Merhaba,
TI ava bir kaç nedenle keyifli başladık. Öncelikle
taşınma telaşı bitti ve yeni büromuz hem güzel, hem
de çalışma koşullarımız artık çok daha iyi. İkincisi,
Pazartesi nin doğum günü; bu ay üçüncü yılımıza giriyoruz.
Biz de bunu fırsat bilip geçmiş sayılarımıza dönüp bir
baktık. Pazartesi de bugüne dek kaç kadm konuşmuş diye
bir döküm yaptık. Konu ne olursa olsun, kadınlann
kendilerini dergide ifade etmeleri bizim için son derece
önemliydi çünkü. Sonuç, iki yılda çıkan 24 sayımızda beş
yüzü aşkın kadının konuşmuş, yazmış olması.
Aylardır hazırlıklarına katıldığımız 8 Mart "Artık
^ V
Örgütlü" mitinginin, kazasız belasız, hem sayı hem
çeşitlilik açısından zengin bir katılımla ve coşkulu bir
biçimde gerçekleşmiş olması da bizi sevindiriyor. Bundan
soma yürütülecek değerlendirme ve örgüdenmeye yönelik
tartışmalan çok önemsiyoruz ve bunlan sizinle paylaşmaya
devam edeceğiz. Aynca yeni büromuzdaki lokalde,
örgütlenme tartışmalarına, farklı alanlarda farklı kadın
örgütlemnesi deneyimlerini konuşarak katkıda bulunmak
istiyoruz. Bu ayki toplantıda, üniversitelerdeki bağımsız
kadın örgütlenmesi tartışılacak. Okuyucularımızdan bu
konuda öneriler bekliyoruz. Ankara daki arkadaşlarımız
8 Mart'ta Yüksel Caddesi'ndevdiler. Stand açtılar,
okurlarımızla sohbet ettiler. Sonra da Mülkiyeliler
Birliği ndeki slayt gösterisi de birlikte bir sohbet toplantısı
düzenlediler.
S

Bir süredir hemen her sayımızda politik islam ve
Kemalizmle ilgili bir tartışmaya yer veriyoruz.
Sanınz, bu tartışmanın devamını kışkırtan
şeylerden biri de. bizim bu konudaki çizgimizin
alışılagelmiş şeriat / Kemalizm: politik İslam /
devletçi laikçilik kutuplaşmasımn dışında bir çizgi
ohnası. Bu konuda yeni bir şeyler söylediğimiz kesin. Bu da
bazı okurlanmız tarafından yanlış anlaşılmamıza, bazı
avnmlan gözettiğimiz için kolayca belirli bir saf içinde
değerlendirilmemize neden olabiliyor. Şeriata karşı
olduğumuzu, şeriatçdara prim vermeye de asla niyetimiz
olmadığım tekrarlamak zorunda kalmak bize biraz ağır
geliyor doğrusu, ama derdimizi anlatana kadar bunu
yapmaktan başka çaremiz yok. Elbette ki şeriatı kadınlar
açısmdan büyük bir felâket olarak görüyoruz ama bugüne
dek şeriatla mücadelenin yollan olarak gösterilen ve
uygulanan yöntemlerin şeriatla mücadele konusunda etkili
ve doğru yöntemler olmadığını düşünüyoruz. Bu yöntemler
geçerli olsaydı, politik İslam'ın bugün böyle bir tehlike
haline gelmemesi gerekirdi. Ama bu yöntemleri,
uygulamalan doğru bulmamak asla şeriata prim vermek
anlamına gelmiyor. Pazartesi?yi birçok bakımdan
benimseyip destekleyen ama bu konudaki görüşlerimize
tepki duyan okurlanmızın eleştirileri ve onlarla yapıcı bir
tartışma içinde olmak bizim için çok önemli.
Gelecek sayımızda görüşmek üzere.

eş yıl önce yedi kurşunla öldürülen
Süheyla Oztopun katili henüz tespit
edilemedi. Çünkü bütün kuşkuların
üzerinde yoğunlaştığı kocası yıllardır
ortada yoktu. Alman adli makamları
olay gününden beri Süheyla'mn kocasını ararken,
Halil İbrahim Oztop bir Alman turistin ihbaııyla
Türkiye'de yakalandı. Ancak kefaletle serbest bırakıldı.

Kız kardeşi Süheyla Öztop'un cinayet
davasına müdahil olarak katılan ve halen
Güney Almanya'da Ravensburg şehrinde
yaşayan Sema Uz olayın peşini
bırakmamakta kararlı. Telefonla
görüştüğümüz Sema Uz olay günüyle ilgili
şu bilgileri veriyor:
"Kardeşim Süheyla 2 9 . 5 . 9 2 tarihinde
kayınpederine ait bostan kulübesinde yedi
kurşunla öldürüldü, cesedi ertesi gün
bulundu. Eşinden ayrılmak üzere müracaat
etmişti ve mahkemesi 1.6.1992 tarihinde
yapılacaktı. En son konuştuğu ve beraber
gittiği, daha doğrusu onu götüren kişi,
şahitlerin ve oğlunun ifadesine göre halen
nikâhlı olduğu eşiydi. Kardeşimin ölümünden
sonra eşini gören olmadı. Halil İbrahim
Oztop, radyo ve televizyon yayınları ve
aranıyor ilanlarına rağmen yıllarca
bulunamadı.''
Sema Uz Almanya'ya 1 9 7 2 yılında
geldiklerini, kardeşinin orada okula
başladığını söylüyor. Süheyla daha on beş
aşındayken sonradan evlendiği Halil
brahim Öztop tarafından kaçırılmış.
Süheyla'mn babasının rızasıyla evlenmişler.
Evlendikten altı ay s o m a bir çocukları olmuş.
Sema Uz Süheyla'mn hikâyesine şöyle devam
ediyor:
"İlk huzursuzluklar o zamanlar başladı.
Kardeşim babamın evine geri döndü.
Kocasının ısrarı, çevrenin,"Çocuğun var,
evlisin, koçandır, katlan," baskısıyla tekrar
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kocasına döndü. Uzun yıllar kayınvaldesiyle
üç odalı bir evde oturdu. Bu arada bir çocuğu
daha oldu. Karı k o c a çalışıyorlardı,
kazandıklarım anne babasına veriyorlardı.
Sonra kız kardeşim evini ayırmak istedi,
babamın yardımıyla bir ev alıp taşındılar.
Öldürüldüğünde çocukları altı ve on bir
yaşındaydı. Eşi Halil, ailesi ve arkadaşlarıyla
görüşmesini istemiyordu. Düğüne, konsere ya
da sinemaya gidilecek olsa, bir gün önceden
kavga çıkıyordu. Kardeşim bunlara
dayanamıyordu. Sonunda 'Ya kendini düzelt,
ya da senden ayrılacağım,' dedi. Yine olmadı.
Bir ay iyiyse, ikinci ay yine aynı oluyordu.
Kimsenin gelmesini, kimseye
gitmesini istemiyordu. Sonunda
kardeşim evin içinde ayrı yaşamaya
başladı. Halil'in ev bulup ayrılmasını,
dostça ayrılmalarını istiyordu. 'İki
çocuğumuz var, yüzyüze bakacağız,"
diyordu. Sonra Halil kardeşimi evden
attı, ben gidip eve getirdim.
0 zamana kadar ilişkilerine
karışmamıştım, daha doğrusu
kardeşim karıştırmamıştı. Kardeşim
babamlara yerleştikten sonra Halil
devamlı kardeşimle görüşmek
istiyordu. Zorluyordu. Süheyla
'Hayır' dedi. En sonunda b u olay
oldu. Kız kardeşim boşanmak ve
çocukların velayetini almak istiyordu.
Beraber aldıkları evin satılmasını ve
banka borçları çıktıktan sonra kalan

paranın ikisi arasmda paylaşılmasını
düşünüyordu. Halil baskı yapıp, 'Evi benim
üzerine yap, ondan sonra ne yaparsan yap,'
diyordu. Kardeşim kabul etmedi, sonunda,
'Evi vermezsen öldürürüz,' diye tehdit etmeye
başladılar. İnanmadık.
Olay günü Süheyla saat birde telefon
ediyor erkek kardeşime, 'Halil'le
buluşuyoruz, saat ikide sizi ararım,' diyor.
O sırada ben de evi aradım, bana söylediler,
içime şüphe düştü. Saat üçe kadar
gelmeyince aramaya başladık. Ertesi gün
cesedi bulundu. A d a m kaçtı. Kardeşim
hakikaten iyi bir insandı. Herkes tarafından
PotMcı brtlet um Hmwcıst zum Tomayykliia ın autnlun
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serbest bırakıldı.
Sema Uz kendisinin ve ailesinin
çözemedikleri onlarca soru sıralıyor:
• Halil olaydan sonra neden hemen
ortadan yok oldu?
• Kardeşimi, Halil'in babasına ait bostan
evine kim götürdü?
• Halil, mahkemede arandığım bilmediğini
söyledi. Nasıl bilmez? En azından annesinin
ve çocuklarının bilgisi var. Onlarla hiç mi
görüşmedi?
• Duruşmada, olaydan hemen sonra
ortadan yok olmasının mantıklı bir
açıklamasını yapamadı.
• Polis kız kardeşimin ve kocasının
pasaport ve nüfus cüzdanlarını, kardeşimin
cesedinin bulunduğu gün yani 3 0 Mayıs ta
aldı, Ekim ayında geri verdi ailesine. Kendi
ifadesinde, 1 Haziran'da Türkiye'ye giriş
yaptığını söylüyor. Hangi pasaportla giriş
yaptı?
• Halil, Interpol tarafından aranırken ve
biz Denizli Cumhuriyet Savcılığı'na olaydan
hemen sonra ihbarda bulunmamıza rağmen,
Denizli Emniyet Müdürlüğü 28 Ekim 1993'te
pasaportunun süresini nasıl uzattı. 2 5 . 1 0 .
1993 tarihinde yeni nüfus cüzdanını nasıl
verdi. 19.7.1993 tarihinde Alman Jacklin
Hoffman'la nasıl evlendi. Evlenme cüzdam
nasıl verildi?.
• Arabası olaydan üç ay sonra
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sevilen, sayılan, güleryüzlü, sempatik insandı.
Türk sanat müziğini çok severdi. Karnıyarık
ve balığı da. Bir oyuncak fabrikasında işçi
olarak çalışıyordu. Akşamlan da yüksek halk
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okulunda oryantal dersleri veriyordu.
Büyükle büyük, küçükle küçük olabilen
(öldürüldüğünde otuz yaşındaydı),
çocuklarına iyi bir gelecek temin etmek için
uğraşan, kendine yeni bir yol çizen, kendisini
o güne kadar yaşamamış sayan ama artık
yaşamak isteyen güzel bir insandı. Öldüğüne
hâlâ inanamıyoruz. Kocası ise elini kolunu
sallayarak dolaşıyor."
Oİaydan dört yd sonra, Halil ibrahim
Oztop'un Fethiye'de olduğu ilıban yapılıyor.
Fethiye'de tatil yaparı bir Alman turist
yıllarca radyo ve televizyon yayınlan ve
aranıyor ilanlarından sanığı tanıyıp
Almanya'ya döndüğünde yetkilüere ihbarda
bulunuyor. Alman yetkililer durumu
Türkiye'ye bildirince gözaltına alındı, fakat
ilk duruşmada 5 0 0 milyon lira kefaletle

Avusturya'da terkedilmiş bulundu. Sanki
içinde yaşanmış gibi içi ç ö p ve içki
şişeleriyle doluydu. Arabada bir sol eldiven
bulundu. Bunun anlamını merak ediyoruz.
• Olaydan üç ay sonra, diğer kız
kardeşimin kaymvalde ve kayınpederini
arayıp, "Namusumu temizlemek için
ölürdüm," diyor. Duruşmada bu tanıklar
tanıklık yaptılar, buna rağmen nasıl
serbest bırakıldı?
• Almanya'daki polis ifadesinde kendi
şnnesi bile olay günü, "Oğlumla gelinim
beraberdiler," diyor.
Sema Uz hiçbir konuda ikna
olmadıklarını, Türkiye'deki duruşmada
dört şahidi kendi imkânlarıyla getirtip
ifadelerini tekrarlattıklarını söylüyor: " D N A
testi yapdmasını istedik. Bu testler
yapılmadan ve Almanya'dan diğer deliller
gelmeden sanık 5 0 0 milyon lira kefaletle
serbest bırakıldı. On aydır deliller toplanıp
mahkeme sonuca ulaşmadı. Delillerin istenme
yazısı halen Raveıısburg'a gelmedi. Dosyalar
yedinci aydan beri Fethiye ağır ceza
mahkemesinde bekliyor."
Süheyla'nm ailesinin avukatı İbrahim
Tanal, saıuğm serbest bırakılmasının
"mahkemenin takdiri" olduğunu söylüyor.
Yeni duruşma 5 Mayıs'ta Fethiye Ağır
Ceza Mahkemesi'nde. Bakalım bunca yıldır
kaçan Halil İbrahim Oztop duruşmaya
gelecek mi, bakalım bu defa mahkemenin
takdiri ne olacak?
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8 Mart'ıa bağımsız kadın grupları adma Ayşe Dtkkan. \imet TanrıkuJu ve \!fr™ Turan
tarafından üç konuşma yapıldı. Mitinge kadın üyeleriyle katılan HESK. DİSK. DBP. IfADKP
ve ODP adma mesajlar okundu. Vşağnia. başraısız kadm gruptan atfına Ay* tarafından
vapılan ve miring >ırasında Kûrtee bîr özeti sunulan konuşmanın metnini va*isinoruz.
Kadınlar, sevgili arkadaşlarım, merhaba,
Jın dilowan,
Heval mın, merheba,
Buraya yollar yürüyerek geldik, belki daha önce yürümüş olduğumuz yollar. Ama daha önce mutsuz, suskun,
gözlerimiz, başımız önümüzde yürüdüğümüz yolları, bu defa başımız dik, sesimiz yüksek, kalbimiz coşkuyla dolu yürüdük. Çünkü yalnızken bizi korkuturlar, sustururlar ama biraraya gelince
güçlüyüz. 0 yüzden burada, herbirimiz
anadilimizde ve öfkeyle havkınyoruz.
Yalnızken birbirimize fısıldadığımız acılarımız biraraya gelince güçlü bir öfkeye
dönüşüyor, bundan sonra artık örgütlü!
Biz kadınlar bulunduğumuz her yerde, evde, sokakta, işyerinde, en çok savaşta, ama aynı zamanda banşta, doğarken, doğururken, severken, ölürken,
kendi adımıza ya da başkalarıyla birlikte başkaldırırken hep baskı, şiddet ve
sindirmeyle yüzvüzeyiz.
Çocukluğumuzdan ölene kadar, bizi
korkutuyorlar, dövüyorlar, tecavüz ediyorlar, öldürüyorlar. Hayat bizim karamızı ve gözyaşımızı akıtarak ve bizim
emeğimizle vürüyor ama adma tarih dedikleri hikâye bizden söz etmiyor. Bundan sonra böyle olmayacak, kanımızın,
gözyaşımızın ve emeğimizin hesabım soracak, kendi tarihimizi yazacağız. Dost
düşman herkes bilecek ki, kadınlar vardır.
Dünya esas olarak bizim emeğimizle
dönüyor. Bizi daha küçükken okula göndermeyerek, büyüdüğümüzde işe almayarak, ilk önce işten atarak eve mahkûm
ediyorlar.
Ama evde yaptığımız işlerin karşılığı
yok, aile reisinin insafına bağlı olarak,
boğaz tokluğuna çalışıyoruz. Fırsat bulup ya da mecbur kalıp evin dışında çahşüğuııızda emeğini satarak geçinmek
zorunda kalan herkesi sömürenler bizi
daha da fazla sömürüyor, aynı işi yapsak
da daha az kazanıyoruz. En kötü işlerde
çalışıyor, en önce işimizden oluyor, daha
az ücret alıyoruz. Ve zor bela işimizden
emekli olsak bile bir türlü erişinden
emekli olamıyoruz. Ve bugün dünyanın
başka yerlerinde olduğu gibi bu ülkede
de, işyerleri evleri olan, evde, bazen kocadan gizli, çoğu zaman cep harçlığına,
sanayie üretim yapan binlerce kadın var.
Onlar evde çalışarak, patronlaruıı iş maliyetlerinden kurtardıkları gibi, sanayinin çöpünü evlerine taşıyorlar. Seç seç
beğen; ya aile köleliği, ya patronun sömürüsü va da ikisi birden. Ama bizler
kararlıyız, ikisini de istemiyoruz, ne evde kölelik, ne dışarıda sömürü.
Ve emeğimiz üzerinde oynanan
oyunların farkındayız, özgürlük diye
yutturulmaya çalışılan şu yeni özelleştirme politikalarının, önce bizi işinüzden
edeceğini, emeğimizi bir de çokuluslu tekellerin enirine vereceğini biliyoruz.
Özelleştirilmesi ilk hedeflenen işyerleri
sağlık, eğitim gibi kamu hizmetleridir.
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Bunların özelleştirilmesiyle, devletin parasız bakmak zorunda olduğu hastamıza, çocuğumuza biz evde bakacağız. Ve
öğrendik ki küreselleşme adı altında yapılan planlar dünyanın her yerinde en
çok kadınları yoksullaşırmıştır. Son on
yılda yoksulluk kadınları erkeklerden
kat be kat aha fazla vurmuştur. Bizler
Dünya Bankası, IMF politikalarının kadınlar için ne anlama geldiğinin farkındayız.
Ama bize düşmanlık edenler her zaman bu kadar uzağımızda değil. Evimizde, bize en güvenli sığmağımız olarak dayatılan yuvamızda sevdiğimiz,
güvendiğimiz, aynı yasüğa baş koyduğumuz erkeklerin dayağı, tecavüzü ve
cinayetiyle yüzvüzeyiz. Kadınlar bu topraklarda erkeklerin şiddetine karşı seslerini yükselttiler. Bundan sonra da susmayacağız. Annelerimizin intikamım almak, babalarımızı affetmek, oğullarımızı sevmek için ve kızlarımız bizim yaşadıklarımızı yaşamasın diye sesimizi artık
örgütlü çıkaracağız.
Sesimiz, varlığımız sadece evimizi
değil, sokakları da şenlendirecek. Tacizle, tecavüzle, cüıavede bize dar ettikleri
sokakları ve geceleri de istiyoruz. Çünkü
bu dünya, bu ülke, bu sokaklar, bu geceler yalnız onların değil bizim de.
Biraz da bize bahsetmenin yasaklandığı bir şeyden, bedenimizden, bedenimizin en şenlikli hediyesi olabilecekken
çokça eza halini almış olan şeyden sözetmek istiyorum: cinselliğimizden. İnkâr
edilen, yasaklanan, neredeyse bizim olmaktan çıkan, o dilsiz, huzursuz hayat
parçasından. Bizler cazibemizi bazen bir
eza gibi yaşıyor, bazen de onların emrine sunmak zorunda kalıyoruz. Ama arzulamak bize yasak. Arzu ve cazibenin
tadını çıkarmak rekabetle, geleneklerle,
baskıyla bize haram edilmiş. Ve aramızdan bazıları hepimizin ortak kaderi olan
bir şevi daha ağır yaşamak zonında kalıyor. Yoksulluğun, işsizliğin fuhşa mahkûm ettiği hemcinslerimiz bedenlerini,
hiç bir tercih haklan olmaksızuı ve en
ağır. en aşağılayıcı koşullarda erkeklerin
hizmetine sunmak zorundalar. Ve fuhuş,
hepimiz için bir suçlama ve tehdit. İffet,
bizi bölen en haksız kavram; ne iffetli ne
iffetsiz biz kadınız diyoruz.
Ve bugüne kadar mahrum edildiğimiz herşeyi istiyoruz, eğitim, iş, , ücret,
banş, yaratmak, eğlenmek, sevmek, sevişmek ve bunların hepsini mümkün kılacak şeyi istiyoruz: Başkaldırmak. Bu
dünya madem ki bize gözyaşından başka şey vaad etmiyor, bu dünyanın gidişine karşı isyan edeceğiz. Çünkü isyan,
sesi kesilenlerin yegâne çaresi, bizim de
hakkımız. Kadınlar bu topraklarda da
yıllardır başlarına gelenlerin kader olmadığını fark ettiler, tek tek. birlikte
başka başka yerlerde sesimizi yükselttik,
ama bu defa örgütlü olacağız.
Bu coğrafyada bir süredir çok acıh
bir şey yaşanıyor, anadilleri şu konuştuğumdan farklı olan Kürt halkı kanlı,

haksız, kirli bir savaşın tarafı. Bir halkın
yoksayılması, dünyanın her yerinde
kanla, zulümle, baskıyla olur. Kürt halkı da bütün bunlardan nasibini fazlasıyla almıştır ve alıyor. Kürt kadınları bu
savaştan canlarını kurtarsalar bile, yoksulluğun kurbanı oluyorlar. Ve hayatları
hem kendi vurtlarında hem burada, başlık parasıyla, berdelle, kumalıkla karartılmış.
Onlarla ortak bir kaderimiz var ama
onların başındaki bela bizimkinden büyük. Çünkü onlar, halklarının yaşadığı
bir yangının tam ortasındadırlar. Ve burada toplanmış olan bizler biliyoruz ki,
dünyanın hiç bir yerinde savaş
kararlannı kadınlar veremiyor,
hükümetler, generaller hep erkek. Ama savaşın acısını en çok
kadınlar çekiyor. Çünkü savaş
askeri güçlerle sivil nüfus arasında sürmektedir ve sivil nüfusun önemli bir bölümünü kadınlar ve bakmakla yükümlü olduktan çocuklar ve yaşlılar oluşturur. Ve
yine biliyoruz ki tarih boyunca kadınlara tecavüz bir savaş silahı olmuştur.
Kürt coğrafyasında da kadınlar tacize ve
tecavüze uğruyor. Televizyonlarda, Kürt
kadınlarının ölü bedenleri çıplak teşhir
ediliyor. Ve Kürt kadınları halklarının
kaderini ve direnişini paylaşıyor. Ve sadece halklarının kaderine
değü, kendi kadınlık kaderine de isyan etmeyi öğreniyor.
Ve bu coğrafyada da savaşın
yolaçttğı zoraki göç en çok
kadmlan mağdur ediyor. Ve
Kürt kadınları, zorla göç ettirildikleri şu büyük şehirlerde yüreklerine sakladıktan
özlemlerle, uzak kenar mahallelere hapsoluvor. Ve savaşın ellerini şiddete alıştırdığı erkekler en çok kadınlan kurban ediyor. O yüzden
başka ülkelerde olduğu gibi
burada da biz kadmlar savaşın durmasını istiyoruz. Ama
biliyoruz ki adaletli olmayan bir ateşkes
banş değil boyunduruktur. O yüzden sesimizi yükseltiyoruz, silahlar sussun,
adil banş.
Çünkü bizler, geleceğimizi kurmak
için geçmişimizi hatırlıyoruz ve bugünden hayatımızı değiştirmeye başlayacağa.
Çünkü bu dünya, bu topraklar, bu
şehir, bu sokaklar, evler, hayat yalnız
onlann değil bizim de hakkımız. Bu
dünyanın, bu ülkenin halini kimse beğenmiyor. Ve bu dünyanın gidişi bugünden farklı olacaksa gelecek bizim de olacak. Bugünden bizim de olacak bir geleceği kurmak, bugüne ve yarına mührümüzü vurmak, başkaldırmak ve isyan
etmek için ve bizsiz isyan etmenin hükmü olmayacağı içm bulunduğumuz her
yerde bizi ezenlere ve sömürenlere karşı
kadınlar artık örgütlü!

ylarca süren toplantilar, hazırlıklar, gerginlikler ve heyecandan sonra, 8 Mart günü nihayet on bine
yakın kadm Abide-i
Hürriyet'teydik. İstanbul, uzun zamandır şahit olmadığı bir
şeye, bağımsız
kadm hareketiîn hemenlı?fl!§5îminin, kadm kurtuluş
hareketinin, partili ve sendikalı kadınlann sloganlarına, pankartlarına şahit oldu. "Artık Örgütlü!" mitingi çoğumuzu
heyecanlandırdı, sevindirdi, ümitlendirdi. Ama kazanımlannın yanında içimize
sinmeyen yanlan vardı tabii.
Bir kere, mitingi birlikte düzenlediğimiz karma örgütlerin özellikle de
KESK'in üyesi olup korteje girmeye çalışan erkekler mitinge katılan herkesi en
rahatsız eden unsurdu. Bu konuda, mizah sayfalanmızda, Samsun'dan yazan
Eğitim-Sen üyesi Berna Nur'un yazısının
üzerine söylenecek söz yok. Ancak, geçmiş dönemlerde yaptığımız gösterileri,
hatta ilk mitingimiz olan 17 Mayıs
1987'deki "Dayağa Karşı Yürüyüş"ü gözönünde bulundurduğumuzda, bu açıdan farklı bir görünüm sergilemek durumunda kaldığımızı söyleyebiliriz. Bunun
bugün gücümüzün o günkünden az olmasından değil, politik tutumlarla ilgili
olduğunu, mitingi karma yapılardaki kadınlarla birlikte düzenlemek konusundaki politik tercihin sonucu olduğunu düşünüyoruz. Bizim aramızda kullanılmayan bir ifadeyi durumu çok iyi anlattığı
için Berna'nın yazısmdan ödünç almak
istiyoruz; miting öncesüıde herkesüı Zeyna'laşmaktan, başka kadınların Zeyna'laşmasından korkması, esas tehlikenin erkeklerin Herkül'leşmesi olması gerçeğini, en azından bazı kadınlann kafasında muğlaklaştırdı galiba. Bu basit gibi görünen konuyu birçok görevli kadm
ağır biçimlerde yaşadı, tâciz edildiler,
mitingle ilgili esas görevlerini ihmâl etmek zorunda kaldılar.
Temel meselelerden biri de, mitingin
esas siyasi hedefinin ne kadar ifade edildiğiyle ilgili. Bu mitingi örgütlerken, aklımızda kadın kurtuluş hareketinin örgütlenme ihtiyacının dillenmesi
vardı. En azından bizim için, bu
herhangi bir 8 Mart kutlaması olmaktan öte, bu anlamı taşıyordu.
Oysa bu ana amaç, en azmdan basında tam olarak yansımadı. Basının bir kısmı kendi politik gündemlerine uygun olan böylesi olduğu için mitingi, "Kadınlar şeriata
hayır dedi" türünden ifadelerle
yansıtmakta bile beis görmedi. Mitingin ana teması olan örgütlenme
ihtiyacı ve bunun yanında savaşa,
özelleştirmeye hayır gibi bir sürü
önemli talep basında yeterince yer
almadı. Bir diğer nokta da, bu temalann,
taleplerin, muhalefetin genel taleplerinin
kadınlar tarafından dillendirilmesi değil,
bu konularda kadınlann bağımsız sözünün, tavnnın ifade edilmesi olarak ele
alınmasındaki eksikliktir. Savaş en çok
kadınlan mağdur ettiği için banştan yana olduğumuz, özelleştirme kadınlan erkeklerden farklı ve daha ağır bir biçimde

mağdur edeceği için özelleştirmeye has ır
dediğimiz yeterince ifade edilemedi.
Mitingin çok sevindirici yanlanndan
birisi bağımsız Kürt kadm gruplanyla
birarada çalışabilmenin imkanlarının ortaya çıkmasıydı. Gündemlerimiz, taleplerimiz farklı da olsa, milliyetçilik aramıza engeller de koysa birarada yapacağımız işler var.
Öte yandan bağımsız kadm gruplanyla karma kurumlardan gelen kadınlar,
mitingin örgütlenme aşamasında çeşitli
sorunlar yaşadılar. Bunun en önemli sebeplerinden birisi yukanda tanımladığımız bu iki grubun örgüdenme tarzlanndaki farklılıklann biraradalığı zorlamasıydı. Aynca, çalışma tarzlan, alışkanlıktan ve bunlann özellikle karar verme süreçlerine yansıması da bir diğer zorlayıcı
etmendi. Bağımsız kadın gruplan yalnızca kendilerine karşı sorumluluk duyarken, karma örgütlerin temsilcileri, karma
yapılara karşı sorumluydular en başta.
Ancak yine de bu yapılarda miting vesilesiyle belli tartışmalann gündeme gelmiş olması bile önemli.
Bütün bunlann en vahim sonucu, miting bileşenlerini birarada tutmak için
harcanan çabanın benzerini, mitinge en
geniş kadın kesimim katabilmek için
gösteremevişimizdir. Bu sorunlan daha
kolay bir biçimde aşabilseydik, mitingin
gerçek örgütlenmesine ayırabilecek daha
fazla enerjimiz olabilecekti.
Yine de, bu kadar farklı kesimden,
politik eğilimden ve milliyetten kadının
biraraya gelebilmesi önemlidir ve bunu
mümkün kdan da bağımsız kadm gruplannın girişimi olmuştur.
Feministler için bu mitingi çeşitli açılardan değerlendirmek mümkün. Yukanda da değindiğimiz gibi, mesela erkeklerle ayn durma gibi konularda, böyle
çok sesli bir oluşumda daha önceki yıllardan daha farklı bir konuma düşmek
zorunda kaldığımız kesin. Ayn durma
konusunda yine çok ısrarlıydık, bu, karma örgütlerde miting çalışması yapan
kadınlar tarafından da benimsenmesine
rağmen, erkekler bu mitinge daha önceki mitinglerimize olmadığı kadar rağbet
ettiler. Bu kısmen, karma örgütlerde birarada olduklan ve 8 Mart'ta kadınlarla
erkeklerin birlikte yürümelerinde sakınca görmeyen kadm arkadaşlarının mitingde yer almalarına bağlanabilir. Bir
de, kimbilir, bundan bir politik güç olarak erkekler tarafından eskiye oranla daha fazla ciddiye alınıp negatif ilgilerine
mazhar olduğumuz sonucu çıkabilir belki.
Ancak bizim için önemli olan politik
taleplerin, perspektifin, kendimizden daha geniş bir kadm kesimi tarafından benimsenmesini de önemli buluyoruz. Bunu mümkün kılan da yine bu çok renkli
yapıyla birarada durma çabası oldu.
Çünkü kadın kurtuluşununu sözü, sadece tek başına ifade edilerek değil, bağımsız kadın hareketinin bir parçası olabildiği sürece anlam kazamyor.
Ama sonuç olarak en önemlisi, örgütlenme konusunda kadınlar arasında başlayan tartışmalar ve girişimler muhakkak ki. Kadın kurtuluş hareketini bir
adım ileriye götürecek olan da bu
girişimler. Önümüzdeki sayılarda bunları
ele almaya çalışacağız.
5 PAZARTESİ

K a dınlar yüzlerce yıldır hem ataerkil aile ve toplum yapısı
içinde h eın de bu yapıyı dört bir yandan ku şatıp koruma göre
vini sürdü ren dinsel uygulamaların ba skı sı altında , tüm ba skı
ve engellemelere direnerek eş i t ve özgür bireyler olma mücade
lesi veriyorlar. Bu mücadelede en çok baskı yı da dinsel gerieilik
ten görmüş le rdir. çünkü kadını erkeğin kölesi olarak göreli ~e 
riatçı diktatörlükl er, kadınlarııı özgürleşm esinden ; özgürl eşme,
birey olına mücadelesinden ş iddet le iirkiivoriar. Bunu kadınl a 
ra yönelik şiddet i n dozundan anlavabiliriz.
'Suudi Arabistan' da, İran 'da , Afganistan' da, Cezayir'de şe ri
at adına k adınların yaşadık ları acılar, dökiilen kanlar bellekle
rinıizd e hala çok canlı dururk en ülkemizdeki bu z orbalı ğın söz
cül ii ğünc soyuna n Refah Partisi'nin Türk Ceza Yasasi 'nın 2:37.
maddesinin de ği iklik teklifi nasıl olur da Pazartesi tarafından
d teklenir? Bunu anlama kta güçlük çekiyoruz.
Pazartesi, kadınların özgürlük ve eş i tlik mücadelesine ı şık
olmayı mı , yoksa kadınları Ortaçağın karan lığına götünneyi ıni
savunuyor? Ceza Yasası 'nın 237. maddesinin değiştirilme si biz
k adınların kabul edeb i leceği bir şey değildir. Buna karşı çıkma 
Si zere cen Pazartesi'nin destek çık mas ı ne anlama geliyor?
Bir taraftan "Bedenimiz bizimdir" derken, bir taraftan 15
ya ın dan küçük kız ç ocuk lan n ın babalarının iste ğiyl e evlendi
rilmesine n as ı l sessiz kalabiliriz? Bu, kız çoc uk larına " ı ec avii 
zii" yasa l l aş tınnaktır ! Bunu asla o n a vl ama y ı z . sessiz de kala
mavız .

