın-
da değil," diye lafa 
karışıyordu. Onlar 
ikisi bir aile, ben de 
kızımla bir aileydik 
evde. Ama kızım 
ablasını çok sevi-
yordu, hâlâ çok 

seviyor, soruyor. 
Elvan: Ben hamile kalınca, hep birlikte konuştuk. 

hatta, "Ben erkek kardeş istiyorum," dedi. geçenlerde 
öğrendik, erkekmiş, çok sevindi, hep birlikte bekliyo-
ruz doğumu. Mutlaka bir kıskançlık olacak aına artı 
bir sorun çıkmaması için uğraşıyoruz. 

Figen: Çocuk büyütmek büyük bir sorun. Maddi, 
manevi çok büyük sorumluluk. Bir de böyle bir du-
nun... daha çok sorumluluk gerekiyor. Eve ilk geldiği 
günlerde sırtım dönerek otururdu. Şimdi ne yaparsın? 

Gül: Evet, biz evlendikten sonra önce, "Benim an-
nemle babam birbirlerini seviyorlar, niy e boşanmışlar 
anlamıyorum, diyor ve bana daha düşmanca davra-
nıyordu. hatta bir gün "Tamam," dedim "Birbirlerini 
hâlâ seviyorlarsa birlikte olsunlar, ben çekip giderim," 
oturup konuştular, ama birlikte olamayacaklarına ka-
rar verdiler. Çocuk bunu çok istiyordu, sonunda biz 
ayrıldık, şimdi yine halasının yanına gönderdiler ve 
ben yeniden bir araya gelirsek, bu çocuğu kesinlikle is-
temiyorum. 

Figen: Çocuklarla anlaşmak çok zor her an herşey 
olabilir. Bir de annesi araya girince daha zor oluyor. 
Önce telefonumu verdim, her zaman konuşalım şu bu, 
ama gece yansı sessiz telefonlar gelmeye başladı, tanı-
madığım bir takım adamlar aradı. Telefon numaramı 
değiştirmek zorunda kaldım. 

Gül: Ben çocuğumu başka bir kadına bırakamam, 
gökten inmiş melek bile olsa. Şimdi biz ayrıldık ve ba-
basıyla kızımın ilişkisinin benim denetimimde olması-
na çalışıyorum. Geçenlerde iki kızını alıp tatile çıka-
caktı. Benimkini almaya geldi, baktım arabada bir 
başka kadm, hemen çantamı kaptığım gibi ben de ge-
liyorum di ve çıktını. İşi falan düşünmedim, bu yüzden 
işsiz kalabilirdim ama tanımadığım bir kadınla benim 

çocuğumu alıp tatile gidiyor, kadın Bur-
sa1 da indi. Biz de iki kardeşi birlikte tati-
le çıkanmş olduk. Beni eve bırakırken, 
"Sayende iyi bir tatil yaptım," dedi. Ben 
bunu çocuğum için yaptım. 

Figen: Bir ara amıesi evlenmeye karar 
vemişti. çocuk için çok kötü oldu, bir 
sürü şey... Aslında hâlâ kocalarını 
seviyorlar. Biz tatile çıkmıştık, tatilde bile 
rahat vermedi, benim onlara mutlaka 
ulaşmam lazım diye annemi aramış. 

Elvan: Bunu yaşamak çok zor, anne 
sürekli evde, görünmeyen bir kuma 

hayatı yaşıyoruz. Erkek bunun farkındaysa ve yeni ev-
liliğinde iyi bir divalog varsa bu aşılıyor, yoksa sürmez. 

Gül: Sürmüyor. Babası hep kızını dinledi. Ne oldu? 
Çocuk problemli oldu. Şimdi iyi ki ayrıldım diyorum 
çünkü bu çocuğun başına ne gelse benden bilinecekti. 
0 çocuk ne yaparsa vapsın suçlu belli: üvey anne. 

Elvan: Kadın olmak zaten zor, anne olmak da zor. 
Üvev anne olmak hepsinden zor. Burada diyalog 
önemli, babası esas sorumludur, bu sorumlııluklan 
babasıyla paylaşırım, çocukla arkadaş olurum ama 
sınırları iyi çizmek gerekir, bu ilişki içine başkalarını 
kanştırıııamak lazım. Çocuklar her ilişkiyi kullanır, 
bunu gönnek lazıuı. Çocuktur, mutlaka bir yerden 
duymuştur, birinden etkilenmiştir. 

Gül: Anlamaya çalışıyorsun, hoşgörülü olmaya ça-
lışıyorsun ama nereye kadar, ben bunu hep yaşadım, 
üstelik çocuk, "Anneni böyle söylüyor, diyordu, ne 
yapacaksın? 

Elvan: Sorunlu bir anne varsa tabii daha zor. Üs-
telik siz üvey anne olduğunuz için annesiyle görüşme-
sini engelleyemezsiniz. Babanın bunu görmesi çok 
önemli. İkinci evliliklerinde babalanıl daha çok dü-
şünmesi gerekiyor. Çünkü iki kadınla birlikte uğraşa-
cak, hem de çocuğuyla. Yani üç insanı da o idare ede-
cek. Belki de erkekler bunu farketınediği için ortaya 
bir kötü üvey anne imajı çıkmış. 

Figen: Bütün yük ikinci eşin üzerinde kalıyor ve ne 
yapsa yaranamaz durumda, aslında çocukla çok iyi de 
olsanız, annesini etkiliyemiyorsunuz, annesi size gü-
venmiyor ve herşey gelip babanın tavrında düğüm-
leniyor. 
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Gül, 36 yaşında, bir kızı var, 
bir de üvey kızı vardı. 



Kadın Çevresi nden Pazartesi ye 

(elki de birçoğunuzun adını bile duymadığı Ka-
dın Çevresi, Türkiye feminizminde önemli bir 
^ki lometre taşıydı: 1984 Martında feminist-
^mlerin kurduğu ilk özerk yapı olarak ortaya 

• çıktı. Bir anonim şirket olarak kurulması-
B nın en önemli nedenleri, bu biçimin izinsiz 

^•toplantı yapmaya, kitap basmaya imkân 
vermesiydi. Açılış mekâm Beşiktaş'ta bir bü-

W\ro olan Kadın Çevresi'nin kadınlar için çeşitli 
danışmanlık hizmetleri sunmaktan, kadınlar arası 
dayanışma ağlan oluşturmaya, telif ve çeviri yayın-
lardan, tartışma toplantılarına uzanan geniş bir he-
defler yelpazesi vardı. Bu hedeflerden kimi sadece 
niyetler olarak kaldı, tik üç yılın başlıca somut 
ürünleri Kadın Çevresi Yayınları ile Kadın Çevresi 
Kitap Kulübü oldu. 1985 sonbaharında kurulan 
Kitap Kulübü, altmış-yetmiş kadına ulaşan toplan-
tılarıyla feminist tartışmaların ilk örgütlü mekânıy-
dı. Bu toplantılarda kürtaj, anne-kız ilişkileri, kadın 
cinselliği, kadın emeği, feminizm gibi kimi tanıklık-
lara dayanan, kimi teorik çeşitli konular tartışıldı. 
0 dönem Türkiye'de feminizmin bir ideoloji, bir 
dünyaya bakış biçimi olarak mayalandığı dönemdi. 
Bu sürecin yaşandığı mekân da Kadın Çevresi'ydi. 

1987 Martı'ndan itibaren ise Kadın Çevresi ka-
dınları Türkiye'nin ilk feminist dergisi olan Femi-
nist1 i çıkarmaya başladılar. Feminist üç yıl boyunca 
düzenli olarak "arada bir" çıktı ve bir çok kadının 
hayatını değiştirdi. 

1987 plı, Feminist dergisinin çıkışının yanı sıra 
ilk feminist kampanyanın, Dayağa Karşı Dayanış-
ma Kampanyası'nm da başladığı yıldı. Bu kampan-
ya birçok açıdan bir "ilk"ti: Her şeyden önce, özel 
alanın politikasını yapmanın ilk deneyimiydi. Ayrı-
ca kampanya çerçevesinde ilk "kadın yürüyüşü" 
gerçekleşti. Yürüyüş, kadınların kurtuluşunun an-
cak kendi mücadelelerinin ürünü olacağınm, başka 
alanlarda kadınlarla erkekler birlikte mücadele et-
seler de, kadınların kurtuluşu hareketinde ezenlerle 
ezilenlerin "elele" olmadığının dosta düşmana ila-
nıydı. 

Bu kampanyayı başka kampanyalar izledi. Geç-
mişte dört duvar arasına hapsedilen ya da kadınla-
rın suçluluk duygularının örttüğü sorunlar bir bir 
politikanın gündemine girdi: Cinsel tacize karşı 
kampanya, Ceza Yasası'nın fahişelere tecavüz edil-
mesini meşrulaştıran 438. maddesine karşı kam-
panya, Medeni Kanun un çeşitli maddelerine karşı 
boşanma kampanyası 1987-1990 dönemini yoğun 
bir kampanyalar dönemi haline getirdi. Bu dönem-
de Feminist dergisine, 1988 Mayıs'ında çıkmaya 
başlayan ve Yayın Kurulunda Kadın Çevresi'nin ilk 
iki yılında orada çalışmış kadınların da yeraldığı 
Kaktüs dergisi eşlik etti. 

Gülnur Savran 

n "Bütün bunları biz mi yaşadık? 
Kadın Çevresi kurucularından Stella 

Ovadia'ya sorduk, hatırladıklarını anlattı. 
Kadm Çevresi kadınların, feministlerin, bizim 

yani ilk ve bugüne kadar tek bağımsız kadm yayı-
nevinin adı. Sonradan kurduğumuz Kitap Kulü-
büyle İstanbul'da femüıistlerin ilk bir araya geldik-
leri yere ve daha soma da politik bir gruba adını 
verdi. 

Kadm Çevresi kapsamlı bir projeydi: Şirket 
sözleşmesinde yok yoktu! Eğitim hizmetlerinden 
çayevine, ücretsiz danışmanlıktan kadınların ürün-
lerini tanıtmaya, arşivden kitaplığa... Ve bugünün 
birçok feminist oluşumunun ilk niiceleri Kadm 
Çevresi'nde en baştan beri vardı. 
PAZARTESİ 18 

Geçen sayımızda sözünü ettiğimiz 
feminizmin ilk f e r i n i n ürünü 
olan ve feministlerin Türkiye'de 

kurduğu ilk özerk yapı olan Kadın 
Çevresi ni anlatacağız bu 

sayımızda. Bunun bizim açımızdan 
özel bir anlamı da var. Bu vılki 
Tüvap Kitap Fuarı na yalnızca 

dergilerimiz ve söyleşilerimizle değil 
ayrıca iki kitapla katılıyoruz. Evlilik 
Mahkûmları ve Ben Bîr Feministim 

Kadın Çevresi nden çıkan ilk 
kitaplar arasındaydı. Epeydir 
piyasada bulunmayan bu iki 
kitabın Pazartesi tarafından 

yeniden basımı, Kadın Çevresi ni 
yeniden düşünmek ve hatırlatmak 

için bir vesile oldu. 
Yaymeviyle başlarsak, bağımsız bir yayınevi fik-

ri Yazko ile işbirliğinin sarpa sarmasından sonra 
gündeme geldi. Aslında Şirin daha önce de böyle bir 
fikir atmıştı ortaya, ama sonra Yazko'nun yayınla-
dığı haftalık Somut Dergisi mu 4. sayfası bize 
ayrılınca kitap yayınlama fikri askıya almdı. So-
mut'un 4. sayfası Şubat 1983'ten Haziran 1983'e 
kadar bizim oldu. Yazko'daki yönetim değişikliği 
bir yandan, bizim haftalık yazı toparlama güçlükle-
rimiz öte yandan Somuftan ayrıldık. Aslında şimdi 
ayrıntısını hatırlayamadığım bir anlaşmazlık nok-
tası var o sırada Yazko'nun yeni yönetimiyle ama 
bizim örgütlenme sorunlarımız tıkanıklığa yol 

açmış olmasaydı muhtemelen farklı olurdu o ilişki 
diye düşünüyorum. Bu arada Mustafa Kemal Ağa-
oğlu'nun matbaası vardı, yayıncılığı vardı, ben 
bunlara güvenerek kendi yavınevimizi kuralım de-
meye başladım ve kadınları tek tek dolaşmaya gi-
riştim. 

Benim amacım yalnızca yayın değildi; kitap bas-
mak kadınlara ulaşmanın bir yoluydu yalnızca; be-
nim aklım hak arayışında, örgütlenmedeydi. Nite-
kim her fırsatta (Beşiktaş'taki büro, kitap fuarı, ki-
tap kulübü) tanımadığımız kadınların da bir araya 
gelebilecekleri, tartışabilecekleri yerler oluşturduk. 
Kitapların çıkışını Kitap Kulübünde kutladığımızda 
örneğin çok kalabalıktık. Aynı yerde 8 Mart'ı da 
kutladık, konulu toplantılar yaptık. Hareket bu ka-
labalıktan çıkacaktı ve çıktı da. Herkes öyle düşün-
müyordu. Yaymla yetinmek isteyen, ya da sınırlı bir 
amacm daha kolay kotanlacağuu, birlikteliği ko-
laylaştıracağını düşünenler vardı. Benim için yayın 
yoldu yalnızca. Bir araya gelmenin yolu. 

Kadm Çevresi'nin kuruluşuna dönersek, bir sü-
rü toplantı yaptık, bu toplantılar bayağı kalabalık-
tı ilk başta. Büyük grup zamamndan, Somut1 un 4. 
sayfasmdan kadmlar oradaydı, ama uzun süre bir 
türlü anlaşıp işe koyulamadık. Sonra, şimdi Mor 
Çatı'da. çalışan Nurser ile Pazartesi'nin pazartesi 
toplantıları grubundan Minu'nun inanılmaz enerji-
leri sayesinde bu işe sıvandık. Her allahın günü be-
ni aradıklarım, o sıralarda içinde olduğum ümitsiz 
ve heyecansız durumdan beni çekiştirerek çıkardık-
larını hatırlıyorum. Ve Beşiktaş'ta, Bebek'te bir ara-
ya gelişlerimizi. 

Yayınevi projesinin gerçekleşmesi için bir çok 
kadm para verdi. (Bütün bunlar 1994 Kadın Kü-
tüplıanesi'ndeki "İz Kalsın" Sergisinde belgelendi, 
ben şimdi ezberden anlatıyorum, ayrıntıları karış-
tırıyor olabilirim, kusura bakmasm kimse, hatta 
kaleme sarılıp, yanlışımı, eksiğimi düzelten, kendi 
anısını aktaran olursa çok sevinirim.) 

O zamanlar kendi imkânlarımız dışında kaynak 
yaratmasını bilmiyorduk. Gönüllü emek ve sermaye 
için para toplamaktan başka yolumuz yoktu. Kadın 
Çevresi anonim şirket olarak kuruldu, vergiler kâr-
dan değil de hayat standardı üzerinden toplanmaya 
başlayınca kapandı. Çünkü şirket işletmesini henüz 
öğrenememiştik. Son biraraya gelişimizi de hatırlı-

Evlilik Mahkûmları ve Ben Bir Feministim 
Sözünü ettiğimiz kampanyalar ve dergiler de, 

1990'dan bu yana çeşitli feminist grupların çıkardığı 
dergiler ve sürdürdüğü kampanyalar da aslında Ka-
dın Çevresi Yaymlan'nm "Söz Kadınların" Dizi-
si'nden çıkan Evlilik Mahkûmlarimn açtığı yolda 
ilerleyen bir politikanuı ürünleri: Kadınların kendi 
sorunlarını kendilerinin dile getirdiği, kendi konum-
larını kendilerinin tanımladığı, kendi talep-
lerini kendilerinin ürettiği 
bir politika anlayışının... 
Evlilik Mahkûmlarının. 
onu bir dönemin başlangıç 
kitabı yapan bu özelliği, 
bugün tekrar yayınlanması-
nın da gerekçesi: Kadınların 
kendilerini konuşturan bu 
anlatım biçimi, kitabı okuya-
nın kendi kadınlık durumuna 
suçluluk duymadan ya da bir-
şeylerin üstünü örtmeden bak-

masını sağlıyor. Bu açıdan feministleşme serüvenine 
iyi bir başlangıç. Bugün Pazartesi dergisinin yayın 
kurulu üyeleri arasında, başka bazı kadınların yam 
sıra, Kadm Çevresi'nin ilk döneminde birlikte çalış-
mış olan kadınlar var. Ve aradan geçen on beş, on al-
tı yıldan sonra Evlilik Mahkûmları"m bu kez Pazar-
tesi yayınlıyor. Bu yeniden basım bizim tarihimizin 
sürekliliğinin bir simgesi adeta... 

Ben Bir Feministim''in Kadın Çevresi tarafından 
basıldığı günden bu yana 
ne çok şey değişti. Simone 
de Beauvoir Avrupa'da ye-
ni-feminizmin öncüsü ola-
rak saygınlığını koruyor. 
Kitapta Beauvoir ile rö-
portaj yapan ve Alman-
ya'da çıkan Emma adlı 
derginin editörü olan Alice 
Schavvarzer ise hareket 
içindeki eski çizgisini mu-



hakları savunucuları 
ve danışmanlık şirketi kurdu ^îStn 

Küttür Servisi — Türkiye'de 
İlk ke? kadınlar tarafından ka-
dınlar için "Kadın Çevreni" ad-
lı bir yayıncılık, hiaraet vt danış-
manlık anonim şirketi kuruktu. 

Kurucuları arasında Müzey-
yen Aytaç (ev kadım), Nilgün 
Himnuloj lu (yayıncı), Gotser 

Kayır (eski gazeteci), StelJa 
Ovadya (ev kadını) ve N a r » » 
O/turail'ran (mimar) bulunduğu 
"Kadın Çevred"nin amacı şöy-
le: 

"Ev içinde ve dışında ücretli 
ya da ücretsiz çalışan kadınların 
ürünlerini tanıtmak, pazarla-

mak, bilim, teknik ve vasat alan-
larında bilgi düzeylerini yükselt-
mek, aralarında kültürel iletişi-
mi sağlamak için her türlü üre-
tim ve etkinlikle bulunmak, sağ-
lık ve hukuk konularında danış-
manlık hizmetleri yapmak." 

Beşiktaş, Yenihamam Sokağı 

Öztel JşhaBt'ndaki bürolarında 
dün bir basın toplantısı yaparak 
çalışmalarına başladıklarını 
açıklayan "Kadın Çevresi Ya-
yıncılık, Hizmet »e Danışmanlık 
A . Ş . " kurucu ve çalışanları ilk 
olarak kadınlara hukuk danış-
manlığım başlatıp kadın konu-
sunda kitaplar içeren bir kitap-
lık oluşturduklarım belirttiler. 

Kütüphanelerinde, Türkçe'-
nin yanısıra dört yabana dilde 
yayınlanan kadın konusundaki 
kitapları Türkiye'de ilk kez bir 
arada bulundurduklarım söyle-
yen "Kadın Çevresi" üyeleri, 
hukuk danışmanl ığ ım da 
13.00-16.00 arasında merkez bi-
nasında bulunacak bir kadın 
avukatın yapacağını, bu kadın 
avukatın üyelerin sorularım çok 
az bir ücret karşılığı yanıtlayaca-
ğını söylediler. 