Bir kadının ikinci, üçüncü, dördüncü eş olmasma "essiz kal
mak, hatta avunur durumd a olmak feminist bir k adın dergisi
nin tavrı olamaz. Kad ınlar, arkad a ş ı n ın k urn ası. koca sının kö
le i olm a m alı d ır.
Dini nikalu savunmak lıiz» Illi kaldı ? B i ı i n'l' \ ı ll ı k gl 'II'1II k
sel an layı , bunu be İ eyen din. kadın ın iç in d ı ' LJL lundugu d ı nı "
mun sorumlu u d eğil mi? Hiz özgü rl eşme mücadelesini gelenek
lerin ve dinin kurallarına ba ğlı kalarak değil , bizi b ağla yan bu
zincirleri kırarak yapmak zorundayız .
-23 7. maddedeki değişik l i k önerisine laikçi kesinıl er in ver
diği tepkiyi anlamak mümkün de ğil " diyorsunuz. Biz de sizin
bu tepkinizi anl a yamıy oruz . Cumhuriyet'in kadııılara sağl a d ığı
h akl arı görmezdcn gelemeyiz. Var olan h ak l arınu z ı . ..(*)
Eğer derginiz (dergimiz) bu a nlayış ı siırdiirmeye devam
eder e ok uruımz olınayacağız .
...
Pazartesi'nin kadınl arın eşitl i k , özgürlük ve d eııı okra si mü
cadelesinde, kadınlara daha güzel bir dün yanın yolunu açmada
bir " ı ş ı k" olınasıııı istiyoruz. Şe riatç ı l ara prim veren bir ya yın
o l manız bizi üzüyor. Bizler eş i tl iğe, özgürlüğe ancak laik, de
mokratik bir toplumda ulaşacağıııııza
inanıyoruz. Ş eriatçı diktatörlüklerde
d eğil !

Bizler, binlerce yılın gele neği imam
nikahını , kumalı ğı , b a ş ôrtii sünii , çocuk
yaş ta zorla evlendirrneyi savunarak de
ği l , k a dını k ölel eştiren her türlü gelene
ği yıkarak özgiirl eşeceğimizin bilincin
de olan kadınlarız.

Mersin'den Pazartesi okurları Nevin
Okçu, Zehra Onur, Yüksel Gözen,
Yüksel Çelebi, Yağmur Erayaman,
Melike Coşkun, Ayhan Çelebi, Fatma
Keleş, Harbiye Ateş, Emine Doyran,
Fatma Keleş, Gülnaz Şimşek,
Gülgün Ciğer, Sebahat Koçak.
* Okuyu cularımızdan gelen faksm bu CÜIn 
lesinin devamı okunamıvor. Faksta herhan
!!'İ bir adres ya da telefon b elirtilmediği için
kendilerine ulaşamadık, Özür dileriz.
PAlAImIIı

Pazartesi vavın kurulu s eriaı-laik 
lik, politik rsl~n'ı- Kemalizm gibi tar
tışm al ard a tam bir gö rü ~ birliği içinde
o lınasa da, derginin bıı konuda uzun
ca bir süredir belirli bir çizgi izled i ği
ni sövlevebiliriz, Bu. bizim zaman za
man 'uzun t ar tı şınalar yaparak, atla
mamaya ça lı ştığımı z , özenle belirledi
ğ i m iz bazı a ynınlara dayalı bir çizgi.
Kabul etmek gerekir ki, bu konularda
alı şıla gelmiş kalıplardan ka çınaı ı , be

lirli bir kur upla ma n ııı dı şında kal
maya çalı ş an . dol av ı sıvl a da ilk bakı ş
ta a n laşı lmas ı pek de kolay olmayan
bir çizgi. Mersinli okurl arımızın tep
kilerine benzer bir tepkiyi daha önce
Ankaralı ok u rla rım ız da n da a ld ı k ,
başk alarıııdan da. Her defasında der
dimizi bir kez daha aniatmava ç alış 
tık . Ancak, Mers irıli o k urlanm ızın
mektubu öyle gösteriyor ki, şeriatç ı la
ra prim vermekle, ç o k k a n l ı lığ ı ve 15
yaşmda kızların san l n ıa la rın ı savurı

makla suçlanacak kadar yan lış anla
şılabiliyoruz ya da kendimizi anlat
map becereniiyoruz. Bu kadar ciddi
suçlamalar k arşı sında , görüş leriınizi
bir kez daha, tekrara kaçmak palıası
na anlatma ya çalı şmaktan ba şk a çare
yok.
Şeria ta da, politik Islama da tartı
ş ı lmaz bir biçimde karşı olduğumuzu
her zaman söyledik. "Çağd aş" toplu
mun kadınların kurtuluşu için sundu
ğu olanakları , bunun kadınlar açı sın
dan ş eri aıla karşılaştırı lamayacak ka
dar farklı oldu ğunu da söyledik. Ama
bunu yaparken, " çağd aş " toplumun
da biz kadınları ve b aşkalarını sö
mürdii ğiınii , ez diğini gözden k a çır
maya karşı olduk. Belki de hemen şe 
riatçılaruı safına itilnıemizin sebeple

rinden biri bu ayrımı gözetme
miz. Okurlarımızın , ~ B i z l e r
eşitliğe , ö z gü r lü ğ e ancak laik,
demokratik bir toplumda ula
şacağımıza inaıuyoruz derken
söz ettikleri toplum e ğe r mev
cut toplumlardan biriyse, bu
isterse Fransa isterse İ sveç 01
suu, bizler toplumlarda da,
ne kadınların ne de başkaları
nın eşit ve özgür ol du k l arı n a
inaumıvoruz. Ancak. eriat dü
zeninde meşru bile göriilrneyen
özgürlük, e ş i t li k ya da kurtulu ş
için mücadele olaııaklarııım ta
bii ki bu "çagd a ş " toplumlarda
varoldu un u, bunun da biz ka
dınlar için çok önemli olduğu
nu dü şünüyoruz.
Pazartesi'yi toplumda yay
gm olan görüşl crden ayıra ıı bir
başk a nokta da, ş e ri a ı - d arbe
ikilemini r edd emır k. Türki
ye'de şeriat tehlikesinin hovut
İarıııı tar ş m " bununla ya da
)Olitik İsl uı n lu hangi y öuteın
1eric mücadele etmek gerektiği
ni saptamaya çalı şmak bizim
için hayati bir konu, Ama bu
yazının s ın ı rl a rı icinde s övleııe
bilecek tek şc y, b;ıınııı yolunun
bize aör darbe olmadığı. C 
zayir'de seçimle gel e ıı bir 151a
mi hii üm li' kar i ~ pılan
larb nin onu ç ları ortada. Re
fah Parti i benzeri bir parti
olan FIS ın T ürkive'deki IBDA-C
benzeri bir örgiitlenmeye dönüşme
sinde darb enin rolü tartışmaya değer
görünüyor. Ayrıca belki, Türkiye gibi
darbesi bol bir ülkede hangi darbenin
şeriata karşı yapılmış olduğunu da
düşünmek gerek. Darbeler birilerinin
başını ezmeye ç a lı ş t ı ama bunlar ıs
lamcılar olm a dı. Tersine, örneğin 12
EyliiPiin ard ı n d a n bu toplumda poli
tik İslamın bizzat " İa i k ' devler ı ara 

°

. . .~ar
Politik İslamla

kadınlar açısından

nı ücadele

~trne~~ yolu,

omegm onun

ciııs~yetçiliğini
teşlrik etmek,
Refah'ın cinsiyetçi
uygulamalarına
karşı tavizsiz bir
iıcadele vermek,
şeriatın kadınlara
k~~ı olduğupu
açıklamak vb.
obo1a1ı, tesetbirlü
kadınlan evlere

hapsetrnek,

aşağılamak değil.

fıııdan na sıl poıııpala n dığıııııı s a y ıs ı z
kamıı var, Ş e r iat "karaulık " da 'ışık "
darbede Illi?
Öte yandan "Binlerce yılııı gelene
ği imam nikulıım, kunıalığı, baş ôrtii
sunu, çocuk ya şta zorla evlerıdirmeyi"
hiç bir yerde savunnıudık . Ama ş e ri
at hı bu geleIlckleri bir ç ı r p ı d a eşitle
rnek Ile kadar d o ğ ru ? Binlerce yıldır
bu gelenI'kieri fa rklı biçim ve ölçiiler
de s ürdüren ve ş e ri a ı l a yöıı etilın cycn
islam ülkeleri var. Türkiye 'de bunlar
dan biri. Avrı ca , "bink rce vıllık " ,
" k a dın ı k öl el e ştiren " gcl enekl e'riıı bir
günde ve baskı yoluyla, "zcllikle de
kül ' l " ş t i ri l d i ğ i söylenen kadınlara yö
ııelik baskı ve dışlama yoluyla y ı k ıl a 
bildiği nerede görülmüş?
Yanlış anlaşılmamıza ya da anlaşı
laın amıza yol açan ve yukardaki gö
rüşle bağlantılı bir diğ 'r nokta da, in
sanların inançlarma, d ü ~üncel erine
vb. katılmamanın va da karsı olma
nın onlar üzerinde baskı kurn~avı ma
zıır gös termediğini d ii ş ii n meıniz . Te
sea iirlii kadınların baskı görın e l e r i n e ,

kamusal alandan bu yiizden dı şları
malarına karşı olduk. Hem genel ola
rak ya saklayıcı uygulamalara karşı
o l d u ğum uz için, hem de kadııı olarak,
kadınların bir bölümüne, i slamcı er
keklerin de rahatlıkla varoldukları
kamusal alanın ya saklanmasına karşı
olduğumuz için. Cezayir'de, Iran 'da,
Afganistan'da kadınların zorla örriil
melerinc karşı baş m u zı kaldıracak
sak, örtülü kadınların örtiindiikleri
için yasaklı olmalarına da ka rşı ol
mak aslında basit bir tut arlılık olarak
bile aç ı k l an a b il i r. Evet, tam da "Be
denimiz bizim" de d i ğinıiz için. YP bu
llll derken, " Yal nı z c a 'bizim bedeni
miz bizim', görüşlerin e k arş ı olduğu
muz kadınl arın bedenleri tımurumuz
da de ği] " d em ediğimiz için. Femi
nizm, un ı f, renk, diL. din, y a~ vb. a ç ı 
sından fark lılıklan Ile olursa olsun,
bütün kadınların erkekler ta rafından
ezildiklerini siivlüvor; dini bizimkin
den farklı ola~ ka dınların , örneğin
İtalya 'da dayak yiyen Katolik kadın
ların dunımıı bizi ilgilendirmez diye
rek feminist oluııabilivor mu? Politik
Islamla kadınlar açısından mücadele
etmenin yolu, örn eğin onun cinsiyet
çili ğirıi teşhir etmek, Refah'm cinsi
yetçi u yg u l a nı a l a r ın a karşı tavizsiz bir
milcadele vermek, ş e ri a tın k adınlara
k arş ı o ldu ğun u açı k la m a k vb. oh alı ,
le "" iirlii k a d ı n l arı evlere hapsetmek.
aş ağ ı l am nk d e ğil .

Imam nik fih ı ın csel e ine ge\inc .
Düzkan'la benim imzaını taşıyan
ve .,ubat a yı rn ı z d a yer alan yazının
neresinde ": 15 yaşından küçiik kız ço
c u k l a rı n ın evlendirilmesine es iz"
kaldığınıızm , "Bir kadının ikin ci,
üçüncü, dördün cü eş olmasına sessiz
kal(dığnııızm ) , Iıatta savunur durum
da ol (duğu muzım) ''', kısaca sı "Dini
nikiihı savun] d u ğ u m u z u n
bize
açık ça gösterilmesi Iıakkıınız olsa ge
rek. Bunu gösterebilirscniz, artık Pa
zartesi okuru olmaktan vazgeçmekte
siz de son derece haklı olursunuz!
Okuyucumuz olmaktan vazgeçmeniz
bizi çok üzer ama siz de pek amacını
za ul a şmış olmazsuuz, çiinkii bize
verrnek istediğiniz dersi alaınamı ş
oluruz. Okuvuoumuz olarak kalacak 
sanız ve anlamlı bir tartı şma yapa
caksak. bunu , birbirimize atfettiğimiz
gö r ü ş l e r d e n yola çıkarak d eğil , ger
çekten yazılmış olarılan kon u şarak
yapmaınız iyi olur.
Yaz ı da kesinlikle 2:n. marldenin
Ayşe

r

kaldı ri lm a sı

s a v u rı u l muy o r . 237.
maddenin bir böl ünıliniiıı imam ııika
hmı yasakladığı , ama ç oc u kl a rı n ne
seLini belirlemek amacıyla zaman za
man af ç ı k a rı l d ı ğı ve dolayı sıyla fiilcn
Lu maddenin bu kı smının zaten de
\indiği ifade cdiliyor. Maddenin geri
kalaıı biiliimiiııe ilişkin olarak ise,
okuyucularımızm iddia ctti k l e riniıı

tam'tersine, 15 yaşından hiçiik kızla
mı babaları ta;afından evlendirilme
lerini ve çok karılılığı yas akladığı için
kaldırı l m as ınm yaratacağı sorıınlar

dan söz ediliyor.
Öte vandan. yazıda Refah 'ın yasa
ta sarı sın1ןI 23i madde dışındaki bö
lünıüyle ilgili olarak şöyle deniyor:"
... Evlendirnı e memurluğu yetkisinin
nüfus idarelerine, belediye başkanlık
larına, müftülüklere, kÖy ınuht a rl a rı
veya gerektiğinde köy ve kasabalarda
eğitim öğretim lıizmetleriııdeki me
murlara verilmesinin öngörüldü ğü
açık. Bu da istendiğinde resmi, isten
diğinde dini nikalıın ya da her ikisinin
birden tercih edileıı merci tarafın d an
kıyılm a i anlaınına geliyor ve imam
nikahınm da yasal diizeıılem e y c tabi
kılınn ı a i sonucunu getiriyor."
Kısacası, birbiriyle bağl a n tılı da
olsa, Re fah ' ın yasa ta s arı sı b a ş k a ko
nu, 237. madde b aşk a konudur. 237.
Maddenin kaldırılma sı genel bir ya a
r a s arı sı u ı n icind e bir öneridir. Bizim
s avu n du ğ u m uz şc y imam Ilikalu de
ğil , imam ııikahh kadınların rnağ d u r
olmanıa sıdır. Medeni nikalıl a da
imam nikaluvla da kurulsa ka dın l a n
ezdiğini bildi ğimiz evlilik kurumu
içinde yine de kadınl a rı n daha az
rnağdur ol m aları için nasıl bir düzen
leme yapıl a b i lece ğ i n i t a rt ı ş t ı ğım ız bu
yazıda, imam nikahııu değil, isteyenin
uikiihını imama da kıydı ra b i l m ini
ama medeni uikfilun k a dınla ra ta nı 
dı gı bütün haklardan yi!,ie de yararlu
ıı al ı i l me s ini avunduk. Oz tlemek ge
r kir e, biz ad e' imam nik ii h ııı ı de
ği l, birlikte yaşam a k dahi! tüm bera
berlikleri kap ayabilecek bir öneride
bulunduk: "...Meselevi imam n ik ahı
medeni nikalı ikileminden çıkarıp , tek
tip aile cenderesini kırmanın ve her
türlü fiili birlikteliği hukuki güvence
ye baglamaımı yasal zerrıiniııin bu
lurıması , kadınların ve çocukların aile
içindeki mağduriyetlerini biraz olsun
azaltnıarun tek yoludur. Hangi merci
tarafından kıyılırsa kıyıl sm , bütün ni
kfilılann nüfı'ıs miidiirliiklerine bildi
rilmesi ve kayda geçmesi, her uatan
daşın aym anda ancak tek bir kiş iyle
nikiilılı olabilmesi, uikah sız birlikte
liklerin de, istek lıalind e , nüfus mii

diirl üklerine bildirilmek suretivle ni
kahla aynı sonuçlara y i açma" i , fiili
beraberlikl ı rd e , kadın l arm h a k l a n n ın
viilik içinde sahip olunan lı ak l a r l a
d erıklenmesi , sözünü e tti ği mi z yasal
zeminin ana lı a tl an olabilir".
.ı sn ca s ı , okuvucularmuzın yazıla

nııda yer alan suçlamalarm bir' y a nl ı ş
arılamadan va da belki bir ıulı halin
den kaynaklandığını du şiiniiv o ruz .
Bizim tercihimiz bıı tartışm a yı siir
dürın ek , birbirimizi ikna etmcye ça
lı Şıııak. Hem ~1 ersiIl 'li ok u vu c ul arı 
mı zdan , hem de bu koııuda t;ize tepki
gösteren diğer okuyueulardan , çizgi
nıizde h atalı buldukları yarılan dalıa

somut bir biçimde dile getirerek hi
zimle tartışmayı s ü r d ü rı n d e ri n i rica
e d i yo nı z . Şeriata karşı miicadelcde
yanyaııa durabilmek , güçlerimizi bir
I cş ti rmek için de bu gereki: 0 1'.
Nesrin Tura
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rinden biri bu ayıımı gözetme

miz.

1
Politik İslamla

kadınlar açısından
ınücadele

~tme~

yolu,

omegın

011Ull

cins~yetçiliğini
teşoo etmek,
Refalı'ın cinsiyetçi
uygulamalarıiıa

karşı

tavizsiz bir
mücadele vermek,

şeriatın kadınlara
karşı olduğupu
açıklamak vb.
oImalı, tesettürlü
kadınları evlere
hapsetınek,

aşağılamak değil·

Okurlarımızın ,

"Bizler
eşitliğe , özg ürl üğe ancak laik,
demokratik bir toplumda ula
şaeağımıza in aıııvoruz derken
söz ettikleri toplum eğer mev
cut toplumlardan hiriyse, bu
isterse Fransa isterse İsveç ol
sun, bizler o toplumlarda da,
ne kadınların ne de başkaları
ııın eşit ve özgür olduklarına
inan mıvoruz. Ancak, şeriat dii
zerrinde me şru bile gö ıiilmeycn
özgürlük, e şi tlik ya da k u rtuluş
için milcadele o l aı ıakla n n ıı ı ta
bii ki bu " ça ğd aş " toplumlarda
varolduğunu , bunun da biz ka
dınlar için çok öneınli olduğ i
nu dü şünüyoruz .
Pa::.art~s i' :i toplumda yay
glIl olan görüşlerden ayı ran bir
b aşka nokta da, şeriat-darbe
ikilemini reddetmek. Türki
ye'de şer i at tehlikesinin hovur
İanıu ta rtı ınuk . bununla viı da
politik İslanıla 'hangi yöutem
lerle mücadele etmek gerektiği
ni saptamaya çalışmak bizim
için hayati bir konu. Ama bu
vazının SIII i ri arı icinde söylene
bilecek tek Ş y, b~nul1 YOhIIlIUl
bize göre darbe olm a dı ğı , Ce
za yir'de seçimle gelen bir İ sla
mi Iı i i iimr-u- lar i y prlan
darbenin onuçl arı ortada. II '
falı Partisi benzeri bir parti
olan FlS 'ın Türkiye'deki lBDA-C
benzeri bir ôrgütlenmeye dönüşme
sinde darbenin rolü tartışnıaya değer
görünüyor. Ayrıca belki, Türkiye gibi
darbesi bol bir ülkede hangi darbenin
şeriata karşı yapılmış olduğunu da
diişiinrnek gerek. Darbeler birilerinin
başını ezmeve çalıştı ama bunlar ls
laıııcıl ar olmadı. Tersine, ö rneğ in 12
Eylul'un ardından bu toplnmda poli
ıik İslamın bizzat "laik" devlet ta ra
fıııdan na sıl pompalunrh ğu nn sayısız

kaıııtı var. Şe ri a t "karanlık ~ da " ış ık '
darbede mi?
Öte yandan "Binlerce yılın gelene
ği imam uikiihıuı. kunıalığı , başortii
siinii, çocuk yaşta zorla evlendinn eyi"
hiç bir yerde savu n madık. Ama ş e ri
atla bu gelenekleri bir çırpıda eşitle
mek ne kadar doğru ? Binlerce yıldır
bu gelenekleri farklı hiçim ve ölçüler
de sürdüren \'I ~ şeri a ıl a vônetilrneven
islam ülkeleri var. Turkive'de bımİar
dan biri. Avrı ca , "binlerce yıllık ",
" k a d ın ı köleleştiren" gel nekle~ıiIl bi~
giinde ve baskı yoluyla, özellikle de
kol eleştirild i ği stıy le n c ıı kadınlara yö
nelik baskı ve dışlama voluvla vıkıla
bildiği nerede gö rülm üş ? . .
Yanlış anlaşılıııaınıza ya da anlaşı
lamamıza yol a çaıı ve yukardaki gö
riişle bağlantılı bir (li ğer 110 ·ta da, İn
sanların

inançlarına , düşüncelerine

vb. katılmamanın ya da karşı olma
ılın onlar üzerinde baskı k u rmayı ma
zur aösternıcdiğifli d üş ii nmcnı {z . Te
set(ü rlü kadlıll a rm b askı görmelerine,

kamusal alandan bu viizden dı şlan
malanna karşı olduk. Hem genel ola
rak yasaklayıcı uygulamalara karşı
oldu ğ um uz için, hem de kadııı olarak,
kadınların bir bölümüne , islamcı er
keklerin de rahatlıkla varoldııklan
kamusal alanın yasaklanmasına karşı
olduğumuz için. Cezayir'de, İran ' da,
Afganistan'da kadınların zorla örtül
melerine karşı başımızı kaldıracak
sak, örtülü kadınl arın örtündiik leri
için yas aklı olmalarına da ka rş ı ol
mak asl ında basit bil' tut arlılık olarak
bile açıklanabilir. Evet, t aı n da "Be
denimiz bizim" dediğimiz için. Ve bu
nu derken, " Ya lnı zca 'bizim bedeni
miz bizim', göriişleıine karşı olduğu
muz kadııılann bedenleri umuruınuz
da d eğil " demediğimiz için. F e ın i 
nizm, s ın ı f. renk, dil, din, yaş vb. aç ı 
s ın d a ıı farklılıkları ne olursu olsun.
biinin kadınların erkekler tarafııı d a ıı
ezildiklerini söylüyor; dini bizimkin
den farklı olaiı kadınların , ömeğin
ıtalya 'da dayak yiyen Katalik kadın
ları;ı duruıııiı biZi 'ilgilendirmez diye
rek feminist olunabilivor mu? Politik
İslamla kadınlar açısından mücadele
etmenin yolu, ömeğin onun cinsiyet
çiliğini teşhir etmek, Refah 'ın cinsi
yetçi uygulamalarma karşı tavizsiz bir
mücadele vermek, şeriatı n kadınlara
k a rşı o l d u ğ u n u aç ık l am ak vb. o lma lı,
Il'~f'niirli i k a d ı n lan

1' \

lere ha p etme r.

a şa ğ ıl anr ak de ğil .

fmam

nik ahı me ele ine geline .

Ayşe Düzkan'la benim imzanu taşıyan
ve Şubat sayımızda yer alan yazının
neresinde " 15 yaşından küçük kız ç 
cuklarının evlendirilınesine essiz"
kaldığımızın , "Bir kadının ikinci,
iiçüncü, dördüncü eş olma sına sessiz
kal (dığımızın) . hatta savunur durum

da ol( du ğ umuz ım ) ",
n i k ah ı

kısaca sı

"Dini
bize
olsa ge

savun(duğumuzun)"

açık ça gösterilmesi hakkımız
rek. Bunu g ösıerebilirscniz , artık Pa
zartesı okuru olmakran vazgeçmekte
siz de son derece haklı olursunuz!
Okuyucumuz olmaktan vazgeçmeniz
bizi çok üzel' ama siz de pek am acını
za ulaşmış ol mazsınız, çünkü bize
vermek istediğiniz dersi ala mam ış
oluruz. Ükuvuoumuz olarak kalacak
saruz ve anİamll bir tartışma yapa
caksak , bunu, birbirimize atfettiğimiz
görü şlerden yola çıkarak d e ğ il, ger
çekten yazılmış olanları k onu şarak
yapmamız iyi olur.
Yazıda kesinlikle 237. maddenin

kaldı i l m as ı

savunulmuvor,

237.

maddenin bir bölümünün i~na ııı niki! 
lunı yasakladığı ama ço c u kların ne
sehini belirlemek amacıyla zam. il za
man af ç ık ar ı ld ığı ve dolayısıyla fiil en
bu maddenin bu kısmuıııı zaten de
\indiği ifade ediliyor. Maddenin geıi
kalaıı bölümüne ilişkin olarak ise,
okuyucularııııızın iddia cttiklerinin
tam'tersine, 15 yaşından kiiçük kızla
rın babaları ta rafından evlendirilme
lerini ve çok karılılığı yasakladığı jı,:in
ka1<lınlm asınlıı yaratacağı sorunlar

dan söz ediliyor.
Öte yandan , yazıda Refah ın yasa
tasarısının 237. madde dış ındaki bö
lümüyle ilgili olarak şöyle deniyor:"
...Evlendirme nıenıurluğu yetkisinin
nüfus idarelerine, belediye başkanlık
larına . ruiiftiilüklere. köy muhtarları
veya gerektiğinde kö)' ve'kasabalarda
eğitim öğretim hizmetlerindeki me
murlara verilmesinin ông örüldü ğü
açık. Bu da istendiğinde resmi. isten
diğinde dini rıikahın ya da her ikisinin
birden tercih edileıı merci t a rafın d an
kıyıl m ası anl amına geliyor ve imaın
nikalıının da vasal düzenı .meve tabi
kılımn ası sonucunu getiriyor." .
Kısacası, birbiriyle bağlant ıl ı da
olsa, Refah ' ın yasa tasansı ba şka ko
nu, 237. madde başka konudur. 237.
Maddenin kaldırılması gen/>1 bir ya a
tasa rı nun icinde bir öneridir. Bizim
sav unduğumuz şey imam ıı ik fih ı de
ğil , imam nikalılı k adınl arın m a ğ du r
olmamasıdır. Medeni nikahla da
iınam nikahıvla da kurulsa ka d ınl an
ezdiğini bildiğimiz evlilik 'urumu
içinde yine de kadınların daha az
mağdıır olmaları için nasıl bir düzen
leme yapılabileceğini ıaru ştığımı z bu
yazıda , imam nikfihuu de ğil, i ıeyeni n
nikahun i ınama da kıvdıra b i l m es ini
ama ıneder ıi nikfilun kad ınlara tanı 
dığı bütün haklardan y i!~ {' de . ara rlu
nuhilm ini anııı d ıı k. ( zetl rnek g 
rekirse, biz 'ade ' imam nik ihını cl 
gil, birlikte, a an ıak dahil tüm bera
berlikleri kap ayabilecek bir önerid
bulunduk: "...Meseleyi imam nik ah ı
medeni nikiih ikileminden çıkarıp , tek
tip aile cenderesini kırmaııın ve her
türlü fiili birlikteliği hukuki güvence
ye bağlamanın yasal z e miııiııin bu
lunması , kadınların ve çocuk ların aile
içindeki mağduriyetlerini biraz olsun
azalrmanuı tek yoludur. Hangi merci
tarafından kıvılırsa kıvılsın, bütün ni
kahların niif;ıs müdürlüklerine bildi
rilmesi ve kayda geçmesi, her vatan
daşın aynı anda arıcak tek bir kişiyle
ııikôlılı olabilmesi, rıikfihsız birlikte
liklerin de, istek halinde, nüfus ın ii 

diirliiklerine bildirilmek suretiyle ni
kalıla aynı sonuçlara yol açma: ı, fiili
beraberliklerde. kadınların haldann ın
evlilik içinde sahip olunan haklarla
derıklenmesi , sôziinii ettiğimiz yasal
zeminin ana hatları olabilir" .
Kısacası , okuyucnlarımızuı v a z ı la 
rında yer alan suçlamalarırı bir yanl ı ş

anlamadan va da belki bir ruh halin
den kaynaklandığını d ü ş ü n ü y oruz.
Bizim tercihimiz bu tarnşn ınyı siir
diirmek, birbirimizi ikna etmeye ça
lı mak . Hem Mersin'li okuv u c ul arı
mızdan , hem de bu konuda bize tepki
gösteren diğer okuyuculardan, çizai
mizde hatalı buldukları yanları daha
somut bir biçimde dile getirerek bi
zimle tartışınan sürdürın ci eri n i rica
ediyoruz. Şeri~ta kar i mücadelede
yanyana durabilmek, güçlerimizi bir
i 'ş li rmek için de bu gerekiyor.
Nesrin Tura
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cinsel taciz, ·taciz...
sizin anııenizde gizleyip fa1ma zirik'e
açabil eeğiniz ır sımruz var mı~
turkiv e nin unutkan g i i ıı de mi . son
aylardaki i ııan ılım gel i~ ıııe l eri, poli
tik s k n n d ul l arı filan hir kalemde bıra
k ı p tarizl'i doktorln ilgilendi uzunca
bir siire,
cinsel taciz. okurumuz vıl dız te
miirtiirkaıı ' u ı gayet isabetli bir biçim
de ifade ettiğ i gibi hemeli her kadı III il
yaşamış olduğu bir sa l dırı . hatta bir
çok kadının cinsr ilikle ilk defa taciz
yoluyla tan ı ştı ğuu söylemek hile yanlı ş
olmaz. y ıldız 'ın aktardı ğ ı d i ğ er haber
Ileden ilgi ı: ek medi? bu haberin göz
den ka . ı n l ı as ın d a , daha do ğru su
dokto nııı tacizi halı erinin bu karlar
öıı e ç ı k m a sı n da, politik sebepler, yani
ikinci olaydaki za nlının göre\'i. bölge
Il in d ı rLI 111 U gibi Iakrô r ler ka Jar
i iıwırı l i bir ~ i' \· yar l ı . on
\ asında k i (,o;' ıı ~uıı ha
~ ı ıı a !!ell'nl:T. ıı'e kadar
irkilı iı' i . isva n eli irici.
ar ı u r t olı ıı<a ol-u n. ha 
sul vı - 0 11 ןil 1 mi i ş u- r i lcri
olan Iliirus t a rafıııd an
~'l'kir i

insan me sle ği olaıı hekimlik ya m as ı
na izin verirse tabii. a ıııa her ne olursa
ol sıuı. olav bir nıizan ' (' rı ve ırı izause n
haberden {'arklı bir şey.
rum er a sila h nu?
kameralar, fotoğraf mak i na ları ne
zamandır birer silah gibi hayau rruzm
içinde dolaşıyorlar. televizyonlar, gaze
teler, in sanların en ba şk al arıyla pay
laşmak isten ıeyec ekl eri durumlardaki
görüntüleriyle dolu. a ın a gizü kamera
lar. hele de böyle nıizan s enl erle birlik
te 'kullam l dığı"nda . öze hayat denen
ser in içine s ızmava vônelivorlnr, ve
Özel havad an iizeriIllI:n en çok su ç lı 
uanalarm biz kadın lur o ldıı it ı illi ak ı l 
da tutma eta fayda "ar. iş l erh u ~ ii ıı df'

hıdır, eğer.

hukuk ş eb nem karakas ın
iddiasun ciddive alacak hir bi .imd . i ş 
leseydi, i1ıtinı~ 1 ki bu genç kadrn da
bôvlc bir şe ye gerek d u vı rıazd ı . kaldı
ki. türkive'de hukukun sol sivnsi za n l ı 
la ~ dı şı nda kimseve ka i yererine hız
lı ve etkili i ş l e m i ve r o lı nas ı w herkesin
Iı ıık ıığa karşı içinde la. ı d ığı gÜ\ eııs i z l i k
de bö ·11' careleri cekici kı h v or.
vı ~' ı al;ii ki h:ıber i ıı para karşılığı
sa tı r ı aluur bir sev olması da bıı tür
yöntemleri kı şkn~tı)'or bence. fatma gi
rik, programıııı savunurken, "a uneler
kızlanna daha vakın olsunlar. bu genç
kız ann esiyle kouuşanıa nuş , ITe l d i ;' l ıa
na açıl d ı , " dedi. ann lerin uz l arı v l a
veterince yakın olmalannın ö ıı ii ı ; d e
bir sürü e ı{ge l yar ama allah a şki m z a.
sizin annenizden gizleyip fatma girik'e
açab il ece ğiniz bil' s ı rruu z var LTı i ?
sözümüze sahip ç ıkmak için
cinsel taciz. bir kavram ola rak bile

knvramlarumzm hiivlesine içinin bo
ş alt ı lmnsm a, poru ografi malzemesi
haline getirilmesine, ka dıula nn ı ac ize
vesile olmasma oITÖZ .vunıa cak mı vız
" ?
hepi m iziıı havaruu karartan. her k ö ş e
baş m da ka rş ı m ı za Çı ' an cinsel taciz
kiilHlsuna "ar i ka d ınlarııı mücadele i
çok farklı bir ı ne c rn da ürecek tabii
ki. bizler gön l ii ğii m üz hor yerde (ad zi
a ç ık edecek, h ıı k u k i düzeyde bir suç
olarak tanı m l an mas ı için ça lı ş a c a k v
her adırnınnz d u erkek ik t i da nnı n bin
bir s u rat ı n ı hat ırlaya ca ğ ı z . o suratlar.
bir doktoruu n ı u a ve n e h a n es i nde,
"tahrik y, 'dır, " d iye ~ yaz a rııı k · 'şe 
sinde, "ordu mensubu" o l d u ğ u aer k
esivle, tacizci doktoru koruyan erba
k nnın dernceinde ve tabii ki gizli ka
meraların arka sında , viiziuniize pi
pis s ı rt t ara k bakıyor. ondan. o pis 11'1 
tı şmdan korkmuyoruz. ve ı er ki pi li
ği n i ve s ırı r ı ş n ırln k i çares i zl i ği Iarke
lelim.
ayşe düzka n

an

etirildi

bul unmanuşu.

\ iinkii lıa sr u da .

tür kiye'nin günd emine feministler ta
rafından sokuldu. bir suç olarak ele
alınmas ı. fark ertirilme i, a dm ın kon
ma sı da UZlili yıllanu çabasıyla "er
çek leşt i. bütiin b unları haurlayarak,

ıuii şrc 
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da i aıız e;!iJcn kadınların azım-anmav urak kadar çok oldıığuııa 'i ıı 1111\orııııı.
Daha -oruk sa~ ıla '.ak bir . n la maruz ·kaldlğımız ~i'~ iıı a-luula tııua~t'lIc ilc hir
ilgi 'i ulma d ığ ı ıı ıı !. bil' l'inst'1 ıaci z o ld ıı i'tuı ıı ıı ı ~-ıııar ~oma k ıı d ıı ı ıoplanıılunn
da farkma nın it ' . Is \'erlerinde. ukulda. n i l edı' . sokakr i vü rürke ıı , 0;;\ al nı
şa ıııı ıı her ala muda ' I İııı rı ız kal d ığınıız i aciz ve . ark l llt ı lı k tu rm biz lpri ıi ya'~a
mıııda neden old uğ ı sı k ın tt l arı Ye s ınırl anı ıı ıarı k i ı ı s kııd ıııl arı la n i. i akıara
maz.
Ya , a ııııll1lzda bu denli ön ,mli bir w ri olan cin el iı :-e1enro ı Lİn : bir [moru
man hal iııe döııii~t iiriilıııesiııe , rating ·yun şma malz me yapllma~UJ a . 1ıanu Im
g"'riintiileri elde edebilmek i ç i ıı bir k adııı YÜCUdUnUlI kiralanıııa s m u ilk ö ıı ce
kad!.lI politikası yapanlar karşı çıknıal ıydı.
Oz Ilikle soll giililen1e 11I1 a ıı ın i l i t arizm Ye şi dd e t histerisi, zaten k ad ınl a rın
ya ~a.~ııııı ııı o la ğa n bir parç as ı olan cinst'I s al d ınlan dahil da pro\'okc rtuw kıl'
dir. Üzellikle gazetelerin magaziı s ay fa l arında ve gi,rsel medy ya yan :; ı yan 1ıa
berlerde bu art ı i gözlemleIne' ın ii ııı kiin . Hele olağan li s t ii hal bölge iude yu
auun ka rnııu yönt'lik cİl ısel al d ırı l a r tamamen m edya ııın \ 'c k a ın u o nııı u ıı il
gi ala rıı tıl u d ı ş ın d a kalmaktadır. Diymbakır'rl, 10 y~şırıdaki bil' ı:oe; ı ~a silah
zoruyla 1 cU\'üz edeli komeımıııı halı eri maa le"ef toplumsal bir d u y a rl ı b öı l ın 
re " i t' grç i reııı ez kcn kadm v licu d ııı i til 'e malı reın göri i ııı i il l' ri u yer al dı ğı ka
rdt' rin gi iıı de nıe geıi rdi ı:ti "' hekim-hasta ilis ' i sirıdc d nsd t uı : iz "ta r tısll1a sı !ıoş
olın a y a ıı n(jktalaı~ı siirir ,lemncktedir.
'
•
R~ı olayda onu\'a n ka ıı (;ok önemli bir sev "ar ki o da ada ıc ı ınek a ıı iz ma 
sııı a ırü \'e ;ı iu olıııll ~l şı ' \'f' cinsel ıac i z e \'l ~ril(:ıı : ('ezalim \'01 a\tı~1 lll lı r i ba tı kar
ıl:ıına ıııa . ı. la nı; m ağd url a rı nııı \'tır}.!;ı verili!'''r a l i ı \: ho" "Iara ba sv ıı rı ıı: \'i
tl'r il ı et ıı esi. ku'şku suzadalet e \'l' -·l' rk~k··" yasalara ol~lIl g iiw ııs i z l igi ı~ bir gö:
ii' ge idi '. Bu ır ii . il ·,n·bmm SOJll ILU olarak Iwrkt·- kendi adal et a ıı la n ımha 
i' 'k~'ıı' ~r 'çircr\
h i ld i~f . öntemhl l' cez:.ı l aııdırııı a ' a dır. Bö~ lece "y a'rgıs ız i rı 
faz"kurumu ıorl ll []b a lla ~nı aktadır.
l\a ııı uon ı ııııı ı. bir mml'ta dok ı o ru su n ıııa n l a r. bir ta nıftu o m ııı k a rs ı :; ı n d a
olaıılar" 'i i ııde kut1lplaşt ın lı ll 351: kari mlan il ı a lıriği \'nr m ı dır yok IlILHI~ l r tar 
tı ması. raıin ır lur:l\ la k a dı n ci nsr lli ğ i ıı i ıı "eııı olarak kııllatııl m u - ı : ıa \ a t lı l1l 
:Ilt l saııc ı lı .1111 11 1'11111; bir fotorom. 1\ Iı'a l i H' döııii şü\'tııııe si bir kadı ıı Illarak Iıe 
il
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d eği l bence. herkesin sadece tahrik ol
mak amanyla i st ediği malzemeyi tii
ketmeye h a kkı \'an.ltr. d e ğil mi ki bu

malzeme birilerinin a ş ağıl anmasını ,
herhangi bir biçimde i sı em edikl eri
şeyler yapıp a ıı ıa rı ıı ı n yaııma smı içer
ro -in. bunu t e ş\ik etmesin, dolayı sıy
la, ponı grafi kötü bir şe y d e ğildir,
ama elimizdeki pomografik nıalz cm e
nin ıı eredeYH c tamamı . k a d ın l a rı , ço
cuk l a rı , hatt Aycr yer erkI'kIeri aşağı!a
d ığ!. oııları aşağılayarak ü ret i l d iği için
kötiidür. biı dediklerimin bir ÇOğ ıulU o
gecc se yre tti k l eri nıi z için de söyleyebi
lirim. ILI ıa bu durumda daha vahim
olan bir şey, p o mogra fin i ıı haber mas
kesi a l t ııı d a s u n u l m ası dı r.
haher ekın eye diliııı i n va rm a d ığ ı
b ıı m al ze meıı i n ürl'tilıııc "i iı) n bir ka
dııı . as lı ıı d a rızas ı o lm a\'a ıı hir cinsel
tecriil)/' Ylı ,?aııı ak zomı ~Ia k almış . bu
bile oluı; b iteı i benimsenı r ııı miz için
bir n ed ı' n . aynca, hab r ıerim i ni, olup
biten bir "e\ iıı a k ta rı l ına -11 11 ifade et
llll'k i ı:in kııilmımak doğru . bahse tt iğ i 
miz olan la, llzull ıızadıy a siirt'n tahrik
ıar ı ışılı~ ları m lı - 11l:mah~ 1 aç ı ktı r \:iin
kii bir Iı e kim h as t ası 0 11 11 tahrik rı se
haltii a\: ı k r:a talep e ts ı' hile. tabii ki
on ı m l a he k i ııı l i k yaptığı alanda böylr
bir i li ş ki ye girın e m rli d i r. l'rke ' Iiği . bir

ilerler:oe, hepimiz. tek ba sına. b a şb aşa
o lduğum uz anlarda bile 'e)Tedil d iği 
miz, daha da vahimi t~hir e di l diğim i z
hissinden nasıl uzak k l acağız ? herke
sin birb irinin ma lırenıi ne obur gözleri
ni diktiği ş u hayatuDlzda, hepimizin
bırakın yatak oda sı lU . ohırma odasına
bile verİe ştiıilc cek bi ~ ki me ranın tes
pit ~dece k ler i muhakkak ki müşteri

bulacaktır.

özel alanda su çun tespiti
ama bu özel dur umda önümüze
şöyle bir mc ele çık ı yor : daha önce
doktol'll11 tacizinc ığnurıı ş olan ş eb nem
karaka ş , kendisiyle ya pıl an ropörtaj
larda, "böyle bir şcy olmadan bana
kim inanmıı ? " diyor. Iıaklı da. ~, ünkü .
taciz, tecavüz gihi :- ııç hır. suçun özd l iği
gereği şah i t oLnadan i ~ lc ııeıı su ,lar. he
pimiz gizli kameralar la donanm ış hal
de ez ın ed iği m iz jı;i n de i s pa ıı hayli
güç. o yüzden d . feınııı i" t h u k ıı ' ula
n n böyle su ç l arı l maitdurun ifades i n i ıı
delil ·~nJ.mas l \' ' zant nm Illa umivrti
ıı i i ~pat etnıe i yön ii ndı ' "i önerileri' an
l am lı . çiiıık ii kimse, I' bir adm. nc bir
er "ek. kolay kolay biJ: II' bir ,c y ya~ ad ı 
ğıııı a n l atılmaz . çiinkii toplum. bu tür
s lı ı; larda, m uğd uru rn az suçlu kadar
va r !!'ı la ııı ak t ad ır. ve b ıı yön i ki bir ie
;Iia~ j ii sa"ı lamk ka la' ciddidir. ka l d ı
ki. tür · cc~a · aıııın u cinsel tacizi rı
bir suç olarak t ununl a yıp ele alnımnı;k 
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Çok yorgun geçen bir h aftanın sonunda pazar günü nihayet gelmişti. Hiç bir ş e y yapmak
istemiyordum: daha d oğru su hiç bir şey yapmak zorunda olmamak. Amaçsızca ç a rş ı d a
d o laş ma y a ç ı k t u ıı , kimseyle k o n uşmak, hiç bir taıııdı ğıma rastlamak istemiyordum. Bir pasaja
a i r d i n ı , avare avare ıakılara , a v a k ka b ı lara . fularlara b aktı m. Bir şey a l m a y a n i ve ıi m yoktu, bir
ş e y al m a nı a ya da. Pa sajın diplerinde bir yerde, tam ortada, uzun bir askı boyunca as;lrnış
ceketler gö rd ü ııı : Siyah ceketler. en se v d iğ i m giyim eş ya sı. iki tanesi çok güzeldi, hemen
o ra e ı k t a çantanu yere koyup, paltoıııu çıkarıp bunları denemeye yelt e rıdim. Yanı md a satıcı
hitti.
Birşev bakarken vanınıda biten s a t ıc ı l a r d an nefret ederim. "Buvrun efendim." devince
sanki ' a rtı k l arı nıalı~ kalitesinde bir artış olacak. Üstelik hiç konuşmak i s t e ıni vo r d u ın , ama
ısra r edip beni ceketleri d iikkanın içinde denem 'ye ikna etti. Eh, norınali de bu zaten.
C eke t l e nı n . ben ve de o küçücük dükkana girdik. Beni bırak sin. kendi kendinıe kalayı m .
kendi kendime seçcyim istiyordum. ama ne mümkün. Palr o mı ı a lrlı , ilk ceketi giymeme ya rdım
etti. N'olur b ı rak beni demek istiyordum, konuşmak zorunda kalmay ayı m. Ama o, a ramızda
mutlaka bir ilişki olmasını istiyordu sanki. Ceketi giydirdi, önünü ilikledi, vatkalarını düzeltti.
Tedirgin olmaya başlamışum , çok fazla temas oluyordu aramızda, daha doğrusu o bana
dokunuyordu. Kendime aynada baktım, fena değil, "Bir de öbürünü deneyin." dedi. O sırada
far k e rt i nı , herhangi bir diikkan sahibine benzemiyordu. Baştan ayağa siyah giyinmiş , deri
montlu, tel gözlüklü yakışıklı bir genç adam. ikinci ceketi giydim, hatta birlikte giydik demem
daha gerçekçi olacak. Artık her dokunduğu yeri farkediyordum. boynum, belim, çok fazla ileri
gi t ıne k sayılacak göğüsl e r i m d eği l fakat onlann boynumla birleştiği bölge. Eserinden memnun
bir ifadeyle, "Çok ya k ı ş t ı ," dedi. Aynaya baktım , çok yakışınıştı. "Herkesin üzerinde böyle
durmaz." dive devam etti. '.'Hani O smanlı kadın derler ya tam ôvlesin." Ne zaman sizden sene
IJ'eç miş ti k ? Kendime bakmaya devam ettim, " Va t ka l a r ı çıkaralım istersen," dedi. "Senin
om uz ları n yeterli zaten." eket iizeriındeyken vatkaları çıkarttı. Çok yakındık artık, benim
ya ş ı md a. benim statiiınd e bir kadının c!9kkanlarda s a t ı c ı l arl a olmaması gereken kadar yakın.
" ı rtı nd ak i benlerin çok çekici," dedi. Uzerimde önden diiğmeli , kapalı bir elbise vardı,
oralara kad i' gözünün kayrıu ş olmasma ş a ş ı rd ım . " B a ş k a yerlerinde de vardır herhalde aına
on la rı gö rı ne d i m . " Yuıkundum, neden cevap vermekten kendimi alannyordum ? "Var," dedim.
"On la rı da gö rıne k isterdim," dedi. Yutkundum. "Bunu alayım , ' dedim. ·· Beğendim. "
~ i tersen k ollan ııı kısaltı rs m . " dedi. Sanki aym konunun devaınıvnu ş gibi, "Senin vu cııdun
gibi vu cu ıla rın k ı yme t in i herkes bilmez. farkında mı sın? " dedi. "O s ısk a mankenlerden nefret
ederim, ka d u ı de diği n böyle senin gibi balık etinde o l malı. ' \ e kadar tehlikeli bir yola
gi rm i şt i k ve ne kadar h ey e c a n l ı. Korkuvord u nı. tahrik ol u v o r d u n ı . Oysa k o nu ş a r a k h ı z ı \ '1
ıe hli k e v i a r tt ırı yo r d u . "Ben h erş evin giizelini seve rim, Hiç hir şe v ha ka evler lı nzeın enıeli.
\ Ie"ela'senin gibi bir ka d ınl a insan ç~k iyi bir otelin o dasında s v iş me l i , Ö ;ıiİ n d e Boltaz man
zarası o lma l ı. Herşe y çok özel o l m a lı . D e ğ il mi?" Acaba terbiye izlik erliversun mu d enı e l i v 
dim? Yine yanım a geldi, ceketin dü ğm ele rin i çözmeye b a ş l a d ı . "Göğ iinde ıl benierin var
d eğil mi?" dedi. "G ö nn e d irrı ama tahmin ediyorum."' C ' kı- t i iiz eriın d en ı:ı k a rııı. elbisemin
d üzmelerini biraz çözdü. "Bak," dedi, "Yanılmadını." Kapı a çılır iilI. biri-i !!dir Illi. rezil olm
muyum, bu benden genç çocukla şu küçük dükkanda ne yapıyomm gibi dii ~üıııllt:'ın gereken
milyonlarca ş ey varken sadere oııun kokusunu hissediyordum, Çok uzun zamandır kimse bana
böyle davranmaınıştı . Boyııumu öpmeye başladı, ağır, yumuşak ve beceriklivdi. Opiiş mev e
baş l a dı k , s a ç l a r un ı çözdü. Elleri sırtımdan beliıne ve kaçınılmaz bir biçimde kalçalan ma indi.
Ô pii ş me k t e n vorulnıuştum , ara vermek, tedbir almak istiyordum. "N'ohır yapma." diyeyim, ya
da o kapıyı kilitlesin. Ama benim bilmediğim ya da unuttuğıun bazı hayat kuralları
çerçevesinde tedbirin zaıııanı geçmişti belli ki. Elbisemi biraz daha açıp göğüsleıinıi ok şamaya
b a ş la d ı. "Sütyen taknnyorsun, öyle mi?" dedi. Bundan başıma gelecek şeyler vardı sanki.
Yiiziimiin, boynıımıın kızardığını, yand ı ğı m hissediyordum. Sonra bir an durdu, urtık barıa
baş ka bir yer gibi görünen dii k kanın duvarlarından birinde, mor parlak kadifeden bir perde
çözdü. Bir s o y ı mm a odası kuruldu böylece. Başka tedhirlerin zamanı gelmişti hesbelli. ;; ' a p ı y ı
kilitlemeye gitsem burada durursun o eğil mi?" dedi. Perdenin arkasma geçtim. gö zle ri ın
ka ra n lı ğa alışmadan yaınma geldi. Boynumu ô p ı ne ye başladı. Elbisemin duğnıe l erini çö zmeye
devam ediyordu. Başını göğü slerime gömdü, çok yumuşaktı , oysa ben daha sert davranma sını
istiyordum. Ell eriın ensesindeydi, ba stırdım . Sertleşti , sanki lıer istediğim konuşmadan
ola ca k tı. Sonra başını çekti, külotlu çorabımı , külodıımu indirdi. şöyle bir baktı , göbeğimin
e t ra fı ı lI hafif hafif öptü, ikimizin de asıl niyeti başkaydı tabii. Ağzını orama day a dı. O sırada ,
bir sa ıı d a l yeye ottırınuş olduğunu farkettinl. Kalçalarımdan tutuyordu, zaten gövdem de
hazdan bir yay gibi gerilmi ş t i. lslanınıştım, yaruyordum, onu içimde i tiyordum. "Hadi,"
dedinı. Başını kaldırdı , "Hadi nc?" dedi. Alaycıydı , arzuluydu. Ben de ç önıeldi m , yüzlerimiz
karşılıklı hale geldi. "içime gir," dedim. Ayağa kalktı, beni sandalyeye Ot uı1t ll , pantolonunu
çözdü, yanaklarımdan tutup, "AI hadi," dedi. Davranışlarınm yumuşaklığıyla ifadesindeki
kabalıgın çelişkisi ve biraradalığı. .. inanamadım. Ağzımdaydı , sertliğini , taduıı hissediyordum.
Bu an çok kısa sürdü. Çekildi, ayağa kalktım. Bir yandan öpüşürken bir yandan ceketiııi ,
içindeki kazağı çıkarttım. Göğsünün göğüsleıime, arasmın orama değmesi yetmiyordu.
"Hadi," dedim. Yine, "Hadi ne?" dedi. Hayır, o kelimeyi söyleyemezdim. Güldü, arkamı
dönüp dizleıimin üzerinde iskemleye otmdum. Etegimi kaldırdı, içime girmeden önce bir eli
göğü s l e r ime , ka ru ıma oradan aşağıya gelip yerini bulmuştu.
" Ama boşalınam beni duvara dayayıp bir bacağımı kaldırıp içime girdiginde oldu.
Once o, sonra ben.
Bunları yazıp

*

*

*

bitirdikten sonra giyinip evden çıkacag1lll. Siyah gözlüklerimi takıp, bir
otelin resepsiyonuna sahte bir isim vereceğim. Her şey çok özelolmalı; özel ve gizli.
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1996 tarihli

osmopolitan 'ın
s a yı s ı , "Bir Erkek

İçin Yapılacak Hoş Ş eyler" listesinde

birçok başka şeyle birlikte şu altın
öğüde de yer veriyordu: "Arada sırada
mu hteş e m bir orgazm taklidi yapın . "
Kadııı orgazrııı, Anıerikalı k adınl arın
kulaklarında yankılanan mesajlarda
paha biçilmez bir malolmaya devam
ediyor. Yalııızca erkekler için mükem
mel bir hediye olmakla kalmıyor, cin
sellikle uğnişaıı bilimadamlarının en
favori konusu olmayı da siirdiiriivor,
Ve 1994 tarihli "açıklayıcı" araştırma
kitabı Sex in America' / Amerika 'da
Cinsellik'in yazarları Robert Michael,
John Cagnorı , Edward Laumann ve
Gina Kolata'ya göre, '" o "n ıı nasıl ula
şılaca ğı , çoğu kadm için "daimi bir
soru."
Son birkaç on yılda, cinsellik hak
kırıda en ünlüsünden (örneğin., Kinsey
ve Masters ve Iohnson) hiç t a ı ıı ıı ııı a 
yanın a kadar dağ gibi bilimsel kitap
v avın l a n r l ı . Dünya seksolozlan. cin

se fl i ği ıı

I ili

gi z c nı İi y a ıı nı n

tiim kıı dııı -

ların gel i; i ııı i için ı şık ıuuna arzusunda oldukları
s ı k s ı k belirterek. kadın orgazmma ayrı bir
cherumivet gÖ:oı te r d i le r. Seksle lıiiyiil enıniş bir top
lumda. -neredev se biit ün kadın rleruilerinin her
III

ayki
dt "'isıııez
kapak konusu bu- kaLd ın orzazmı
"
t:ı ~
o
uraştmnalarını n sonuçla rı sessiz ve derinden ka
dmıarın va şaınlunna ye ruh l a rına sızıyor. Hikaye
ler her y a m mı z ı sanyol': Her yeni " s a r s ı c ı" ç a lı ş 
ma oncelikle haberlerde yer alıyor, sonra araştır
ma sonuçları doktorların 'eline geçiyor ve en niha
yetinde' TV ve radyo sôvleşileri, sa ğ lı k kitap ve
dergileri ve k a d ı n l a rı n günlük sohbetleriyle popü
ler kültüre yerleşiyor.
'on yıl l a r d a hu ça l ış maların genel kalitesinde
bir ilerleme görülüyor. "Vajinal" ve "klitoral" or
gaznun farkları üzerine sürdürülen tartışmalar
artık mazi oldu ve araştırmacılar da, orgazm sıra
smdaki "'normal" yüz ifadelerini ve sesleri belirle
mek i~~in orgazm olurken kadınları videoya kay
detmekten vazgeçtiler. Neyse ki, bugünlerde ya
ymlanan çalışmalar, geriye arzulanacak pek ç k
şey bırakıyor. Çoğunluk l a cinsellikle ilgili sosyolo
jik ve psikolojik akademi dergilerinde yay ınlan a n
bu makaleler, tasarım ve sonuçlanndaki önemli
sakatlıklara rağmen, genellikle bilimsel çevrelerce
fazla sorgulanmadan kabul görüyorlar.