"Kadın Çevresi" beş biner li-
ralık pay senedi alarak üye ola-
cak her kadına açık bir şirket. 
Vereceği hizmetlerden yararlan-
manın koşulu da şirkete uveol 
mak. 

tinin vadide salt kadınların 
gidebileceği çaycvleri. kadın 
lıı liflin ılıııııııımıııı ıfıv nıı•• 

A Y N A L A R 
N E L E R 
D E D İ 

yr Has» • / synsSa. ?, fcfsf jsgjîes ifer • A futtıfta İSÎ&fe 1» 
JKLWh ««w "t Ss&Vi «resRstssîtfe fcrtsgssB vstflfe. eaetaaet-*ğ§gŞ£S si» ISSfiİSÎîtSp s«5&5>'0t«Si,?ftr 
ya&faWs f&agMfc Sasf-AîBB'G «(ftsögöSs ysp,Mİ*"î_ t*ı «̂İSİJ iSj îVaîlft İNSSffliöSss i^aUsci «Mrit» M*» •'ar* m ösfês üssîmatî Aj-ösfe? daiiM s&ftüfee. w îtdfc'ı îttîÇi» 2î«u ^vstrt̂ sıfi t̂ Si-ni «eli» İSöçâL *}tMh» fatf^fe SîşeiS-Sa, aşk süifei 8s Ştjgıtf feîafl «g 8â«f öögİİK'? KâdffiÇm&LjOmJâ?*-

yr Has» • / synsSa. ?, fcfsf jsgjîes ifer • A futtıfta İSÎ&fe 1» 
JKLWh ««w "t Ss&Vi «resRstssîtfe fcrtsgssB vstflfe. eaetaaet-*ğ§gŞ£S si» ISSfiİSÎîtSp s«5&5>'0t«Si,?ftr 
ya&faWs f&agMfc Sasf-AîBB'G «(ftsögöSs ysp,Mİ*"î_ t*ı «̂İSİJ iSj îVaîlft İNSSffliöSss i^aUsci «Mrit» M*» •'ar* m ösfês üssîmatî Aj-ösfe? daiiM s&ftüfee. w îtdfc'ı îttîÇi» 2î«u ^vstrt̂ sıfi t̂ Si-ni «eli» İSöçâL *}tMh» fatf^fe SîşeiS-Sa, aşk süifei 8s Ştjgıtf feîafl «g 8â«f öögİİK'? KâdffiÇm&LjOmJâ?*-

yr Has» • / synsSa. ?, fcfsf jsgjîes ifer • A futtıfta İSÎ&fe 1» 
JKLWh ««w "t Ss&Vi «resRstssîtfe fcrtsgssB vstflfe. eaetaaet-*ğ§gŞ£S si» ISSfiİSÎîtSp s«5&5>'0t«Si,?ftr 
ya&faWs f&agMfc Sasf-AîBB'G «(ftsögöSs ysp,Mİ*"î_ t*ı «̂İSİJ iSj îVaîlft İNSSffliöSss i^aUsci «Mrit» M*» •'ar* m ösfês üssîmatî Aj-ösfe? daiiM s&ftüfee. w îtdfc'ı îttîÇi» 2î«u ^vstrt̂ sıfi t̂ Si-ni «eli» İSöçâL *}tMh» fatf^fe SîşeiS-Sa, aşk süifei 8s Ştjgıtf feîafl «g 8â«f öögİİK'? KâdffiÇm&LjOmJâ?*-

yr Has» • / synsSa. ?, fcfsf jsgjîes ifer • A futtıfta İSÎ&fe 1» 
JKLWh ««w "t Ss&Vi «resRstssîtfe fcrtsgssB vstflfe. eaetaaet-*ğ§gŞ£S si» ISSfiİSÎîtSp s«5&5>'0t«Si,?ftr 
ya&faWs f&agMfc Sasf-AîBB'G «(ftsögöSs ysp,Mİ*"î_ t*ı «̂İSİJ iSj îVaîlft İNSSffliöSss i^aUsci «Mrit» M*» •'ar* m ösfês üssîmatî Aj-ösfe? daiiM s&ftüfee. w îtdfc'ı îttîÇi» 2î«u ^vstrt̂ sıfi t̂ Si-ni «eli» İSöçâL *}tMh» fatf^fe SîşeiS-Sa, aşk süifei 8s Ştjgıtf feîafl «g 8â«f öögİİK'? KâdffiÇm&LjOmJâ?*-

yr Has» • / synsSa. ?, fcfsf jsgjîes ifer • A futtıfta İSÎ&fe 1» 
JKLWh ««w "t Ss&Vi «resRstssîtfe fcrtsgssB vstflfe. eaetaaet-*ğ§gŞ£S si» ISSfiİSÎîtSp s«5&5>'0t«Si,?ftr 
ya&faWs f&agMfc Sasf-AîBB'G «(ftsögöSs ysp,Mİ*"î_ t*ı «̂İSİJ iSj îVaîlft İNSSffliöSss i^aUsci «Mrit» M*» •'ar* m ösfês üssîmatî Aj-ösfe? daiiM s&ftüfee. w îtdfc'ı îttîÇi» 2î«u ^vstrt̂ sıfi t̂ Si-ni «eli» İSöçâL *}tMh» fatf^fe SîşeiS-Sa, aşk süifei 8s Ştjgıtf feîafl «g 8â«f öögİİK'? KâdffiÇm&LjOmJâ?*-

yr Has» • / synsSa. ?, fcfsf jsgjîes ifer • A futtıfta İSÎ&fe 1» 
JKLWh ««w "t Ss&Vi «resRstssîtfe fcrtsgssB vstflfe. eaetaaet-*ğ§gŞ£S si» ISSfiİSÎîtSp s«5&5>'0t«Si,?ftr 
ya&faWs f&agMfc Sasf-AîBB'G «(ftsögöSs ysp,Mİ*"î_ t*ı «̂İSİJ iSj îVaîlft İNSSffliöSss i^aUsci «Mrit» M*» •'ar* m ösfês üssîmatî Aj-ösfe? daiiM s&ftüfee. w îtdfc'ı îttîÇi» 2î«u ^vstrt̂ sıfi t̂ Si-ni «eli» İSöçâL *}tMh» fatf^fe SîşeiS-Sa, aşk süifei 8s Ştjgıtf feîafl «g 8â«f öögİİK'? KâdffiÇm&LjOmJâ?*-

yorum, vergi cezalarını ödemek içindi! 
Kadm Çevresi'ne ortak olan kadınların çoğu şu 

ya da bu biçimde feminizme yakın kaldı sanıyorum. 
Ama bir tanesi var ki ilk kurucular arasmda olma-
sına rağmen hiçbir tartışmaya, toplantıya katılma-
dı, kimse tammaz. Yalnızca projeyi doğru bulduğu 
için destekledi bizi, ortak oldu ve kurucu olarak 
adım verdi; kendisini anmak istiyorum sevgi ve 
minnetle: Altm Kitaplar'dan Nilgün Himmetoğlu. 

Bir başka kadın da vardı ki o sırada biraraya ge-
len kadınların birlikte iş yapamayacaklarını göre-
rek feminist bir yayınevi fikrini benimsemesine rağ-
men ortak olmayı reddettiği için kendisine şimdi 
yüzümü kızartan sertlikte bir mektup yazmış ve yıl-

lıafaza etmiyor. Bunun da ötesinde yer yer yabancı 
düşmanlığını yansıtan yazılar kaleme alabiliyor. 

Ama bizi esas etkileyen Türkiye'deki değişiklikler. 
Kitabın basıldığı 1986 yıkıdan bu yana kaduılar adı-
na, kadınların politik hareketliliği adına ne çok şey ol-
du! Ama başka bir sorun var önümüzde. Başka ülke-
lerde başka kadınların da yaşadıkları bir sorun şu kı-
sacık tarihimizde önümüze çıktı; geçmişin, geçmiş tec-
rübelerin unutulması. Kadınların tarih içinde nasıl ve 
ne kadar yer alabildikleri, kendi tarihlerini nasıl ve ne 
kadar oluşturabildikleriyle yalandan ilgili bir konu 
bu. 

İşte yıllar önce Kadm Çevresi kadınlarının bastığı 
Ben Bir Feministirrı'in bu gün Pazartesi tarafından ye-
niden basılması bu açılardan önemli. Bu kitap bize 
başka ülkelerde feministlerin bir zamanlar neler tartış-
üğıyla ilgili bir ipucu verebilir. 

Bugün Türkiye'nin bir çok yerinde feminizmle ta-
nışmış, kendi hayatım feminizm dolayımıyla değiştir-
miş, değiştiren ve daha da önemlisi Türkiye'nin ve 
başka kadınların hayatını feminizmle değiştirmek için 
çaba harcayan kadınlar var. Bu iki kitabın yeniden ba-
sımının onlar için yararlı olacağım ümit ediyoruz. 

larca dargın kalmıştım. Ondan da özür dile-
mek istiyorum o mektup için: Sevgili Aslı, sa-
na solcuların bana davrandığı gibi davran-
dım, üstelik sen benim arkadaşımdın! 

Kadm Çevresi nden bana kalan en hoş anı 
kuşkusuz 1984 Kasım'ında Kitap Fuarı'ndaki 
Aynalar'ımızdır. Kitapları hazır olmayan bir 
yayınevinin müstakbel okurlarıyla karşılaş-
mak için bulduğu yol: Kitap Fuan'na üzerine 
yazılacak satıhlarla katılmak. Ben, topsonu 
denen büyük kâğıt ruloları düşünmüştüm. Ay-
na fikri fuar alanını gezerken Ahmet Turhan 
Altıner'in aklına geldi. Tersine çevirme eyle-

minin en yerini, anlamım bulmuş bir örneği oldu bu 
aynalar. 0 sıralarda medyanın çok ilgisini çekti ama 
kimse anlamı üstünde durmadı, ya "sevimli", ya da 
"cadı'ydık, ya da "faşist"! 

Bir de bize faşist diyen Atilla Ozkırımh televiz-
yondaki kültür programında "kadm kitaplarına 
uzun uzun yer vermek zorunda kaldığında çok se-
vinmiştim. 

Kadın Çevresi yayınlarında iki farklı dizi ola-
caktı: "Kadm Sözü" dizisiyle, "Söz Kadınların" di-
zisi... Şimdi, "Bu adlandırmalar arasındaki farkı 
anlat" deseniz anlatamam! Ama biri daha anlatı tü-
rü olacaktı, biri daha teorik. 

Kadın Çevresi adını Şule Balaban'a borçluyuz. 
Bir toplantıda, "Kadınlar kendilerini bu çevreye ait 
hissetmeli," türünden bir laf etmişti, ben de yayıne-
vinin adı olarak önermiştim Şule'nin sözünü. 

Bu anı parçalarını Kadın Çevresi'nin, hem ilk 
tüzel kişiliğimiz, hem de ilk yerimiz, ilk adımız ol-
duğunu ve yıllarca pek çok etkinliğin bu tüzel kişi-
lik sayesinde yapıldığım söyleyerek bitirmek istiyo-
rum. 

"İz Kalsm" Sergisinden bu yana hiç aklıma gel-
meyen günleri hatırlattığınız için teşekkürler. 0 
günden bugüne o kadar çok şey değişti ki... bütün 
bunları biz mi yaşadık gerçekten? 

Düzeltme 
"Feminizmin îlk Günleri" yazısında 3. paragraf-
ta 3. cümlenin baş tarafı yanlışlıkla basılmamış-
tır. Doğrusu şöyle; Yazko'daki bu eğilim kısmen o 
sırada çok büyük ilgi gören bir Yazko panelinden 
(5) ama daha büyük ölçüde ve Zeynep Avcı'nın 
yorumuyla: "Yazko'nun o sırada bir sivil toplum 
örgütü olarak yaygm bir kitleye sahip olması ve 
kadm okur, yazar, öğretmenlerden oluşan verim-
li bir toprak oluşturmasından" kaynaklanıyordu. 

Yaprak Zihnioğlu 

Kısa bir ek 
Pazartesinin geçen sayısında, 
Yaprak Zihnioğlu'nun 
"Feminizmin İlk Günleri başlıklı 
tarih denemesi yer aldı. Yaprak, 
yazısına önümüzdeki sayıda da 
devam edecek. 0 ilk günlere ilişkin 
olarak daha söylenecek çok söz var 
ve o günleri yaşamış olan 
kadınların her katkısı tarihimizi 
yazmak açısından büyük önem 
taşıyor. Şirin Tekeli'mn notları da 
böyle bir katkı. 

Pazartesi'nin 19 Ekim 1996 tarihli sayısın-
da, Yaprak Zihnioğlu "Feminizmin ilk Günleri" 
başlıklı, "Öznel Bir Tarihçe Denemesi (1981-
1982)" kaleme almaya başladı. Kısa vadede bu 
öznel tarihçeyle, biz, doğrudan taraf olanlar dı-
şında kim ilgilenir bilmiyorum. Orta ve uzun 
vadede ise, feminist hareketin bu toplumda bı-
rakacagi "izlere" koşut olarak ilgilenenler arta-
bilir. Madem böyle bir çaba başladı, ben kendi 
adıma, bu çabayı hem saygıyla karşılıyorum -
hatta, nihayet, sözlü tarihten* yazılı olana geçi-
yoruz diye seviniyorum- hem de, elimden geldi-
ği kadarıyla, o tarihin netleşmesi için katkıda 
bulunma gereğini hissediyorum. Şimdi not ede-
ceğim konular, çok küçük, önemsiz, bir gazete-
de sütun işgal etmemesi gereken ayrıntılar ola-
bilir, ama ben gene de yazacağım; çünkü bu, bi-
zim tarihimiz. Ben bu çabayı ciddiye alıyorum 
ve herkesi, hatırladıkları ayrıntıları Pazartesi'ye 
yazmaya çağırıyorum. 

Yazı bittiğinde yapabileceğim -ya da yapma-
yacağım- genel değerlendirmeyi saklı tutarak, 
yayınlanan ilk bölümdeki birkaç ayrıntıyı dü-
zeltmek istiyorum: Şule Torun, o sırada Ali To-
run ile evliydi, soma boşandı; daha eski ve şim-
diki soyadı Aytaç. Yaprak, bir parantez içinde 
de olsa, bunu belirtmeliydi. Aynı şey, Aslı Gök-
sel için söz konusu; Aslı o zaman Barış Pirha-
san'la evliydi; boşandı, soyadı değişti, izler kay-
boldu. Bu durum Zeynep Avcı için de geçerli... 
Ben Zeynep'i tanıdığımda, o bir Karabey'di. 
Uzatmayayım, Medeni Kanun'daki, "Kadm ko-
casının soyadını taşır" hükmü, evlenmeler, bo-
şanmalar, yeniden evlenmeler sonucu, bizim 
(kadınların) tarih yazıcılığımızı da karmakarı-
şık ediyor. Buna özellikle özen göstermemiz la-
zım. 

İkinci küçük detay, dipnot 7'deki bilgiyle il-
gili: Benim doçentlik tezim, 1. U. İktisat Fakül-
tesi'ne sunulmuştur. O tarihte, henüz I. U. bün-
yesinde bir Siyasal Bilgiler Fakültesi yoktu. Son-
ra açıldı. 

İlk yazının düşündürdükleri bunlar... Ama, 
benden daha dikkatli olanlar başka şeyleri ha-
tırlayabilirler. Yazm, belge sunun. Tarihimizi, 
biz kendimiz doğru yazalım. 

Şirin Tekeli 

* Sözlü tarihçiliğin faziletlerine olan inancımı 
saklı tutarak, tarihçiliğin yerleşik "deontolojisi-
nin" kaynak gösterme, güvenilir doküman kul-
lanma, belgeyi kamuya sunarak kişisel yorumun 
belgeyle ilişkisini sınama olanağım herkese tanı-
ma gibi çok temel bazı metodoloji kurallarının 
tüm tarihçiler için geçerli olduğunu unutmama-
mız gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyo-
rum! 
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Uğraşıp duruyoruz 
i i i i i i l 

Görünmeyen psikologlar 
Görünmeyen emeğimiz nerelere gi-

diyor? Adı üstünde, görünmüyor ki? 
Ancak üzerinde çok düşünürsek, yani 
elimize bir büyüteç alıp incelersek gö-
rebiliyoruz. Yanlış! Aslında büyüteçe 
falan gerek yok, apaçık ortada yaptık-
larımız. Ancak öyle kabullenilmiş, öy-
lesine doğal hale gelmiş ki, kendimiz 
de dahil kimse farkında değil onun 
emek olduğunun. 

Çoğumuz psikologluk, yani tera-
pistlik yapıyoruz erkeklere. Boşuna 
değil psikologların müşterilerinin bü-
yük çoğunluğunun kadınlar olmaları. 
Çünkü erkeklerin özel psikologları, te-
rapistleri (eşleri, sevgilileri, kadın ar-
kadaşları. kız kardeşleri, anneleri) var. 
Yani onları dinleyen, soru soran, des-
tek olan, rahatlatan bir kadın var. O 
hem para almıyor, hem de ruhsal 
problemler "hastalık" gibi görünme-
den "prestij" sarsılmadan dile getirili-
yor, tartışılıyor, bilince çıkarılıyor, uğ-
raşılıyor; belli ölçüde de çözülüyor. Bu 
sayede erkekler terapiye en fazla ihti-
yacı olanlar olmalarına rağmen terapi-
den, yani kendileriyle uğraşma zorlu-
ğundan ve sorumluluğundan kaçabili-
yorlar. 

İlk Alman astronotlarından Ernst 
Messerschmidt'e sormuşlar; "Kendini-
zi bir terapistin koltuğunda uzanmış 
düşünebilir misiniz?" Cevabı; "Hayır! 
Ben evliyim, iç dünyamı kanmdan 
başkasına açmam," olmuş. 

Yapılan bir araştırmaya göre de fa-
hişelerin erkeklere terapi görevi yap-
tıkları tesbit edilmiş. Birçok fahişe 
kendilerine gelen erkeklerin çoğundaki 
(seks ihtiyacından daha fazla olan) te -

Erkeklere terapimiz gülümsemekle başbvor. Dışa dönük, 

neşelendiren hep ben oluyorum. Bir gün de karşıma bir 
adam çıksa da beni güldürüp, eğlendırse, günlük 
yorgunluğumu, stresimi attırsa ne olur," diye yakmıyordu. 
selli ve cesaretlendirilme ihtiyacmı gi-
derdiklerini, onlan sabırla dinledikle-
rini ifade etmişler. 

Ünlü bir terapist, kendisine başvu-
ran kadınların büyük bir kısmının so-
rununun erkeklerle ilişkilerinde yaşa-
dıkları iletişimsizlik, yalnızlık, sevgi-
sizlik. itinasızlık olduğunu söylüyor. 
Kadınların partnerleri bunu genellikle 
çok iyi bildikleri halde "normal" ol-
dukları sabit fikrinde diretip, terapiye 
ihtiyaçları olduğunu reddediyorlar. 
Başka insanlara ihtiyaç duymayı başa-
rısızlık olarak görüyorlar. Bu tavrın ar-
dında asıl olarak kendini üstün, kadını 
zayıf ve aşağı görme yatıyor. Oysa ger-
çeklik tam tersi. Terk edilen erkekler 
büyük şoklar yaşıyor, alkole yönelen-
ler, üıtihar teşebbüsünde bulunanlar, 
rakiplerim öldürenler az değil. Yalnız 
kaldıklaruıda ayakta kalamayacak ka-
dar zaaf gösterenler genellikle erkek-
ler. O yüzden de kendilerini sorgula-
mak yerine teselliyi hemen başka bir 
kadının kucağında arayabiliyorlar. 

Erkeklere terapimiz güliimsemekle 
başlıyor. Dışa dönük, iletişim kurucu, 
anlayışlı, rahatlatıcı gülüyoruz. Erkeği 
neşelendiriyor, eğlendiriyoruz. Bir ar-
kadaşım, "ilişkilerimde neşelendiren 
hep ben oluyorum. Bir gün de karşmıa 

bir adam çıksa da beni güldürüp, eğ-
lendirse, günlük yorgunluğumu, stresi-
mi attırsa ne olur." diye yakınıyordu. 

Gülerek, neşeyi erkeğe de bulaştırıp 
ondaki içe dönüklüğü ve donukluğu, 
durgunlugu kırıyor, onu rahatlatıyor, 
ortama canlılık ve keyif kazandırıyo-
ruz. O yüzden değil mi ki moralimiz ne 
kadar bozuk olursa olsun adeta yüzü-
müze gülümseyen bir maske takmak 
zorundayız. Zira terapi tek taraflı. On-
lardan bize medet yok. Aksine, eğer 
keyifsizsek bizden uzak durmayı ya da 
kaçıp gitmeyi tercih ediyorlar. 

Terapimizdeki bir başka adım, er-
keği konuşturmak. Sıkıntılı ve dalgın-
sa (depresyon), kızgınsa (agresyon), 
şüpheli ve kuşkuluysa (paranoya) bü-
tün sabrımız ve anlayışımızla sorular 
soruyor, dertlerini dinliyoruz (genellik-
le konuşma kabızlığı var, ama bütün 
şefkatimizle yumuşatıyoruz). 

ilgi, sevgi, sıcaklık, itina, anlayış, 
teselli adeta bizde olması ve vermemiz 
son derece doğal ve gerekli olan şeyler. 
Ancak aynı şeyleri biz istediğimizde o 
bizi anlamıyor, aldıklarına benzer şey-
leri vermesi gerektiği duygusunu ve so-
rumluluğunu taşımıyor. 

insanın ihtiyacı olduğunda yanmda 
olacağını bildiği birisinin varlığı ruhsal 

açıdan çok önemli. Kendini kötü his-
settiğinde yanında kalıyoruz. Kavga 
ettiyse, sinirliyse, korkulan varsa ya-
nında duruyoruz. Varlığımız bedensel 
olabilir, zihinsel olabilir, mektupla ola-
bilir, ama ona "ben senin için varım" 
güveni veriyoruz ki, bu psikolojik açı-
dan biiyiik destek. Aynı şeyi alabiliyor 
muyuz? Birçoğumuz evet demekte zor-
lanacaktır. Pek çok kadmdan duydu-
ğum ve kendim de yaşadığım en çarpı-
cı örneklerden biri, kürtaj olduktan 
sonra birkaç saatcik de olsa erkeğin 
yanınızda durmaması. Sebep arandık-
tan soma çok bulunur, üstelik makul 
de görünebilir: iş, politik eylem vs.vs. 
ancak onlara en çok ihtiyaç duyduğu-
muzda yanımızda olmazlar çoğu kez. 

Son olarak terapistliğimize tarihten 
bir örnek vererek yazımı bitirmek isti-
yorum. Simone de Beauvoı? da mek-
tuplarıyla Sartre içiıı varolarak ona 
büyük psikolojik destek vermiş. Sartre 
bir mektubunda bunu şöyle ifade edi-
yor; (Sartre ın büvüklüğii en azından 
bunu ifade etmesinde...) "Hâlâ mektu-
bunuz gelmedi. Şu anda korkunç hu-
zursuzum. Neredesiniz? Korkuyorum. 
Sizsizlik bütün cesaretimi elimden alı-
yor. Siz olmasaydınız yazacak bir 
enerjimin dahi kalmayacağını hissedi-
yorum. Günlük selamınız dört gün ba-
na ulaşmadı ve dünva artık eski dünya 
değil." 

Hülya Eralp 

farklı feminizmler 
K a d m açısından 

l İ l m l l İ H I H S l m 
S. Coyner, S. Harding, M . Mies, S. Wise,| 
L. Stanley, P. Hill Collins, D. Kandiyoti.j 
M . Lazreg, E. Showalter, A. Ferguson, 
C. Mansfeld, şimdiye kadar erkeklerin 
çıkarlarım yansıtmış, onlara hizmet 
etmiş sosyal bilimlerde geçerli teori 
ve metodolojileri sorgulayan farklı 
feminizmlere ait çalışmalarım ve 
Türkiye'den bakışlar'da Aynur 

llyasoğlu, Ayşe Durakbaşa, Serpil Çakır, 
Belkıs Kümbetoğlu, karşılaştıkları 

I zorlukları aşma biçimlerini, izledikleri] 
yöntemleri, deneyimlerim aktardılar. 

L^Hazırlayanlar: Serpil Çakır, Necla Akgökçej 
ın * Se l Yay ınc ı l ı k 

BİLAR 
İ S T A N B U L 

OSMANLI ve GÜNÜMÜZDE 
KADIN 

•19. yy.'da Kadın Yazıları Zehra Toska 
• Kurmacada Kadın Yazarın Sesi Nüket Esen 
• Kadın Konulu Arşivler Toplama ve Koruma 

Yöntemleri Aslı Mardin 
1 Türk Modernleşmesi ve Kadın Ayşe Durakbaşa 

• Kadın Tarihi Araştırmalarında Sözlü Tarih 
Yaklaşımı Aynur ilyasoğlu 

• "Tansu Çiller" Yeşim Arat 
• 17. yy.'da İstanbul'da Kadın Gökçen H. Art 

Gün: Pazartesi 
Saat: 18.30 

Başlangıç Tarihi: 4 Kasım 1996 

İSTİKLAL CAD. ZAMBAK SK. No: 4/7 BEYOĞLU 
Tel: (212) 249 42 86 • 252 81 34 Faks: 252 81 34 

BİLAR 
İ S T A N B U L 

AŞK ve/ya da ÖZGÜRLÜK 
Aşk ve Çocuksu Seksüalite 

Saffet Murat Tura 
Kadınlar ve Erkekler Aşkı Nasıl Yaşar? 

Gülnur Savran 
Aşk ve Kapitalizm 

Cezmi Ersöz 
"Bana Bir Aşk Masalından Şarkılar Söyle..." 

Ayşe Düzkan 
Türk Sinemasında "Aşkın Kanunu" 

Yıldırım Türker 

Gün: Çarşamba 
Saat: 18.30 

Başlangıç Tarihi: 6 Kasım 1996 

İSTİKLAL CAD. ZAMBAK SK. No: 4/7 BEYOĞLU 
Tel: (212) 249 42 86 • 252 81 34 Faks: 252 81 34 

Kitapçılarda 

PK. 336, Galatasaray, İstanbul 
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O kadar da 

"Menopoz, çoğu kadının 
yaşa bağlı olarak rol, so-
rumluluk ve ilişkilerinde 
pek çok değişimi birarada 
yaşadığı ve çocukların ba-
ğımsızlıklaruıı kazanıp, ev-
den ayrıldıkları bir dönem-
de ortaya çıkar. Anılan de-
ğişimler, bazı kadınlarda, 
kimliklerini, kendilerine 
olan güvenlerini, aile ilişki-
lerini ve sosyal yaşamlarını 
etkileyerek önemli ölçüde 
stres yaratıcı durumlara ne-
den olmaktadır. Bir başka 
grup için ise, bu olaylar 
farklı sorumluluk gerekti-
ren ilişkiler ve olumlu psi-
kolojik gelişmeler için yeni 
fırsatlar anlamına gelmek-
tedir. Bu nedenle menopoz, 
kadının hayatında sadece 
biyolojik değişimler değil, 
aynı zamanda bunun ya-
nında oluşan sosyal ve psi-
kolojik değişimler nedeniyle 
de kritik bir geçiş dönemi-
dir." 

Uzman Psikolog Zehra 
Uçanok, Hacettepe Üniver-
sitesi Psikoloji Bölümünde 
yaptığı yüksek lisans tezini 
menopoza ilişkin bir araştır-
maya dayandırmış. Bu araş-
tırmada, farklı yaş grupları 
ve eğitim düzeyindeki ka-
dınlarda menopoza ilişkin 
belirtüer, tutumlar ve yaşa-
ma bakış açısı incelenmiş. 
29-60 yaşlan arasında, orta 
dereceli okul ve yüksek okul 
mezunu 240 kadına 28 
maddeden oluşan bir belirti 
tarama listesi sunulmuş. 
Listede yer alan belirtilerin 
12'si somatik (bedensel), 
İ l i psikolojik ve 5'i de psi-
kosomatik belirtiler. Araş-
tırma sonuçları, kadınların 
listeye verdikleri yanıtlara 
dayandırılmış. Zehra Uça-
nok ve Dr. Riiveyde Bayrak-
tar araştırma sonuçlarım bir 
makalede özetlemişler. 
Araştırma sonuçlan, kadın-
ların menopoza ilişkin tu-
tumlarında ve menopozu 
yaşama biçimlerinde, biyo-
lojik etkenler kadar toplum-
sal ve psikolojik etkenlerin 
de önem taşıdığım ortaya 
koyması açısından ilginç. 
• Menopoz döneminde orta-
ya çıktığı öne sürülen belir-
tilerin en yoğun olduğu gru-
bun 55-60 yaş arasındaki 

menopoz soması grup oldu-
ğu ortaya çıknnş. 
•'Eğitim düzeyi yükseldik-
çe, toplam belirti puanının 
düştüğü görülmüş. Bundan, 
üst düzeyde eğitüıı gönne-
ııin gerek psikolojik gerek 
fiziksel şikâyetlerle başa 
çıkmada yardımcı etken ol-
duğu sonucu çıkarılmış. 
• Menopoz döneminde kli-
niğe başvuran kadınların 
diğerlerine göre daha çok 
psikososyal stres içinde ol-
duklan ve genellikle daha 
çok fiziksel ve psikolojik şi-
kâyet bildirme eğiliminde 
olduklan belirlenmiş. 
• Kadınların çalışıp çalış-
mamasmııı ya da emekli ol-
masının sonuçlar üzerinde 
anlamlı bir katkısı olması 
beklendiği halde, böyle bir 
sonuç elde edilmemiş. Araş-
tırmacılar bunun çalışan 
çalışmayan ya da emekli 
grubun araştırmada sayı 
olarak yeterince temsil edil-
memiş olmasından da kay-
naklanabileceğini düşünü-
yorlar. 
• Yaş ilerledikçe, menopoza 
ilişkin tutumların daha 
olumlu hale geldiği saptan-
mış. Araştırmacılar bunu 
şöyle yonunluyorlar: "Ge-
nellikle böyle bir sonucun 
ortaya çıkması, toplumda 
yaygın olan kahp-vargılann 
henüz menopoza girmemiş 
dolayısıyla bu olayla ilgili 
yaşantısı olmayan genç yaş-
takileri daha fazla etkilemiş 
olabileceğini düşündürmek-
tedir." Belli ki kadınlann 
çoğu bir kez menopozu ya-
şayınca, "O kadar da kötü 
değilmiş" diyebiliyorlar. 
• Menopoz döneminde (45-
54 yaş arası), kadınlann, 
evli bekâr ya da dul olmala-
rının menopoza ilişkin tu-
tumları açısmdan önem ta-
şıdığı saptanmış. Diğer yaş 
gruplan için medeni halin 
anlamlı bir katkısı görülme-
miş. 
• Menopoza ilişkin belirtiler 
ile tutumlar arasında an-
lamlı bir ilişki bulunmamış. 
• Yaşama bakış açısı ile me-
nopoza ilişkin belirtiler ara-
sında ters yönde bir ilişki 
olduğu, iyimserlik arttıkça 
belirtilerde azalma olduğu 
ortaya çıkmış. 

Okul, askerlik bitti, 
haydi işe! Okul ve/veya askerlik sonrası 

hayata balıklama atlamayan 
erkek "adam <laıı sayılmıyor. 

adınlann hayatı dört bir taraf-
tan belirlenmiş. Evlenecekler, 
çocuk sahibi olacaklar, arada 

A imkân varsa bir de çalışabilir-
M / 1er tabü. Ama erkeklere daya-

tılan şeyler de var. 
"Ailemin düşüncesini size 

E K söyleyeyim; 'Askere git, gel, 
evlen,1 diyorlar ve hemen ikinci bir kişinin 
sorumluluğu bizim üzerimize yıkılıyor. Bu 
beni çok rahatsız ediyor, neden ben iki ki-
şiye birden bakmak zorunda olayım.?" 

Bu sözlerin sahibi Yalçın, bir buçuk ay-
dır bir tekstil işinde çalışıyor, henüz yinni 
yaşında ama hayatın yükü sırtuıa binmiş 
adeta. 

Hafta sonlannda bir düğün salonunda 
fotoğrafçılık yapan, 24 yaşındaki hukuk 
öğrencisi Miirsel de benzer şeyler hissedi-
yor: 

"Bu konuda erkekler kızlara göre daha 
dezavantajlı bence. Özellikle yaş ilerledik-
çe çalışma zorunluluğunu hissediyorsun. 
Kızlara aynı baskı olmuyor. Ya da onların 
evde oturması, çeyiz hazırlaması normal 
geliyor. Ama bizim için böyle değil." 

Uç haftadır çalışan jeofizik mühendisi 
Hasan da ona katılıyor. 

"Aileden direkt olarak söylenmese de, 
'Oğlum sen erkeksin, kızkardeşlerin çalış-
mayabilir ama sen çalışmalısın,' denmese 
bile siz anlıyorsunuz. Akrabalar, 'Hasan 
okulun bitti ne yapıyorsun, çalışmıyor 
musun?' falan dediler. Çevredekilere çok 
kulak asmamaya çalışsam da bu baskılan 
hissettim ben. Sonuçta etkileniyorsunuz ve 
bir yerden başlamanız gerekiyor çalışma-
ya." .. 

Yine Unilever'de çalışan ve ailesinin 
özgür düşünceli olduğunu ifade eden Ok-
tay'ın tecrübeleri de çok farklı değil: 

"Benim ailemde ne kadar özgür düşü-
nen insanlar olsa da geleneksel yapıdan et-
kileniyorlar. Az önce Yalçının dediği gibi 

askere gidip, iyi bir işe girip çoluk çocuk 
sahibi olmamı istiyorlar tabii." 

Hasan ın ailesi ise bu konuda farklı 
davranmış: 

"Ben bu yönden kendimi çok şanslı 
hissediyonmı. Çünkü ailem her türlü ka-
rarı bana bırakıyor. Ailede erkek veya kız 
olmanın çok fazla bir aynmı yok bizde. 
Ancak yine de genel olarak bakınca erkek 
olmanın avantajlan olduğu gibi dezavan-
tajları da var diye düşünüyorum. Örneğin 
benim kızkardeşim var liseyi bitirdi, sıkın-
tılarımız olmasma rağmen iki sene çalış-
madı. Onun açısından çok daha seçici 
baktık olaya. Ancak ben belki karşıma ge-
len ilk işte çalıştım." 

Ahmet, kızlann durumunun daha iyi 
olmadığı görüşünde: 

"Çalışmamak kadınlann özgür seçim-
leri değil, burada onları kontrol altmda 
tutma isteği yatıyor. Aynca istediği kadar 
ilerici bir ailesi olsun kadınlann beniın 
yaptığım gibi, 'Okumuyorum ve kötü işler 
de olsa çalışırım, evlenmem de,' deme 
şanslarının çok fazla olmadığım düşünü-
yorum." 

Yine de konuştuğumuz diğer erkekler, 
sonunda çalışsalar bile genç kızlann akul 
bittikten sonra nefes almaya, iş konusun-
da iyi bir tercih yapabilmek için zaman 
geçirmeye daha çok fırsat bulduklarını; 
kendilerinin ise ekonomik zorluklar da-
yatmasa bile çalışmak, hayata bir an önce 
atılmak konusunda bir basınç hissettikle-
rini ifade ediyorlar. Hangi aile oğullarının 
"boşta gezer' olmasını ister? Kimse "işsiz" 
birisine kız vermiyor; yani okul ve/veya 
askerlik soması hiç bir mola vermeyip ha-
yata balıklama atlamayan erkek 
"adam"dan sayılmıyor. Ve iş bulamamak, 
çalışmamak hayattaki başarının temel kıs-
taslarından birisi erkekler için. Tıpkı ka-
dınlar için iyi bir evliliğin başan anlamına 
gelmesi gibi. 
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Kahve tiryakilerine 
Son yıllarda yapılan araştırmalar, kahvede bulunan kafein 
maddesinin kadın sağlığı üzerindeki etkileri üzerine yoğunlaştı. 
Kahvenin meme kanserinden kısırlığa dek pek çok zararlı 
etkisi olduğu iddia edildi. Ms. adlı kadın dergisinin 
Eylül/Ekim 1995 sayısında, Marjorie Ingall bu araştırmaların 
sonuçlarını derlemiş. Kısaltarak aktardığımız bu yazıya göre 
kafeinden o kadar da korkmamız gerekmiyor. 

Meme kanseri ve göğüs ağrıları 
israil, ABD ve Fransa'da yapılan 11 

araştırmanın sonuçları üzerine 1990 yı-
lında yapılan bir değerlendirme ve Io-
wa'da 1993'de 34 bin kadın üzerinde 
yapılan bir araştırma, kafein ve meme 
kanseri arasında anlamlı bir ilişki kuru-
lamadığını ortaya çıkarmış. 

Göğüsteki şişliklerin, kistlerin ya da 
hassasiyetin kafein tiiketimiyle ilişkisi 
de belirsiz. Ulusal Kanser Enstitü -
sü'nün 1986'da 3 bin kadın üzerinde 
yaptığı araştırma, iyi huylu tümörler ya 
da meme hassasiyeti arasında ilişki ku-
ramamamış. Ancak, kadınların günde-
lik deneyimleri, kafein tüketimini 
azaltmanın ağrıları hafifletici etkisi ol-
duğunu göstermiş. 1989'da, Nurse 
Practitioner'da çıkan bir makaleye gö-
re, ağrılı meme kistleri olan 138 kadma 
kafein tüketimlerini azaltmaları söylen-
miş; yüzde 61'i ağrılarının azaldığını ifade etmiş. 
Öyleyse, meme ağrisı çekiyorsanız ve kafeini azalt-
manın faydasmı gördüyseniz, kahveyi biraz azalt-
manın ne sakıncası olabilir? 

Osteoporoz ve kemik erimesi 
Bazı araştırmalar kafeinin kemik erimesine ne-

den olduğunu iddia ediyor. Ancak 1994'de, Journal 
of the American Medical Associatiorfda çıkan bir 
araştırma menopoz sonrası kadınları konu alıyor ve 
ömür boyu günde iki fincan kahve içmekle, kemik 
yoğunluğunun azalması arasında bir bağlantı kura-
mıyor. Ne var ki söz konusu kadınlar, aynı zaman-
da yetişkin yaşlan boyunca günde bir bardak süt iç-
miş olan kadınlar. Bu da gösteriyor ki, yeterli mik-
tarda kalsiyum almak, kafeininin muhtemel olum-
suz etkilerini ortadan kaldırabiliyor. American Jo-
urnal of Clinical Nutrition da yer alan 1991 tarihli 
bir araştırma da kafeinle kemik erimesi arasında 
bir ilişki olmadığını, ama kafeinin kalsiyum emili-
mini engellediğini gösteriyor. Minnesota, Roches-
ter'da, çeşitli yaşlarda 298 kadın arasmda yapılan 
bir araştırma, ılımlı kafein tüketiminin osteoporoz 
konusunda önemli bir risk faktörü oluşturmadığım 
ortaya koyuyor. Ama aynı araştırmaya göre, 75 yaş 
ve üstündeki kadınlarda yüksek kafein tüketimi, 
özellikle bir bölgede, femur (uyluk) kısmmda kemik 
erimesine yol açabiliyor. 