Orgazm taklidi
Sürekli sordukları sorular, araştırma cıların
kadın orgazınma ve genelde kadmlar~ ilişkin kül
türe! varsayıınlaruıı açı ğa vunıyor : Omeğin, ka
dınlara ne kadar sık orgazm taklidi yaptıkl arını
soran araştınnalann tam sayısmı alnı. " Anıe ri 
ka 'da Cinsellik " araştırması, erkeklerin yiizde
44'ünün paımerlerinİn ilişki sırasmda orgazm 01

Şu

soruyu

sormanın

zamanı geldi
artık: Herkesi,

:r:u
ke sinin
veya

•

ır

başkasının
vajinasında

aramaya iten
bu ideoloji,
ne işe yarar?"

ya biz?
duğunu iddia etmelerine karşılık, kadınların yal
nız ca yüzde 29 'unun her zaman orgazm oldukla
rını sövlediklerini ortaya koyarak. erkeklerin. ka

dın partnerlerinin ne zaman' gerç~kteıı orgazm 01
duklarmı

bilmediklerini bir kez daha kanıtladı.
Daha da ilginci, yazarlarının "Isterlerse erkek
ler de orgazm taklidi yapabilirler" şeklindeki açık
ifadesine rağmen, araştırına erkeklerin numara
yapm a sorunuyla meşgul olmadı. Kadınların sah
te orgazmlarıyla ilgili sorular tabii ki yerinde, fa
kat üst iiste yapıları araştırınalarla bu konuya
gösteıilen dikkat, kadmIann orgazm taklidi yap
masının k ültürelolarak çok m iihiın bir me sele 01
duğumı diişiindiiriivor bize. Bu kadınlarııı işini
zorlaştmyor: Ya pa rtnerleri onları diğer kadııılar
kadar s ık orzazm
oluyormuş
zibi alzılasınlar
diye
e
.'
b
cı
•,
kendilerini numara yapmak zorunda hissediyor
lar ya da numara yapmak zorunda kalmasmlar
diye gerçekten orgazm olmak için kendilerini
baskı altında turuverlar. Cinsellikle ilgili a raştır
malar, tü m iyi niyetlerine rağınelL çoğunlukla ko
nuları açıkl ı ğa kavuşturrna girişimlerilıde başarı
s ız olup sonunda iyi cinselliği anlaması ya da bul
ması her zam ankinden zor bir şey yaparak geri
ıepiyo rlar.

noktası ve...
C noktası hakkındaki bilimsel ve popüler lite
ratür de başka bir iyi örn ek. Bu kouııda vavınla

G

Han ilk kitap, G Noktas ı [JC Insan Cins elliğiHak
kındaki Diğer Son Bu luşla r 1982\Je basında hii
~ ük yaukı u y andırdı. Emst Crafenb erg genellikle
C nokt asını k ırk yıl önce bir Iezbiyen toplıılıığun
dan öğren mesiyle tunındığı i 'in, kituhın başlığı
dahi ironi k . Kitap , insan cins ' llilS-iııi lı i ş lev i n i an-

larnak, cinsel hazzı artırmak ve gereksiz acı ve
hayal kırıklıklarına son verrnek için bir dönüın
noktası olma iddiasındaydı. Heyecana giden yolu,
bütünüyle vajina duvarındaki çekirdek büyüklü
ğünde bir noktaya d a yandırdı. Lakin noktayla
birlikte yeni zorluklar da başgösterdi: "Her k adı
mn kendi başına kolayca bulup keşfedebileceği"
klit orist en farklı olarak, bir kadımn tek başina C
noktasını bulması oldukça zordu. Sonuç olarak
kitap kadınlara, C noktalarını bulmava yardım
edecek bir başkasına karşı yepyeni bir bağımlılık
balış etti ve ÇOğuıııuzun vaşadığunızı bilmediği
miz " acı ve hayal kmkltklarmdan" kurtulmamızı
sağladı. C noktası kavramı gelişmeye devam et 
tiyse de, kainattaki cinselliğe ili şkin tüm soruların
yanıtını barındıran küçük ve bulması güç bir böl
ge olduğuna dair orijinal imajı , tanıdık bir konu
yu, kadın bedeninin er otik biliıım ezliğini büyiilü
bir ifadeyle ortaya koyuyor. G No ktası gibi kitap
..ıar., özgürleşen kadın cinselli ği anl ayı şının aksine,
kadıııların cins i ev ndevlcri listesine yeni madde
ler ekliyorve bedenleri. nsansor dÜğır;elerine ben
zer erojerı noktala ra ayırıyor: daha yüksek hazlar
için şu düğm e y e basınız.
Orgazmın şiddeti
Bilimadamları arasında popiile olan bir baş 
ka sonı da , ka dınların orzazm tccriihelerin i ak
rarrnadaki doğrulukları. Araşrırmacılar R. Levin

ve C. Wagner'in 1985'te Archioes of Sexual Be
/ Cinsel Dorrarnş Arş ivi' n d e yayınlanan
ınaku l ele ri . kadınlarm laboratuvarda "asadıkları
orgazmı tasvir edi şleri v le, vajinal ka~ıl;na, kan
akı şı ve kalp atı sı ölçiimlerini ka rş ıl aşunyor. Bili
madamları şok ol m u ş bir hal d , k a dınla ra az on
luı ııior

ce yaşadıkları orgazmın şiddeti soruldu ğunda ,
yarısının "orgazmlarımn şiddetini k üç ünısediği
ni" belirtiyorlar. "Bu bulgunun ortaya çıkışı, " di
yorlar, "orgazm hakkında anketler ve röportajlar
yoluyla subjektif olaraktoplanmış bütüıı verilerin
geçerliliğini şüpheye diişiirmektedir," Bu an aliz
bir tanırnlar çatışması içeriyor: Orgazmı onu ya
şayan insanın hissettiklerine mi, yoksa bilimsel

aygıtların ölçüml erine göre mi açıkları z ? Bu araş 
tınnacılar orgaznıı kadından ayırıp bilimin mu 
haretli ellerin e teslim ederek, olayı on ayhyor; fa 
kat işleme tabi tutarak değiştiriyorlar. Orgaz m ııı
bilimsel tasviri. onu yaş ay an kişi için, ki bilimle
ters düştüğün e göre bu kişi yalan soviemi ş olma
lı. kabul edilebil ir olmaktan cıkıvor artık.
, Iki yıl sonra uvnı ara ş tırmacılar, vavınladıkla
n başka bir raporda , be/den aşağısı tutmayan in
sanların . orgazm
ldu k l arını "iddia " etmeleri
üzerine resmen afalla dılar. Yazarlar burada. ta
rrıaınen öznel bir deneyim olduğu için, bilimin ar
tık orgazm ı açıklamaya yardım edemeyeceği so
nucuna vardıla r. Bu ç a l ış ın al a rda görüldüğü gib i,
araşurmacıla ru ı de neklerinin diirustliığiinu sor 
gıılam a l a n az rastlanır bir şey değil . Bu end işel er
hep bilimsel doğrııluk arzusurıa bağlansa da, "or
gazm taklidi yapan" kadınlarla ilgili kül türel hi
kayelerle çarpıcı bir benzerlik ta şıyo r. Po püler
dergiler, talk show'lar ve belki de en önemlisi;
Han)' Sall;r'yle Tonışınca 'daki .\ leg Hvan, bize
hep "öyle ya da böyle b unu bütün kadınları n
yaptığını,- söyleyip dur dular. Kadın partneri nin
numara yapıyor olabileceğinden korkanlar hep
erkek oldu ğuna göre, yatak odası kuşkularnıı,
onlara kadınların gerçekten orgazm olup olma
dıklarına "nesnel" olarak karar verm e giic ünii
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a ğl a yan labora tuvarl ara devred mler de er kekler
olma ın sak ın ? Kad ı n bedeninin erotik bilinm ez
liiTi ve uldau n a n ı n çekici po ı a n s i vc l i. bu ko nuvu
araştırmak için çok da ha caz ip hale gctir iyor ol
malı.
Masıers Vı ' I oh n sn n 'u ı ı

66 \la. ın a ıriirbu

Masters ve İohn on

( Hu ııı aıı Sexu
Respoııse. 196b ), kirapların uı
" Ka d ın Orgazmı " h a şlıklı bölii
miin ıl e , topladı klan bilgilrrin evli
erkekler i çiu ol d u ğunu a çıkça be

al

"0

lirtiyorla r, .. ..a dı nı n
diye vazrlıla r, "ili ,ki

dan daha çok tahrik pt ı iği ıı i ~ a z mula r t uu ı iizeriu
deli yılla r geçti . ·i ııe de ) O 'la rı lı sek s a ra ş urma
r ılan. . u d ın la r ı n bi r pen i sin v ard uıu olmadan or
gaz ın olabilmelerine lıa IU ş aşın vorla r, Aru şurnıa
nla r Hobin Baker v -. ~Iark Bellis. k a d ı n orzazm ı 
nı n islevini belirlemevi unıuclu v u ıı 1993 c ta rihli
çnlışmuların da , kadıu ~erkek çifÜerdcn orgaz mla
n h a k k ın d ak i bilgileri k n vrle ı uı elerin i istediler.
Yazarla r, ka d ın l a rın yüzde :ı O 'S i ıı ilı "bir e rke ğin
vo
k lu üun da" orzazı
n olduklan cgcn:etriııi,':scalıs
.
n
..
ma l arı n ın "en ça rp ı cı sonu çlun ndan biri olara k
~

~

rı

, und ula r Animal Belıaoior / Hoyoaıısol Douraruş.

d il 4

"

a y ı;),

1 ():3).

E r k ek sİnek olmadan da...
B a şka bi r gru p ara surina ·1 da, Cinsel Da ı -ra
ıoı Arşivi'nde (cilt 21, :> ayı 2. 1992) va vm l ud ı k la 
rı hir ma .alede. k u d ı n l a rm lıcrİ enlerin c hiçbir fi
zik cl temas oln ı a ks ızın. va l n ız ca Iamezivle or

gazm olahildik lerinc dair (cld i ll la rı ııı sorgula dıl ar,
Bilimadam larn un a yg ı tl a rı kad ıı ıl a n ıı "Iuutezi
k u v n u klı " o rzaz n ı lu nu ı u " j e n i ı a l k uvnak lı ol· n
la ra fizyolojik ola rak b cnz cd i ğ in e kurur verince,
yazarlar 0 11 iim lcle rinde " ıwgıı zıı ıııı d o aa s ıııııı
kesinlikle yeniden d eğeri c il d i rii ı n cs i gerek i i ği "
sonuc unu "a rd.lar.
Böylece yepyeni bir kon u ort a ya ç ıktı: Baz ı ka
d ın l ar jenital uya rı olmada n da orga zııı ola lı i l i 
vo rl a rdı . Belden aşağı sı tutmavan b a z ı insanlar
orgazm ol ubi liyo r l a rdı . Kadmlar, o r t a l ı ktu erke k
ıi n s i n d e n bir siuek bile vokkeu orzuz n ı 11111 urlar
dı (h eııı d ı , e ııft' lıir or~azın) . Yi ı ; ı' ıl ı ' planladık 
l a rı . yazdıkları her aru şurnıuda bilimadamla n .
sonuçlar karşısınd a içten likle ha m'ı lere dii ıııiiş
l1örünm eyi sürdür üyor lar. Orgazuı ~onı ıı la rı yla il
ITili her " auorgasnıia"' ar ll.'z tı rm a s L "w ila l a ıı o r
gas ın ia " (penis-vajina birleşme siyle o rga zııı "01
mayan" kadınlara konan tıbbi te~his) ya ~ayaIl
kadınları koııu alıyor sürekli. Benzer bir te~his ,
(gerçi yok anıa ) bir tıbbi t eriın buluuarak yalnız
a testisleri okşamlığında orgazın olamayan er
kekler içiu de konabilirdi: bazı erkekler bu ş ekil
de l1elebilirler, fakat bütün erkekleri bu tahrik
stan dardma hapsetmek, bütün kadınları d nsel
bi rl eşme OI'gazmı testl erin e hapsetmek kadar ku
llIik olurdu. Ara ştırmacılar için beklentilerini ye
niden tanmdama zamanııım geld iğ i düşüniilebi
IiI'. faka t gel i ıı görün ki Amerika . kadııı ka lıram a 
nııı nı yak ı şı k ı , aşığıyla hep uyum içinde olduğu
a şk ro m a ı ıl a rma bnyılıyor, Yapılau ara ~tırnı iis
t ü ıı e a ra s ı ı m ı a ı ıı ıı rumantik salmclerin kaideden
('(ık isıisı;a olduğ u ııu kannlaınaslIla nl!!ıııe IL. kiil
~ ü r eı varsayıml~~' kapı gibi du ruyor ve'n e hil i nı a
d n ıııJ ~rı . Ile de [Jopiiler ba sın bilgisini ta zelenıey. :
yanaşıynr. Bu yiizden , ABD 'lıin bir ucundan diğe
rine yatak odalarmdaki kadmlar, cinsel birl eşm e
s ı ras m da ayııı anda orgazııı olma fantezisini w'r
I 'eğe dönü~t iirınedeki " b aşa rıs ı z lık la rı lı lJl" acısını

çekiyorla r.
Cinsellikle ilgili ara ştırmaların q cinse1 iıı san
lara ve i l i ~k i Jcre Ile kadar ender değindiğini fark
et rnek üziieii. aına ~ aş ı rt ı e ı değiL. Bu alandaki
bclli lt a ş lı yayınlanlan biri olan Cif/sel Duvmfff§
. rşil' i" Ilde yer al aıı ' i ' r ii ıı ı karlın or,aazJllI Illa -a
!eler in ' inceleyen l ir ara,?lı rı ıı a . ı qq ·1ın ı' ItzIJ i
'(' 11 va ı l. lıis('ksiil 'l ka d ı ıı l a n da it: ~n ' lI bir ı e k
;ltak~ıh:ııi ıı ı,ilc \"ll\' l lı la ı ıına ıl ığ: ı lJl u;ıanı \ ıkardı.
\ nı ~ l ı rıı ı a l'l l ar grr'lI'lIi '11' - o ı ; ı ıl arıı ıı ıı ' ('rh k-ka
d ıı ı çifti ı ll' ili~k i n olma ' ı n ı istiyo rla r. Diğl 'r1eri de
kadıııııı "'!'iıı ,i Iıirl e ,:ıııei " iizeri lH' a ~ ıntlll hilgi
IUplaynlı ÖII "or ıış ııınııa la r yaparak. -orITUZIII nlaP
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aç ık

tep kisi
er 
kt'~ğin' özı el ha zzır; ı artın r. " Er kek
orgazııı ı y la ilgili hiiliim d ı' , ta bii ki,
bo şa lu a l a n nı a ıı l a m a k i s t everı er
kek okurl ur iciu vazıl m ı lı. .Isra rla
erkeklerle c i r ;~,'I ' i l iş ' ide bulunan
kadınlar iizer inde durulması, ka
dm ciıı selliğinin erkeğinkinıiı' "
far k lı vonlerine dııvul un rnerak ei
,
.
"
bi benzer ilgilere i ş aret erliyar (Ka
dınların "üst ii sıe orgazm" olgusu,
erkekler için olağaniistii bir durımı
olduğundan, daha iç gıdıklayıeı bir
araştırma konu su}. Ve artık daha
az ra stlanm u sıua rağm en , makale
ler hala dah a ka d ı ıı c i n s e l l i ğ i n i tar
tısırken kr-s in varınla vıcı ' hir ı on
k;ıllamvorlar. i 9<)~~ 'ı e' Havııansal
Daoraııı şı» kadıııların kÖtü zu
ınanlı orgazm l a rını " k a d ın rneka
nizma sıı ı ~ıı tam m iikeuunellikten
~ ok sur ıl u ğu " gibi bir ifad eyle a çık
laınusı !ribi. \\. eri fiılı ve E. Hat
field 'ıu 198.) tarihli akademik ki

nu n kadın l an gCIlI' lIiklr ı)('r ı i~ - " ajiı'ıa bu l u ş m asuı

s ı ras ın d a

L

tabı I-Jw'Ul1f .....j('.wal Hclıarior /

san Cinsel lhuw anışı ,

if/

orgazııı on

ces inrle " ya n l ı ş giden lıir şeyi n " 0 1'
zazını na sıl kolavlıkla eng eller ebi

t~ceğiııi turtı şıvordu . Yap;la n araş 

ıııaıııa. üst Ü. I l' o r!!az ııı ol ma ıri l , i - a ra tı rma kıı
nulanmn bür ün ı~n :;pl VÖI\l'li~IlIı ' rdrn kad ıııl a r i
uygulanabilir olıııasma rilğmen, lezbiyt' nleri dı~lı
vorlar.
. Bazı araştırıııacılar da kadınlara einsel eğilim
lerini açıkça sordular ve sonra da lezbiyenleri
ara ştırııı a dışı bıraktılar. Bumın bir politika ola
rak uygulandığı araştırmalardan birinde, rloktor
lar Carol Darling, Kenn eth Davidson ve Colleen
Colt"'ay, sa nki ya l nızca höyle yapmak istemeleri
kararlarmı haklı çıkarmaya yet erlIliş gihi, "cinsel
du yarlıl ığı het m'Oseksü el bağlamda incelemeyi ar
zu (' 11 ik[('rini" a\ı kl a d ı l a r. (Cinsel Davmmş Arşi
vi. d lt 19, sayı L 1990). Aym araştırınacılar bir
likte vaYlnladıkları ikinı:i bir araştırınada da,
:'ara ş t'ıniıa surularının niteliğini" nede n göst ere
rek Iczbiyenleri bir kez daha gönnezden geldiler.
Farklı cinsel dım.'amşa sahip bütün bir kadın

alı grubuJlu araşlırma dışı bırakrmş olmalarına
rağmen, çalışmaliili soııucunda şu ifadeye yer
verdiler: "Denek grııbunUlI iivelerinİn. euısel dav

ranı ş bakmım J a~; Amedkan kadıııl~rıru temsil

edici bir gru p ol ll ~ turd uğ u n a inanıyoruz "'. Lezbi
ven ve biseksül kadmlann bilim sa h n es indım bili
~ıi 'i, Amerikan kültür ii n ii ıı ger i ka lan bö l ii ınii ıı de

d{" "a m lm a d ı k la rı m

~ös rt riy o r :

Topilim

ıwn i sb i z

bir cin -ellik d ii "iil lt ~ ııı ed i ~i Jl d cn . l ez lı i v c ' n cin,' elli
~i d dikka w d~iJ-{'r
1 1I ıl lI~~ t \'()r.
.
c
.

\. ~

t ırmalarm (: L)~ ı ında r-rkek leriı i zev
kine \l' ı llı k ı-. aı:ı -ıııa ri ncr-l ik veril
ıli !...İı I r ' .. II L. d uıl uruı cinsel
II 11
z vkl rıııın i rn rı "I i i
olup olıu adı ğn u mera k ed iyor.
Ka dıııla rili orgazmla ilaili talk
how'lard a izled ikl eri ve kend i
a ra l a n ıı da k l) lI lI ~ t ıı k ı a rı konula r,
ak ademik, a\ ııı l a rd a ' er a l aıı ko
ı u ıl a rl a ;irı ii ..iivlI r: Or!!3 zliı (~laıııaıııa: iist üste 01'
!:!aZll I lilli:" . 'ı ıı:~az ııı ı~ıklidi yapma ':e kadınlann
l'lI.. a lm....ı. Yiılf' dt' -lmerika 'da Cinsel/ik raporu ,
1:0 ı:?U iıı"aıı i"iıı ur!.!azıııııı nicelik \"e niteliğinin
cinsel , 'a ;;aııılarılıl1l kalill'~iııd,'ıı Lıa!1:ını sız oldu ğu

sonucı;n,; 'an~ or. ToplullıUIl urgaznıa duyduğu

havraıılık . ,,;oıı,,;uz bir carkıan beslenir l:'J
ı'ö rii n ü vo
r:
.
Bilim, kiiltürün önemli bulduğıı konuları ara~ til"l
yor ve hiz de, bilimİn ara~tır dığı konulara önem
verm eyi öğreniyoruz. Fakat bu tehlikeli bir çark ,
çünkü yukardaki örneklerde gösterildiği gibi,
"nesne!'" araştırmaların tck yaptığı., kadınların
cinscl vasaınları hakkıııdaki hastalıklı vars a vı J1l
ları ye;ıicİen üreterek bedenlerimizi ohınısuz ~ıı g ı 
laıııamıza yol açmak. Biliınadanılarımıı soll ı:al ış
malan kadınl arı cehaletten kurtaram adığı gibi.
hizlere çok daha fazla yük getirdi ve "normal" ya
da daha önce aldığımızdnil daha fazla zı~vk a l ın a
yönündeki umutlarımızı da kırdı. Kültür eleşti r
;neni Jnditlı Williamson gibi (Rakw nlarla Cinse/
•

!t

lik, Tutkulan Tüketmek: Popiiler J(iiltii.,.iin Dina
mikleri, Marian Boyal'S, 1988 ), ş u soruyu so mıa
va cesaret edenlerin anı ,mıa katılma zaınam geldi
ıu·tık : "He rkcsi. havatlJl anlamım ken di' inin ~'e a
bir başk a-mill 'v aj tnas ı ıı d a aramaya iten bu iı iı' 
ııloji lll' iş e yara r ?"
Wo me ıı 's F or uııı , Ot'a k 1997
( D o ri a ıı Solol'Ull a yııı ad l ı nıa k a l es i n d p ıı deriCiilli)

Sojourncr: The
Dorion Sol nt,

h'l' ı"c

' ("rkekh~r k i n
Yı llar~l ıı~ kadın orgazııı ı iizr ri ıw yapıı n ıış ara,'

ı m li a l a rııı eLi ralıaısız i dil'İ yanı , Iwlki ık ara ştır 
ma Jlı r l kime fayda sağ l a ııı as ı a ııı a c ı y l a ) ap ı hlı ğl.

PI'O\;d e lı ı ' l' ,

H1lOdl'

I s la li ı I' d a ,

a ' a ın a k 

t il d ı r Ye Uro \\'ıı i'Jn İ v!' !' il " ,- j ' ııdı' " l la ~nın \ I , l ıı "lı n Kiil 
türü" üzeıi ııe ııı a~ tt' 1' Yilpn ll ~ lI r, \ ra ~ ı ı rı ıı ıı w' y az ı l an
geıı d l i k l e
ma ktadı r.

toplumla bilim

a rahı ııda k i iıi~k i yj

konu al

~~çanta" keııtli kadının hele orta snııftan kentli
kadımn "olmazsa olmaz" türünden bir koşullanması.
Katını o ta sarım harik a
s ın ı a cıver ki içinde vul

rk ada şuuuı kil çuk kı z ı çaıı
rama a ş ı k oldu. : i' ~ apa
r a ğıını zı ş aş ı rd ı k . Ciiliiyo
rıı z ama gülüp gl't," f. ın i y o 
ru z, c.: i i ıı k ü . ça nlHl Ill ·1'

nızn; ' plastik bir ı ~a ra

bir ay lı k
·alınııına ı. bir i ül
IWIIL l ler ı: anı a nııı
iri dı sı bir o lı nuvor
eıi ll'f ı e: Ben ı :a ll l as ıı ıı

cunt ast.

içindekileri gl'ri a lma zn
<Tl' l d i (J İ ıı c1e iki sevzi
linin l~irbiı1I1 d t' J ; a \Tılll1~ k
zoru ndu hı r~ kıl dığı
viir ek
par - a l a v ı c ı
sahile/er
vusunıvor.
Çantasiz en' diineıı ıc yf'('l'ğinw dair ö yk ii ı't ' r, )'iııe
gel e l'eğ i m e da ir vc n ıi u l er; buşk u eş va l a r, oyuncak
Benden . onra ıu- olur 
lar. I-iiI'" biri ise varunu vur...
.
II IHIll

~

inc ele rke n. ı e nı i z l ik ç i
ka d ııı

ıri lı i'
r . .

.

~,· k ı i l1 d t' . k ırmızı. v u ı n u ş a c ı k

m~yorum.

' ç ocu ğu n gerçf·kteıı su çu
yOk. Bütün IllI malzeme ile oviıa m anıTl keyfi hence de hiç })ir
lt~god a ya da oyun cakta yoktur. j;fas aıı a rda k i gibi iyi yiirekli bir peri olsam, c'AI senin
u l s ıı n. Tek s ı ' u ııı ıı tl u 01. " di w
('eğ i m aıııa çanlama heıı' de
bayıh .-(ıl"llııı . Bir siirii dı ~ pa ra
verdim iistelik. <\ :;Iı ıı da payla
~a ll1 a d ı i:i: ı ııı ız Cil1ltaııın ıl a s[l :u
)'ok. (, :~ ~ıta o lı~ yı ıııu kendisi çok
ı,' ekici. her zuman da öyleydi.

L '

'

.

i ...