Kalp hastalıkları ve yüksek tansiyon 
Sürpriz: kalp hastahkları ile ilgili araştırmaların 

çoğunluğu yalnızca erkekleri kapsıyor. Ama 
ABD'de yapılan en uzun vadeli kalp hastalıkları 
araştırması olan Framingham heart study, kafein ve 
kalp krizi arasmda bir ilişki bulamamış. 40-59 yaş 
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arası 10 bin kadın ve erkek arasında kısa süre önce 
yapılan bir araştırma, Scottish Heart Health Study 
de aynı sonucu vermiş (hatta kahve içenlerde koro-
ner kalp yetersizliği oranı daha düşük bulunmuş). 
Hem Ulusal Sağlık Enstitüsü hem de Amerikan 
Kalp Derneği, ılımlı kafein tiiketimiyle yüksek 
tansiyon arasında önemsiz bir ilişki olduğunu ifa-
de ediyor. 

Doğurganlık 
1993'de yapılan bir araştırma, günde bir ya da 

iki fincan kahve tüketiminin doğurganlığı azalta-
bildiğini iddia ediyor ama başka araştırmalar bu 
sonuçla çelişki gösteriyor. Harward araştırmacıla-
rının ve hastalık denetim merkezlerinin yaptığı 
1990 tarihli bir araştırma, kafein tüketiminin döl-
lenme süresinde çok az etkili olduğunu hatta hiç 
etkili olmadığını ve gebe kalamayan kadınlarda 
kafeinin bir etken olmadığını öne sürüyor. Bunun-
la birlikte, bazı araştırmalar kahve ve sigara tüke-
timinin birarada, gebe kalmak isteyen kadınlar 
için risk oluşturabildiğini gösteriyor. 1991 tarihli 
bir araştırma, günde sekiz fincan ya da daha çok 
kahve ya da çay içen sigara tiryakilerinin gebe 
kalmalarının daha uzun süre aldığını, ama sigara 
içmeyenlerde, kafeinin gebe kalma süresi üzerinde 
etkili olmadığını ortaya koydu. 

Düşükler ve cenin anormallikleri 
Kafein konusunda tedbirli olmanın tercih edi-

lebileceği tek alan bu gibi görünüyor. Araştırma-
lar, günde 300 miligramdan (ya da üç küçük fin-
can kahveden) fazla kafein tüketiminin potansiyel 
olarak zararlı olabileceğini gösteriyor. Kafein pla-
sentaya kolaylıkla nüfuz ediyor ve ceninin bede-

iyi haber 
ninden atılımı yetişkinlerinkinden daha uzun süre 
alıyor. Yine de son yedi yılda yapılmış olan 26 araş-
tırmalım değerlendirilmesine göre, 300 miligramın 
altında kafein tüketiminin düşüğe, bebeğin düşük 
kiloda doğmasına ya da cenin anormalliklerine ne-
den olmuyor. 

Bununla birlikte, Montreal'deki McGill Üniver-
sitesinden Dr. Claire Infante-Rivard m araştır-
masına göre, günde 163-321 miligram arası kafein 
tüketen gebe kadınlar düşük risklerini iki katma 
çıkarmış oluyorlar. Günde 321 miligramdan fazla 
kafein alanların düşük riski ise yaklaşık üç katma 
çıkıyor. Döllenmeden önceki bir ay içinde günde üç 
fincan kahve içmek de riskli bulunuyor. 

Hangisine inanacağız? Tek tek her araştırmanın 
ve gerçekleştirildiği koşulların bazı zaafları var. Ka-
liforniya Üniversitesi Halk Sağlığı Böliimü'nden Dr. 
Brenda Eskenazi, daha çok veri elde edilene dek ge-
be kadınların kafein tüketimini asgariye üıdirmele-
rini öğütliiyor. 

Adet öncesi belirtiler 
Çok sayıda araştırma, adet öncesi belirtilerle ka-

fein arasında bir ilişki olabileceğini gösteriyor. 
American Journal of Public Health'de yayınlanan 
1990 tarihli bir araştırma, kafein tüketimi arttıkça, 
adet öncesi belirtilerin (anksiyete, depresyon, ruh 
halinde gidip gelmeler, şişkinlik) ağırlaştığını göste-
riyor. Bu bir neden-sonuç ilişkisi anlamına gelmese 
de, gündelik deneyimler, kafeini kesmenin adet ön-
cesi belirtileri yok etmemekle birlikte hafiflettiğini 
ortaya koyuyor. 

Sonuç 
Günde 300 miligramın altında kafein tüketi-

mi çoğunlukla oldukça zararsız görünüyor. Siga-
ra ve kötü beslenme sağlık konusunda kafeinden 
çok daha fazla riske yol açıyor. Ama bedeninizi 
en iyi siz tanıyabilirsiniz. Eğer daha az kafein al-
dığınızda kendinizi daha iyi hissediyorsanız, 
kafeini azaltmanızda hatta hayatınızdan çıkar-
manızda fayda var. 

İNSAN OKUR İNSAN YAZAR 
iskenderiye Kütüphanesi; 6 Şubat 94'te kurulduğunda 
ikibin kitabı yirmi kadar okuru vardı. Bu gün otuzbine 
yaklaşan dergi ve kitap arşivi ile üçyüz civarında okuru 
var .Yeni açt ığımız Süreli Yayınlar O k u m a Salonu, 
f o t o k o p i makinesi ve bilgisayarımızla olanaklarımızı 
genişlettik. Yakında înternet'e bağlanıp okurlarımızın 
kullanımına sunacağız 
İ s k e n d e r i y e Y a z ı l a r ı ; i s k e n d e r i y e K ü t ü p h a n e s i 
okurlarının olanakları ve yazılarıyla yayımlanıyor . 
D ü ş ü n , y a z ı n , y a y ı n , f e l s e f e , b i l i m ( i l g i 
a lan lar ımızd ı r jdünyas ına alternati f , muhal i f yada 
iktidar o l m a k için yayımlanmıyor . Kütüphanemizde 
okuyup öğrendiklerimiz ve kütüphane üye aidatlarıyla 
y a y ı m l ı y o r u z i skender iye Yaz ı lar ı 'n ı . Bültenimize 
y a z m a k , a b o n e o l m a k veya kütüphanemize kitap 
vermek isteyenlerin haberi olsun diye bu ilanı hazırladık. 
Antik Çağ'ın en büyük kütüphanesinin adını yaşatmak 
için siz de katkıda bulunabilirsiniz. 

Adres: 
Sıraselviler yolu. Apdullah sok.No: 19/2 

Güneş Apt.Beyoğlu-lSTANBUL 
Tel: (0212)245 16 17 

l İskenderiye Yazılan 
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Hukuk 
Anayasa Mahkemesi nin TCK 441. 
maddesinin iptali kararına ilişkin bir yorum 

Zina suç olmaktan 
çıkanlmalıdır 
Anayasa Mahkemesinin erkeğe "ihanet 
hakla veren 441. maddeyi iptal 
etmesiyle bu tartışma bitmedi. Çünkü 
kadınlarla ilgili 440. madde yürürlükte 
ve derhal bir düzenleme yapılmazsa 
nelere yol açabileceği meçhul! 

24 Eylül 1996 tarihli YeniYüzyıl 
gazetesinde "İslam'da Gelinlik Krizi" 
başlıklı ve Diyanet işleri Başkanlı-
ğının evlenecek genç kızlann gelin-
liklerinin nasıl olması gerektiği konu-
sundaki görüşlerinin yer aldığı habe-
rin altında, "Erkeğe Zina Ayrıcalığı 
Yok" başlıklı ve Türk Ceza Kanu-
nu'ııun erkeğin zinasını düzenleyen 
441. maddenin Anayasa Mahkemesi 
tarafından iptâl edildiğini duyuran 
bir haber yer aldı. Ülke Islami kural-
larla yönetiliyormuşcasına, belki de 
böyle bir yönetime alıştırma çabası 
içinde. Islami kurallann neler olduğu-
na dair haberler bütün gazetelerde ih-
mâl edilemeyecek sıklıkta yer almaya 
başladı. Bu iki haber belki böyle bir 
sıklığın sonucu alt alta yer aldı, belki 
sayfa düzeni yapan kişi haberler ara-
sındaki paralelliği gördü. 

Kırk senedir kadınım ama halen 
cinsler arasındaki ayrımcılığın boyut-
larına ve eleştirmekten dilimizde tüy 
bitmiş konularda, yeni doğmuş bebek 
saflığı görünüşü altında, en yobaz ay-
rımcılıkların savunulmasına alışama-
dım. Öncelikle "Erkeğe Zina Ayrıcalı-
ğı Yok" başlığı eğer kandırmaca de-
ğilse ciddi bir yanılsama. Zira Anaya-
sa Mahkemesi'nin iptâl kararı ile er-
kek züıası suç olmaktan çıktı. Bu ka-
rann yürürlüğe girmesiyle evli erkek-
ler kanlanndan başka kadınla bera-
ber kan koca hayatı sürdüklerinde ve 
hatta .kanlarıyla oturduklan eve baş-
ka bir kadını alıp geldiklerinde ceza-
landınlmayacaklar. Başka bir deyişle, 
erkekler resmen evli olduklarından 
başka diledikleri sayıda kadınla kan 
koca hayatı yaşayabilirler. Sizin kula-
ğınıza da tamdık geliyor mu? Islamda 
dört kan meseleleri, İran'daki geçici 
evlilikler... Kuzey Irak'ta kadınlar içnı 
kanun önünde eşit haklar mücadelesi 

nuştular. Kötümser yorum: erkeğin 
zinasının bekâr kadınla yapılabilmesi, 
eğer zina suçuna ortak kadın da evli 
ise, zina eden kocanın kansının şikâ-
yet hakkının olmaması, evli erkekle 
zina eden evli kadının kocasının şikâ-
yetine bağlanması nedeniyle evli ka-
dınla zina eden erkeklerin cezasız kal-
ması halbuki bekâr kadınla zina eden 
erkeğin , kansının şikâyetiyle ceza-
landmlması eşitsizliğine dayanamadı-
lar. Yani aynı eylemi yapan erkekler 
arasında ortaya çıkan eşitsizliği orta-
dan kaldırmak maksadıyla 441'i iptâl 
ettiler. Kadının zinasını düzenleyen 
440'ı iptâl edip etmemeyi hiç düşün-
mediler. Ve hatta cinsler arasındaki 
doğal farklılıklar nedeniyle hukuki 
yaklaşımların da farklı olması gerek-
tiğini pek de mantıklı buluyorlardır. 

vapan Bağımsız Kadm Örgütü üyeleri 
Islami Hareket (hani şu Erbakan'la 
kardeş olduklarını açıklayan ve de 
Refah Partisi'nin kendileri gibi Isla-
mın yoluna geleceğini söyleyen Şeyh 
hareketi) tarafından "dört koca isti-
yorlar" şeklinde suçlanmakta ve hak-
lannda ölüm fetvalan Cuma hutbele-
rinde camilerde ilan edilmektedir. 

Dikkat; 
Bir sene sonra evli kadınlar evlilik 

dışı cinsel ilişkileri veya buna teşeb-
büs etmeleri nedeniyle cezalandınl-
maya devam edecekler, ama erkekler 
zina suçundan yargılanmayacaklar. 

Anayasa Mahkemesi'ne bundan 
önce iki kez, 1967 yılında kadın ve 
erkeğin zinasım düzenleyen TCK 440 
ve 441. maddelerin ve 1968 yılında 
erkeğin zinasını düzenleyen TCK 441. 
maddenin Anayasa ya aykınlığı iddi-
asında bulunulmuştur. Her iki itiraz 
da reddedilmiştir. Son olarak bu yıl 
yine erkeğin zinasım düzenleyen TCK 
441. madde Anayasa Mahkemesi'ne 
taşınmıştır. Henüz gerekçeli karar ya-
zılmadı ancak 441'in neye dayanarak 
iptâl edildiği konusunda Anayasa 
Mahkemesi Başkanvekili Güven Din-
çer'in Yeniyüzyıl gazetesinde yeralan 
beyanatında kimi ip uçlan var. Din-
çer, erkeğe ayrıcalık tanıyan 441. 
maddenin Anayasanın 10. maddesin-
deki kanun önünde eşitlik ilkesine da-
yanılarak iptâl edildiğini söylemiş. 

Bu sözleri iki biçimde yorumlaya-
biliriz. iyimser yorum: kan zinası ve 
koca zinasının diizenlenişlerindeki 
korkunç uçuruma dayanamadılar. El-
lerinde sadece erkeğin zinasıyla ilgili 
iptâl talebi olduğu için şimdilik onu 
iptâl ettiler. Ve hatta kadının zinası ile 
ilgili TCK 440. maddenin iptâl talebi 
gelince onu da iptal edelim diye ko-

ANAP Aydın Milletvekili Dr. Yüksel Yalova, 
zinaya eşit ceza kampanyası açtı. 

Charlesworth, insan haklarının kri-
terlerinin, erkeklerin başlarına gelme-
sinden korktuklan şeyler olduğunu 
söylüyor (1994; 71) Erkekler en çok 
neden korkarlar? Neden en az emin 
olabilirler? Bir çocuğun gerçekten 
kendilerinden olup olmadığından! 
Aslında bu konuda ellerinden geleni 
yapıyorlar: Kadınları evlere kapıyor-
lar, kapalı giysüer, bekâret kemerleri, 
bekâret kontrolleri, başlarım kaldıra-
mayacak kadar çok iş, sorumluluk, 
çocuk, kural ile denetlemeye çalışı-
yorlar. 

Yukanda belirttiğim gibi, er-
keğin zinası kanunda belli ko-
şullara, karısından başka 
bir kadınla kan koca ha-
yatı yaşama veya ortak 
evine başka kadın getir-
meye bağlıdır. Halbuki, 
evli kadın zinası başka 
bir erkekle tek bir cin-
sel üişki anlamma ge-
lir. Hatta yargılamada 
cinsel ilişkinin ispatla-
namadığı durumlarda 
bile, çeşitli bulgular 
(samimi yazılmış bir 
bayram kartı, yazılı bu-
luşma talebi, vb.) zinaya 
teşebbüsün delili olarak 
kabul edilmiş ve kadınlar 

cezalandırılmıştır. Bazı koşullar ger-
çekleştiğinde cezalar paraya çevril-
mekte ve hatta tecil edilmektedir. An-
cak, ceza mahkemesinin verdiği ceza-
dan daha başka bir mekanizma, kadı-
na gerçek cezayı vermektedir. Bu ko-
nudaki en önemli yaptırım, zina suçu 
nedeniyle yargılanan kadınlara ço-
cuklannın velâyetlerinin verilmemesi, 
hatta görüşme hakkı yok sayılarak ki-
şisel ilişki tesis edilmemesidir. Böylece 
ceza mahkemesi devam ettiği bir sene 
gibi bir zaman içinde anne çocuk bir-
birinden koparılmaktadır. Diğer ta-
raftan, kadına takılan bütün altınlar 
onun malı sayılır. Boşanma anmda 
kadında kalması ve eğer koca tarafın-
dan bozdurularak kullanıldıysa taz-
min edilmesi gerekir. Ancak kadın zi-
na ettiyse ve hatta mahkemece teşeb-

büs ettiği kanısı hasıl olduy-
sa, hibeden dönme koşullan-
nın gerçekleştiğini kabul 
eden yargı organlan "altınlar 
kadınındır" ilkesini geçersiz 
saymaktadırlar. Zina yüz kı-
zartıcı suç değil, bu nedenle, 
işten çıkanlmanm söz konu-
su olmaması gerekirken, res-
mi-özel pekçok işyeri bir 
bahaneyle kadınları işten at-
maktadırlar. Kadının üzerin-
de oluşturulan sosyal bas-
kılara hiç değinmiyorum. 

Bir çağrı: y 

Zina suçundan yargılan-
makta olan kadınlar, zina 
sanığı kadm müvekkili olan 
avukatlar, davalan Anayasa 
Mahkemesi'ne götürelim. 

TCK 440 da iptâl edilmelidir. 
Bu Meclis aritmetiği gözönüne 

alındığında, Meclisten kadınlar ve er-
kekler arasında eşitliği gözetecek bir 
değişiklik beklemek mümkün değil-
dir. Bu nedenle, Anayasa Mah-
kemesi'nin topu Meclis'e atma tavn, 
kadınlar ve erkekler arasında zina 
suçu konusunda daha da derinleş-
tirilen eşitsizliği korumaktan başka 
bir anlam taşımaz. 

Av. Fahrünnisa Akbatur Ekren 

iptâl edildi 
Madde 441: Karısı ile birlikte 

ikamet etmekte olduğu evde veya 
herkesçe bilinecek başka yerde, karı 

koca gibi geçinmek için başkası ile 
evli olmayan bir kadını tutmakta olan 

koca hakkında 6 aydan 3 seneye kadar 
hapis cezası verilir. Erkeğin evli 

olduğunu bilerek bu fiile ortak olan 
kadın hakkında da aynı ceza uygulanır. 

Derhal iptâl edilmeli 
Madde 440: Zina eden kadın hakkında 

altı aydan üç seneye kadar hapis 
cezası verilir. Kadının evli olduğunu 

bilerek bu fiile ortak olan erkek 
hakkında da aynı ceza uygulanır. 
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BREZİLYA 

Erkeklere 
cinsiyet 
ayrancılığı! 
"Bu politika fiilen erkekleri bazı iş 
alalılarının dışına atmaktadır ve aynı 
zamanda kabin görevlilerinin mesleki 
becerilerinden çok cinsiyetierinin 
önemsendiğini ortaya koymaktadır. 

Diğer çalışanların yanı sıra, 110 ülkeden beş yüz binin üze-
rinde havayolları emekçisini de temsil eden Uluslararası Ula-
şım İşçileri Federasyonu (ITF), 1997 yılınm Mart Ayında, 
Dünya Kadınlar Gününde, havacılık sektöründe, başta cinsi-
yetçilik olmak üzere her türlü ayrımcılık biçimine karşı bütün-
sel bir kampanya başlatma hazırlıkları yapıyor. 

ITF'nin hazırlıkları sürerken. Brezilya nın ulusal havayol-
ları şirketi Varig'de gündeme gelen bir uygulama gündemi be-
lirlemiş durumda. Varig yetkilileri, yolcuların yüzde 7'siııin er-
kek kabin görevlileriyle seyahat etmekten hoşlanmadıkları ge-
rekçesiyle, executive ve business class servislerinde yalnızca 
kadınlara iş verme karan almış. Hiçbir anlamlı gerekçeye da-
yanmayan bu cinsiyetçi uygulama, kadın-erkek bütün çalı-
şanların ve sendikaları ACVAR'ın büyük tepkisiyle karşılaş-
mış. ITF ulaşabildiği tüm sendikalara ve kadın gruplarına' 
gönderdiği bildiride şöyle diyor: 

''Bu politika fiilen erkekleri bazı iş alanlarının dışına at-
maktadır ve aynı zamanda kabin görevlilerinin mesleki bece-
rilerinden çok cinsiyetlerinin önemsendiğini ortaya kovmakta-
dır... Söz konusu uygulama, bir arzu nesnesi ya da uysal ve 
özenli hizmetkârlar olarak görülen kadın kabin görevlilerinin 
oıuırlarıııı rencide etmenin ötesinde, bir kabin görevlisinin esas 
rolü olması gereken uçuş güvenliği işlevini de tehlikeye sok-
maktadır. Kabin görevlileri, acil ya da tehlikeli durumlarda so-
rumluluklan uluslararası yasalarla belirlenmiş olan güvenlik 
personelidir; dekoratif hizmetkâr olarak gösterilmeleri, hayati 
tehlike içeren acil durumlarda öncülük etmelerini sağlayacak 
otoriteyi ciddi olarak aşındırabilir. 

Kadınlar için iş olanaklarının bu kadar az olduğu bir dün-
yada ITF'nin cinsiyetçilik olarak tanımladığı bu uygulama ko-
nusundaki tavrı ilk başta kadınlara zarar verici gibi görünebi-
lir. Ama bazı mesleklerin ve iş alanlarının yalnızca kadınlara 
açık olmasının cinsiyetçiliği pekiştiriri işlevi düşünüldüğünde 
bunun doğru olmadığı anlaşılır. Genellikle, yalnızca kadınların 
çalıştığı işkollan tam da bu nedenle, düşük ücretli, güvencesiz 
işleri kapsar. Bu alanlara erkeklerin de alınması, söz konusu 
işlerin hem prestij hem de ücret ve güvence açısından daha tat-
ırnn edici hale gelmelerini sağlayabilir. Ayrıca evdeki cinsiyet-
çi işbölümünün iş hayatında da sürmesüıin engellenmesi bu 
tür önlemlerle sağlanabilir. Kısacası, ITF'nin tavrı cinsiyetçi-
likle mücadele ve kadınlar açısından uzun vadede son derece 
anlamlı kazanımlar içermektedir. 

ITF ve ACVAR, Varig'de gündeme gelen bu cinsiyetçi uy-
gulamanın sona erdirilmesi için dünya çapında bir protesto et-
kinliği başlatmış dununda; bütün ülkelerdeki havayolları sen-
dikalarım ve kadın kuruluşlarını, Varig yöneticisi Femando 
Pinto'ya protesto mektupları yazmaya, Varig şubeleri önünde 
gösteriler yapmaya, Varig'in olmadığı yerlerde Brezilya Konso-
losluklarına mektup yollamaya çağınyor. Türkiye'den Hava-lş 
Sendikası da çektiği faksla Varig yöneticilerine protestolarım 
iletti. 

Siz de bu protestoya katılmak isterseniz, Varig yöneticisi 
Fernando Pinto'ya mektup ya da faks gönderebilirsiniz: 
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Hutular'ın özellikle Tutsilere karşı yürüttükleri etnik savaş sırasında, 
tecavüz sistematik ve planlı bir biçimde gerçekleştirildi, ve topluluk 
bağlarım yok etmek üzere bir etnik temizlik silahı olarak kullanıldı. 

ransız yardım kuraluşu Sınır Tanı-
mayan Doktorlar ın raporuna göre, 
"Ruanda'da tecavüzün boyudan ha-

lyal gücünün sınırlarım aşıyor...Öyle görü-
I nüyor ki, milislerin katliamından kurtula-
I bilen her yetişkin kadm ve ergenlik döne-
Imindeki genç kız tecavüze uğramış." Ru-

anda'da Hutular'ın yürüttüğü "etnik temiz-
lik" belgelendiği ve tüm dünyada bilindiği 
halde -çoğunluğu Tutsi kabilesinden olmak 

•üzere beş yüz bin ilâ bir milyon arasında Ru-
andalırun katledildiği talimin ediliyor- bir sa-
vaş taktiği olarak uygulanan sistematik teca-
vüz konusundaki raporlar fazla dikkat çek-
medi. Başkent Kigali ve Ruanda'nın birçok 
başka bölgesinde, Ruanda Aile ve Kadm So-
runları Bakanlığı'nııı yürüttüğü bir araştır-
maya göre, 1994 Nisan ayı ile 1995 Nisan ayı 
arasında, 13-65 yaş arası 15 700 üıı üzerin-
de genç kız ve kadm tecavüze uğramış. Hum 
milisleri, sivilleri katlettikleri bütün bölgeler-
de kadınlara da tecavüz etmişler. Bazı katkı-
lar grup tecavüzüne maraz kalırken, bazılan 
ailelerinin katledilmesini izlemeye zorlandık-
tan sonra tecavüze uğramışlar; bir kısmı ise, 

Birleşmiş Milledefin Ruanda ve Eski Yu-
goslavya'da işlenen savaş suçlarını soruş-
turmak üzere başlattığı mahkeme kadm 
örgüderini de harekete geçirdi. Kadın ey-
lemciler lobi faaliyetlerini şu taleplerde yo-
ğunlaşürdılar: 
• Tecavüzün, fuhuşa zorlamanın, zorla 
hamile bırakmanın ve kadınlara yönelik 
benzer suçların soykırım araçlan, insanlı-
ğa karşı işlenmiş suçlar ve savaş yasaları-
nın ağır ihlali sayılması. 
• Yargılamanın her düzeyine kadınların 
eşit katılımı. 
• Mahkemede görev alan tüm adli perso-
nele, toplumsal cinsiyete duyarlılık konu-
sunda eğitim verilmesi. 
• Hayatta kalanlar ve tanıklar için koru-
ma. 

kendilerine tecavüz eden adamlar tarafından 
savaş "ganimeti" olarak kaçırılıp onların ev-
lerinde zorla alıkonmuşlar. Kısacası, Sınır Ta-
nımavan Doktorlar a göre, tecavüz, "sistema-
tik ve planlı bir biçimde gerçekleştirilmiş ve 

topluluk bağlarım yok etmek 
üzere bir etııik temizlik silahı 
olarak kullanılımş". Tecavüzle-
rin yaşandığı koşullara ilişkin 
pek çok ayrıntı hayatta kalabi-
len kadınlar tarafından dile geti-
riliyor. Ruanda'nın yanısıra Bos-
na'da işlenen savaş suçlaruu 
araştırmak ve insan haklarım 
ihlâl edenlerin malıkûm edilme-
leıini sağlamak üzere Hollan-
da nuı Den Haag kentinde top-
lanan Birleşmiş Milleder Ulusla-
rarası Savaş Suçlan Mahkemesi 
sırasında, bu kadınların da ses-
lerinin duyulması umuluyor. 

Melinda Lorenson 
Ms. Mayıs/Haziran 1996 



İNGİLTERE 

Siyah 
feminizm... 
Stella Dadzie Londra'da on beş 
yaşındaki oğluyla birlikte yaşayan 
Cana kökenli, kırk dört yaşında 
feminist bir yazar. Kitaplarının 
konulan, kendi tanımıyla, daha çok 
siyah kadınların İngiltere'de 
uğradıkları ırkçılık ve cinsiyetçüik, 
gençler üzerindeki ırkçı baskılar. 
Kitaplarında kuramdan çok gerçek yaşam üzerinde duran Stella ile 
ingiltere'deki siyah kadm hareketinin tarihi ve bugünü üzerine sohbet ettik. 

ALMANYA 

Siyah-bevaz ayrancılığı İngiltere'de çok belir-
gin sanıyorum. 

Evet. Sömürgecilik tarihsel olarak bugün başka bir 
noktada olsa da İngiltere'ye gelenlerle, oranın yerlisi 
olanlar arasındaki fark devam ediyor. Bu farka karşı 
tavır alırken, kendimizi savunurken güzel bir sloganı-
mız vardı: "Bizler buradayız, çünkü siz oradaydınız!' 
Siyahlar verdikleri mücadelelerle yasal bakımdan ol-
dukça ileri haklar elde ettiler. Ancak ayrıcalıklı olanlar 
yine beyazlar. Siyahlar ekonomide, eğitimde, toplum-
sal ve politik alanda, günlük vaşamda ırkçı, cinsiyetçi 
ve sınıfsal sömürü ve baskılara uğruyorlar. 

Irkçılık, ayrımcılık kadın hareketinde nasd 
yaşanıyor? 

Başlangıçta bir süre birlikte davranılmıştı. Fakat 
süreç içinde beyaz kadın hareketinden avnbndı. Ko-
numların farklılığı, içselleştirilmiş ırkçılık önemli çeliş-
kilere ve sorunlara yol açtı. Siyah kadınlar ayrı örgüt-
lendiler, sadece zaman zaman işbirliği yapılıyor. 

Feminizm siyah kadınlar arasında pek sevilen bir 
kavram değil. Feminizmi beyaz bir hareket olarak de-
ğerlendirenler oldu. 1973'de Afrika ve Asya kökenli si-
yah kadın örgütleri ve grupları bir federasyon kurdu-
lar. Kadınlı erkekli verilen ırkçılık karşıü mücadeleler 
sonunda, 70'li yıllarda ayrımcılık karşıü yasa çıkarıl-
dı. Bu yasa ile ırkçı ve cinsiyetçi ayrımcılık yasadışı 
ilan edildi. 

Siyah kadm hareketinin bugünkü durumun-
dan biraz söz eder misin? 

1990'h yıllarda sınırlı da olsa ulaşmış olduğumuz 

haklar geri alınmaya başlandı. Yapısal ve kuramsal 
ırkçılık yaşamımızı tehdit ediyor. Yüzde 60 oranında 
siyah işsizliği var. Bu yükü sonuçta siyah kadınlar ta-
şıyor. Ayrımcılık karşıtı yasalar önemli ama yeterli de-
ğiller; ayrıca mücadeleyi bireyselleştiıiyorlar. Şimdi 
tarihimizden ve hatalarımızdan dersler çıkarmamız ve 
yeniden canlanmamız gerekiyor. Birçok siyah seçimle-
re bile gitmiyor. Evet, seçebileceğimiz, haklarımızı sa-
vunacak herhangi bir parti ve politikacı yok. Politika 
alanındaki tek tük siyah da düzene adapte olmuş du-
nunda. Fakat bu durumu değiştirecek olan da yine 
bizleriz. Hareketimizin üç önemli hatası oldu: 
• Politik hedeflerimize açıklık kazandıramadık. Kendi 
aramızda bölündük, gerilimler oldu. Feminizmi esas 
alanlarla ırkçılığı esas alanlar ayrıştı. 
• Etnik köken farklılıklarımızı fazla vurguladık. Kül-
türel farklılıklarımızı gücümüz ve zenginliğimiz olarak 
algdayıp ortak düşmanımız ırkçılık ve cinsiyetçiliğe 
karşı savaş yerine adeta birbirimize karşı mücadele et-
tik. 
• En büyük hatamız da hükiimederin mücadelemizi 
kurumlaştırmasına müsaade etmiş olmamız. Aramız-
daki eylemciler satın alındılar. Sistemin içine girdiler, 
iktidarı böyle değiştireceklerini zannettiler. Ama onla-
rın oralardaki varlığı sadece göstermelikti. Örgiideri-
mize para ve yer vererek bizi özıimlediler. Giderek mu-
halefet etmekten çıkıp sistenim parçası olduk. Kay-
naklarımızı, zamanımızı ve yönelimlerimizi denetim 
altına aldılar. 

Hülya Eralp 

Siyah, mülteci. 
;öçmen, 
İmti-Roma 

(çingene 
ve Yahudi 
kadınlar 
kongresi almanya'da yaşayan ve çeşitli azın-

lıklara dahil olup ırkçılığa ve ay-
rımcılığa uğrayan kadınlar 3-6 
Ekim tarihleri arasında dördüncü 
• kongrelerini yaptılar. Bremen 

* yakınlarındaki Worpswede'de 
yapılan kongreye yüzü aşkın kadın katıldı. 
Katılımcılar İran, Filistin, Türkiye, Afrika'nın 
çeşitli ülkeleri, Yunanistan, İtalya, Portekiz, eski 
Yugoslavya, Çekoslovakya, Polonya, Rusya 
kökenli birinci ve ikinci kuşak göçmelerdi. 

Dört gün süren kongrenin ilk günü Almanlara 
açık, diğer günleri ise kapalıydı. Ayrancılığa Karşı 
Yasa konusunda Bremen eyalet meclisinden Yeşil-
ler, SPD, CDU parti temsilcileriyle yabancılar so-
rumlusunun davetli olduğu bir panelin de yer al-
dığı kongrede, eğitim, işgücü piyasası, sağlık ve 
medya alanlarında azınlıkların uğradıkları ayrım-
cılık dile getirildi ve bu alanlarda eşit haklar konu-
sunda çalışma grupları oluşturuldu. Londra'dan 
davet edilen tarihçi ve yazar Stella Dadzie İngilte-
re'deki siyah kadm örgüdenmesi deneyimiyle ilgi-
li bir konuşma yapü. Texas'dan gelen Afrika kö-
kenli Ana Sisnett Internet'iıı kadm örgüdemeleri 
ve kadm ağları alanındaki önemini anlam. Top-
lanüya misafir olarak Venezuela, Küba ve Brezil-
ya dan kadınlann yanı sıra, Türkiye'den Fatma 
Kayhan da katıldı ve Roza dergisini kısaca tanitö. 
Akşamlan düzenlenen kültür ve eğlence program-
lan, çeşitli ülkelerin şarkılan ve danslan farklı kül-
türlerden kadınlan yakınlaşırdı. 

İTALYA 

Milano lu feministler 
dillerini değiştirdiler 
Roma ve Floransa'dan sonra, İtalya'nın üçüncü kadm yayınevi de Milano'da 
bulunuyor. Yirmi kadının çalıştığı yayınevinde lokal ve topların salonunun 
yanı sıra bildiriler, broşürler ve feminist literatürün toplandığı bir arşiv bö-
lümü de var. Kadınlar, belediyeye ait olan binaya oldukça düşük bir kira 
ödüyorlar. Sottosopra adı altında yayınladıktan ve düzensiz aralıklarla çıkan 
politik büdirilerin yanısıra, adı sokağın adıyla aynı olan Via Dogano dergisi-
ni çıkanyorlar. Dergide feminist sosyolojik dili bırakıp, basit, günlük bir dil 
kullanmaya başlamışlar. Böylece kadm hareketi dışından da okuyucular ka-
zanmışlar. Derginin tirajında artış olmuş, şimdi 3000 adet satılıyor. 

Frankfurter Rundschau(FR) 
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Patricia Higlısıııithe göre 
aşın Çin Mafyasıyla 
belaya girmiş. Hong 
Kong'tan bir uçağa 
atladığın gibi. Ür-
dün Hava Yolları'yla 
olabilir, PIA'-yle ola-
bilir bir noktadan 
diğerine en ucuza 
uçan hava yolunu 
keşfetmede üstatlaş-
mışsın. Ey yolcu! 
yollar uzun, paralar 
daima kısadır. (Ar-
kanızdan bir Vakıf 
her aybaşı American 
Express'le para yol-

lamıyorsa tabii.) Bana olmaz deme, 
her gencin başma gelir. Chung King 
Hanı nın 16. katında ikamet ettiğin 
Travellers Hostel adıyla maruf bir oda-
sına altlı üstlü sekiz-on kişinin tikıştiğı 
garabetin oturma mekânmda, tuvalet 
kapısında biri kulağına kâr suyunu 
kaçınverir: Şunları şunları şuraya bu-
raya bavullarsan temiz bir bin dolar 
veriyorlar. 

Uçağa atladığın gibi'ye dönelim. 
Bir dostun bağ evine sığınmışsın. 
Ağaçlar içinde taş bir ev. Devasa bir 
şöminesi de var, yakmaya üşendiğin. 
Pijamalaştırdığın tayünın üstüne pan-
tolon, üç kazak en alttaki dik yaka ol-
mak üzre. Kat kat giyinip dostunun 
kütüphanesinden çektiğin kitapları 
okuyorsun. Kitapların biri bitiyor ki, 
diğerine balıklama dalıyorsun. Dost da 
taş gibi. Oyle kitaplar dizmiş ki kütüp-
hanesine boş yok: Balıklama dalıp da 
kafa üstü çakılmıyorsun. 

Murathan Mungan'ın Remzi Kita-
bevi için vakti zamanında hazırladığı 
Çilekli Seri aynen böyleydi. Başınız sı-
kıntıdayken evine sığındığınız bir dos-
tun harikulade kütüphanesi meselesi. 
Patricia Highsmith hayatıma sayesin-
de girdi. Çilekli Seri've güvenerek ilk 
kez bir "gerilim" okuyordum: Becerik-
li Bay Ripley. Soma Rip-
ley Karanlıkta, soma da 
Ripley'nin Oyunu nu 
okudum. 

Patricia Highsmith'-
inkiler "polisiye" değil; 
"gerilim". Yani "günde 
elli dolar artı masraflar" 
söz konusu değil. Kahra-
manı Thomas Ripley'i 
hiçbir şey ama hiçbir şey 
"eşcinsel" imaları kadar 
uıcitemez. Zariftir, zevk-
lidir, düşüncelidir. Had-
dinden fazla. Hayatın 
kendine sunduklarıyla 
yetinecek kadar kanaat-
kâr ve pısırık değildir. 
Dört dörtlük bir psiko-
pattır: Vicdan duygusun-
dan tamamen muaftır. 
Dickie Greenleaf'i öldü-
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rür ve o olur. Böylece üst sınıflara terfi 
eder, para pul ve en önemlisi bir kim-
lik sahibi olur. Zira Ripley'in gerçek 
psikopadarda görüldüğü üzre, kendine 
ait bir kimliği, kişiliği yoktur. 

Bu kimliksizlik meselesi bana bir 
röportajda Gerard Depardieu'nün söy-
lediklerini hatırlatıyor. Diyor ki Depar-
dieu "Aktör olmasaydım katil olur-
dum." Her neyse iyi oyuncuların kim-
liksizliği, biraz da bu kimliksizlikten 
kaynaklanan amansız gözlemciliği. Bu 
dünyaya ait olmamaları ve kendilerini 
bire bir dünyaya gündelik hayatın ha-
maliyesine katlanmak zorunda hisset-
meme ayrıcalıkları. Ne lüks! 

Ripley aslında karşı konulmaz ve 
son derece mantıklı bir takas yapar. 
Zengin meclislerinde titreyen, küçük 
hesaplarda debelenen, riyakâr, hesap-
çı, zavallı ve korkak, kendini sınıfın-
dan ve ne olduğundan iğrenen kendim, 
zift lekeleriyle pislenmiş bir eldiven gi-
bi fırlaüp atar. Yeni bir kimlikle baş-
lar: Artık yakışıklı, zarif, klas ve zen-
gindir. Neden olmasın. Patricia Highs-
mith öylesine aklın yolu bir'leyerek ya-
zar ki Ripley'leri, kendinden kurtula-
mayanlar, gerekirse cinayet işleyerek 
ne gerekiyorsa yerine getirerek eskimiş 
ve defolu kendi'lerinden kurtulama-
yanlar kusurlu ve zayıf gözükür gözü-
müze. Ripley değil. 

Bu üç Ripley bitince bir arkadaşım 
İngiltere'den CaroPu getirdi bana. Altı 
yayınevi tarafından geri çevrilip yedin-
cisi tarafından basılan Trendeki Ya-
bancılarım yazılmasıyla basılması ara-
sındaki sürede yazmış bu kitabı Highs-
mith. Ama Claire Morgan takma adıy-
la. iki kadm arasındaki aşkı anlatan 
bu kitap -ki bir milyon saüp çok popü-
ler olmuş zamanında- yüzünden "lez-
biyen" damgasını yememek için. Ney-
se ki 1990'da kendi adıyla bir de önsöz 
yazıp basılmasına izin veriyor Ca-
rolun. Ölümünden beş yıl önce. 69 ya-
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şmda göze alabiliyor Patricia Highs-
mith gibi bir çakal kadm dahi "lezbi-
yen damgası yemeyi". 