Zor bir

çanta vd ı . Iki sa p lı . çok göziii, çok

\I i;ı i k k ı z ı n -ucu vok. Cantu çok sevimli, Torba

lt,,,

•

Anneannemin ca n ın

.-;a oluvor...

deri den bir kiiçiiciik
f ıı: w ık ... Önde bir cep, ~apn ııı ı iki ucunda sarı me
tBI tokalar. Ye t n ll'zııı iş gibi it.:i Iil desenli kuma ş
k a p l ı. Niyet çeker gibi elini ça n ta va her daldı rı ın 
la. ıı faklı /S-ııı viiziimle beliren coş k u seyrI' değe r.
çan ta ııı ıı s i ri ıı l i ~i biraz da içindeki ma lzern xlen
i"
iii
I...r ..dunn 1ı11111 ı1a i ı ~ ıdıi!ı
11 tL
r
1 n.
ır
on h-In-ri. d e rı rlerin uru s ına ' ı kı urı lnu ş
i şa ret k u l ak ç ı k l a n . kal 'mler, para çan ta i , çan ta
mn içindeki paralar. dı ş ı n dak i paralar, [etonlar,
yaygın a dı yl a selpak mendil, fır ç a veya tarak, ay
na, bir iki mj (ki rujlar kız çocuklar için eğlence 
nin ala sıdır) anahtar, anahtarlık yedek anahtar,
gözlük, gözlük kabı, saç toka sı ya da bundana.
kulağı a cıtrnışsa çıkarılıp konmuş klipsli kii
peler, yapılacak işl er listesi, sinema-tiyatro broşürleri. Bu asgari listeye hijyenik
ped , pudra, fular, fıs hs, el kremi. ye
dek çorap , hesap makina sı' oto anah
tarı , kitap, gazete , volkın erı , bir iki
ka set ve bisk üvi paketleri eklenebilir,
Eğer kocarn. " Çantarıı alıyor mu
sım?" dive soru ver ise. bu demektir ki
çantava ~ nun aiıahtarian, cuzdam. si
ga ras ı , çakmağı , kalemi. kağıdı , data
baııkı da girect' ktir. Bu yüzd en çm ı 
tamıla ann eın g i l ı i trdik. topııklu gez
me ayakkabn , ürgü yumaklan , şi ş
ı(~r, tığlar ve bitmek İİzere olan
bir fiskos ma sası öı1iis ii taşıva~

da ann nive ıl e
beni süzii\'or: C ii ııı ii -11,
r i nıe bak i v0'1' " Pa ran va rdı
da nin' gü nı i is(' vuu rd ru" ıl i'

cepli. hatta
ru n rl u v d ı .

miiı ukiinse çok ç ek ıne c c l i o l nı a k zo
renk olacaktı ama ya slı i şi olma 

' OYU

var a ktı ya da arı k i' nk ama kir nıu ua van ın dau .
Yeterince b i i yü k 'olacak t ı amu kaba dr~i ı'.. . .ocuk 
lu ğu ın un hir 'ok K apa lı ç a rşı. Keın ~raı tı ha tta

II

Li

li

Lu

uurkr-n

o n ra omuza aradmı d a sı r ı a tınuanın ı

lJilı· ~, · .

ol alar

la... Çit çu aç ı lıp kapanan, parmak uçlarının an
ca gire b ild iği min yon çantalardan hugünkü çift
cinsiyerli taşı ( u )nıa anıçlarına kadar bütün çanta
lar tüm zam a nların vazgeçilmez "giyimi"dirler.
Benim ilk çantam da bir "teyze" nin çantasıydı.
Kendi teyzemin rafyalarla işli hasır çantası. Ki
razlı şapkarnla birlikte beni bir küçük ha
rumefendiye doniiştiiriiyordu. Ama be
nim ilk çantanıdan daha sıcak duygu
larla ammsadığım başka çantalar da
var: Biri, bir köy düğününde çekti
ğim fo t oğrafta. kolunda beyaz, vini
leks bir çantavla, panııaklarmı ses
sizce ş ı k la rarak, gözleri yerde oyna
yan "elinin çant as ı. Belki oğlaıı ta
rafı a lı p takmıştır koluna. belki içi
bo ştur, Dü ğ ünden sonra bileziklerini
çı k a rıp içine koyacak , kaldıracaktır
"'d o l a b ın içine. En geç eskiyecek ve en
kı sa ijmürl ii ~a n t a .
OLOb iise Etiler'd en binip
yanıma .!!: ii ın diyt' oturan ka
dı n m ~' a ıı t a s ın ı da amnı sıya
ru m. L\~ b eş yıl öncesinin bir
j-I a ı ra ş ·1. E s k i ııı e m iş ama
m u d a s ı ge."inc r g ü n d d i ğe
gelen kadına w rilmis. Kul
'ra ndıkça güz elle şınh bir de
ri. ancak bir iki givsiye ımı
h ilecı ~ k bir rrnk ,'-i3'ir iasa ;'11I1
har ika st. normalde volunun
hiç diis l ; 1f'\'ece ~ i ell~'nl(' işe
gidip ~'e1 i r;lI'. "':13 11 ("[mtanuı
kaderi ı~dı · · s ı n ı fla ra n;:; ı hare
ket lilik va rm ıŞ" diye dii şii
nü rk cı\. bird en içim s ız lı " or.

k nnhş ı gez ıı ı .lerini aı u ı c a ıuıc ı ni n lıu valinrle ki
ı' a n ı n . 'ı arayara k Irl~ (: i rın iş i7. d i r, Iyi de e rm işiz di r,
Cün ii a u uea n u r-ı uin çantalun i i ıı i lı l P h akk ıyla
yapmı , veri le rı zammil ve pa ra y ı hak e tmiş t i r.
Ç an ra ı u n en iç gözüne nüfus ka ğıdı, ' a alık karn ,
si, emekli karnesi, dam ga pulu vb. resmi evrakt a n
başk a , evra k - ı merrtık eden sayılnıavıp ca n lı ıu t u 
lan fotoğraflar dururdu. Dedenıin en muht e ş em
pozu , ahret karde şinin gençlik hayali ve biinin to

nmların renkli ve sik alıkları. Başka bil' cc p te. ha
vasız ve kalabalık yerler için küçük bir kolonya şi 
ş esi . Tan siyon hapı , başağrısı hapı , vick s

kutusu,
pastiL. Içim bayıldı ıledi ği zamanlar için tuzlu leh
İ ebi , bad em: içim ezildi dediği zamanlar için aki
de ş ek eri veya çifte kavrulmuş, İçi yandığı zaın rı n 
lar i çinse, küçiik bir matarada su... Ayrıca sair du
rumlar için uzak gözlüğii, yakın gözlü ğü , ter bezi,
dua kitapçıklan. ucu tük ürüklenerek kull anılan
sabit kalem, saa tl i ınaarif takviminin b ir iki yap
rağı, koku su, ayna sı. Belki eldiverı. velpaz e. gü neş
şe ms i yesi, teshilı. bizler veya kendi si için nazarlı k ,
kıbl eyi bulmak içiıı pnsula. Para yok çantada,
çünkü paralarım hoynundaki kesede taşırdı an 
n eaıınem. Kesenin adı da "' "a ıı ah biııah kesesi"' ,
Amı eann em de dahil. tanıdığını bütün kac1 ll1 
lanıı ı.;anta sı var. anıa çant a sı alınanın kad ın var
ııııdır diye dü~iiııınüyorııl11 bile. Dii şüııııı e y e kal
madan. birbirleriyle hiç ilgileri olmavan iki a\TI
kadm p:diyor göz{imün öııiine . Biri, eileri, ko ıı ı;rı .
sırt!an ç onık dolu . kapkara gözlü k a d ınla r.
Yaşanıları bil' çadırla sll1 lrlL özel e şyalan bir ~ a n
talık bile yok. Ikincisi ise. s İs k i n ymwklan o l a ıı
sarı şın bir k ad ııı . CiiJü msed i~ i 'r i\'a~:et o / m ıa ıı, hız
lı hızlı yiirüyen bıı kadın da h iı: çanta t ıı şııııı y o r...
Ark a da ş ıı m n kiir; iik kızın a p:e1iıı cf'. o kiiçiik
ea d ı bir süre (1:.ıl1H zözva 'l dökcc"k ama viılt' dt'
şaııs l ı. Değ i l ıııi ki " < ' aı;tıı - k('udi kadının ilt'lt' m
ta smı fta n k eııtli katl ıı ııı ı - ı lr ıı a z s a olmaz " tü riin
den bir kosullaıııııa sı o l d u ı!1l s i i rr eı' ...
>

'
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Dünya yerinden oynar

Erkekler adam olsa!
DüşÜllebiliyor musunuz, binlerce kadın ülke tarihine
geçecek bu~ ilk örg!itlü kadın mitingine ~~Nemelaznn,'"J
derrıerrıiş gelrrıiş. 'Tarikıi bir an yaşıyorduk.
ünlerdir 8 Mart Kadın
Mitingi için var güeü

,

.n ı i i zle çalışıyo ruz. İş

ycrlerimizde kampan
sendikaya kim girdiyse
b o ğaz ın a yapıştık. Ikna edici sözleri
mizin ürününü kısa zamanda aldık.
Hatta sağlık emek
çisi bir arkadaşumzın
ekonomik katkısını
sunduktan sonraki,
"Saatimi de verevim
nıi? " sozu bizi çok duygulandırmış,
kendisini örnek kaıını emekçisi ilan et
yalar

açtık,

n ıi ş ı i k.

Fak t bir sorun vardı. Ekonomik
k a t kı için yarışan halkımızın ezilen
cinsi mitinge gitme konusunda aynı
k a ra r h h tlğ ı t:'"österıniyordu.
Panomuza
•
ll. tığı mı z gidecekler listesi gözümüzün
öniind ınu m gibi eriyordu. Bu duruma
dalı a fazla seyirci kalamazdık . Acil du
nun ilan e d e ~e k t o plantı yaptık. Bildi
ği m i z b i i ı ii n E ği ti m- S e li atusôzlcrini
söyledik. "Bakma, b ak tık ç a sı ra sana
gl"iccck. \ rabaya t aş koydum. ben bu
yola b aş koydum, Tuzluk olma, i ş e ya
ra." Lakin ne dedivsek kar etmedi.
Hemcin lerimiz" Alive Rona bakış
lnnvla mazeretierini ' anlatıvorlardı .
" K~ rs um var, tansiyonımı diiştii, mo
ralim bozuk, fıtığım azdı, özel otobiis
nı tu l u r s a gelirim, o gelmezse biz de
gelmiyoruz," gibi gerekçelerle listedeki
i imler diiş tiikçe bizim dc tansiyonu
muz d i i şmeye başlamış, üstüne (erkek
arkadaşlar tarafından) tuzlu Susurluk
ayram i çnıcıniz ônerilmişti,
. B aş t a komisvoııuınuzda görülen fi
reler üzerine ezen cinse mensup kamu
mekçisi dört arkadaş ~lükreıııin Abi
e d as ı y l a . "Halinize acıdık, gelip size
destek vere c cğiz. Yalnız mitinge Zevna
selirse s o ru m l u l u tlğ u ı n u z u iistlenivor
.
musunuz?" diye sordular. Kendilerine
kötü ıınıamele yapılınaması için eli
mizden geleni ardırmza koymayacağı
mı z güvencesini verince yola çıkma
aşa ma s ın a geldik.
Terminaldeki tablo çok acıklıvdı.
Mitinge "clemeyen halkımız bizi çiçek
lerle uğurlamaya gelmiş "En büyük bi
zim ask r" sloganını atarak destek olu
yordu. Hele k oealarımız! Çocuklaı'm
kendilerine ayakbağı olacağı düşünce
siyle üzgün görünseler de aslınd a göz
lerinde gizli bir sevinç pmltısı vardı.
':Yavrum annenle vedalaşsana," der
ken, ':Feminist cadılar! Inşallah istan
bul'da kavbolursunuz da biz de Cu
martesi a~nesi olup anınıza nıum ya
kanz, " diye düşündüklerinden emİn
dim. Onla~ı Önder Somer'in ruh hali
içinde geride bırak arak yola koyulcluk.
PWIL1DI 14

Yol boyunca daracık tuvaletre sigara
içme fantezimize dumandan boğularak
ölme pah a ma devam ettik.
Sabahm erken saatlerinde İstarı
bul'a indiğimizde kahvaltı yapmayı
diişiiniirken kendimi işkembecide bu
lunca bu antidemokratik kararı eleşti
rerek şerhimi koydum. Ve geuel mer
keze, alman bu karann sendikal ilkele
rirnizle. bu zamana kadarki eylem an
layışmuzla bağdaşmadığını diizgün bir
imlayla bildireceğimi söylesem de iş
kembe işkencesinden kurtulamadıııı.
Sirke, sanmsak kokan bir kamu emek
çisiydim artık.
Bu duygular içinde çıkıp mıtıng
alanıııı aramaya başladık . Ancak hala
beynimin bıraktığı yerde orluyord uın.
Nete k i nı,
se n di k a m ı z ı.
ilkelerini,
önemli Türk biiviikleriııi. Ne Mutlu

T ü r k i inı diverı şianrnızı diişiindiikçe

milli duvzulanrn kabanvor, irimden
vatan içi;IL b i r~ (' yler vapnıak !:!f'ıiyonlıı.
Fakat aklıma . - n ı ' ~ap tl~ suk vurun icin
y a p tı k" d i ~ eLi önemli ~ alı ~i~ 1'111'1' ~t'liıı 
ce bu diişiinccde ıı vuzge çrinı.
Miting saati ya k l a ş ı yo r u. Dövizleri
mizi ç u al a yıp pa nk a rt ıını z i a Ça ğl a y a n
yol kavşa ğ n u l an ilcrliyoruz. .Ama orta
lıkta hemcinslerimizden t'"cr' uk. ~l lI ra
limiz o kadar bozuk ki... F eku ı II da 11 l' ~
Biz pis pis düşünürken değişik L)o~ w'
ebatlarda akın akın kadın geli~-or.
Düşünebiliyor nıusu nıız , binlerce
kadın iilke tarihine geçecek bu ilk ()r
gütlü kadın mitingine "Nemelazmı.'·
dememiş gelmiş. Taıihi bir an yaşıyor
duk. Tarih kitap l annın kim bilir ka
çıncı sayfasmda yer alacaktık.Belki de
Radikal gastesi I;izden ':0 bir radikal,
elinin hamuruyla erkek egemen diizene
ve savaşa b aş kaldırdı" diverek söz
edecekti.
.
Binlerce Hadep 'li kadın çocuklarıy
la birlikte, analar kavbettikleri k ı zlaıı
nın resimleri ellerinde. "Diinva verin
den oynar. erkekler adam oİsa'; diye
zıplayun ' binlerce ÖDP'li kadı~ı.
DISK"li kadınlar ve kocalan. sevgilile
ri, arkadaşları kortejin dışında olmak
üzere verlerini aldılar. Bu arada Pazar
tesi, Yİor çatı, Feminist kadınlar "Bah
çelerde börülce, oynar gelin göriimce"
slogamyla korteje girdiler.
Aile içi ş iddete uğramış kadmların
elindeki "Beni hayatta bir kişi anladı o
da yanlış anladı '; pankartını görünce
erkekler duygulanmaya çalı ş ı rk cn biz
hüngür hüngürdük. Ve Cumartesi An
neleri geçiyor, demeye kalmadan
KESK kortejinde Yeniçeri isyanı baş
göstennişti. Ellerinde "Onlar Cumarte
si annesi de, biz Şam Babası ınıyız? "
yazan bir pankartla KESK'li erkekler

korteje yerleşmeye çalışıyorlardı. Mi
ting görevlisi bir arkadaşııı "Hadi hadi,
başka mitinge. İkile bakalım" uyarısı
na ni çüıı diye sorarak memleketimden
erkek manzaraları sergilerneye devam
ettiler. Erkekler dışarı sloganına aldırış
bile etmediler. Bizsiz nıiting mi olur?
Biz de sizi 1 Mayıs'a almayız gibi man
tıklı ve ikna edici vanıtlar verildi .
Hatta KESK kortejinde direnen bir
erkek kamu emekçisinin "Ben....Sendi
kasınm başkanıyım . Ben bu mitinge
nasıl kaulmam? " demesi takdire şa
yandı. Bir ara KESK'li kadınlar pan
kartını . "Kadınız haklıvız kazanaca
ğız " ve' "Erkek egemen sômiiriive son"
dövizlerini bu cr
keklerin elinde gö
rünce şoka girdik.
Bir gariplik vardı,
ama bunu henuz
çôzemeıni şrik. Yü
riiviis kolundaki
ıii;1l l u s unı l a r 'i'
parı iler
aruru
uvarken KE ' K' li
e~ k e kl e r i [\ "Ahla
n'olur biz bir k ö ş e 
de viiriin iz" gibi
ya k l aş u u l a n \-11 
ziiuden
~'ürii~ uş
k ol u ııuıı

!! ('rı ~ ııı ı'

dii şlllii "tÜk .' rf' mi

ıin g kortejin ~il'l'
ın enıenin sıkmn-ı v 

In dı şarıdan dl' ,.;ı;·k

veren
erkek lr- r,
ÖDP kortejinde yürüyen ıruvesrilc re
adeta hayıflanarak bak ıv o rlardı.
Bu arada viiiidi öldiir hakkını w
me! Sam~ uIl1ı; ı: ~kP.k arkadaşlar algıııı
davranıyor, ıah riklere k a p ı l ma d a n ke
narcıktan bizi izlivorlardı. Fekat za
ınan zaman sağduyularmı yitirerek
"Kimseye etmem şikayet ağlarım ben
halime, titrerim ıniicrim gilJi baktıkça
istikbalime" şarkısını s öyl ü yo rl a r d ı. Iç
lerinden biri son bir ümitle ıniting gö
revlisi kadına "Ama ben Samsun'dan
geldim" diyor, görevli ise "Celmesey
din sana kinı dedi kadın mitingine gel
dive" diverek ikna etmeye çalışıvordu.
Bir başkası (şube eski başkanımız] ba
sın kartını göstererek giı me y i denedi
ama başaramavmca "Bu bir skandan
dır. Öğretmen Dünyası 'na yazacağım , "
gibi şeyler söylemeye başladı. Bir diğe
ri (kendisi şube yöneticimiz olup, de
mokrat bir diktatördür) , bize bakarak,
"Alma mazlumun ahım çıkar kereste
kereste. Gidişimiz suskun oldu ama
dönüşümüz Illuhteşem olacak," gibi
sözlerle bizi dönüş yolunda karşılaşa
cağunız süprizlere hazırlıyordu. Gözle-

riııde

Erol Taş'ın kararlılığını görünce
birlikte dönmenin sağlığınıız a çıs ından
iyi sonuçlar ve r me yec eğini düşün me ye
başla dı k. Belki de bizi o ı ob ii ste "Erkek
dışarı ha, kadın mitingi lı a " diye diye
dövecekler ve Mor Ç a lı 'ya sığınmak
zorunda kalacaktık. Bu ko ullarda ris
ke girmektensc İstanbu l' da kalı n a y a
karar verenler oldu.
Kalanlardan biri de bir erkek arka
daşımızdı. İ s ıanbul'u bilme diği halde
"Beli akrabalarımı ziyaret edeceğim ,"
dive tutturdu. Ne kadar uvardıvsak da
kar arından vaz geçireınedik. Kendisin
den o gün bu gümliir haber alamıyo
nız . En son Ulker sokağın önünde gö
rülen bu arkadaşıınızın her şeyi unu
tup şubesine dönmesini bekliyoruz.
Sonuçta her şeye rağmen çok coş
kulu ve görkemli geçen mitingimizden
sonra dönüşe hazırdık. Otobüsümüze
binnıemiz gerekiyordu. Uzun siire bek
ledinı. Sonra her şevi devletten bekle
memiz gere k J1l e d i ği ~ i düşünerek oto
biisiimiizde yola kovulduk.
Bu yazıy; okurk~n uyuz oldugunu
zu biliyorum. Ama her şeyi halkım için
yaptım.

Belma Nur Kartal

Eğitim-Sen Samsun Şubesi Üyesi

Korrıbirıezorı,

aile, virüs • • •

Geçti~

gfu)ler biz feministler açısından Fe üzücü ve de
felç edici bir olaya sahne oldu. fIülya Avşar la İ ş ılay Saygın
arasında cereyan eden ve henuz nihayetine ermemiş bulunan
tartı ma pek çok açıdan bizleri güç durumlara diişiirdii.
ir kere yine ş i m di
bütün basm men
s u p la rı s ı r a y a girip
bizden görü ş ister
ler mi t el a ş ına
di i ş tü k ; ne de olsa
ınevzu iki haııım
ara sıııda geçiyor. Çok ş i i k u r bu
t e l aş mu z b o ş u n a ymı ş çünkü bu
konuda ko nu ş m ay a h vesli v de
bizden çok daha mi.ihim pek çok
ş a hsi ye r vardı.
Bir ıar a rta bir s a n atç ı, öte
yanda bizi vakırıen ilgilendiren
bir bakanlığın bakaıu. Ustelik
bu kıhk kıvaiet meselesi bizim
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için yakıcı ını yakı cı. Sen kosko
ca r~akans11l ,' sana Ile kadının
kombinezonundan; öte yandan.
ne olmu ş I şılay Ha'mm b'ekarsa?
Kadıııın hem evlenip hem de ba
kan olması kolaydı sanki! Çare
yok, kombinezona da sahip Ç ı 
kacağız , h ekarlığa da. Zaten
ilerde Bütün Kadınların Her
Ya p n ğın d a r ı Sorumlu Devlet Ba
k 11 1ı _ 1 div i ir mak ını oluru
ona biz ı aı i b iz . hnda bu olay
keş k e hiç I masa ydı ama ol d ~
bir kere. Kadınların dillerinin
kemiği yok ki... Ne i craatlarında
ne de beyanatlarında, " Ş i mdi fe
ministleri giiç duruma düşiinnüş
olmayalım, " gibi bir sağduyu,
bir politik sorumluluktan eser
yok...
. Biz pirincin taşını ayıklaya
duralım. erkekler gayet rahat .
Kadınlarla ilgili konularda kafa
lan hiç karışmıvor. Fatih Altavlı
olaydan gerekli politik sonucu
hemen çıkartmış: "Hülya Avşar
açık s a ç ı k gi yi n m i ş olabilir. Peki
o insana yakışmayan kıyafetlerl e
dolaşanlar ne? Işilay Hanım , on

l a rın neye benzedi ğini d üşü nü 
yor?.." Yani size yeni bir görev
tevdi edildi Iştla); Hal1lm.~ He
men şim d i bir basın a çıklam a i
yapıp, örtüilen kadmlara. "soy
tan". "hokkabaz", " k a r a fatı n a "
hatta mümkünse "hamamböce
ği " deyin ki kadınl a ra bakarken
Fatih Bey'in göz e ste ti ğ i n e halel

gelmesin! Milli Gazete'dcn Mev
İiit Ozcan da bu konuda gayet
sarih fikirlere sahip: " I ş ıla y ha
nun, siz Hil eden sorumlu bir ba
ka nsmız . Hem de h anı me fe n di
bir h aka n s ımz. Türk ailesini,
ahlıikını , şe re fs i z le rde n ülke in
sanım ı zın şere fi n i korumak " C
kollamakla görevlisiniz. .. ke
mizde aileye kem gözle bakan
virüsler var. tık bevanarı n ı zr
"soytan" kelimesini kullanarak
bu . virüslere başlatmaıuzdan
millet olarak mernnuniyet duv
duk, Sizden ikinci adım olarıtk
ülkemizde kangrene dön ü ş en ş u
"güzellik yarı şmalan" t uzazm ı
kımıanızı istiyoruz." Evet I ş i l ay
Hanım , Mevliit Bey'in sizden
beklediği üçüncü adİm da muh
temelen örtiinmeden gezen ka
dınların taşlanınaları olacak tır.
Kadınların ne önemi var, y eı cr

ki Mevliit Bey'in abdesti bözul
ma sın. Işılay' Saygın 'ın işi zor;
hem Fatih BC"i hem de Mevliit
Beyi tatmin edcbilecek bir icraat
" s o vt a rı' demeve benzemez.
Hüiya Hanım biitün bu görev
lerden yırtmış görünüyor; ne
mutlu ona ki bakan d eğil , icra
yetkisi yok.
Bize gelince, bütün kötülük
ve çürümelerin hep kadınla rı n
kıyafetinden kaynaklandığı (er
kekler belli ki Havva'o ın n ası l
üç kağıda getirip Adem'e el rnavı
yedirdigini ve aslında onun elma
değil , elma kılığına girmiş ayva
olduğunu asla unutmayacakl ar)
bu rezil dünyada viriitik faali
yetlerimizi siirdiirmeye devam
edeceğiz. Çare yok.
Nesrin Tura
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Tam ahar ÜZeri,

işte aşk!

Aşkta ve savaşta her şey mübah derler, acaba ikisini birbirine
karıştırmamızın sebebi bu mu? Savaş erkeklerin işi, aşksa kadınların
en çok kafa yorduğu konulardan biri. Yaşlan yirmiyle kırk arasında
değişen beş kadın aşktan söz ederken bir çok noktada anlaşıyorlar.
aşkı Türkaıı
bakışlarıvla.

vs. ve sen, önce onu elde el ıııeye,
sonra da onu elinde tutmaya ça
Ediz 'Hun 'un "üz hareket
lışırsın. Bunun püf IJoktala~1Il1 da
lerivle
taıuuılarruştmı.
sağolsulJ bu dergiler sayesinde
A ğı ~ç la ra sarılıp bakışarı
öğrenmiş olursun. Erkek yan ge
bir ka d ı n ve erkek birbiri
lip yatar. ama seli. önce onun
n . i'ı ş ı k deıııekti. Biiviik
dikkatini çekmek. onu cez lıe t
an lar çekilmeden ka'vıı
nıck , sonra kendine aşık etrnek
ş u l u ı u zd ] . Bu aşk tanınun
ve son unda da bağlılığıııı sağla
dan derailerili
öareıilerinc
mak için cansiperane uğraş dur, o
L'
Ll
geçtilii biraz biiviiviinre.
ne istiyorsa Olm yar! N cy m i ş
":\erenizc ne ~ i y ip 'ııe ta
efendim , erkek bir aşık oldu nıu,
karsa n ı z . nasıl kokarsauız
çocuk gibi olur, şefkat ister, ba
Iı a n gi tip erkekleri nasıl kendinize aşık
kım ister, kadııı verici taraf olarak bun
lara katlanır, karşılığında göreceği en
eders inizTer başladı. Hem Türkan Şo
büyük ödül de kıskarıılrnak 01111', çünkü
ray gibi bakıp onun kadar temiz duygu
lar ra şıyacaksm . hem de ~jjzel ve seksi erkekler bövledir~
yerlerini " ye ı er i kadar" çekici hale gel j 
A~'şe: Saıı ki iilll'l·dı'ıı lı i-~t'I ı ıı i;ı iiii ya ıla
rip ~i l H' gerektip:i kada r gii~ l ı ·rcı · ı · biı ı. O lıeu i I w k l ı' , enlcri bili, on ii u-un i ır i h i .
za munla r a k l ı m ıl un hnfif hafif " ~ I l'dm r
ben la ı -n h a şrau rlavrum ş biçim lır iıı i .
mııyum bunl arın hepsini yapmaya? "
Ancak bilerek yapılmış bir şey değ i l b ıı.
sorusu geçmeye başla m ıştı. Bu arada
K a dın kimliğini en baştan reddedip,
viioutsal geli imimi de tamamlaıııış ve nıiiıııkiiıı oldu ğunca insan olarak bak
erk eklerle ufak ufak hakı şuıalara başla
1111;;1111 her ~I'W. latı'n "ık s ı k 'ı-rkek gi
bi kaıIili' d;'ı:lcrdi hana. Illi viii'dı'lı okı
ınıştun zaten . Kafanıdaki aşk tunuulu
rıvla "Taıuaın işte aşığıili" dediğiıude on
gerek. Kaçan kovaluınr Jlli~ali. siz 1lI1
larla uğraşıııadığıııız da, prim vermerli
altı yaşuıdavduu. Sevgilim beni hemen
sahiplenıneye ve deneılemeve başlamış
ğinizde, onlar sizinle uğraşıyor. siz ii ır i
çekici bir hale geliyorsunuz. Neresindeu
tı. Halbuki benim aşk tanıııııma hiç de
bakarsan bak , bence aşk bil' çe ş i t savaş ,
övle sonsuzluk falan verleşmerııişti ne
J ense. Bu yüzden kaf~mdaki bütün ro
havaua her şev bir çeşit savaş zaten . Ve
fa;'la prim vermediğinizde, bu savaşa
mantik du'nnnları gerçekleştirmeye ça
hş u n ı , hepsini bitirdim ve ondan ayrıl
bir artı puarıla girmiş oluvorsuııuz.
ıluu. Doğrusu işin " a ş k " kısnunı pek
Eylül: Beli aşk konusunda şartlandınl
scvmemiştiuı ama vine de daha sonra
mış oldıığumu lise birde farkettim. O
zamana kadar her snnfta bir sevgiliın
birçok kez aşık oldıim tabii.
Bur çin: A~k deyince benim aklıma ön
oldu ve ben, o ne diişiiniiyor, ne lıiss edi
ce ilkokul aşklanın geliyor. Flört bek
yol', başkaları Ile düşiinür falan diye hiç
lentisi falan yok, ıılvi bir aşk bu. Sen sormarlım kendi kendime. Beli aşk ko
onu seviyorsun. öyle şartlaııdığıu için . nusunda. ilişkimiz koıııısııııda ne hisse
gidip ona sövleyeuıivorsun tabii, aıııa divorsaıu , onıın da hissettiğiilden emin
ortak , lır k a d a~ la rınız a söylüyorsunuz, dim. Ama bir gün aileuıe şikayet gitti,
onlara 'onun da seni sevdiğini söylerse. kızuuz erkeklerle gezip tozuyol', ona sa
birbirini seviyor oluyorsun, o kadar.
hip çıkııı diye. Benim içiıı yaşadıklanm
o kadar güzel. o kadar lıoş şcylerdi ki,
l lev
"ençlik dereileri
sa
_ Cii!
. ' Free o"ibi to
t'
beni bu yüzden suçlamalarıın kaldım
ğols ı ııı; bıı kadar kolay birşey olmadığı
m çok geçmeden ortaokuldaykeıı öğren madım v~ intihara ıeşebbiis ettim. Bıı
dim. Ilen zaten küçük bir kasabada va
sefer herkes oııa olan aşkımdan , aile
şıyor olduğum içiıi bu dergiler bizinı'ıs
tanbnra. modern dünyaya a\~ı1an kapı
l a rımli gibiydi. Nasıl özgiirlükçü olu
1 ןil 1'. ncgiyilir. nasıl lIlakyaj yapılır filan
bize onlar öğrNjvordlı. Onlar ne vazarsa
k u raldı., kıu~ıınd~ı. Şimdi bakı\'o~um da,
büyük ler için çıkarılan dergil~rdcn hiç
bir farkları yok. Bir defa cckid buluıı
Illası VC' aşık' olunm a sı gereken erkek ıi
pi hile h a \>t aıı belli, erkek dediğin y a kı
.klt 0 \ 11 1'. pa ralı olur. iş i ıı d e ba şa rılı olur

Ebru: Ben
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min bu ilişkiye karşı çıkmasından ken
dimi öldürm~k istediğimi saııdı. daha
doğnısu, bundan emindi herkes; kimse
yi 'aşkın kendisi' uğruna öldünnek isre
diğimI' ikna cdcuıediıu. Dünyada hiç
kimse beni aulavamıyonlu. Sevgilinı de
oıı un uğruna ô l uı e k istedim diye iyice
bô hiirlcnuıeve ,

u k a l a la ş m a ya

başladı.

Bu noktada anladım ki, seli ne yaparsan
yap, karşnulnki kendin e bir pay çıkan
maya çalışıvor. Yani o zamana kadar
aşk' konusunda benim hissortiklerinı bir
duygu yoğunluğu, coşku ,
tutku falanılı ve kar"'" .
şnııdaki için ık ay
nen öde sanıvur
dum ~ıııa ıııı '~
g ı')' ii, Iı, ı1 dH I 
; ii i ~. .() Li i Iı~n
so n ra k i

lt' ..