Carol Türkçeye de çevrildi. Tuzun 
Bedeli bir diğer adı da. Sonu mudu bi-
ten ilk (ve de son) lezbiyen roman ola-
rak hâlâ saygıyla anılıyor. Evü, zengin, 
mink mantolu Carol'la "içe dönük", 
"sanatçı yaradılışlı" sahne dekoratörü 
Therese'in Frankenberg mağazasının 
oyuncak bölümünde tanışmaları ve 
her türlü zorluğa göğüs gererek aşkla-
rında direnmeleri, konusu. Kitabın ba-
şındaki Frankenberg mağazası, sonra 
Therese'in yaşhlığma ve çirkinliğüıe 
dayanamadığı tezgahtarın ev ziyare-
tinden kaçışı pırlanta güzelliğinde de 
olsa, ben kitabı oldukça sası ve zorla-
ma bulmuştum hakçası. Ama iç serin-
liğiyle okutan bir güzelliği de var, oku-
mak isterseniz. 

1950'de basdan Trendeki Yabancı-
lar, 1951'de Hitchcock tarafından Bü-
yük Uyku adıyla filme çekiliyor. Kitabı 
senaryolaştirma işi de, kitabı hiç be-
ğenmeyen büyük polisiye yazan Ray-
mond Chandler'a düşüyor. Sekiz gün 
boyunca kendini içkiye vurarak alto-
dan kalkıyor işin Chandler. Highs-
mith, "Romandaki entrikanın karma-
şıklığını bulamadığı ve filmin mutlu 
sonunu yadırgadığı için" pek de hava-
lara uçmuyor; ama bu kitap ve filmle 
dünya çapında üne kavuşuyor. 
1960'da Rene Clement Plein Soleil fil-
mini yapıyor, Ripley'i Alain Delon'a 
oynatarak. Highsmith Ripley için ideal 
bulduğu Alain Delon'a rağmen, "Can-
sıkıcı bir aşk hikâyesi ve moralist bir 
sonuç eklemekle hata etti," diyerek yi-
ne kitabının içine edildiğini düşünü-
yor. 1977 yılında ise Wim Wenders Be-
cerikli Bay Ripley'i An American 
Friend filmine mevzu kılıyor. Ripley 
rolünü de muhtemelen Highsmith'in 
tüylerini diken diken eden Dennis 
Hopper'a vererek. Tabii ki Hopper her 
rolünde olduğu gibi kendini oynuyor. 
Highsmith'se bu konuda: "Başrol 
oyuncusunu beğenmedim. Hiç sosyetik 
değildi, oysa Ripley gerçek bir züppe," 
diyor. Böylece yılların kanunu bir kez 
daha yazılmış oluyor: Hangi yönetmen 
hangi yazarın kitabına dokunursa do-
kunsun ortaya çıkan "ürün" için, ya-
zar "elleri kırılsaydı da dokunmasay-
dı "dan farklı bir şey his-se-de-me-ye-
cek-tir. 

Hem çekik hem tercihen kısık ba-
kan koyu renk gözler, burun delikleri 
belirgin kişilik bağıran iri bir burun, 
siyah kaim telli çene altodan kesilmiş 
saçlar, müstehzi ve haşin her an siktiri 
çekebilecek bir ağız. Maya medeniye-
tinden bir başrahibe. Yüzünde otorite 
var, hem de nasd. Elinde, kucağında 
bir ya da iki siyam kedisi. Ortaçağdan 
bir cadı. Bir ebe. Büyücü de. Sesi güze-
lim bir Lauren Bacall sesi. Sigara ve 



hava bo: 
kahve ve günde yediği bir öğün ye-
mekte Alman birası. Disiplinli, meto-
dik, dakik, çalışkan. Vaktini kurda ku-
şa yedirmeye niyetli değil. Habire yazı-
yor. "Özel" hayatım size koklatacak 
değil. Bu kadar çok yazmasa da olur-
du. Bana kalırsa. Biraz da rezil olmaya 
vakit ayırabilirdi. 

Ripley aşağılanmamak, rezil olma-
mak için gözünü kırpmadan nasıl da 
cinayet işler. Bir sapık katil gibi zevk 
alarak ya da müptelahktan değil. Zo-
runluluktan. Olayların akışı öyledir: 
biri yanlış bir soru sorar, birinin burnu 
fazlaca uzundur, bir diğeri yanlış za-
manda yanhş yerdedir. Ripley'in bu 
gereksiz düzen bozmalar sinirlerim tel 
tel eder. Mecburen, tüvit ceketinden 
bir toz taneciğini silkeler gibi insan te-
mizler Ripley. Tek arzusu obsesif kom-
pulsif dünyasının ellenmemesidir. Yani 
kül tablası masamn o kıyısına konul-
muşsa kimse elleşmesin. Gerisinden 
Ripley mesul değildir; üstelik onu böy-
lesine kaygılandıran dangalakların yok 
olmasından daha tabii bir şey olamaz. 

Highsmith kadınları hep alabildiği-
ne geri planlara itip, başrolleri erkek-
lere verdiği için antifeminist olmakla 
suçlanmış. İşgüzarca bir yaklaşım. 
Highsmith'in yazdığı tür psikopatlar 
erkek ruhunun tekelindedir. En parça 
pörçük edilmiş kadm büe o zavallı ki-
şiliğine dişi bir kaplan gibi sahip çıkar. 
Belki de çok küçük yaşlardan başlayan 
bir antrenman sayesinde. Zira kadın-
lar hep taciz altmda büyür, gelişirler. 
Savunma sanatları öylesine gelişmiştir 
ki, öldürüp yok etmeleri hiç de şart de-
ğildir. Bir: kafalarında öldürürler. İki: 
Highsmith'in çok da küçümsediği gibi 
girip mutfaklarına yemek pişirirler. 
Uç: çocukları vardır, düşünmeleri ge-
reken dahası ruhlarını birinci planda 
meşgul eden. Anaları vardır, teyzeleri 
vs. 

Öyle gaz gibi kendi kimliklerinden 
çıkıp başka bir kimliğe giremezler. Da-
ha minnacıkken servis sektörüne itilip 
birini ağırlar gibi yaparken kendi ma-
sallarını yaratmaya uyandıklarından, 
asla bir sıçan pardon erkek gibi köşeye 
sıkıştınlamazlar. Bu nedenle çıkarcı, 
oyuncu, madrabaz olmakla yeterince 
yoğun, radikal ve sahici olmamakla 
suçlanabilirler. De: yoğun, radikal ve 
sahici olmak mümkünatı olan bir du-
rum mudur bu dünyada, bu savaşta. 
Üstelik bunım mümkün olduğu ilüzyo-
nuyla yaşayanlar en kolaj, en ezberci, 
en yapmacık, en yağlı börek olanlardır. 
En erkek yazarlardır onlar. Ortalık on-
ların eserleri olan yüzkızartıcı sakillik-
te aşk romanlarından geçilmez. "Faili 
meçhul" diye tuttururlar: ortalık par-
mak izlerinden geçilmiyordur, üstelik 
koltuğun köşesinde donlarını bile 
unutmuşlardır. 

Bu nedenle gerçek bir durum yapıp 

yazdığı kitaplarda kadınları geri plana 
itiyor Highsmith. Zira o hayatı yazmı-
yor, bizi buralardan alıp zarif erkek 
psikopadann şık cinayetler gezegenine 
ışınlıyor. Harikulade hoş saatler geçir-
tiyor. Hiç bir numarası, yalanı dolam, 
yapmacığı yok. Ripley öyle bir yalan-
lar yumağının yavrusudur ki, ne eşcin-
selliğiyle yüzleşmeyi göze alır, ne aslın-
da varolmadığıyla. Tam bir film artisti 
gibi Dickie Greenleaf olmuştur. Dic-
kie'liği elinden alınırsa döneceği hiçbir 
şey yoktur. Bir "katil" kimliği bile edi-
nememiştir kendisine. Onu da cinselli-
ği gibi reddedecek, hiçbir zaman aslıy-
la temas etmeye cüret edemeyecektir. 

Kadınların tüm cüreti ve cesareti 
buradadır. Kendileriyle, gerçekleriyle 
temas. Ne kadar yaksa da, acıtsa da, 
kopartsa da kendini bilme mücadelesi. 
Eh bu kadar acı ve gözyaşıyla kazanı-
lan bir "ben" isterse dünyanın en mağ-
lup, en adi, en zavalh "ben"i olsun, 
kimselerle takas edilemez. Ruhun son 
damlasına kadar korunur. 

CNN'de bir yazar şiddetle iddia 
ediyor: 0. J. Simpson karısını öldürdü-
ğünün farkmda değil. Yani tüm deliller 
onu işaret ediyor, durum ortada. Ama 
o hücresine Nicole Brown'un hatıra 
defteri ile girip karısıyla sevgi içinde 
konuşuyor. "O gün oraya gelemedim 
Nicole; çünkü işim vardı" vs. vs. Cina-
yeti işleyen kimliğini buruşturup at-
mış. Mahkemelere pirü pak çıkıyor. 

Esenler'de karısını ve karısının ai-
lesini kaleşnikofla tarayan kocanın 
kaynanasına ve karışma yazdığı sevgi, 
aşk ve sızlanma dolu mektuplar okun-
du dün gece bir televizyon programın-
da. Çok yakın bir zamanda yazılmış 
mektuplar. Zaten katliam gecesi de et-
ler getirip elleriyle yedirip rakdar içmiş 
o evde. Böyle bir kendi gerçeğinden 
cart diye yırtılma hah, erkeklerle ilgili 
çok ciddi bir mesele. Bu akd almaz yır-
tılmanın kurbanı kadınlar oluyor: iliş-
kilerde en temel en açık sözlerin bile 
portakal kabuğu gibi soyulup atılma-
sıyla. Kabuklan gösteriyorsunuz dört 
yana saçılmış, kabuksuz kalmış tenini 
dürtüklüyorsunuz bana mısın demiyor, 
sahip çıkmıyor. Zira az önceki o aşık 
ve nazik adam kayıtsız bir caniye dö-
nüşüverdi bile. 

Bu bir kimlikten diğerine sıçrayı-
verme hah ancak, katil edebilir kadın-
ları. Bu sınırsız sorumsuzluk, bu bir şi-
şeden öbürüne geçivermeler bir gözka-
rarması anında ne mutfakta teselli edi-
lebilir, ne de çocuğunun varlığıyla tes-
kin edilebilir derecelere vannca cina-
yet işleyebiliyor kadınlar. Ama mahke-
me salonlarında ayağa kalkıp: "Cezam 
neyse razıyım", diyorlar. "Canımdan 
bezdirdi beni. Ben öldürdüm, verin ce-
zamı çekeyim." Unutmuş değiller ci-
nayeti yani, nedenlerini de. 

Perihan Mağden 

Kıbrıs düğüıderinin 
testisi Londra'da 
Çalışmalarında din ve geleneklerin, kadınlar 
üzerindeki etkisini sorgulayan Gülsün Mustafa 
bunu resimle, fotoğrafla ve düzenleme ile anlaüyor. 

Gülsün Mustafa İngiltere'de doğmuş Türk asıllı bir sanatçı. Yağlı bo-
ya resimlerinin yanı sıra siyah beyaz fotoğrafları ve düzenlemeleri de il-
gi çekici. 

Gold Smiths College'i bu yıl bitiren Gülgün Mustafa geçtiğimiz gün-
lerde ikinci sergisini Londra'da açtı. Çalışmalarında din ve geleneklerin, 
kadınlar üzerindeki etkisini sorgulayan sanatçı bu konuda bir* tür belge-
sel hazırlamış gibi. Geleneklerin ve törelerin yavaş yavaş kaybolması ve-
ya yerini yenilerine bırakması ile geçmişteki kültürlerin unutulduğunu 
belirten sanatçı, "Sosyal tarihin toplundan geçmişleri ile tanımalan açı-
sından büyük önemi var. Aynca halklar birbirlerini kendi kültürleri 
içinde tanıyabilirlerse birbirlerine daha yakın olacaklar yani yabancdık 
duygusu azalacak. Irkçılığı besleyen etkenlerden biri de yabancılık duy-
gusu olduğuna göre toplumlar diğer kültürleri de tanımalıdır diye düşü-
nüyorum," diyor. Çalışmalannda kadmlara toplumun bakış açısı ve ka-
dın sorunlan ön plana çıkmış durumda. Sanatçı, "Neden hep kadmlar 
ve kadın sorunlan önde?" sorusunu, "Ben değil, gelenekler hep kadın-
lan öne ahp odak noktası yapmış. Hangi geleneğin içinde kadının yeri 
'unutulmuş'ki," diyerek yanıtlıyor. Gülgün Mustafa sergisinde Kuran-ı 
Kerim sureleri arasındaki yan çıplak çarşaflı kadm figürlerinde model 
olarak kendisini kullanmış. Sanatçı Kıbns düğünlerindeki iki gelenek 
üzerine düzenlemeler yapmış. Biri belleklerden iyice silinmiş olan yor-
gan geleneği: Düğünde evlenecek çifte takdan paralann herkesin orta-
sında hazırlanan, saten kaph bir yorganın içine o anda dikilmesi. Daha 
soma çift geceyi bu yorganla geçiriyormuş. Bu gelenekte eski model 
kaplama yorganlar kullanılıyormuş tabü. Şimdi kaplama yorganların 
yerini nevresimli "kolay" yorganlar aldığı gibi, paralar da çiftin yaka-
sında kalıyor artık. Düğünlerde halen kullamlan ikinci gelenek ise genç 
kızların davetliler arasmda ellerindeki içi para ve kuru yemiş dolu top-
rak testi ile oynamalan. Evlenecek yaştaki genç kızlann sıra ile oyna-
dıklan testi en son oyuncunun testiyi yere atması ile kınlıyor ve gösteri 
bitiyor. 

Genç kızlann bu tür testi oyunu ile davetlilerin önünden bir tür "res-
mi geçit" yaparak, evlenecek erkeklere ve ailelerine sergilenmelerinden 
rahatsız olduğunu söyleyen sanatlı, geleneklerin kaybolmasına, bellek-
lerden tamamen silinmesine de razı değil. "Henüz çocukken düğünler-
deki bu testi oyununa katılırdım. Ancak yaşım biraz ilerleyince hiç oy-
namadım. Ama gelenekler unutulmamalı. Kendimizi iyi kötü yanlan -
mızla saklayacak veya unutacak değiliz elbette. Aynca herkes bilsin, bi-
zim kültürümüzü tanısın, doğulular nasddır öğrensin istiyonım" diye de 
ekliyor. 

Mustafa'nın sergisindeki davetlilere fülen yaşattığı tütsü geleneği ise 
izleyenlerin kolay kolay unutamayacaklan kadar ilginçti. Sanatçı şu sı-
ralar sünnet geleneğini anlatan bir çalışma üzerinde yoğunlaştığım da 
anlattı. Bir süre Kadm Sığınma Evleri'nde yöneticilik yapan Gülsün 
Mustafa şimdi Psikolojik Sorunlan Olan Evsiz İnsanlara Yardım kunı-
luşunda çalışıyor. 

Dürsaliye Bedir, Londra 
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• B eçen perşembe, yani hain Galatasaraylı-
* lar'm Taksim Meydam'nda Manchester 

United formasıyla dolaşmalanmn ertesi, 
M Paris Saint Germain'e dört çekmelerinin 

/ 1 ise ta kendisi gecesi, ben hüzünlü bir Fe-
^ ^ J nerbahçeli olarak TV'nin karşısına otur-

muş, "Avrupa Avrupa"ya sesimizi duyur-
mak nihai gayesine futbol ile müziğin görece katkı 
şansları üzerine derin düşüncelere dalmışken, gönlü 
ferah Beşiktaşlı bir arkadaşım çıkageldi ve "Hadi 
gel, Kemancı'ya gidelim, Zeytin çahyor bu gece" 
dedi. Haklarında duyduğum onca olumlu eleştiri, 
onları tanıma ve siz Pazartesi okurlarına da tanıt-
ma isteğim nedeniyle bu teklife sıcak bakmak duru-
mundaydım. Lakin bilmenizi isterim ki, ben önce 
Fenerbahçeli bir insanım, soma gazeteci. Zira o ge-
ceki asli görevim evde oturup Lazo'ya sövmek ve 
GS'lilerden gelen telefonlara soğukkanlı cevaplar 
vermekti. Ayrıca, eğri oturup doğru konuşalım, o 
meşhur nihai gayeye hizmette futbol müzikten çok 
daha avantajlıdır, dolayısıyla ilgi alaka ister. Zaten, 
sonradan öğrendim, programlarım bir hafta için sa-
lıya kaydırdıklarından Zeytin o gece sahne alma-
mış. Heyhat! 

Ertesi gün grubun solisti Aylin'le temasa geçti-
ğimde ye pazar akşamüstü Boğaziçi'nde buluşmak 
üzere sözleştiğimizde, ne Aylin ne de ben birbirimi-
zi nasıl tanıyacağımız konusunda endişelenmemiş-
tik. Zaten gerek de yokmuş, zira arkadaşlar buluş-
ma yerine bir kaç dakika gecikmeyle 250 gram Ay-
valık zeytini şeklinde geldiler. Dördü de ayrı ayrı es-
mer güzelliğinin farklı bir boyutunu sergiliyordu, 
etkilendim. Onlan mutlaka sahnede görmek gereki-
yor diye düşündüm, en geç haftaya perşembe, dep-
lasman kâbusundan önce. 

Yaklaşık bir yıldır birlikte çalışan grubun solisti 

Zeytin: Özel bir grup 
Dört kız bir oğlanı aralarına alıp grup kurmuşlar. Hem de sıkı bir grup. 
Aylin, 1976 doğumlu ve B. Ü. ingilizce Öğretmenli-
ği'nde okuyor. Beşiktaş Anadolu Lisesi'nin orkest-
rasında daha ortaokuldayken tanışmış mikrofonla, 
o zamandan beri şarkı söylüyor. Enstrüman ağırlık-
lı bir müzik eğitimi görmeye ise bu sene niyet etmiş. 
Tercih ettiği enstrümanı tahmin ediniz, lütfen? 
Klarnet dediğinizi duyar gibiyim, değil, ney! Aylin, 
Türk müziğinin doğamızda, kanımızda olduğuna 
inanıyor ve öğrenmek istiyor. Bu yüzden Üsküdar 
Musiki Cemiyeti nin sınavlarına girmiş, kazanmış, 
şimdi önünde üç yıllık bir eğitim süreci var. 

Zeytin'in davulcusuna biraz daha aşina olabilir-
siniz, çünkü Şehnaz Sam, nasıl anlatsam, bu kadar 
hain olmasam, annesinin adını en son duyursam di-
yorum ama, mümkün değil. Sorarım sizlere, Türki-
ye'de kaç anne, "Anne, ben davul çalmak istiyo-
rum," diyen kızına, "Al kızım, bu davul, bu da Tür-
kiye'nin en iyi davul hocası," der, Leman Şam'dan 
başka? 1971 doğumlu Şehnaz on dört yaşından be-
ri aralıklı olarak davul dersleri alıyor, yedi yıldır da 
profesyonel olarak müzisyenlikle uğraşıyor. Ritme 
her zaman özel bir ilgisi olmuş, Afrika müziğinden 
hep hoşlanmış, tamtama gönül vermiş, perküsyonla 
flört etmiş ve davula teslim olmuş. Dikkat ederse-
niz, Şehnaz'ın hikâyesinde Türk kadınının "davul-
c u c a kaçmaktan bizzat "davul"a kaçmaya doğru 
ilerleyişine de tanık oluyoruz. Bu sevindirici geliş-
mede, son on yılda önce davulcuya kaçıp soma hüs-
ranla eve geri dönenlerinki kadar olmasa da fenıi-
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nistlerin de payı vardır diye düşünüyorum. Şehnaz 
yalmz başma sürdürdüğü solistlik kariyerinden söz 
ederken arada sırada uygun bulduğu yerlerde sah-
neye çıktığını ve daha ticari bir anlayışla o tarzda 
parçalar seslendirdiğini söylüyor ve "Yani düzenli 
olarak değil, biz bunlara ekstra deriz," diyor, acaip 
bozuluyorum. "Ekstra"nın sanatçılarımızın haya-
tındaki önemini , ekstraya çağrılmanın ne demek, 
Allah muhafaza, uzun süre çağrılmamanın ne de-
mek olduğunu Huysuz Virjin izleyen herkes gibi 
ben de büiyorum. Şehnaz da her sanatçı gibi müzik 
hayatının bu bölümünden memnun, o şarkıları ses-
lendirmekten de zevk alıyor. Ayrıca kendi grubun-
da da vokal yapıyor. 