.

'" •

..

ilişkileriınde

bundan yola çıkarak hep
bir mesafe kovdum ama bu sefer de
"Kendini ona adadı, başka kimseyle
onnııla oldıığu kadar vakınlaşnnvor,"
dediler.
Burçin: Rir keresinde hir kurika tiirrle.
köpek gibi tusma geçiril miş bir kad ı n ve
onu elimle tutun bir erkek vardı , yaıım
daki yazlIIili başlığı da . ..Karlım köpek
leştirnu-nin 100 yolu idi."
Eylül: Kendine güvellIJlek gerrk. Sade
ce kendiniz olduğunuzdn. davra nı ş l arı
ııızm onu memnun etmek için dl'p;il.
içinizden öyle geldiği için. vani

k, 'ııdjıı i ~ i

1111'11 111 1111

,\r~ı': . \~ ık 1111 11' ol ılHlz

1·11111 ·1,.

iciu ol ıl lıi!lı l1 a

ina ıı d ıi1l1 l1 z

ı1 lnll!! lı l1z ıl a.

her ,,;ı 'y

k':ır~ıı ı ızı lıı kiııi ı k h u ~ ıa

inan 
' 0 1,.

kur

1

ıı ; ı ;'tla i ; ı d r ıı j 'Iı I(' , ' k, ' ııd i ıı ı i z i

dil .

\

~ O l' ~ ıı lı l\ ıı n ı z .

11l' 11I

tiı' ucuna

~ 1Zl\ 1 \·1: IıI · tl l ' I I,,; I ' 111'1' ılI'g a l if
\(iıılrr gi i rii ,o rı ı z . Bir urka

\
fark ı; 0111\01'. Beli t'i· ' h i i i i i ı ı
u-l. la rda ifk a l t ı a\ tutku dü
; l a ~ lı 11 ~ı' ç e ı ~ ;rÜIl ~ " \ ~ i l i s i ıı i ıı
ıı ;·ııı i . \ ' O ğUIl nı~aııılaıı bir
uvu rkeu ı'o k ziizcl "i i r iiıı d ii 
ı lii u e m
Im j ö;lI'lıldt' dik
ğ i i ıı ii ,.;ö ~: ı t~ dr K e l ~li si çok
'
.
)
çirkin u yIII'nıu ~ . Uyurken ııa
katli H' J1l('~Hfr·ıi olmak !!e
\
; ~''--;
.i
s ıl gö ı ii ıı d üğ ü ıı i i nerden bili
rek, kendini, bek lentiler iııi.
uma ç l a rı u ı ünde tutup. l ıir Hülya, 25, çalışıyor \ 'O],~1lI1 bir defa? A sı ınd a I'{'
kekler sende taviz vermez bir
mesafe koymak gerek. rple
rin dilide dura cak, kupurmava caksıu , tutum gö ıi i l ii r s e ya kabul ediyor ya da
hatta onu e ği t ıııe y e , senin u ~nıııa emek bırakıp gidiyorlar. Bazıl arı da eğ i t i l rııe ye
sarf ettirmeye çalış a cak sin . Diirüstlü a ç ı k . Bir f' r k e ğ i önce eğ i t i p sonra o ıı a
ğii n , iıı san cıfıı ğm suistimal ediliyor son aş ı k olmak gerekiyor galiba. "Happv
Kılıhık " dive bir tabir Yar. Benim bir
ra, s ô ı u i i rii l me ve b a şlıve rsun. Halbuki
sevgi l i ııı öyleydi. Beli on d a ıı daha fazla
. 1'11 hir ş evi kabul etmedikçe. ne olursa
olsun. o sana davatıl amaz. Bir ki şilik ça o k u m uş t u m. daha bilgilivdiırı ve birçok
konuda fikrirni soruvor, bazı konularda
ı ı ş m a s ı nı evdaua geldiğini çe v re r rı de k i
k' dınlarda sık s ı k görüyorum. Çok dik b aııa d anışm adan h i~ bir karar alıuıvor
du. Genelde böyle dunnularda erke'kler
a ıl i ve özenli olmak gerek. B eniııı son
'l'\'gilim bana çok d e ğer veriyordu, bir bunu telafi etmek için k acIıııı b aşka
yönden ezmeye kalkar ama : Happy Kı
j r i ııı i z e aş ı k t ı k ama s İİ re k l i olarak beni
lıbık "l a r tmnm "erecri övle deo-il. Bir
~ a nıı n n a konunııına itiyordlL giivenimi
1:'
t'
.
"
bakı ıııı , bu efei' beli gittikçe ukal al a şı
' a rs ııı a ya ı;a lı ş ı y o r d ıı sanki. Ş II l'a n ı;ok
hüyük. ş ıı ra n çok küçük, y aş ı ıı a göre ' vol' ve o n ıı eziro rum. Hak l'lse lı de el
; ıw s ı~ n de o rol~' b üriiııii yorslıl1 . .\e hak
da vraı ıı ş l a rı ıı şö y l e yerli. ş ö y le ~'('r~iz.;
anki as l ı n d a IJen b e ğenil e c ek birisi dc kım var buna ? Haııi e ş i 't1ik ~~iydik ? SıUl 
ki erkekler v ö n le n d i r i l n ıe k t e ıı hoslallI
~ilıı ıi şi ııı de Iı ııft'd ip o beni b e ğeıı ıııi ş gi
bi. Çok ra h a l sı ~ oldııııı \'e bu yüzden de yorıııu ş gibi ~e l i yo r bana. i\ ı~ de ols'a 011
lardan düşiillllH'le ri çok fazla I wkl enıııe
av rı l d ı m ondan. Ama IJlIııları ona sövle
ı ıi ğ i ın d e f,' ok ş aş ınI ı.
.
mi ş. egenlf'1I olan zal eıı oııln r. Dii şiiııe
cek en önemli ş eyl eri kariyer., ama ka
dmlar ezilivor Ye i l iş k i ler ü ze r i ıı e ci aııa
fuzia kafa ·\' orııv orlar. Erkekler de bu
iiull fa r k ııı d u y~ k adıııl arın o ıı l a rı Y() n
l e rı d in ıı es i n e sadece iziii veriyor d eği ll e r.
hatt a jhıiva,,~ hile duvIJvo rlar.
Hur 'in: 131·11 iiııi\"t'r~ 'i ıe~ i · lı a ~l a 'ı~ ıııııl a...
[ıuııuııı ı1I'ılinı . ıırtık lıiwrar:ik ili kiler
döııcmi bii ıi. Bıı ii z ~ür or
tamda herhalde l'~k e k Je r
de e ş i tl i k ç i d ir. A ~ ı k 01
dıığuın erkek sa ıı a t 
çıvdı ve hiç de öll
e ~kil erd eıı daha
eşitIiklj~i falan de
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i i l'l 'ıir ıı

~ i i rr ' l' i ı ll'

ka ıkı d a

11 11· 1,.

j "; l ('di i:!iıı i ~oıı r ad a ıı a ı ıl a d ı k aıııa

lı ulun uv ordu k nv ırulur. ın. ılzr -nn - oluvur dil. Ht·l ; d ı ' Sl1I\ H I ' ~ apabiliriili ıı ı ıı a ki ıı ı ,.; (' s ı r f ha nu :ı sı k o ld ug ıı iri n kuhv« gı, ti-

a ll l ll ' l l 'r i lı 1;1'1' dl·dij!i IH· harfi l u ı rf i u « 11\
ııı a u l ı ı ı ıı or i s l ı ' . hilir-Iuiz!
Avse: Tabii. l' ı -i- I' k l l' r i ıı duru mu da zor.

ka fas ıı la [ul a t u u v u ru u ı .

ıu c ];

rip h i zıne! eu nivor, w·lir,.;;· dı' 1)(' 11 onun
IHI İ ı uk k ı ken
di ın dl' g örıııiin J r ; l lıı amu u giil'iinJrdu.

i is ı ii ııe i i sıliik 'hir de k ar lı f· ı k' ı vo r 'I ıı .
Hülya: Benim yu~ad ı klaı :uıı' da buna
a şkr an b eklen ı ih -riu ıi ı ı ve nş k ı n kendisi
nin ne kadar fa r k l ı "n k i' o l d ıı i! lı ll 11 giis
rerdi. Havatııııııı e rkı~~ i olduğlı ; 1ı 1 s a ~ ı d ı
ğım ada;ndaıı a y rı l d~ ı ın d a ~ ı beri a ş k a
olaıı i n a ıı c m n k avlı ert inı ve bu hcui çok
rah a tsız ediyor. Bana yazdı ğı şiirl er git
gide azaldı , daha az c oş k u l u olmaya
ba şl adıla r, sürpriz lı ediv e. 0i1u senl i ğ i n
için o n ıı ıı sevd iğ i n i ya p ına dönemi falan
da bitti, e le ş t i r i le r y apı cı d e ğ i l , yıkıcı 01maya ba şl adı. Sonra bir de baktım ki
beı ; i bu ad anı n ba ğl ayan tek şe y alı ş
kanlık. Halbuki ben Ile güzel a şkı bul
ınu stuırı \' L ~ havaunun sonuna kadar
ol1l;lıla ııı u tl u k ~la caktllll . öde s a n ı v e r
dııııl. Şiıııdi ne zaman biı~iıı;kıı hoşİan
s aııı , yakıııla ş saın , h e yniııı ye kalbim
kırıııızı alarma geçip. onu lIzaklaştı r
ıııak için elleriilden ge l t ~ ıı i ~ a p ı y o r l ar.
A şk bir y anıl s anıadı r zall'n. iir şimd i
tekrar a ~ık olııp yiıı e k eııdiııi ezdirnw
men' calı şacakslIL Il e gen·k vnr. olur
otu'r c1 u g n lı yerde. a şık o l ma d a ıı da s a ııa
keYif veren hir siirü u ğraş ıı ı var falan diye' dü ş ü ıı me ye b a ş\ı~ · ;)ruııı. llükmetme
Ilıck., Iıiiknı e dilm em ek., hiy era rşi yaratll
m a sına izin vermemek, kim uğra şa cak
bütün bunlarl a? Zaten en baba a şkm
bile iki seneden fazla dayanın a yacağıııa ,
y ıp ra mp i' k i yeceği n e , bu arada beni de
hol bol y ı p rıı l a ı · a ~ ıml. a 1ı :ı k a nlık haline
gel eı ' 'öiııe imUl ıyoruııı \ ·1· mııhtemel o
adayla.. l ti ı; gö r iiş me ııı e y i tercih ediyo
ruııı . ale yand a ıı, i1i ~kil (' ri m i n sadece
Sm Lu ii U anJ ~ mlandırdı ğımda hiç bir baş
lan gıı; yaş a yaııı a yaeağllJll1l da farkl1lda
~ 1ııı. Btihar geliyor, hormonal bir ger
çekiik, bir ihtiyaç da var orı ada ama ı; ok
yılmı ~ıııı. :'il' dürıüy or dunıp dururkı ~n
se n İ , ue gerek Var a şık olınaya diyomm
ama dülten bir şe y le r devar üıt e .
Ayşe: Aşkm hormonal y a ıı ıı ıı ıı da en az
ş a r tl a n d ı rm a kadar önemli olduğuİıa
inanı vonıııı beli. Bu Iıorııı nıı meselesi
yüzü;ıdl'n a ş k vi' cin selliğiıı de a y rı la
L
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zoru urlalar. Bazeli diisiiniivoru m
da. eskirk-n lll' kadar koluvnus. 1;('kl..r
mi şsin talibin çıkan u ku ı ia r. :sonra da

helalim buvuı u s dive bir ada mla hera
her olup ona u ~ ;k o İ d llğ ll ll 1l sau ı n nı ş ı lll .
Şi m d i güya cinsel özgiirliik var ama ez
me cz i l u ı « siireci haleli d evanı edivor,
üstelik daha da karına şıkla ş ara k . '1<: 1'
kekler her se v iş ı ne de n sonra kendilerini
hirisini Yb c c crnıi ş " gibi lıi s s edivorl a r,
ôvle ş a r t l a n d ı n l d ı k l a n için. A şık oldu
ğ i ııı birini becermek a şkın kutsallı ğına,
y ü cel i ğ i ne fiilen ayk ırı o l d uğ u için de
bunda n ka ç ı vo rlar, bıı kadar basit ! Bir
zamanlar benim de
c i n s e ll iğ i i st emev erı
bir ili şkim oldu. Er
k kler cinsellik ve
aş k ı gerçekte n çok
keskin avırt ediyor
l armı ş gibi geliyor
bana. Dante de ilahi
k o ın e di vi a şık olduğ u kadı'n öld ü ğ ü için
y a zmı s . Bu a skııı
platOl;ik olması' il
ham k aynağı olıııu ş .
Ebru: Bn "erkek gibi ı ~rk('k '" lannııım
ister istemez biz kadııılar da if> IIc şt i r i y onız . Dergilerden erkc'k ıavl a m a sana tıııın çeş i tl i yo ll a rı n ı üğre n i rk eıı k afa ın 

da bir erkek tanıııu o l u ş ıı m ş ı u be n i ın :
Sesi gür., ci edi ği n i ya pıım ıı , c lra f ııı d a
s a ygı uyandı ra n . diirüsl. s e r ı amu sen
o\ıııa sın a rağ men çok IIIIZik, k a d ın nı 
hundan aıı ıayan (111'1' n a sılo l a cak. a),
uzıın boylu falan i şl e . siz de bilirsiniz.
Se vgi l i lc ;' i nı de ıı biri b ıı i ı;o k ~a,? l1t mış ll :
benden çok daha duygusal. film seyre
dip ağlayan , bana habire ihiJutlar edip,
s ı k sık ilan-ı aşk edeli bir adam. Allah
allah, şaş ı rına k t a ıı da öte, yılı şık. ya p ı ş
yapış bulmu ştum o lıı ı.. J l i ç de erkek değ i l d i. K a\' gal arı
ğil di benim için. Şimdi düş ü ndüğümde
mızda
bile
gii ı üy o mm . Dayaıılan erkek lanımına
k arlı ol aıı o
n a sıl da sorgusuz sualsiz boylIII c ğiy er
oluyor du ,
mişim. Kendi duygularımı tmumlamayı
ve tartma yı çok son ra l a rı i iğ rcııdi m . Ş ıı
anda da .ışığım , görünce içimilitreten
nıayaeağıııı düşüniiy orsun .
bir adam var, onun gö rüş le ri ne sa ygı
Burçin: Evet ama burada da k adın ve duyııvorum. Ama labii ki bu adam da
erkek şartlandırıh yor. Örıı eğiıı bizim t oplu;nuıı erkek t anıml arıııa ııy m a ya n
kasubarla aşık çiftlerden erkı'k olum ,biri f,'üııkü ben özgürleşmeye ç alışan bir
e i ııse ll i ği n i ba şk a kadııılarl a y aşard ı. Pı
kadınıııı Ye o b eııi desteklivol'. Beııc e aşk
nı pml bir aşkı cinsellikle kirletmeıııek zapt-ı rapt altma a lı ıı ı ııa ~ . Almırsa aşk
i çiıı . 'Gerçek aşkta r.i ııse ll iğe yer y~k .. , olmaz.
.
Seli' masumsuıı ve övle kahnuh sm. sanu Hülya: Beıı c e öyle değil i şıe. Seu şan slı
ö yle bakıyorlar. As h ; ı d a erkekler de a şk , 5 1 i ~ öyle bir adam a delik gf'lnıi ş sin , bi
konusunda ş a rt la n d ırı l mı ~ ve lııı yüzden' niz da e ğ i ı m i şs i n d i r herhalde. Ama aş k ı
oularm i şi de zor. "Erkek gibi erkek" 01- . ' ~~ p't - ı mpt a lt ın a almazsan bu sefer o
i
mak z oruıidala i. Arkada şları ne der ' " şe n i zapt-I mp! ahilla alıyor, feleğini ş a 
l
,
.
.
.
sonra? Bıı tiir ş eyler bazen bi.linç,, . şın,Yo, rsun sonra. rli şki bağıml l lı.ğl diye
altma itiliyor ama yine de var;. ' hir ~ e y , va r psikolojide ve bu yiizıhı te
~.
~~........- Hülya: ~ ~ııiın esk! ~ evgilin ~t~ . t~ ı ~i . göI'e.n kadıııla r var. H.epsi de kendi
c. tt-;-+--_. _.
/"~ .
~ ~ ,~.ı~ıı e s.ı " t~ r k e ~ g ı b ~. e.~ · k~k lı ~ ' kı~ ı h k l ı~ rı.n den a.şk v: . s ~vılın ek uğruna
•
.
g ı ogretırk eıı "SCil bııyu yll nt: e , fazla t avız ve rd ı k le rı 11,'111 . Aşk aslında
<jII
~
aş ı k ola cak sııı ama o kı zı çir:ek on aylallına, kabul edilme, beğenilin e gi
....-;;;? .
gibi kopanııadan koklayacak
bi ·hazı temel psikolojik ihtiya çları kar
•
sm" d e l1ui ş de s n'~ ili ın o za şı ıry o l' nma her ş ey gibi ıı aliba ö nı m da
manlar küçücük bir ll JCuk ola fa zl a sı za rarl ı çiinkü bıı s eft~ r lıe ğenil
•
rak hiç bir şe y aıılayanıaznu ş . mek ve o n a y l a ıı nı a k uğruııa temel özelÇiçı ~k k oparıp verehilir miyim
liklerindeli va zgc f: ehili yo r s ı ııı ve y ı p ra
•
• bari diye s o ru rıı ıı ş o da . J Tc de . 111 VOl'5 ii 11•
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Kediler ba
Sevgili Yeşim, Pazartesi nin Mart
sayısında "Kedi Kadınlar" başlıklı
yazını keyifle okudum. Sana son on
beş yıldır, hep bir, iki veya üç kedisi
olan, kedi ilişkisinde hayli deneyimli
bir kadın olarak işin farklı bir yönünü aktarmak istiyorum. Yazın pek
hoş, hoş da "politik olarak doğru değil", ayrımcı bir bakış açısı hemen
gözleniyor. Yazıda hep sağlıklı, enerjik, genç kadınlar ve onlara uygun
düşen kedileri tanımlanmış, sanki
Holywood filmlerindeyiz. Hani yaşlıların ve hastaların hakları? Onlar
dışlanmış. Yazıdaki kediler birer ideal. Gidenler yavaş yavaş sahibelerini
yalnızlığa hazırlayarak gidiyor. Sahibeleri de serbest iradeye saygılı ve
kedilerinin kendilerini terkine izin
veriyor. Durumu ele güne karşı ortak
bir kararmış gibi sunuyorlar.
Ben olayın bir başka yönünü, halen başımdan geçmekte olan bir kedi
ilişkisi ile somutlayarak aktarmak
isterim. Benim on bir yaşındaki yaşlı kedim ibiş yemeği ve gezmeyi se
ven, bağımsız, hatta arkadaşım
Deniz'in deyişi ile bilge bir kişilik. On bir yıllık olmasına
rağmen son aylara dek
ideal bir ilişkimiz vardı. Ben kah iş gerekçesi
ile kalı bunalımdan evden
uzaklaşmak istediğimde benim "iş gezilerime" karşı çok anlayışlı ve kalender davranırdı kendileri. Döndüğümde mevsim kızgınlık dönemine denk düşmezse, sevincini belli ederek benin sevindirirdi.
Yokluğumda ekmeğini Cihangir'de
yıllardır özenle kurduğu diğer (çoğul) sosyal ilişkileri ile çıkarırdı. Aynı şekilde, o eve üç beş gün uğramadığında ben de üzülürdüm ama eşit
bir ilişkimiz olduğunu düşünerek dır
dır yapmazdım. Erkek egemen düşüncelerle yetiştirilmiş, feminist bir
kadm olarak ilişkimizin eşitlikçi, bağımsız ve salt olumlu duygulara dayandığını gururla düşünürdüm. Sevgili Yeşim, senin yazındaki kadınlar
gibi, ben de kendimi bağımsız, enerjik, genç ve hep genç kalacak bir kadm olarak tanımlardım.
Gel gör ki, bir gün ansızın yanılgı sona erdi. Benim imajım küt diye
değişti. Üç beş ay önce o iştahlı, neşeli ve hayli kilolu ibiş zayıfladı, iğne ipliğe döndü. Neşesi kaçtı. Aslen
doktor olan ben, bu durumu üzgün
ve vakur bir biçimde karşıladım,
onun çaresiz bir hastalığa duçar olduğuna ve yakında öleceğine karar
verdim. Bu süre ne denli kısa olursa
dunım ikimiz için de o denli kolay
olacaktı. Ne yapalım, o artık yolcu
idi. Dile kolay on bir yıllık bir ilişki
ama evde bu günler için edinilmiş iki
genç kedi yedekte beni teselli edePAZARTESİ 18

cekler. Kısacası, duygusal yönden
güvencedeyim. (Benzetmek gibi olmasın hani erkekler ikinci eşlerini
genç alırlar ya. Aynı mantık. Tek
fark kediler bize bakamaz. Kadmlar
da bakmakla yükümlüdür ve bakılma beklentisi olursa onların benlik
duygulan düşer, ille de bakarak güçlü olacağız.)
Fakat evdeki pazar çarşıya uymadı. itiraf etmeliyim ki, durum benim beklediğim, hatta planladığım
(bilinçaltı filan değil açıkçası umduğum) gibi gelişmedi. Doktor olmama
karşm hastalığın adını ancak üç avda koydum. Tanıması hiç zor olmayan ama ömür boyu itina gerektiren
bir hastalık; şeker-diyabet. Ben
Ibiş'e diyet ve düzenli bir yaşam gerektiğini nasıl anlatacaktım?
Bu arada ötenazinin erdemleri de
aklımdan geçmedi değil. Lakin, bu
tür bir kararın suçluluğunu kaldıramayacağıma karar verdim. Daha
dolaylı bir yoldan paçayı kurtarmayı, onu bol bol yedirip "mutlu bir
biçimde" hayatını kısaltma hainliğini de düşündüm. Ama gerçek gerçekti. Inkân mümkün değil. Olanlan kabul etmem gerekti. Hayatımız değişmişti.
İbiş'in beslenme bilinci,
diyet kalori kontrol bilgisi
yoktu. O artık Insulin iğnelerine
bağımlı bir kedi olmuştu. Ben de
onun Insulin yapmaya, diyetim düzenlemeğe bağımlı olmuştum.
Aman allahım, yalnız ve bağımsız bir kadın bir anda sabah sekiz
akşam sekiz, iğne saatlerinde evde
olmak zorunda idi. Ben sık sık seyahate çıkan, kedisinin gereksinimlerini düzenleyebilen enerjik ben bitmişti. Kırk yıllık bir evlilikte ansızın
yaşlı ve bunaınış kayınpederimle yaşıyordum sanki. Yeşim'in yazısındaki genç ve enerjik kadınlar sınıfından çıkarılmıştım, açıkçası atılmıştım. Zaten menopozun eli kulağında, son yıllarda çöküntüye de daha
kolay girer olmuştum, ibiş birden bire beni kendimle yüzleştirmişti.
Bir ay sonra: Bilmem okurken
dertlendiniz mi? Neyse, üzülmeyin,
ilişkiler yeniden yapılandırıldı. Kedi
dostu Gülsüm başka bir ilaç getirdi.
iğneler günde bire indi. ibiş ve ben
duruma intibak ettik, keyfimiz hiç
fena değil. Yeni Cihangirli Bumin iğnelerde destek olacak. Emektar Fatma devrede. Fatma da bir kadın. Benim seyahate gitmemi engellemek
ona çok ağır gelir. O, bu suçluluğu
kaldıramaz. Bayramda seyahate çıkmama izin verdi. Zaten Ibiş'i çok sever. Bana yol göründü, hele bir gideyim size ne yol hikayeleri yazacağım.
Şahika Yüksel

Kırkında azanı...
Daha kırkıma varmama üç kocaman yıl olmasına
karşın, benim sevgili arkadaşlarım -galiba beni
yüniHendirmek için- hep bu sözü söylüyorlar.
ıllardır çeşitli kimselerce -isimleri lazım değil- denetlenmiş benliğim,
otuzlu yaşlanmın sonlarına doğru, özgürlüğüne kavuşup yemyeşil çimenlerde oraya buraya koşan kısraklar gibi adeta... Tabii ki bu duygum
ne gökten zembille indi, ne de ilahi bir mucizeyle oluştu. Her zaman bu
duvguyu taşıyordum ama ortaya çıkartmam ve görebilmem oldukça
uzun zaman aldı. Yüreğimde ve beynimde uyuttuğum şeytanım beni bu
yaşlarda sürekli dürtmeye başladı. Mini etekler, allı güllü fistanlar, zibidi pantolonlar giymem de hep bu yaşa rastladı. Ama onaylanmaya, denetlenmeye ve kısıtlanmalara alışmış olan ben, bütün bunlan yok edebilmeyi demeyeyim de en aza indirebilmek için çok uğraşlar verdim, çok
acılar çektim, hâlâ da yaşamaya devam ediyorum.
Gördüm ki sadece kendim için yapmak istediğim ne çok şey var. Ama
yaygın görüşe rağmen asla bir gecikmişlik duygusu yaşamıyorum. Birikmiş isteklerim var ve kendimi oldukça iştahlı hissediyorum.
Yaşamım boyunca benimle birazcık bağlantılı herkesin istediğini
yapmaya çalışıp, kendimi hiç mi hiç önemsememişim. Onlann mutluluğunun kendi mutluluğum olduğuna inanmışım, inandınlmışım.
işe hiç gereği ve zamanı değilken pembe bir bisiklet almakla başladım. Binmeyi bilmiyordum ama hiç önemli değildi. Uzunca bir süre hayranlıkla izledün. Yakmlanmın ve beni düşünen arkadaşlarımın "Düşüp
bir yerini kırarsan bu yaştan sonra zor iyileşir," sözlerine fazla takılmadan kendime sadece çocuklardan oluşan bir bisiklet grubu kurdum. Bir
süre sonra hep hayal ettiğim gibi, rüzgârda saçlarımı savurarak sürüyordum bisikletimi.
Sanki benim için bir dönüm noktasıydı pembe bisiklet. Bu başarım
beni kamçıladı. Gerisi çorap söküğü gibi gelmeye başlamıştı. Daha önce
bir biçimde başlayıp kendi isteklerimden daha önemli işler yüzünden tamamlayanıadığım, ertelediğim isteklerimi teker teker gerçekleştirmeye
başladım. Son olarak kendimi saz kurslarında buluverdim. Daha önce
yaptıklarıma ahşan arkadaşlanm ve çevremdekiler yeniden konuşmaya
başladılar. Bu yaştan sonra sanatçı mı olacaktım? Kırkından sonra saz
çalmak da neyin nesiydi? Bense tüm bu teranelere gülüp geçerken yeni
projelerimi anlatıyordum.
Etrafım sürekli yaşlanıyorsun diyen ya da ima eden kişilerle çevrili
durumda. Yaşımı ve yaşlanmaya başladığımı anımsatmaya o kadar hevesliler ki, kazara bir tarafımın ağndığım söylemeye korkuyorum.
Ah şu yaş takıntımız beni öldürüyor. Neden kendi kendimizi sınırlıyoruz. Yaşımıza uygun görülen giysileri hatta renkleri seçip, davranışlarımızı da uygun görülen şekle sokmaya çabalıyoruz. Yüz metreyi bilmem
kaç saniyenin altında koşmak gibi bir iddiam yok ama neden istediğim
ve yapabileceğim her şeyi denemeyeyim. Bütün bunlan yaparken hayatımın hiç de kolay olmadığım söylemeliyim, işim çok yoğun ve yorucu.
Hafta sonlan da dahil sürekli çalışmak zorundayım. Ama bütün bunlara rağmen bu yoğunluk beni yormuyor. Tersine arkadaşlanmm çoğunun
dudak büktükleri isteklerimi yerine getirirken daha da besleniyor ve
canlanıyorum. Eee, hiç de gecikmiş sayılmayız, ne dersiniz?
Nurhavat, Ankara

Annemsiz çay saati
düşünülemez
Kavgalar, gözyaşları, pazar günü yakılan
banyo sobası, yıkanmış çamaşır kokusu,
ödevlerimi yetiştiremememin kalbimi boğan
sıkıntısı değil, arada bir yaşadığımız çay
saatleriydi annemin evini ev yapan.
lardeşim geldi istanbul'dan. Ne
I zamandır görmemiştim. Nasıl
I sevindim^Ceee uykudan ağırlaşan göz kapaklarımıza
"uıat uzattığımız bir sohbettin orta yerinde, "Abla,"
kdedi, "Annemin çay saatlerini
hatırlıyor
musun?"
Aklıma nedense reçelli ekmek ve süt geldi, ikisinden de
nefret ederdim. Ama annemin
çay saatlerinden asla. Bu saatlerden hiçbirinde reçelli ekmek ve
süt ilişkisiyle karşılaşmamıştım
çok şükür.
Eğer annemin keyfi yerindeyse, dışarda yağmur varsa
(Eskişehir'in yağmuru da, soğuğu kadar ünlüdür) ve biz ödevlerimizi yapmışsak... Annemin bütün işleri bitmişse... iki yaş küçük kardeşim Ayşegül'le kavga
etmemişsek, yaıü yüzümde tırmık izleri, ellerimde onun saçları yoksa... en ufağımız Gülten
uyuyorsa ya da en azından ağlamıyorsa... mutfaktan gelen dayanılmaz vanilyalı şekerli kokuyu duyardık.
Mutfak kapısından başımrzı
uzatıp sorardık anneme "Nazan'ı da çağıralım nıı?"
Annem hiç "Havır," demedi
bu soruya ama nedense "Evet"i
duyunca sevinir, iki ev öteye koşuştururduk.
Yağmurun ve çaydanlık sesinin verdiği huzurdu sanırım bizi
her zamanki gürültümüzden
vazgeçiren. Toprağın ıslandığı
zamanki neşesi; yani kokusu kekin, çayın ve en önemlisi annemin evinin kokusu. Bir de elimizdeki sıcaklık. 0 zamanlar
ben bu yüzden sanıyordum, ama
değildi. Değişikti. Masa başından ya da daha keyiflisi, yer sofrasından. Onun başında hep birlikte oturuşumuzdan, sessizlikten. Bütün bunların hepsinden,
bir de kendimizden. Huzur demekti bu benim için, ev bu demekti. Kavgalar, gözyaşları, pazar günü yakılan banyo sobası,
yıkanmış çamaşır kokusu, pazartesiye ödevlerimi yetiştiremememin kalbimi boğan sıkıntısı
değil, arada bir yaşadığımız çay
saatleriydi annemin evini ev yapan.