Zeytin'in klavyecisi Berna, istanbul Üniversitesi 
Devlet Konservatuvar'mdan bu yıl mezun olmuş bir 
klasikçi. Grubun tek okullusu Berna da müziğe dost 
bir aileden geliyor, müzikle birlikte büyümüş ve 
hangi enstrümanın eğitimini almış, tahmin ediniz 
lütfen! Trombon dediğinizi duyar gibiyim, evet, 
doğru, trombon çahyor! işte gerçek devrimci! Dü-
şünsenize, ülkemizde henüz tromboncuya kaçmak 
diye bir aşama bile tanımlanmamışken, Opera Sen-
foni'de kızlardan tromboncu olamaz diyen develer 
tellal iken, o yılmamış ve bugün yüzünde zafer do-
lu bir gülümsemeyle "Ben trombon çalıyorum," di-
yebiliyor, hem de Kent Orkestra'sı bünyesinde CRR 
ve AKM'de! 

Alper grubun basçısı, 1970 doğumlu ve grubun 

diğer üyeleri gibi o da tutku suçlan, gündüz güzeli, 
batman, süpermen kiilliyanyla ölümsüzleşmiş o iki-
liğin kıskacmda yaşıyor. Gündüzleri babasıyla bir-
likte çahşan bir işkadmı olup geceleri Zeytin in bas-
çısına dönüşen Alper'de grubun biraraya gelme hi-
kâyesini de buluyoruz, çünkü içlerinde en girişimci 
ruha sahip kişi o. İlk kez Şehnaz'la Alper Pera adlı 
bir grupta birlikte çahşmaya başlıyorlar, işler umul-
duğu kadar yolunda gitmiyor, bu arada Aylin ve 
Berna'yla tanışılıyor, o sıralar Şehnaz'ın Mirke-
lam'la çalışma olasılığı gündeme geliyor ve tam o sı-
rada Alper'in girişimci zekâsı ve öngörüsü devreye 
giriyor. "Hayır" diyor Alper, tamam öyle demiyor, 
çünkü Zeytin'in elemanlan birbirlerine her konuda 
tercih özgürlüğü tanıyor ve buna çok önem veriyor-
lar. Ama Alper'den bu grubu sürdürme konusunda 
bir tavsiye kararı çıkıyor. O sırada aralarında, daha 
soma aynlacak bir başka gitarist kız arkadaşları 
daha bulunuyor. Ve ilk kez Trompet'te çalıyorlar 
birlikte... 

"Bir grubun yaşayabileceği sorunlann tümünü 
yaşadık, o ilk devreyi atlattık biz," diyor Şehnaz. 
Gitaristlerinin ayrılması, repertuarlarını baştan 
aşağı değiştirmeye karar vermeleri (onlar gerçekten 
radikal!), yeni repertuann oturması, uyumla çahş-
tıklan yeni bir gitaristin bulunması... Hepsi yeterin-
ce sıkımı çektikleri konusunda fena halde hemfikir. 
Şimdi çok iyi anlaştıkları bir gitaristleri var, erkek, 
ama olsım, herkesi olduğu gibi kabul etmek lazım! 



Arif yeni albüm çıkaran Whisky'nin elemanı, 
kızlardan hem müzikal hem moral desteğini 
esirgemeyen, "kız abi işte, kız gibi çalıyor" 
benzeri takıntıları olmayan güzel bir arkada-
şımız. 

Zeytinin kısa vadede amacı bar grubu 
olarak piyasayı daha iyi tanımak, birbirlerini 
daha iyi tanıyıp aralarındaki uyumu artır-
mak, en önemlisi tek tek bireylerin alanların-
da yeterli olgunluğa erişmelerim sağlamak. 
Bu arada disiplini elden bırakmayıp düzenli 
olarak prova yapıyorlar, repertuarlarını sü-
rekli yenilemeye özen gösteriyorlar. "Artık 
herkes MTV izliyor, listeleri takip ediyor, in-
sanların Türkiye'de canlı olarak dinleyeme-
yeceği yeni parçalan seslendiriyoruz, yıllardır 
ağızlara sakız olmuş şarkıları değil," diyor 
Aylin. Artık seyirci psikolojisini bildiklerini 
düşünüyorlar, daha fazla talep gören ritmik 
parçalara ağırlık veriyorlar. Sahnede sergile-
dikleri görüntü de önemli tabii! Aylin, "Ne-
den daha seksi şeyler giymiyorsunuz?" gibi 
soruların herhalde erkekler cesaret edeme-
diklerinden, garip bir biçimde kızlardan gel-
diğini vurguluyor. "Gece sahneye çıkıyoruz, 
bu bir şov, tabii ki göze de hitap etmeli," di-
yor Şehnaz, "Ama abartmamak lazım" diye 
de ekliyor. 

Şimdilik yalmzca alt Kemancı'da çıkan 
grup, çalıştıklan yerler konusunda çok seçici 
davranıyor. En önemli kriterleri dinleyici kit-
lesi, sonra işletmeciler. Bu açıdan İstanbul'da 
çalışabilecekleri çok fazla yer olmadığım dü-
şünürken yarabbim ne kadar haklılar! Müşte-
rilerden olduğu kadar işletmecilerden de say-
gı görmek, maddi açıdan da güvenilir ilişkiler 
kurmak istiyorlar. Bu aslında "işyeri'nde gör-
mek istedikleri ciddiyetin bir ifadesi, yoksa 
hepsi de üst orta sınıfa mensup ailelerin para-
ya ihtiyacı olmayan kızlan. Mesela gecenin bir 
yansı sahne giysileri ve makyajıyla eve nasıl 
mı dönüyorlar? Özel arabalarıyla, hatta çoğu 
kendi evlerine! Acısız arabesk gibi, bu da is-
yansız rock olmah. Yani şimdi neye isyan etsin 
bu kızlar derken ben, Aylin isyan ediyor: 
"Rockçu olarak anılmak istemiyoruz. Kız rock 
gnıbu olalım diye bir derdimiz de yoktu. Biz 
iyi anlaştığımız için birlikteyiz. Kategorize 
edilmekten hoşlanmıyoruz." Dünyada da yeni 
eğilimler nedeniyle yapılan müziği kategorize 
etmenin gitgide güçleştiğinden dem vuruyor-
lar ve "Öf, bize ne diyorlarsa oyuz biz" diyor 
Alper en nihayetinde bıkkınlıkla. 

Ben de ne olduklarını boş verip, "Ne ola-
caksınız?" diye soruyorum haliyle. Evet, 
uzun vadede beste ve albüm çalışmalan ya-
pacaklar, rock ritmleri de olabilecek bu al-
bümde, latin de. Halihazırda Berna'nın bir 
bestesi var, onu düzenlemeyi düşünüyorlar, 
hiç aceleleri yok. Şimdilik ne olduklanndan 
ziyade, ne olmadıklarını ve olmayacaklannı 
daha iyi biliyorlar. 

Velhasıl, Zeytin'e dikkat etmek gerekiyor. 
Önlerinde uzun bir yol var. İlk zorluklan ba-
şanyla atlatmanın güveni, sahip olduklan 
müzikal altyapı, disiplin anlayışı ve piyasayı 
tanımanın avantajı onları bu yolda planladık-
larından hızlı ilerletebilir. Alman ney dersleri, 
tek başma solistlik maceraları, trombonlu 
konserler onları bambaşka yerlere sürük-
lemezse eğer, ki sanmam, Alper olaya el koyar 
hemen, taşıdıklan farklı sesleri ortak çalış-
malanna yansıtabilir, kısaca sinerji olayına 
girebilirler. Yalnız ortaya nasıl bir şey çıkar, 
bilmem. Şehnaz "özel bir grup bu... deyip 
gözlerini boğazın sularına diktiyse, ona 
inanırım ben. 

Yeşim 

# 

9 

» 

* 
* 

gözlerinde son gece 
izmir'de bir çift intihar etti; 

otuz üç yaşındaki ayşe erdo-
ğan'la on dokuz yaşındaki sevgi-
lisi şefik büyükaşçı başlarım ray-
lara dayayarak trenin geçmesini 
bekledüer. aralanndaki yaş farkı 
aşklannı imkânsız kılmış. 

gözlerinde son gece'nin sade-
ce- ük bölümünü seyrettim, ama 
zerrin özer'in okuduğu şarkısı-
nın klibi ve tabu basmda çıkan-
lar konuyla ilgili epeyce ipucu 
veriyor, hattâ o kadar ipucu ve-
riyor ki asuman hakh olarak, 
"türkân şoray'ın kaan girgin'in 
teklifim kabul edeceğini büiyo-
ruz, hiç heyecam kalmıyor," de-
di. 

genç bir adam, orta yaşım 
geçmiş bir kadın, tam tersi ne 
kadar mümkün ve romantik gö-
rünürken irkiltici bulunan bir 
hikâye, ve bu hikâyeyi aklımızın 
almaşım kolaylaştıran ayrıntılar, 
herkes zengin, paradan puldan, 
mevkiden yana belli dertleri yok. 
yani böyle "lüks"leri kaldırabili-
yorlar. ve tabii yetişkinler hatta 
belki de kadınlar için yazılmış 

masallar olan aşk filmlerinin at-
mosferi. 

keşke kaan girgin'in ilân-ı 
aşklan paradan çok yaratıcılığa 
ve içtenliğe dayansaydı (helikop-
terden gül atma, havai fişek gös-
terisi...) 

ve keşke türkân şoray'a, "ben 
yaşma değil sana âşığım," dediği 
konuşmayı cepten değil de nor-
mal bir telefondan yapsaydı 

(gördük, evinde oluyor bunlar.) 
ve keşke böyle bir şeye gözü-

müzün alışması için erkeğin yapı 
kredi reklamındaki hmzır çocuk, 
kadının da türkiye'nin en güzel 
kadınlarından türkân şoray olma-
sına gerek kalmasaydı. erkek ro-
mantik bir macera arar gibi dur-
muyor; ama hepimiz seçtiğinin 
macera olduğunun farkındayız, 
kadmsa her macerayı hak edecek 
ve her macerası hoş görülecek ka-
dar beğeniliyor, ayşe'yle şefik di-
ziyi bekleseler miydi acaba diye 
sormak acımasızlık olur tabii. 

ve türkân şoray, "bu diziyle 
kurallarını yıktı," diye yazılıyor, 
o kurallan koymayan kadınlan 
karalamaktan çekinmeyenler ta-
rafından. gözlerini kaçınp gü-
lümsediğinde, yarı çıplak kalsa 
olmayacağı kadar seksi olan bir 
kadm; hayatım belki de iki er-
kekle geçirmiş, bize verdiği en 
temel his mahçubiyet. o fermanı 
koymadığında yanında kim ola-
caktı acaba? ve şimdi elli yaşını 
aşıp yan çıplak kaldığında ken-
dinden başka kim var yanında? 

o da bir ana yı seyrederken 

anne sinemada! 
o da bir ana adında bir film 

oynadı istanbul'da, konuyu belki 
duymuşsunuzdur, 1981 yılında 
irlanda'da boby sands önderli-
ğindeki ira militanı siyasal tutuk-
luların yaptığı açlık grevini, iki 
tutuklunun annelerini merkeze 
alarak anlatıyor, annelerden biri-
si işçi smıfmdan, diğer oğlunu da 
irlanda ulusal mücadelesinde 
kaybetmiş, ira'yla belli ki bağlan 
olan bir kadın, öteki orta sınıf-
tan, oğlunun cezaevine girme-
sinden itibaren bir bakıma onu 
eleştiren bir kadm. filmde, oğlu-
nun da katıldığı açlık grevleri bo-
yunca annenin de politize oluşu-
nu seyrediyoruz, ve sonunda bu 
iki anneden ilki, açlık grevinde 
bilinci kapanan oğlunun eylemi-
ne son verme hakkım kullanma-
yıp ölmesini acıyla izlerken, öteki 
bu hakkı oğlunun canım 
kurtarmak için kullanı- 1 
yor. bu özeti kısa geçiyo-
rum çünkü bu yazıyı filmi 
değerlendirmek için de-
ğil, filmi seyredişimi de-
ğerlendirmek için yazıyo-
nım. o yüzden müsaade-
nizle, biraz da kendi du-
rumumdan bahsedece-
ğim. 

açlık grevi yapan iralı-
lar'ın hikâyesine yabancı 

değilim, daha önce bobby sand-
s'in anılarını okumuştum, bu yaz 
türkiye'de açlık grevi yapan tu-
tukluların durumu da ilgimi çek-
mişti. ayıptır söylemesi kendimin 
de az buçuk solculuğum falan 
vardır, cezaevinde kaldım, kısa 
bir süre açlık grevi de yaptım, 
bunları kahramanlık taslamak 
için yazmıyorum, şimdi bütün 
bunların üzerine sanırsınız ki fil-
mi seyrederken tutuklularla öz-
deşleşeceğim. ne gezer, zınl zırıl 
ağladıysam kendimi onların de-
ğil, annelerinin yerine koyduğum 
için. ve genç kızlığım boyunca 
beni korumak için politik hayatı-
ma gem vurmaya çalışan anne 
babama öfke kusan ben değilmi-
şim gibi, kendi kendime, kızım 
açlık grevi yapsa onu kurtarmak-
ta bir an bile tereddüt etmeyece-

ğimi itiraf etmez miyim? ne de-
mekmiş onun hayatı, onun terci-
hi falan, o benim canım bebeğim 
değil mi? onu koruyabilecekken 
bunu yapmamama hangi örgü-
tün disiplini Sebep olabilir? filmi 
seyreden benimle benzer durum-
daki kadın arkadaşlarımla ko-
nuştum; aynı şekilde hissettikle-
rini öğrenmek beni rahatlattı, 
buna karşılık çocuk sahibi, haya-
tında cezaevi yüzü görmemiş er-
keklerin kendilerini grevcilerin 
yerine koymaları da endişeye 
şevketti, şunu düşünmekten ken-
dimi alamıyorum; şu annelik ne 
menem şeydir ki göğsümü gere 
gere savunduğum şahsi tarihimi 
dümdüz eder, her şeyin önüne 
geçer. 

yani sizin anlayacağınız on 
beş gündür kafamda dönen şu; 

ben açlık grevi yaptım kı-
zım hiç açlık grevi yap-
madı. ama o da bir ana yı 
seyrederken "ben orada 
olaydım aynı şekilde kah-
ramanlık ederdim," diye 
heveslenmiyorum da, "ya 
kızım açhk grevinde ölür-
se?" diye gözyaşı döküyo-
rum. allahım, yoksa ben 
her şeyden önce anne mi-
yim f 

ayşe düzkan 
29 PAZARTESİ 



m • eçen perşembe, yani hain Galatasarayh-
y ^ F lar'm Taksim Meydam'nda Manchester 

^ ^ United formasıyla dolaşmalanmn ertesi, 
« m ^ Paris Saint Germain'e dört çekmelerinin 
/ 1 ise ta kendisi gecesi, ben hüzünlü bir Fe-
l J nerbahçeli olarak TV'nin karşısma otur-

muş, "Avrupa Avrupa"ya sesimizi duyur-
mak nihai gayesine futbol ile müziğin görece katkı 
şanslan üzerine derin düşüncelere dalmışken, gönlü 
ferah Beşiktaşh bir arkadaşım çıkageldi ve "Hadi 
gel, Kemancı'ya gidelim, Zeytin çahyor bu gece" 
dedi. Haklarında duyduğum onca olumlu eleştiri, 
onlan tanıma ve siz Pazartesi okurlanna da tanıt-
ma isteğim nedeniyle bu teklife sıcak bakmak duru-
mundaydım. Lakin bilmenizi isterim ki, ben önce 
Fenerbahçeli bir insanım, sonra gazeteci. Zira o ge-
ceki asli görevim evde oturup Lazo'ya sövmek ve 
GS'lilerden gelen telefonlara soğukkanlı cevaplar 
vermekti. Aynca, eğri otunıp doğru konuşalım, o 
meşhur nihai gayeye hizmette futbol müzikten çok 
daha avantajlıdır, dolayısıyla ilgi alaka ister. Zaten, 
sonradan öğrendim, programlannı bir hafta için sa-
lıya kaydırdıklarından Zeytin o gece sahne alma-
mış. Heyhat! 

Ertesi gün grubun solisti Aylin'le temasa geçti-
ğimde ye pazar akşamüstü Boğaziçi'nde buluşmak 
üzere sözleştiğimizde, ne Aylin ne de ben birbirimi-
zi nasd tanıyacağımız konusunda endişelenmemiş-
tik. Zaten gerek de yokmuş, zira arkadaşlar buluş-
ma yerine bir kaç dakika gecikmeyle 250 gram Ay-
valık zeytini şeklinde geldiler. Dördü de ayrı ayn es-
mer güzelliğinin farklı bir boyutunu sergiliyordu, 
etkilendim. Onlan mutlaka sahnede görmek gereki-
yor diye düşündüm, en geç haftaya perşembe, dep-
lasman kâbusundan önce. 

Yaklaşık bir yıldır birlikte çalışan grubun solisti 

Zeytin: Özel bir grup 
Dört kız bir oğlanı aralarına alıp grup kurmuşlar. Hem de sıkı bir grup. 
Aylin, 1976 doğumlu ve B. Ü. İngilizce Öğretmenli-
ği'nde okuyor. Beşiktaş Anadolu Lisesi'nin orkest-
rasında daha ortaokuldayken tanışmış mikrofonla, 
o zamandan beri şarkı söylüyor. Enstrüman ağırlık-
lı bir müzik eğitimi görmeye ise bu sene niyet etmiş. 
Tercih ettiği enstrümanı tahmin ediniz, lütfen? 
Klarnet dediğinizi duyar gibiyim, değil, ney! Aylin, 
Türk müziğinin doğamızda, kanımızda olduğuna 
inanıyor ve öğrenmek istiyor. Bu yüzden Üsküdar 
Musiki Cemiyeti'nin smavlanna girmiş, kazanmış, 
şimdi önünde üç yıllık bir eğitim süreci var. 

Zeytin'in davulcusuna biraz daha aşina olabilir-
süıiz, çünkü Şehnaz Sam, nasıl anlatsam, bu kadar 
hain olmasam, annesinin adım en son duyursam di-
yorum ama, mümkün değil. Sorarım sizlere, Türki-
ye'de kaç anne, "Anne, ben davul çalmak istiyo-
rum," diyen kızma, "Al kızım, bu davul, bu da Tür-
kiye'nin en iyi davul hocası," der, Leman Şam'dan 
başka? 1971 doğumlu Şehnaz on dört yaşından be-
ri aralıklı olarak davul dersleri alıyor, yedi yddır da 
profesyonel olarak müzisyenlikle uğraşıyor. Ritme 
her zaman özel bir ilgisi olmuş, Afrika müziğinden 
hep hoşlanmış, tamtama gönül vermiş, perküsyonla 
flört etmiş ve davula teslim olmuş. Dikkat ederse-
niz, Şehnaz'ın hikâyesinde Türk kadınının "davul-
cuca kaçmaktan bizzat "davul"a kaçmaya doğru 
ilerleyişine de tanık oluyoruz. Bu sevindirici geliş-
mede, son on ydda önce davulcuya kaçıp soma hüs-
ranla eve geri dönenlerinki kadar olmasa da fenıi-
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nistlerin de payı vardır diye düşünüyonım. Şehnaz 
yalnız başına sürdürdüğü solisdik kariyerinden söz 
ederken arada sırada uygun bulduğu yerlerde sah-
neye çıktığım ve daha ticari bir anlayışla o tarzda 
parçalar seslendirdiğini söylüyor ve "Yani düzenli 
olarak değil, biz bunlara ekstra deriz," diyor, acaip 
bozuluyorum. "Ekstra"nın sanatçılarımızın haya-
tındaki önemini , ekstraya çağnlmanın ne demek, 
Allah muhafaza, uzun süre çağnlmamanın ne de-
mek olduğunu Huysuz Virjin izleyen herkes gibi 
ben de biliyorum. Şehnaz da her sanatçı gibi müzik 
hayatinin bu bölümünden memnun, o şarkılan ses-
lendirmekten de zevk alıyor. Aynca kendi grubun-
da da vokal yapıyor. 

Zeytin'in klavyecisi Berna, istanbul Üniversitesi 
Devlet Konservatuvar'ından bu yıl mezun olmuş bir 
klasikçi. Grubun tek okullusu Berna da müziğe dost 
bir aileden geliyor, müzikle birlikte büyümüş ve 
hangi enstrümanın eğitimini almış, tahmin ediniz 
lütfen! Trombon dediğinizi duyar gibiyim, evet, 
doğru, trombon çalıyor! İşte gerçek devrimci! Dü-
şünsenize, ülkemizde henüz tromboncuya kaçmak 
diye bir aşama bile tanımlanmamışken, Opera Sen-
foni'de kızlardan tromboncu olamaz diyen develer 
tellal iken, o yılmamış ve bugün yüzünde zafer do-
lu bir gülümsemeyle "Ben trombon çalıyorum," di-
yebiliyor, hem de Kent Orkestra'sı bünyesinde CRR 
ve AKM'de! 

Alper grubun basçısı, 1970 doğumlu ve grubun 

diğer üyeleri gibi o da tutku suçlan, gündüz güzeli, 
batman, süpermen kiilliyatıyla ölümsüzleşmiş o iki-
liğin kıskacında yaşıyor. Gündüzleri babasıyla bir-
likte çalışan bir işkadım olup geceleri Zeytin iıı bas-
çısına dönüşen Alper'de grubun biraraya gelme hi-
kâyesini de buluyoruz, çünkü içlerinde en girişimci 
ruha sahip kişi o. İlk kez Şehnaz'la Alper Pera adlı 
bir grupta birlikte çalışmaya başhyorlar, işler umul-
duğu kadar yolunda gitmiyor, bu arada Aylin ve 
Berna'yla tanışılıyor, o sıralar Şehnaz'ın Mirke-
lam'la çalışma olasılığı gündeme geliyor ve tam o sı-
rada Alper'in girişimci zekâsı ve öngörüsü devreye 
giriyor. "Hayır" diyor Alper, tamam öyle demiyor, 
çünkü Zeytin'in elemanlan birbirlerine her konuda 
tercih özgürlüğü tanıyor ve buna çok önem veriyor-
lar. Ama Alper'den bu grubu sürdürme konusunda 
bir tavsiye karan çıkıyor. O sırada aralarında, daha 
sonra ayrılacak bir başka gitarist kız arkadaşlan 
daha bulunuyor. Ve ilk kez Trompet'te çalıyorlar 
birlikte... 

"Bir grubun yaşayabileceği sonınlann tümünü 
yaşadık, o ilk devreyi atlattık biz," diyor Şehnaz. 
Gitaristlerinin ayrılması, repertuarlannı baştan 
aşağı değiştirmeye karar vermeleri (onlar gerçekten 
radikal!), yeni repertuann oturması, uyumla çahş-
tıklan yeni bir gitaristin bulunması... Hepsi yeterin-
ce sıkıntı çektikleri konusunda fena halde hemfikir. 
Şimdi çok iyi anlaştıktan bir gitaristleri var, erkek, 
ama olsun, herkesi olduğu gibi kabul etmek lazım! 
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Kadın, liseden terk, ama resim yapıyor! 

İ ler mesleğin onuru var" 
Ülker Ün 6 Kasım"da AKM'de 5. kişisel sergisini açıyor. 

"1962 doğumluyum. Yedikule Lisesi nde 
okurken on altı arkadaşımla disiplin suçundan 
okuldan atıldım. Çevredeki hiç bir lise bizi alma-
dı. Benim de uzaktaki okullara gidecek halim 
yoktu. Okulu bırakınca bir sürü iş denedim, bir 
türlü intibak edemiyordum o bürolara falan. Son-
ra Hipodrom'da işe girdim, her türlü insan var 
orada hep benim gibi tipler. Akşamlan da oradan 
insanlarla geziyordum ve ömrümü öyle geçireceği-
mi zannediyordum. Ama tanımlayamadığım bir 
boşluk vardı içimde. Yani susarsm su istediğim bi-
lirsin, bu öyle bir şey değil. Bir gün kendi kendi-
me dedim ki resim yapmak istiyorum ben. Daha 
önce hiç böyle bir şey yapmamışım, ortaokulda 
resmim dört." 

"Resim yapmaya karar verdim, fakat Türki-
ye'de nasıl resim yapılır, nasd ressam olunur, bu 
kimliği kim verir, bilmiyorum. Resim piyasasını 
da tanımıyorum. Gittim boyalar aldım kapanıyo-
rum odaya bütün gün resim yapıyorum, beğeniyo-
rum kenara koyuyorum sonra yine Hipodrom a 
gidiyorum, ama orada da resim yapıyorum. Artık 
arkadaşlarımla gezmeye gitmemeye başladım. 
Türkiye'de böyle ressam olunmaz dediler. Akade-
miye gideceksin. Araştırdım önce liseye bitirmem 
lazım, gittim Milli Eğitim Bakanlığı'na. Fatih Kız 
Lisesi'ne verdiler. Ama herkes buradan dışandan 
diploma almak mucizedir diyor. Kimya dersi alı-
yorum o ara, fizik dersi alıyorum. Beden eğitimin-
den beş verdiler, bu kadar hareketli bir insanım. O 
zaman anladım ki mezun olmam mümkün değil. 
Dedim bu iş zor. Müthiş bir sıkıntıya girdim. Ben 
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kendim bu işi yapacağım dedim. O arada Ak-
bank'ın ilk kez resim kursu başlattığını duydum." 

Mehmet Güleryüz'le tanışma 
"Müracaat ettim, 'Haftaya işlerinizle geleceksi-

niz, hoca mülakat yapıp seçecek,' dediler. Resimle-
rimi dosyaya koydum gittim. Gittim ki herkes tu-
allerle gelmiş. Orada bir darbe yedim mi. Birbirle-
riyle konuşuyorlar. Şu ressamı tanır mısm şu sergi-
ye gittin mi, Kandinsky'yi bilir misin. Dedim ben 
gideyim. Korkarak girdim Mehmet Güleryüz'le mü-
lakata. Amerika'dan yeni dönmüş. 'Hoşgeldiniz,' 
dedim, şaşırdı. 'Sen de hoşgeldin,' dedi, 'Ver baka-
lım dosyanı,' bir resme bakıyor bir bana. Demiş de-
li bu herhalde bunları alıp gelme cesareti var. Deli 
ama bunda bir numara vardır. Benim ödüm patlı-
yor bana diyecek ki en son hangi sergiye gittin. 'Sen 
hayatta ne yaparsın?' dedi. "'Haftada üç gün Hi-
podrom'da çalışınm, dört gün de ada, Moda geze-
rim.' 'Niye ge-zersin?' dedi. 'Resim yapmak istiyo-
rum. Bakarım ben,' dedim. 'Amacın resimler yap 
duvarlara asılsın herkes görsün mü?' dedi. 'Hayır 
ben öyle bir resim yapmalıyım ki önce ben inanma-
lıyım. Insanlann beğenmesi problem değil. Sergi 
gerekirse hiç açmam.' 'Bak ben adamı çok yora-
rım,' dedi. 'Ben yorulmam,' dedim. 'Sen hiç listeye 
falan bakma benim ilk öğrencimsin,' dedi. Bayıla-
cağım sandım. İçim içime sığmıyor öleceğim. 'Sana 
birşey daha söyleyeceğim git şu kalemi şu kağıdı şu 
silgiyi al. Bundan soma Prusya askeri gibi olacak-
sın,' dedi. 'O ne demek,' dedim. "Ders başhyor git 
öğren,' dedi. On beş gün aldı onun ne olduğunu öğ-

renmem. Uç aylık kursun bitimine on beş gün kala 
Güleryüz, 'Eğer söz verip sonuna kadar gidersen 
beni seni yetiştiririm,' dedi. 84-91 arasında Mehmet 
Güleryüz'ün yanında eğitim aldım." 

Ve ilk sergi 
"İlk sergimi 91'de Galeri Nev'de açtım." 

(Bir arkadaşı anlatıyor: "İlk sergisinin açılış 
kokteyli, Galeri Nev önemli bir galeri, önemli insan-
lar gelmiş. Ülker'in kendi misafirleri arasında o 
zamanlar resim kursuna katıldığı Bilsak'ın persone-
li var. Ülker bütün gece onlarla ilgileniyor. Sergiye 
gelen çiçeklerin arasında ise büyük, gösterişli bir 
çelenk; Bayrampaşa'da bir tornacı tesfiyeci atelye-
sinden. Tabii yine Ülker'in tanıdığı.") 

Sonra Ankara Urart, ondan soma istanbul 
Urart. Tekrar Ankara Galeri Ars ondan sonra Anka-
ra Sanat Bienali'nde genç yetenekler bölümüne se-
çildim. 

Nasıl bir resim 
"Resmimde bir şehir problemi var, karmaşa, 

herşeyin üstüste gelmesi, insanlann yığılması. Res-
mimde insan yoktur ama resmin arkasında gizlidir. 

Ferahlatan, oh dedirtecek bir şey bu-
lamazsın. Şu resme yarım saat daha 
bakayım dedirtecek bir şey yoktur 
ama herkesin kendine göre bulacağı, 
daha önce düşünmeyip üzerinde du-
racağı bir problem var. Yaşadığı şeh-
re, yaşadığı ortamdaki sorumlulukla-
rını akla getirecek işaretler bulacak-
ta 

Türk filmlerini kaçırmam ben, is-
tanbul'un eski halleri vardır. Bunlan 
bize kimse anlatmaz. Siyah beyaz 

filmler en doğrusunu anlatırlar. Oradaki ilişkilere 
bakıyorsun; zengin insanlar, köşkler, yalılar duvar-
larda ciddi resimler var. Yeni fihnerde adam miilti-
milyarder duvannda kasaplarda asılan resim var. 

Malum bir dönem Özal zenginleri vardı, resim 
furyası çıktı bende şu var sende şu var mı? Bir za-
manlar ben şu artistle yattım sen yattın mı gibi pi-
yasayı hareketlendirdiler onlar bitti piyasa da bitti. 
Şu an en zor yıllar, çoğu kişi resim yapmıyor. Eski-
den her galeride ayda bir kere açılışlar yapılırdı 
şimdi sergilere dahi kimse gitmiyor." 

Kadın olarak resim yapmak, satmak 
"Resim yaparken kadm olmaktan kaynaklanan 

fazla bir zorluk yok. Ancak koleksiyon yapan in-
sanlar kadın sanatçdara yatırım yapmak istemiyor-
lar. Bir kere resim yapan kadın sayısı az, kadınlann 
devam ettirmeyeceğine marnlıyor. Bir süre sonra ev-
lenir, zengin birini bulur, bu dünya için de geçerli. 
Bu iş bir erkek mesleği onlar yapar onlar devam et-
tirir erkek başladıysa götürecek. Gerçi Türkiye'de 
bu gün herkesin ek bir işi var. Artık resim yapmak 
lüks bir olay. Ben bir buçuk yıldır bu sergiyi hazır-
lıyorum. Her geçen gün cepten para çıkıyor arkan-
da destekleyen galeri yok, devlet yok, firma yok. 
Kaç tane adı sam olan firma dolaştım. Türk ekono-
misi ne kadar berbat ve nerdeyse batıyorlar, onu 
anlatıyorlar." 

Piyasanın dışında bir ressam 
"Çok yakın ilişkiler kurmak gerekiyor. Adamla-

nn varsa, bir telefon açtığm zaman atelyen, evin, 
arabanın markası, neden hoşlanırsın her yerde ya-
zarlar. Ama her mesleğin onuru var, bekçiysen bek-
çiliğin onurunu koruyacaksın önce bu korunmalı 
boşuna ressamlar açlık çekerek ölmediler, adam bo-
şuna kesmemiş kulağını kimse bunu düşünmüyor. 
Belli insanlarla görüşeceksin, onlarla yiyip içecek-
sin. Ama dünyada yalnızca bu insanlar yok dünya-
da benim de konuşabileceğim yemek yiyebileceğim 
insanlar var. Ben kendi yaptığımdan şu ana kadar 
zarar görmedim." 
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• Fotoğrafevi Gezileri 
Pazar Yürüyüşleri 
3 Kasım, Aytepe 
10 Kasım, Iııönü 
Yaylası 
17 Kasım, Erikli Yaylası 
24 Kasım, Kerpe 
Fotoğrafevi 
Tel: 0212.251 05 66, 
245 40 08 

( ; o s 11 lii 
• Film Gösterimi 
"Dünya Dans Günü" 
Yönetmen: Maria Novaro 
30 Kasım Cumartesi, 
saat 19.00 
"Siyam Balığı" 
Yönetmen Ford Coppola 
Gösteriden sonra Tülin 
Tankut, film üzerine bir 
söyleşi yapacak. 
23 Kasım Cumartesi, 
saat 15.00. 
Evrensel Kültür Merkezi 
Aznavur Pasajı, 
Galatasaray, istanbul. 

• "Gorillas in the Mist" 
M. Apted'm yönettiği, 
başrolünde Sigourney 
Weaver'ın oynadığı film, 
hayatmı gorillere adayan 
Dian Fossey'in hayat 
hikâyesini anlatıvor. 
Ancak gösterim ingilizce. 
27 Kasım çarşamba, saat 
12.30 ve 17.30 
Aksanat, Zambak Sokak, 
Beyoğlu, istanbul. 

T İ Y A T R O 
• Abelard ve Heloise 
Geçen sayımızda 
tanıttığımız oyun devam 
ediyor. 
1, 2, 5, 8, 12, 15, 16 
Kasım Saat 19.30 
Cumartesileri saat 15.00 
ve 19.30 
Aksanat, Zambak Sokak, 
Beyoğlu, istanbul. 

Bir Şeftali Bin Şeftali 
Çocuk Oyunu 
Yazan Samet Behrengi 
2, 9, 16, 23, 30 Kasım 
Cumartesi, saat 11.00. 
Evrensel Kültür Merkezi 
Aznavur Pasajı, 
Galatasaray, istanbul. 

ABONE OLAN MUTLU OLUR (BİZ DE!!!) 
PazartesVye 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 Numarası: 662 965. 
A d l : Yıllık abone ücreti: 1.200.000 TL. 
?°7a Altı aylık abone ücreti: 600.000 TL. Adres: t- , . , 

1 urkıye dışı: 
Bir yıllık 50 DM, altı aylık: 25 DM. 
Döviz hesabı: Asuman Bayrak, Türkiye 

Abone süresi- Iş Bankası, Taksim Şubesi, istanbul. 
Başlangıç tarihi- I Hesap Numarası: 1052 / 30100 / 

3184936 
Dikkat: Abone ücretini yatırdığınıza dair belgeyi ve abone formunuzu bize 
gönderin. Biz de size her ay Pazartesi'nizi postalayalım. 

Dergimize Almanya'da bulunan kadın Vakfı Frauen-Anstiftung (FAS) destek vermektedir. 

• Gezievi Gezileri 
9-10 Kasım, Yedigöller 
Kampı 
16-17 Kasım, Çiğdem 
Yaylası Kampı 
30 Kasım-1 Aralık, 
Trenle Pamukkale 
Günlük Geziler 
3 Kasım Pazar, Darıdere 
9 Kasım Cumartesi, 
Sülüklü Göl 
10 Kasım Pazar, 
Kayaüstü Yaylası 
17 Kasım Pazar, 
Gülkaya 
24 Kasım Pazar, Çal 
Deresi, Poyrazlar Gölü 
Gezievi 
Tel: 0212 244 26 66 

Kİ K İ M İK 
• Türk Edebiyatında 
Kadm 
Konuşmacı: Tansu Bele 
23 Kasım Cumartesi 
Mor Çatı 
inönü Mahallesi, Nisber 
Sokak, 6/5, Şişli, 
istanbul. 

• Uyuşturucu ve Yaratma 
Cesareti 
Panel, 30 Kasım 
Cumartesi, saat 15.00 
Evrensel Kültür Merkezi 
Aznavur Pasajı, 
Galatasaray, istanbul. 
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• Coğrafya Seminerleri 
6 Kasım'dan itibaren her 
Çarşamba akşamı... 
Temel Fotoğraf 
Seminerleri 
Hafta Arası 
Seminerlerinin 2. Dönemi 
11 Kasım'da başlıyor. 
Pazartesi ve perşembe 
günleri, saat 19.00-21.00 
arası. 
Fotoğrafevi 
Zambak Sokak. 15/4 
Beyoğlu, istanbul. 
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• izmirli Jülide'ye geçmiş 
olsun. 

• Osmanlı Türkçesi dersleri 
verilir. Metin çözümlemeleri 
yapılır. 
Tel: 0212.245 00 43. 

• fatih'ten erdal düzkan, 
mektubunu kaybettim, seni 
0 yüzden arayamıyorum. beni 
dergiden ararsan sevinirim, 
ayşe 

• Avukat bürosuna telefona 
bakacak, daktilo bilen, 
bdgisayardan anlayan bayan 
eleman. Maaş+yemek+yol 
verilecektir. 
Tel: 0212.256 889 93. 

J 

• iki kadmm işlettiği cafe ve 
kütüphanesiyle Kadıköylülere 
hizmet veren Promethe 
1 Kasım'dan itibaren ev 
yemekleriyle hizmet vermeye 
devam edecek. 
Muvakkithane Caddesi, 
No: 39, K: 123 Kadıköy 
Tel: 0216.337 53 92 

• Ayşegül Kanat'ı hatırladınız 
mı, ağustos sayısında öyküsünü 
yazmıştı, geçen sayı da onunla 
ilgili bir çağrı yaptık. Elli 
yaşma yaklaşırken üniversiteye 
gitmeye karar veren Ayşegül'ün 
yardımlarınıza ihtiyacı var. 
"Yaşamın elliyi bulmasma az 
kaldı, ilk kez kendim için bir 
şey yapıyorum. Lütfen bunu 
bencillik olarak nitelendirmeyin 
ve bana yardım edin. 
Bana yardım etmeyi düşünenler, 
Pazartesi-Ankara bürosu'na 
isim ve adreslerini bildirirlerse, 
hem kendilerine teşekkür 
etmek, hem de günün birinde 
aldığımı geri verebilme şansım 
olur. Herkese sevgiler." diyor. 
Geçen sayı hesap numarasını 
yanlış yazmışız. Doğrusu, 
Iş Bankası-Barajyolu Şubesi 
Adana- 6013-015636 olacak... 
Pazartesi 
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