Bazen babam da katılırdı çay
saatlerine. Bir gün önce eve gelmeyişine bedel aldığı izni kullanmış olurdu. Babamın "uçuşa kalması" bu yüzden geçirelecek bir çay saati
Bu sayfaya
müjdesiydi bize.
yazan,
tanıklıklarını,
Sonra biz büyüdük,
deneyimlerini,
kentler iyice küçüldü.
ilişkilerini bizimle
Yaşadığımız evler, gezpavlaşan
diğimiz sokaklar küokurlarımıza
çüldü. Evlere sığamateşekkür
dık, taşra kentlerinin soederiz.
kaklarına
da.
Evden
uzakta olduğumuz zamanlarda yeni güzellikler bulduk.
Annemin işleri azaldı böylece,
çay saatleri için vakti çoğaldı.
Ama bizim için eski tadı yoktu
çay saatlerinin. Çocuk değildik,
dışarda kocaman bir dünya bizi
bekliyordu. Keşfedilmemiş, el
değmemiş. Kekin yerini dışarda
yediğimiz hamburger alana kadardı annemin çay saatlerinin
ömrü.
Şimdi aradan çok zaman
geçti. Ben çok yakında otuz yaşıma giriyorum. Yılda en fazla
birkaç kez birleşiyoruz çay saatlerinde. Bu kez
herkes herkesi
anlıyor artık. Ailenin bir araya
gelmesi her zaman ele geçen
bir olanak değil,
bir şans ve bu
şansı iyi değerlendirmek gerek.
Bir sürü yıl
aşmışız, yollarımız
ayrılmış.
Her kardeş kendini başka türlü
tanımlıyor artık.
Babamla giriştiğimiz vatan hainliğimi konu alan tartışmalar bitmiş. Beni görünce asi kızı değil,
onu ne kadar özlediği geliyor aklına. Ben annemin margarinin de
haklı olabileceğini anladım.
Ama aramızda bir kuşak bulunan en küçük kardeşimin, Gülten'in de haklı olduğunu biliyorum, o kadar da büyümedim.
Anlayacağınız çay saatlerinin
öyküsü hepinizin bildiği şekilde
bitti, çoğunuzun yaşadığı bir büyüme öyküsüydü anlattığım.
Arzu Yazıcı

Evli erkeğe
âşık olunca
Birdenbire oldu herşey. Şairin söylediği gibi. Adını koymaya cesaret edemediğim bir duygu devinimi yaşıyordum. Aşıktım. Uzun,
çok uuzun yıllar olmuştu bu duyguyu yaşamayalı. Yabancılaştım aşka. Özlemiştim aşkı. Biraz klasik olacak ama tam bir vurgundu yaşadığım. Aşık olduğum erkek evliydi. Hem de birkaç aylık evli. Tüm
şanssızlığım onunla birkaç ay öncesinde tanışamamam ya da henüz
çiçeği burnunda evli bir erkek olmasıydı galiba.
Bir arkadaşım bana evli bir erkekle birlikte olmaya başladığını
söylediğinde nasıl da şiddetli karşı çıkmıştım ona. Tek çıkış noktam
da aldatılan kadın durumunda olan karısıydı üstelik. Ve aynı haltı
ben yiyordum. Aklını yitirmek böyle birşey olsa gerekti herhalde. O
kadını da düşündüm kendi ilişkimde. Düşündüm ve kaçtım. "Tek
başma yeterli değil" dedim. Tanrım o ne muhteşem ve aynı zamanda acılı bir sevdaydı. Iç dünyam darmadağm olmuş, ben ben olmaktan çıkmıştım. Tüm ilkelerim ayaklar altındaydı. Ye üstelik öylesine
erkek egemen kodlamalarla yüklü bir adam. Bir tek şu avantajım
vardı. Kendilerine devrimci ya da entelektüel diyen -ki her iki erkek
tipi de hayatıma girmişti- erkeklerden daha dürüst davranmasıydı.
Tam da bu noktada kadın kimliğimin özgürlüğü konusunda kendimi daha dolaysız daha net ifade ediyordum. 0 da daha açık, daha
oyunsuz bir biçimde beni algthyordu.
Biliyordum. Çevremde şahit olduğum birkaç arkadaşımın evli erkeklerle olan ilişkileri türlü rezilliklerle bitmişti. Korkunç bir biçimde aşağılanmışlardı. Evli erkeklerle beraber olan kadının toplumsal
baskı ve aşağılanmaları ve onlarla cengaverce savaşmayı göze alarak
girdikleri ilişkilerin sonucu buydu. Herşeyi teorik ve pratik olarak
algılıyor ama bu algılamayı kendi özelime geçiremiyordum.
ilişkimizde herşeyimiz sınırlıydı. Zamanımız, sohbetlerimiz, paylaşımlarımız, sevişmelerimiz... Dayanamıyordum. O da dayanamıyordu . Bir tercih yapmak zorunda hissetti kendini. Ve onu tercih etti. Tek avuntum ilişkinin saygılı bir biçimde bitmesiydi. Avuntulara
ihtiyacım vardı çünkü...
Rumuz Küçükhanım

Olmadı baştan... Aaa... La...
Bir yağ reklamı var. Durup dururken sinirlerimi bozuyor. Aralarında epeyce yaş
farkı olan iki kardeş; büyüğü kız, küçüğü erkek... Oğlan çocuk ablasıyla mutfakta, abla kurabiye yapacak, oğİan yağı vermiyor. Kızcağız çekiştirirken ikna etmeye çahşıyor.
Ama oğlan tam babasının oğlu. Ablasının arkadaşmın geleceğini duyunca yağı veriyor.
Abla kurabiyeleri yapıyor. Arkadaşı da geliyor. Oğlan yine yanlarında. Bu kez kızlara
şarkı söyletiyor, kurabiye-tabağını gaspederek şarkıyı tekrar ettiriyor. Ah oğlan çocuk
ah sen benim oğlum olacaktın... Hoş zaten ablan da benim kızım olsa, sen zor öyle "erkek" numaralan çekerdin. Ha unutmadan, bu reklamı annemle seyredince daha bir
sinirlerim bozuluyor. "Baydıyorum şu oğlana," demiyor mu, elim ayağım titriyor...
Hıımayun. Ankara
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Feminizmin ilk günleri - III (1981-1982) Öznel bir tarihçe denemesi

Eğer biz gerçekten femioistsek...
İlk Kırgınlıklar
I. Rapor'un hemen ardından, yani
grubun ilk toplamışından önce Stella
Paris'e döner. Kitap dizisine Paris'ten
katkıda bulunmak üzere Şirin le anlaşmışlardır. Ancak Şirin'e yazdığı
mektuplardaki çalışmayla ilgili soruları ve üslubu grup ile Stella arasında
gerginliğe yol açar ve tartışmalara neden olur. Bu gerginliğin ana teması
çalışma tarzı, liderlik, hiyerarşi gibi
konular çevresinde toplanır.' / Grubun ilk toplantılarından birinin "öze
ilişkin" gündem maddesi "çeviri grubu
nasd, hangi yöntemle, hangi ilkelere
göre çalışmalı"dır. vStella'nın Şirin'e
yazdığı ilk mektubun W çalışmayla ilgili bölümlerini Şirin'in toplantıda
okumasıyla başlayan tartışma sonuçta, bu alanda derinlemesine bir tahlile yol açmasa da, Türkiye'deki feminist hareketin daha sonraları benimseyeceği anarşizan özellikler içeren kendine özgü kollektif yapı biçimlerinin
ilk temel taşlarının atılmasına yol açar.
Şirin'in 2 Şubat 1982 tarihli, çeviri
grubunun toplantısından hemen soma
Stella'ya yazdığı cevap bir bakıma çalışmaların ve bu tartışmaların özeti gibidir, v*) Burada, Stella'nın Şirin'i ve
dolayısıyla grubu "Neden oyalanıyorsun? Neden acele etmiyorsunuz?" gibi
sorularla sorguladığı ilk mektubuna
Şirin'in ılımlı yaklaşımı izlenir. W
Stella'ya çalışmalarla ilgili bilgi verdikten soma konuya gelir: Çeviri grubunun gündeminde aynı gün "..nasıl,
hangi yöntemle, hangi ilkelere göre çalışmalı" maddesi vardır. Tam da bu
nedenle Stella'nın mektubu okunur ve
tartışılır. Şirin ve Şule, Stella'nın mektuptaki tutumuna ilişkin daha çok
"motivasyon farklılığına" vurgu yaparlarken Yaprak hiyerarşi ve alt-üst
ilişkisi gibi konuları gündeme getirir.
Şirin Stella'ya cevaben yazdığı mektubunda bu toplantiyı anlatır. Tartışmalarda "...herkesin kişiliğine ve kişisel
sesine olan sonsuz saygıya rağmen, bana ve bizlere yönelen eleştirileri, grubun şimdilik biraz ağır" bulduğunu ve
Şule'nin "bu tonda ve bu kadar çok
şeyi bizden bekleyen bir uyan, uyancı
değil, siııdirici, caydıncı olabilir" yorumunu aktarır. Ve bu konuda inandığı prensipleri ve gnıbun eğilimim şualar:
"...eğer biz gerçekten feministsek,
yani zorunlu olarak demokrat olmalıysak, bu nedenle liderlik-hiverarşi kalıplarını, uzmanlaşma-işbölümü-lıiyerarşi kalıplarını yıkmayı, piyasa-etkinlik adına, herkesin her konuda ne
düşündüğünü ifade etmesi kuralından
ödün vermemeyi içtenlikle benimsiyorsak... ki benimsiyoruz. Feminizm,
içinde yaşadığımız toplumlann bütün
aııti-demokratik ilişkilerinin çözümü
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değildir, ama bunca yılın deney ve kafa yormasından sonra artık çok iyi bilinen örgütsel ve yapısal hataları da
özümseyemez. Buradan, bazı somlarının cevaplan ortaya çıkıyor. Henüz yeni bir örgüt modeli kuramadık. Belki
de bu zor, ama hiç değilse neyi reddettiğimizi biliyoruz. Lideri yadsıyoruz,
bilgi tekelini, uzmanlaşmayı, etkinlikuğruna etkinliği yadsıyoruz. Gündem,
her toplantı öncesinde, ortak olarak
belirleniyor; gündem belirleme adına
konu sınırlandırmayı reddediyoruz.
Oturumlar başkansız yürüyor. Başkana şimdiye dek gerek duymadık. Grubun bu büyüklüğünde, gereksiz formalite ve "bürokrasi" üretmeyi reddediyoruz."! 6 )
Demek ki çeviri grubunda "çok iyi
bilinen örgütsel hatalan"' / tekrarlamama eğilimi ağır basıyordu. Nasıl örgütlenileceği konusunda açık bir modele sahip olmamakla birlikte "ne
yapmayacağımızı" iyi biliyorduk.
Olumsuzlama yöntemiyle bulunan bir
yapı modeli: Liderlik yok, işbölümü
yok, uzmanlaşma yok, bilgi tekeli yok,
yönetici yok, herkes her işten sorumlu...
Aynı günlerde, 5 Şubat 1982'de
Yaprak Stella'ya, daha sonraları epey
tartışılacak olan-, ve Stella'nın "grupta
okunması için geri gönderdiği" mektubu yazar. Yaprak mektubunda Şirin'inkine benzer düşünceleri anlatır:
" Şirin'e yazdığın iki mektubu birlikte okuduk. Ben hemen ilk mektubun girişine karşı çıktım. Bir ast-üst
ilişkisi havası vardı. "Neden yapmadın, Neden oyalanıyorsun?" vs.
...Grubun önem verdiği ilkeler şunlar: Feminizmin ideolojik temelim
oluşturmak (tabii bunu biz yaratmayacağız ancak Türkiye'ye özgü feminizmin yaratılmasına katkımız olabilir). Bunun için çeviriye önem veriyoruz. Hemen Women's Estette'i
bölüşüp başladık. Ama bu yeterli değil. Hepimizin bu alanda çok çalışması gerekiyor.
Ama önce bu düşünce bir yaygınlaşsın, ben çoğalacağımız
kanısındayım. Zaten Şimdiden
gruba girmek isteyenler var.
Ben feminist hareketin önderliği reddedeceği kanısındayım. Öz-disipline dayanan bir
çalışmanın, kollektifin çok şey
başaracağı kanısındayım.
...Hiyerarşiye, bürokrasiye
ve yöneticiliğe hayır diyoruz.
Ancak bu konuda hiç tecrübemiz yok.
...Biz burada 5-6 kadın bir
kollektif oluşturduk ve iddialiyız. Bize çeviri grubu gibi bakmazsan iyi olur. Çünkü bu, bu-

Yapı, yapısızlık
lidersizlik ve üslup
sorunları ile nasıl
örgütleneceğimiz, ne
tarzda çalışacağımız
sorulan 80 sonrası
feminist harekette
başından beri
süregiden bir
tartışma. Bu yazıda
bu tartışmaların
başladığı ilk
dönemi anlatmaya
çalışacağım.
rada herkes tarafından reddedildi.
...birlikte yola çıkıyoruz ve Türkiye'de ilk kez gerçek anlamda bir feminist hareket oluşturmak amacımız..
...Çeviriyle başladığımız ilk ortak
çahşma nasıl olduğumuzu, nelere ihtiyacımız olduğunu gösterecek ve birbirimizi daha iyi tanıyacağız sanırım.
Şimdilik bu kadar. Yine yazanm. Sevgiler, Yaprak" ( 8 )
Yaprağın mektubu ve Şirin'in ikinci mektubu, Stella'nm kırgınlık hisset-

w

mesine ve savunulan düşünceleri kendine bir "saldırı" olarak değerlendirmesine neden olacaktır. Bugünden bu
mektuplara baknğımda, Stella'nın bu
tartışmanın merkezinde lidersizlik ve
hiyerarşi kalıplannın kınlması özleminin, düşünün yattığını tartışmalardan
ve gruptan uzakta olduğu için ve "gruba farklı baktığı" için göremediğini
düşünüyorum. Çeviri grubu olarak bıraktığı grup büyük bir aşama yapmış
önüne feminist bir hareket oluşturma
hedefini koymuştur. Stella'nın gündemi ise tamamen farklıdır. O, bıraktığı
yerden dizinin Mustafa Kemal Ağaoğİu'nunV i koyduğu tarih sınırına uyup
uymayacağı sorunuyla uğraşmaktadır.
Saııki "3 bin km. uzaklıktan" grubun
havasını teneffüs edemiyor gibidir.
Ancak kırılan yalnızca Stella değildir.
Şirin de kırgındır. Çünkü ilk mektubunda Stella'ya kendini anlatırken, bir
"bilim kadını" olarak "başa güreşmeyeceğini", "lider" olmayacağını yazmıştır:
"Sevgili Stella, bir davaya baş koydun mu, haftanın bir günü değil, gecesi ve gündüzüyle ve en hammalca işlerinden en 'sofistike' kabul edilenine
dek hepsinin içinde, ama tüm modesti
ve buradan kaynaklanan yüreklilikle
çalışmak gerekiyor...
...Ama kesinlikle seni temin etmek
isterim ki yapmadığım, çünkü düşünsel ve emosyonel düzeylerde yanlış
bulduğum şey, 'bilim kadmı' kimliğiyle başa güreşmek... lider olmak... v.s.
Böyle bir tehlike belirdiği an, Yazko'dan istifa etmek ve belki Kalkan'a
inzivaya çekilmek benim için belki en
iyi değil, ama tek düşünülebilir çözüm
olacaktır.

Sevgiyle, son paragrafların duygusal gibi gelebilecek söylemini bağışla,
çok yorgunum.... Şirin"'™)
Bütün bunlara cevaben Stella "otorite mevkiinden konuşuyorsun" diye
yazınca Şirin yine önceki uslubunü
bozmadan, Stella'vı ikna etmek üzere
şu satırları yazar:
"Sadece bu mektubundaki bir noktayı, eğer eleştiri ise öyle almak, eğer
bir kuşku ise, kendimi çok açıkça tartarak hemen yanıtlamak istiyorum.
"Otorite" mevkiinden konuşmak! Bu,
tüm inançlarıma ve varlığıma ters düşer. Yaşamımda ilk kez bu eleştiriyle
karşılaştım! Eğer farketmeden bu tür
eğilimler taşıyorsam, kıyasıya eleştirilmem gerek...
...Kadm hareketleri içinde bulunmanın en insana yaşam gücü veren yanı da, bu hareketlerde klasik örgüt yapıları- bürokrasi, iktidar ilişkilerini aşmanın mümkün görünmesi; kendi halinde -küçük grup olarak geliştiğindedemokratik eğilimleri zaten taşıması.
Bu nedenle, bu söylenen, hem inançlarıma, herfTumutlanma hem de sanırım
buradaki gerçek, somut, füli işleyişe
ters düşen bir endişe ve kuşku. Hatta
denebilir ki, bazı kararların yavaş
alınması, kararların hepsinin ortaklaşa alınmasına çaba göstermekten geliyor, ve dediğin gibi demokrasi zor ve
maliyetli bir biçim olduğu için de demokrasi uğruna etkinlik feda ediliyor.
Bilinçli şekilde!"! 11 )
Stella'nm üçüncü mektubu Şirin e
daha da sert gelir ve sonunda Stella'ya
"Diyalogu kesiyorum, bağışla" diyen
ve dizinin sorumluluğundan çekilmeyi
düşündüğünü açıklayan kısa ve son
mektubunu yazar. "Diziyi 'yönetecek'
bir başka profesyonelle anlaşdması"
sözleri sanki, gerek Mustafa Kemal'e
gerekse Stella'ya bir imadır: "Bu, ben
değilim!" Ayrıca grubu, bu kez Stella'ya karşı savunur: "Grup vardır ve
gelişecektir". Şimdi mektubun bu bölümlerini alıntılayalım:
"... Ne var ki, bu güne kadarki 'divalog'umuz, bu tartışmayı sürdürmenin, bu tıkanıklıkları aşmaya yaraya-

bileceği kanısını vermiyor bana. Diyalogu kesiyorum, bağışla...
...Bugün de zaten, Mustafa Kemal
Ağaoğlu'yla yaptığımız bir tartışmada
kendisine de, verili koşullar altında,
çıkarmak istediği kadın dizisinin selameti açısuıdan, benim yerime, diziyi
'yönetecek" bir başka profesyonelle
anlaşmasının daha iyi olacağı kanısında olduğumu söyledim. Belki de benim
aradan çekilmem, herkes için en iyi
çözüm olur.
...Grubun çalışmalarıyla ilgili olarak, eğer dünkü mektubu almamış olsaydım, sana uzun, ayrıntılı bilgi verecektim. Ancak son durumda, gerek çeviri grubu, gerekse dün öğleden sonra
çağrımıza yanıt yeren yirmiiki kadınla
yapılan toplantı ( ) konusunda, sana
güven verebilen bir başka grııp üyesi
arkadaşından bilgi almanın daha yerinde olduğunu düşünüyorum. Zaten
grubun en temel ilkesi, herkesin herşeyden sorumlu olması. Bu bilgileri sana hem daha doğru şekilde aktarabilirler, hem de yeni kırgınlıklara yol açmazlar... Bence grup vardır, gelişecek,
büyüyecektir. Bu nedenle de demin de
söylediğim gibi, herhalde, gerek grup,
gerek dizi, gerek hareket, gerekse insan ilişkileri açısından benim devreden
çıkmam en hayırlısı olacak.
Neden olduğum üzüntü ve kırgınlıklar yüzünden, yeniden özür dilerim.
Şelam ve sevgiyle, Ş i r i n . ' v ' )
Feminist hareketteki, daha sonra
sürekli tekrarlanacak olan kırgınlıkların ilki bu şekilde yaşanır. Ancak grubun çalışmaları aynı hızla devam eder.
Lidersiz, Kaotik Yapılar...
Feministler arasında yaşanan ilk
kırgınlığın lidersizlik, hiyerarşi etrafında belirmesi bana çok da tesadüfi
gelmiyor. Yapı, yapısızlık, lidersizlik
ve üslup sorunları ile nasıl örgütleneceğimiz, ne tarzda çalışacağımız soruları 80 sonrası feminist harekette başından beri süregiden bir tartışma.
Türkiye'deki ikinci dalga feminizmin
ilk günlerinde feministlerin oldukça
yoğun bir biçimde "nasıl örgütlenece-

ğiz, nasıl çalışacağız" sorularına yanıt
aradıkları, varolan örgütlenme deneyimlerinin olumsuzlanması yöntemiyle
kendine özgü bir yapı-çalışma-işleyişbir araya geliş tarzı oluşturduklarını
görüyoruz. Şule Aytaç (Torun) değerlendirme toplantısında o günlerdeki
tarzımızı şöyle tanımlıyor:
"Hepimizin hiyerarşiye itirazı vardı. Küçük grupta hiyerarşi söz konusu
değildi. Herkes yaratıcıydı ve eşitti...
Dünya feminizmi de lidersiz, hiyerarşik olmayan, eşitlikçi, anarşist, kaotik
yapılarla çalışıyordu. Her kafadan
bir sesin çıktığı kadınlar... Biz bilinç
yükseltme yapmasaydık bütün bunları
anlayamaz ve uygulayamazdık "O
Bu tarz daha sonraları, kimilerince "yapısızlık" olarak adlandırılacak,
karşı çıkılacak ve günümüze kadar süren yapı-yapısızlık tartışması böylece
başlayacaktır. Ancak yukardaki model
değişiklikler göstermekle birlikte, hareketin daha sonraki yıllarında da benimsenecektir.
İlk Feminist Manifesto
Mart ayına gelindiğinde dizinin
verilen zaman sınırına uymadığı gerekçesiyle Yazko ile grup arasında ortaya çıkan anlaşmazlık sonucunda 3
Mart 1982 tarihli ve İz Kalsın( 15 ) sergisinde, Nükhet Sirman'ııı "ilk Feminist Manifesto" olarak adlandıracağı
Yazko'ya "Kadın Dizisi' Grubundan
Öneri Metni ortaya çıkar. Artık Yazko'ya "rapor" değil "öneri metni" sunulmaktadır. Bu metin gerçekte Yazko'ya "feminist bir kadın dizisini oluşturmak ve bunu hakkıyla yapmak için
en az altı aylık bir zaman dilimine ihtiyacımız var" demek için yazılmışür.
Metin altı imzalıdır: Gül inal, Gülnur
Savran, Şirin Tekeli, Feraye Tınç, Şule Torun ve Yaprak Zihnioğlu. Feminist perspektif burada ilk kez açık seçik bir biçimde dile getirilmiştir. Bu
perspektifin açıklanmasında, örgütlenme tarzı önemli bir yer tutar. Bu
tarz, yukarda sergilenen tutumun biraz daha geliştirilmiş biçiminden başka bir şey değildir, işte feminizm!
"1/ Kadın dizisini yayınlamak için
bizim gerekli gördüğümüz feminist
perspektif henüz Türkiye özelinde
'oluşturulamamıştır. (Burada edebiyat,
çeviri felsefe dizileriyle karşılaştırma
yapılır) ...diğer diziler bir gelenek ve
tarihe dayanmaktadır. Dünyada yeni
yaygınlaşmakta olan feminizm Türkiye'de hemen hiç bilinmediğinden bu
ülkede bir tarih ve geleneği yoktur;
hatta Türkçe kavramlar dahi oluşmamıştır. Bu karşılaştırmadan da anlaşılacağı gibi, diğer konularda yayın hayatı varolan bir temel üzerinde yükselebilirken, feminizm kendi içeriği ve
konularını da Türkiye bağlamında sıfırdan üretmek zorundadır. Bu da tabii
ki herşeyden önce bir kadro sorunudur. Bu konuda 'Kadın Dizisi başlığı
altında iddialı bir yayım sürdürebilmek için, bizlerin bu gelenek ve tarihin oluşturulması sürecini başlatmayı
ve kadroları oluşturmayı da üstlenmemiz gerekmektedir, bu durumda. Her
iki konu da birer süreç sorunudur.
2/ Tam olarak bilinmediği halde

Feminizm Türkiye'de siyasal saldırı
hedefi olmuştur. Bu da bu tür bir dizinin çok iyi hazırlanarak, sağlam bir
temel oluşturması gereğini getirir. Ön
hazırlık sürecinin ne denli gerekli olduğunun bir başka kanıtı da budur.
3/ Dünyada etkin olan ve bizim de
büyük ölçüde benimsediğimiz feminist
perspektife göre:
a. Feminizm herşeyden önce, varolan tüm rejimler altındaki ataerkil düzene karşıdır;
b. Kadınların bu düzen içinde, yalnız kadın olmaktan doğan özgül sorunlan olduğuna inanır;
c. Bu düzenin getirdiği soranların
çözülmesini öncelikle kadınlann kendilerinin yüklenmesi gereğini vurgular.
d. Kadınlar, karşı oldukları bu
(ataerkil) düzenin kadınlar aleyhine
değerlerini, ilişkilerini, kurumlarını ve
örgütlenme biçimlerini yadsırken,
bunlan kendi çalışmalannda yenideniiretmemenin gereğine de inanırlar.
Yani feminist kadınlar, liderliğe, tam
anlamıyla profesyonelliğe, uzmanlaşmaya yönelik işbölümüne, hiyerarşiye,
etkinlik adına demokrasiden vazgeçmeye, ille de bir 'erkek kişi veya grubun egemenliği altına girerek çalışmalannı sürdürmeye karşıdırlar.
e. Feminizm perspektifinden yola
çıkıp, bir kadın dizisi yayınlarken, biz
kadınlar, karşı olduğumuz bu değer ve
biçimleri yeniden üretmemeye kararlıyız
"(16)
Çeviri grubunun toplanmaya başladığı ilk günlerden (Aralık 1981) itibaren feminizmin ve ilk feminist grubun siyasal saldırı hedefi oluşunun,
yukardaki metinin satır aralarında
okunduğu üzere, "bu diziyi daha iyi
kotarmalıyız" fikrinin grupta güçlenmesinde etken olduğunu hatırlıyorum..
Yazınm bundan sonraki bölümünde o
günlerde, solcu erkek yazarların, gazetecilerin başlattığı, aydınların toplumsal histerisine dönüşen, feminizme ve
feministlere "saldınları" ve Kadm Sorunlan Sempozyumu'ııu nasıl yaşadığımızı anlatmayı deneyeceğim.
(Devam edecek)
Yaprak Zihnioğlu
(1) Bu tema Şirin açısından lidersizlik vb. dır.
Stella açısuıdan ise kendisine sorulmadan ve izin
alınmadan Şirin'e yazdığı mektubunun Şirin tarafından gruba okunmasından kaynaklanır. Bugünden baktığımda ben, Stellanın "gruba açılmaktaki'1 bu denli direnişinin ve titizliğinin altında
yatan nedenin yalnızca bir izin meselesi olmadığını düşünüyorum. Bana, Stella'nın duygusal tepkisi, grubu değil de Şirin'i "tanımakta" odaklanıyor
gibi gözüküyor. Gruptaki gelişmelere ve tartışmalara, uzakta oluşu nedeniyle katılamaması sonucu, grupta o günlerin tartışma konulan olan "demokratik merkeziyetçilik, Leninist parti anlayışı,
sosyalist solun örgütlenme konusundaki yanlışları" ve bunlann eleştirisinden de uzak kalır. Bu nedenlerle mektuplannda sanki, Şirin e "dizi sorumlusu" olarak bakmayı ve yalnızca onu muhatap almayı sürdürmektedir.
(2) Şirin Tekeli'den Stella Ovadia'ya mektup, 2
Şubat 1982. Feminist Hareket Arşivi.
(3) Bu mektup İz Kalsın Sergisinde sunulduğu
halde Feminist Hareket Arşivi olarak adlandırdığımız arşivde yer almıyor. Bu nedenle mektubun
içeriği üzerinde bazı aktarmalar dışında fazla bir
bilgiye sahip değiliz. Eldeki belgeler bu günlerde
Stella'nm Şirin'e üç, Şirin'in ise iki mektup yazdığını gösteriyor. Aynca ilgilenenlere not: Feminist
Hareket Arşivi büyük ölçüde Stella Ovadia'nm
hazırladığı îz Kalsın Sergisi için aylarca uğraşarak
topladığı belgelerden oluşuyqr ve Pazartesi dergisinde ayn bir bölümde saklanıyor.
(4) Şirin Tekeli'den Stella Ovadia'ya mektup, 2
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Şubat 1982, Feminist Hareket Arşivi. Bu mektupta aynı zamanda hazırlanılan kadın seminerine
ilişkin Ankara'dan izin alma vb. sorunlara da değinilir. Satır aralan dönemin sıkıyönetim havasım
çok iyi yansıtır: "Seminer'i sıkıyönetim nedeniyle
yapabilir miyiz, şüpheli"... 'Mustafa Kemal Ağaoğlu'nuıı Ankara'ya izin için gittiği ve belki de izin
alınamayacağı ihtimali.." Giselle Halimi'nin de konuk olarak katıldığı 'Kadın Sorunları Semineri"
20-21 Nisan 1982 tarihinde gerçekleştirilir. İkinci
günkü tartışmalar sıkıyönetimin ve polisin semineri durduracağı haberi geldiği için kısa kesilir.
(5) Önceleri Stella'nm tutumunu "motivasyon
farklılığı olarak değerlendiren Şirin, Stella'ya
yazdığı ikinci mektubunda ikisi arasındaki anlaşmazlığın "gruba bakıştaki farklılıktan" kaynaklandığını belirtir. Bkz. Şirin Tekeli'den Stella Ovadia'ya Mektup, 26 Şubat 1982. Feminist Hareket
Arşivi.
(6) Şirin Tekeli'den Stella Üvadia'ya mektup, 2
Şubat 1982, Feminist Hareket Arşivi.
(7) Burada sosyalist solun hataları kastediliyor.
(8) Yaprak Zihnioğlu'ndan Stella Ovadia'ya mektup. 5 Şubat 1982, Feminist Hareket Arşivi. Bu
mektubun aşağıdaki bölümleri, orijinal haliyle Iz
Kalsın Sergisinin afişinde kullanıldı. Bugünden
baktığımda bu mektubun, benim tam da sol üsluptan feminist üsluba geçiş dönemimi yansıttığını
söyleyebilirim. Yer yer ılımlı, yer yer aşırı politik
çıkışları olan bir üslup sergiliyor mektup. Bana öyle geliyor ki. bu üslup grubumuzda Şirin hariç olmak üzeıv hepimizin geçiş dönemi uslubuydu.
(9) O dönemde Mustafa Kemal Ağaoğlu'nun diziyle ilgili olarak Şirin Tekeli dışında hiç kimseyi
sorumlu görmediğini ve muhatap kabul etmediğini
hatırlıyorum. Başlangıçta, büyük bir olasılıkla
Mustafa Kemal Ağaoğlu grubu Şirin'in bir fantezisi olarak değerlendiriyordu ve kesinlikle grubu
muhatap almıyordu. Grubun kendini Mustafa
Kemal Ağaoğlu'na kabul ettirebilmesi ancak, bu
yazıda sık sık sözü geçen Kadm Sorunları Sempozyumu ile oldu. Mustafa Kemal Ağaoğlu konusu
açılmışken şunu da belirtmeden geçmeyeyim: Üçlü
değerlendirme toplantısında Şirin "Bu diziyi Yazko'nun ve Mustafa Kemal'in dizisi olmaktan kurtarmak gibi bir sorunumuz vardı"
diyor
("Feminizmin İlk Günleri" İçin Toplantı Tutanağı,
16 Ekim 1996, Etiler, Feminist Hareket Arşivi). O
günlerde Mustafa Kemal Ağaoğlu'na bağımsız ve
feminist varoluşumuzu kanıtlama sorunumuz olduğunu ben de hatırlıyorum. Mustafa Kemal
Ağaoğlu büyük bir olasılıkla, Kadın Sorunları
Sempozyumu sonrası bizlere tam cepheden karşı
duracak olan solcu aydın çoğunluğunun ilk ılımlı
karşı çıkış örneğini oluşturmuştu.
(10) Şirin Tekeli'den Stella Ovadia'ya mektup, 2
Şubat 1982, Feminist Hareket Arşivi.
(11) Agy. Bu mektubun Stella'nm ikinci mektubu
eline geçtikten sonra eklediği ikinci bölümü.
(12) Bkz. Feminizmin İlk Günleri - II. Bölüm. 8.
Dipnot. Mart 1997 Pazartesi. Şirin'in burada sözünü ettiği toplantı Yazko'da 25 Şubat 1982 Cumartesi günü yaptığımız ilk genişletilmiş toplantıdır. Yukarda sözü geçen dipnotta yanlışlıkla toplantının tarihi "Mart sonlarına doğru" olarak yazılmıştır. Bıı toplantıya "çeviri grubumuzun" çevremizden gördüğü ilgi sonucu, grupla tanışmak isteyen kadın arkadaş ve dost çevresi katıldı. İlk
"Büyük gurup" toplantısı olması nedeniyle önemlidir. Bu toplantıyla ilgili Şule'nin hatırladıkları
daha farklı: "O sırada dosya çalışmasma başlamıştık. Kürtaj, bedenimiz, şiddet gibi konulan inceleyen dosyalar hazırlamak istiyorduk ve çevremizdeki dil bilen, belli bir uzmanlığı olan isimleri çağırdık. Bize şu \ anıtı verdiklerini hatırlıyorum. Bilimsel bir çalışmaya vanz ama onun ötesine (feminizme) yokuz. Feminizmi telaffuz etmiyonız. Onlara
diziyi ve dosyalan anlattık". Demek ki, o günlerde en yakın çevremizdeki kaduılar bir yandan bize
ilgi gösterirken öte yandan feminizmimize de direniyorlardı.
Bu toplantıya kanlatılan Şirin ve Şule ile birlikte hatırlamaya çalıştık. Aklımıza gelebilen isimleri. gelmeyenlerden bağışlanmamızı dileyerek sayıyorum: Ayşe (Kaya) Gözen, Nural Yasin, Ayşe
Şenatalar, Canan Ann, Tülay Arın, Fatoş Sayman,
Yurdanur Salman. Kesin emin olmadığım ama katılması muhtemel isimler ise şöyle: Ayla Gürsoy,
Şahika Yüksel, Öget Öktem. Bu toplantıya katılan
kadınlann eksiksiz listesine ulaşmayı çok isterdim.
Bu yazı vayuılandıktan sonra eklemek ya da düzeltmek üzere bana duyuruda bulunacakların olmasını diliyorum.
(13) Şirin Tekeli'den Stella Ovadia'ya Mektup, 26
Şubat 1982, Feminist Hareket Arşivi.
(14) "Feminizmin İlk Günleri" İçin Toplantı
Tutanağı, 16 Ekim 1996, Etiler, Feminist Hareket
Arşivi.
(15) Bkz. Feminizmin İlk Günleri-I, Ekim 1997,
Pazartesi. 1. dipnot.
(16) "İlk Feminist Manifesto"-Yazko'ya 'Kadın
Dizisi' Grubundan Öneri Metni: 3 Mart 1982.
Feminist Hareket Arşivi.
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Biz del iysek. onlar ne?
Pazartesi nin şubat sayısında, adet öncesi sıkıntılarımız gibi sıradan bir biyolojik olgunun bile cinsiyetçi bir
yaklaşımla nasıl psikiyatrik bozukluklar sınıfına dahil edildiğinden söz "etmiştik. Oysa, bizlerin yaşadığı
sikirin, endişe, kaygı vb. duvgu durumlarını çok daha şiddetli bir biçimde sergileyen erkeklerin afal ve ruh
sağlıklarından kuşku duyulmuyor. Halbuki geleneksel olarak cinsiyetçi ve maço erkeklerin davranışları,
bal gibi kişilik bozukluğu değil mi? Bu alanda çalışanların el kitabında, kadınsı bazı davranışlar ruhsal
bozukluk sınıfına girdiği halefe. sağlıksız erkeksi davranışlar için böyle bir sınıflama vok. Yaııi. adet öncesi sıkıntılara (PMŞ) şiddetli ruhsal hastalık deniyor ama, örneğin "John Wayne sendromu" ya da "maço
kişilik bozukluğu" diye kategoriler yer almıyor bü çok önemli ve uluslararası geçerliliği olan kitapta! Şimdi
sizlere aktardığımız ankete bir göz "atın. İlk birkaç ölçütte bile hemen tanıdığınız binleri aklınıza gelecek.
Bitirdiğinizde ise çevrenizdeki erkeklerin akıl ve ruh sağlıklarından endişe duymaya başlayacaksınız.
Füsun Özlen

Bu adamı tamdınız mı?
Aşağıdaki ölçütlerden en az altısına uvan erkeklerde "Baskıcı Kişilik Bozukluğu-BKB"' olabilir! Dikkat:
BKB, kişiliğin tümünü kapsayan, derin bir uyumsuzluk düzenidir. (Uygun olanları işaretleyin.)
1. Söz konusu erkek...
• bireyler arası anlamlı ilişki kurmayı ve sağlamayı beceremiyor mu?
• çeşitli duygularını tanımlamayı ve anlatmayı beceremiyor mu (tipik olarak diğer kişilerin duygularını
doğru olarak tanımlayabilme beceriksizliği de birlikte
görülür)?
• yakınlannın duygu ve gereksinimlerine doğru biçimde ve istekle karşılık vermeyi beceremiyor mu (sık
sık başkalarından gelen sinyalleri de yanlış yorumluyor)?
• başkalan için bir şeyler yapmaktan zevk almayı
beceremiyor mu?
2. Aynı erkek...
• diğer kişilerle yaşanan anlaşmazlık ya da sorunlarda, yüz yüze tartışma yerine güç kullamyor, susarak küsüyor ve/ya da kaçmıyor mu?
• başına gelen kötü şeylerden kadınlann sorumlu
olduğuna, iyi şeylerin ise kendi çabalan, yetenekleri
ve kazanunlan sonucu olduğuna inanıyor mu?
• kendisinin, genel olarak erkeklerin ya da tümünün önemini ve kazanımlannı abartıyor mu?
• işlev alanlanm ve davranış dizilerini katı biçim-

de cinsiyete göre sınıflandırıyor nıu (ev işlerinin kadınların işi olduğuna inanmak gibi)?
• durum ve davraııışlan tanımlama ve değerlendirmede cinsiyete dayalı çifte standart uvguluyor mu
(arada bir kahvaltı hazırlayan adamı olağanüstü iyi,
bazen kahvaltı hazırlamayan kadını ise yetersiz diye
nitelemek gibi) ?
• zekâsını gizlemeven kadınlar karşısında kendini
aşın tehdit altında hissediyor mu?
- şu kuruntuları sergiliyor mu:
• erkeklerin, kişisel olarak tanıdıklan her kadının
kendilerine hizmet etmesi gerektiği kuruntusu;
• kadınların yakınmayı ve emir altında olmaktan
hoşlandıklan kuruntusu;
• kişiler arasındaki sorunlann çözümünde en iyi
yöntemin fiziksel güç olduğu kuruntusu;
• erkeklerin cinsel ve saldırgan dürtülerinin denetlenemez olduğuna dair kuruntu;
• pornografi ile erotizmin aynı olduğuna dair kuruntu;
• kadınların dünyadaki zenginlik ve gücün çoğuna
sahip olup, dünya işlerinin çok azını yaptığı kuruntusu;
• zenginlik ve güç dağılımında var olan eşitsizliğin,
güçlü olamn hayatta kalmasından kaynaklandığı, dolayısıyla da sosyal ve ekonomik ödüllerin bu ayncalıklılann hakkı olduğu kuruntusu.
3. Yine o erkeğin...
Aşağıdaki ölçütlerden üçüne uyan kadınlar arasında, toplumsal önemini kanıtlamaya yönelik patolojik gereksinimi var
mı?
• fiziksel açıdan geleneksel anlamda
çekici ya da kendisinden;
• daha genç;
• daha kısa boylu;
• daha zayıf;
• sosyo ekonomik açıdan daha düşük
düzeyde görünen veya,
• daha yumuşak başlı...
- Cinselliğe, şunlardan birine ya da her
ikisine uygun görünen yaklaşım bozukluğu
var mı?
• Cinsel hayatındaki performansına
ve/ya da cinsel organının boyutuna yönelik
iltifatlara patolojik gereksinim
• Kadınların cinsel çekiciliğini iri
göğüslerle eşdeğer tutma şeklindeki çocuksu eğilim.
- Cinsiyetler arası eşitliğe yönelik
reform çabalarma duyduğu, denetlenemeyen duygusal direnç.
Not: Bu anket ABD'de yayınlanan On the Isues
adlı kadın dergisinin Kış 97 sayısından alınmıştır.

ridge'in yaptığı araştırmanın sonuçlan buna karşı çıkıyor. On yıl içinde
iki ayn farklı dönemde yapılan araştırma sürecinde hamile kalan kadınların hafızalannda önemli bir yıpranma kaydedilmediği anlaşılıyor.
Araştırmayı yürüten Cambridge
psikologlarından Dr Felicia Huppert,
hamilelik hafızada bir zayıflamaya
neden oluyorsa, bunun doğumdan
soma da sürmesi gerektiğini belirtiyor. Huppert, kadınlann hafızasının
erkeklerinkinden iyi olmasını şuna
bağlıyor: "Bu muhtemelen kültürel
talep ve beklentilerle ilgili. Kadınların ailenin hafızası olmaları bekleniyor. Önemli tarihleri hatırlayanlar
onlar. O yüzden bu durum, kadınlann hafızalarını sürekli geliştirmek zorunda kalmalanyla açıklanabilir."

Cambridge Üniversitesinin
y aptığı 4 bin kişiyi
kapsayan 10 yıM: bir
hafıza araştırmasından
alınan sonuçlar,
kadınların hafızasının
erkeklerinkinden daha iyi
olduğunu bilimsel olarak
kanıtlamış bulunuyor.
Bence, şimdi kadınların
yapması gereken, hafızaya
ilişkin bu karşılaştırmalı
üstünlüklerini, ailelerinin,
vakın çevrelerinin
hizmetine sunarken, biraz
daha faydacı bir yol
izlemektir. Erkeklerin
unutmalarına isyan ederek
bir yere varamayız.
Bırakınız yapsınlar,
bırakınız unutsunlar!
Biz yine unutmayalım ve
unutmadığımızı yeri
geldikçe "hatırlatalım \

Kadın unutmaz II
Pazartesinin Ocak sayısında Ayşe
Düzkan "Kadın Unutmaz" başlıklı
bir yazı yazmıştı. Kadınların, örneğin
yirmi yıl önce ettikleri bir kavga sırasında giydikleri elbiseyi dahi hatırlayabildiklerini söylüyordu. Bu fikre
kesinlikle katıldığımı, izninizle, kendi
hafızamdan bir örnekle açıklamak istiyorum; hayatımın ilk önemli "öteki" kadınlarından birinin, ki bu vaklaşık on yıl öncesine tekabül ediyor,
burcunun Oğlak, en sevdiği tatlının
da kaymaklı ekmek kadayıfı olduğuiıu henüz unutmuş değilim. Bir sonraki sayıda Nesrin Tura "Kadın
Unutmazmış!" başlıklı yazısında, bu
fikre katılmadığını, bir kadın arkadaşının bütünüyle absürd unutkanlık
hikayesiyle aktardıktan soma, iddianın doğruluğunu kabul etmesi halinde sadece hafızasından değil, artık
kadınlığından da şüpheye düşmesi
gerekeceğini belirtti. Cambridge Üniversitesi'nin yaptığı 4 bin kişiyi kapsayan 10 yıllık bir hafıza araştırmasından alınan sonuçlar, kadınlann
hafızasının erkeklerinkinden daha iyi
olduğunu bilimsel olarak kanıtlamış
bulunuyor. Dün gece herkese yemek
söyleyip beni aç bırakan Nesrin Tura'ya bu ne ifade etmeli, bilmem artık!..
Araştırma, pek çok kadının yıllardır iddia ettiği gibi, kadınlardan daha

zayıf hafızalarıyla erkeklerin, doğum
günleri ve yıldönümleri bir yana en
basit ayrıntıları dahi hatırlamakta
zorlandıklannı doğruluyor. Yine araştırmaya göre, erkeklerin hafızası
yirmi yaşından itibaren yıpranmaya
başlıyor, kadınlarsa keskin hafızalannı orta yaşlarına kadar koruyabiliyorlar.
On yıllık araştırma sürecinde,
araştırmacılar alınacak sonuçların selameti açısından katılımcı 4 bin kişiye hafızalarının test edildiğini söylemekten özellikle kaçınmışlar. Katılımcılara içinde gizli bir hafıza testinin bulunduğu sağlık ve yaşam biçimlerine dair sorular sorulmuş.
Cambridge Üniversitesi'nde sonuçlann analizine yardım eden doktorlardan Joyce Wİüttington, "Hamile olmayan kadınlar erkeklerden daha
çok puan aldılar. Hatta hamile kadınlar bile erkekleri geride bıraktılar"
diyor. Hamilelik sırasmda beyinleri
küçüldüğü söylenen kadınlann hatırlama yeteneğinin yine de erkeklerinkinden daha güçlü olması da kayda
değer. Fakat temel gıda maddelerinden oluşan bir listenin ayrıntılarını
hatırlamakta bazı hamile kadınlar,
çocuk beklemeyen kadınlardan daha
zayıf bir hafıza sergilemişler. Whittington, bunun beyindeki bir değişiklikten ziyade, hamilelikte oluşan fi-

ziksel ve duygusal rahatsızlıklardan
kaynaklandığına inanıyor. "Uykusuzluk, üzüntü ve depresyon gibi semptomları da araştırdık. Bunlan da göz
önüne aldığımızda, hamile kadınlar
diğer kadınlara oranla daha unutkan
değiller" diyor Whittington.
İngiltere'deki özel TV'lerden
Channel 4'daki "Bir Kelime, Bir işlem" programının yüksek IQ'lu sunucusu ve bütün matematik işlemlerini
en pratik yoldan herkesten hızlı çözen
Carol Vorderman da bunu doğruluyor: "Hamileliğin yalnızca fiziksel bir
zorluğu var. Daha çabuk yorulduğum
için daha iyi bir gece uykusuna ihtiyacım oluyor, yoksa ertesi güne konsantre olamıyorum. Doyma noktasına
ulaşabilen son derece seçici bir hafızam var. Genellikle kadınlann yaptığı gibi listeler yapıyorum. Çoğu evli
arkadaşım aynı şeyi söylüyor. Evde
hep bir şeyleri hatırda tutmak, unutmamak konusunda erkeklerden çok
daha fazla sorumluluk üstleniyoruz."
Bazı başka bilimadamlan ise, hamile kadınlann beyinlerinin hacimsel
olarak küçüldüğünü ve eski haline
kavuşmasının altı ay kadar sürebildiğim iddia ediyor. Bu araştırmacılara
göre, genellikle hamile kadınlarda
görülen unutkanlık ve depresyon gibi
psikolojik sorunlar beyindeki küçülmeden kaynaklanıyor. Fakat Camb-

Loghborogh
Universitesi'nden
psikolog Dr fiarriet Gross'un yürüttüğü başka bir araştırma da, erkeklerin hafızalanmn zayıflığının bal gibi
farkında olduklarım ortaya koyuyor:
"Kadınlardan daha çok erkekler, yollardaki işaretleri, insanlann isimlerini
hatırlayamadıklarını, lüzumlu ve
aranan şeyleri de unutup attıklannı
söylediler." London School of Economics'in Danvinci filozoflarından Helena Cronin, her ne kadar kadınlann
hafızasının erkeklerden iyi olmasına
evrimsel bir açıklama getiremese de,
ev içinde birçok şeyi hatırlamakta kocasından çok daha iyi olduğunu fark
etmiş: "Örneğin birinin kahvaltıda
yemekten hoşlandığı bir şeyi hatırladığımda çok şaşınr. Böyle bir şeyi hatırladığım için bana güler."
Yine İngiltere'nin ünlü kültür vanşmalanndan Mastermind (usta beyin) şampiyonu Magns Magnsson, tabu bir erkek olduğu için, kadınların
erkeklerin yanlışlarını, erkeklerinse
kadınların doğru yaptıkları şeyleri
hatırladıklannı iddia ediyor.
Herhalde hafızanın işleyişi, daha
pek çok kapsamlı araştırmaya konu
olmayı hak ediyor. Kişisel olarak, kadınlann hafızasının erkeklerin hafızasından daha güçlü olduğuna kesinlikle katılıyorum. Mastermind şampiyonunun hatırlama yeteneği ve alışkanlıklan konusunda yaptığı kadmerkek ayranını temelsiz ve yanlış buluyorum. Hafızanın işleyişiyle ilgili
asd karmaşık olan, edindiğimiz bilgileri, yaşadığımız olaylan, tanıdığımız
insanları ve bütün bunlara ait tüm
ayrıntıları muhafaza ederken nasıl
bir seçicilik ve eleme yöntemi izlediğimiz. Bu kesinlikle irade dışı bir süreç de, kriterleri nedir? Yani hafızamın süzgecine kaymağıyla beraber
takılıp kalmış bu ekmek kadayıfım
başka türlü nasıl açıklayabilirim?
Bence şimdi kadınların yapması
gereken, hafızaya ilişkin bu karşdaştırmalı üstünlüklerini, ailelerinin, yakın çevrelerinin hizmetine sunarken,
biraz daha faydacı bir yol izlemektir.
Erkeklerin unutmalanna isyan ederek bir yere varamayız. Bırakınız
yapsınlar, bırakınız unutsunlar! Biz
yine unutmayalım ve unutmadığımızı
yeri geldikçe "hatırlatalım".
Derleyen: Yeşim
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MISIR

Kudüs'deki Ağlama
Duvarı'nda ibadet
edebilmek için
İsrail Hükümeti'ne
dava açtılar.
Kadınlar Ağlama
Duvarı'nda bir dini

İSRAİL

Ağlama Duvarı'nda
ibadete engel
Dinsel reform hareketlerinde yer alan
ve erkeklerle eşitlik talep eden kadınlarla
bağnaz Museviler arasında 6 yılı aşkın bir
zamandır süregelen mücadele, b u kez ciddi
bir şiddet eylemine yol açtı. Çok sayıda
Laz M u s e v i

erkeMerin,

haykırışları ve üzerlerine
fırlatılan sandalyeler arasında, polis
eşliğinde Batı Duvarı nin dışına çıkartıldı.
Yahudilerin en kutsal yeri kabul edilen Batı Duvarı
ya da Ağlama Duvarı bağnaz bir haham tarafından katı dinsel kurallara bağh kalınarak yönetiliyor. Kadınlann Ağlama Duvan'nda, dolaysız bir biçimde kutsal kitap Tevrat'tan bölümler okumalanna ya da dua kıyafetleri giymelerine izin verilmiyor. Dinsel reform hareketlerine bağh kadınlar eşitliklerini kabul ettirebilmek
için Duvar'da takke ve dua kıyafetleri giyme ve Tevrat
okuma girişimlerinde bulunuyorlar.
Saldın, dinsel gelenek ve yasada kadınlara eşit bir
yer tanıyan Musevilikte Beformu gibi daha liberal Yahudi hareketleriyle din bağnazlan arasındaki gerilimi
de yansıtıyor.
Duvar Kadınları'nın ve Kudüs Kadınlar Konseyi'nin
bir üyesi olan Anat Hoffman, grubun 1988 yılından bu
yana, Musevi takvimine göre her ayın başında Duvar'da ibadet ettiğim ve söz konusu olayın ilk şiddet eylemi olduğunu söylüyor. Kadınlar, Duvar'da erkeklerle
eşit bir biçimde ibadet edebilmek için uzun ve zorlu bir
hukuki mücadeleyi de yürütüyorlar. Yüksek Mahkeme'ye dilekçe verilmiş ama henüz sonuç alınamamış.
Bu arada sık sık engellemelerle, sataşma ve hakaretlerle karşılaşmışlar. Polis güvenliklerini sağlamayacağım
ifade etmiş. Hükümet, Yüksek Mahkeme nin karanyla.
sorunu çözmek üzere yalnızca erkeklerden oluşan bir
komisyon kurmuş. Komisyon, kadınların şehir duvarlarının dışında, Müslüman Doğu Kudüs'te ibadet etmelerine karar vermiş. Kadınlar tekrar Yüksek Mahkeme'ye başvurmuşlar ve Duvar a gitmekten vazgeçmemişler.
MS. 70 yılında Bomalılar tarafından yıkılan eski bir
Musevi tapmağının son kalıntısı olan Duvar, birlikte
dua etmeleri yasak olan kadınlar ve erkekler için farklı bölümlere ayrılmış durumda. Saldırı sırasında kadınlar kendilerine ait bölümde ibadet ediyorlardı. Polis kadmlan dışan çıkarttıktan soma, ibadetlerini park bölümünde tamamladılar. Polis gözaltı olmadığım açıkladı.
Labyrinth (The Associated Press)
On The Issues
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Mısırlı çifte
boşanma cezası
Ebtehal Younes otuz dokuz yaşında
Mısırlı bir yazar; Kahire
Üniversitesi nde öğretim görevlisi,
Sorbon'da doktora yapmış, beş dil
biliyor. Hakkında hiç bir suç iddiası
yok ama 1996 Ağustosunda Mısır
Temyiz Mahkemesi tarafından, her
ikisi de boşanmak istemedikleri
halde, kocasından zorla
boşandırılmak suretiyle cezalandırıldı.

S

btehal Younes'in, kendisi de Üniversitede öğretim
görevlisi olan kocası Nasr Hamed Ebu Zaid dinini
inkâr etmekle suçlanmış ve hüküm giymişti. Suçlamanın gerekçesi, Criticism of Religious Discourse
(Dinsel Söylemin Eleştirisi) başlıklı kitabında, bazı
îslami yatırım şirketleri konusunda yaptığı eleştiriydi.
Kendisine yönelik taciz kampanyasının bir parçası olarak,
karısından zorla boşandınldı.
Kendisine ait herhangi bir suç söz konusu olmadığı halde, Ebtehal Youııes kocasıyla aynı cezaya çarptırılmış oldu. Mısır da kocasıyla birlikte yaşamayı tercih etseydi, yasalara aykıri olarak birlikte yaşadıkları kabul edilecekti. Bu da bir kadm ve öğretim üyesi İçin ciddi bir sorundu. Üstelik Dr. Ebu Zaid m dinini inkârdan
hüküm giymesinden sonra çiftin Mısır da kalması zaten olanaksız
hale geldi. Dr. Ebu Zaid aldığı cezayla "sapkınları1" öldürmeyi
onurlu bir eylem olarak gören aşınlann hedefi haline gelmişti. Dolayısıyla çift Mısır'ı terketmek zorunda kaldı. Şu anda Avrupa da
yaşıyorlar.
Mahkemenin çifti zorla boşama kararının gerekçesi, Ebtehal
Younes'in kocasının zararlı fikirlerinden korunması gerektiği. Dr.
Younes bu konuda şöyle diyor: "Sağlıklı ve erişkin bir insan olduğum mu unutuluyor... yoksa kadınlar onların gözünde, fiziksel ihtiyaçları karşılamak ve çocuk büyütmekten başka rolü olmayan bilinçsiz, akılsız ya da anlayışsız dişi hayvanlardan mı ibaret?"
Konuyla ilgili olarak, Uluslararası PEN Kadm Yazarlar Komitesi (IPWWC)v 1997 Ağustosunda yapılacak PEN Kongresine sunulmak üzere bir karar çıkarttı. IPVWC Ebtehal Younes'a dayatılan cezayı protesto etmek üzere Hüsnü Mübarek'e
bir mektup gönderdi ve herkesi aynı şeyi yapmaya
çağırdı. IPWWC'nin bir diğer önerisi de, hangi araç
ve dille olursa olsun, bu konuda herkesin yazı yazması. IPWWC'nin 70 ülkede kadın yazarlardan oluşan temsilcileri olduğu düşünülecek olursa, bu protestonun yaygınlaşması açısından etkili bir yöntem
olarak görülüyor. Komite yazılan ve yayınlanan yazılann bir kopyasının da kendilerine gönderilmesi
çağnsı yaptı.
Mısır Arap Cumhuriyeti Başkanı
Muhammet Hüsnü Mübarek
Office of the President, al-Etehadia Buildiııg
Heliopolis, Cairo, Mısır
Faks: 202 260 5417

International PEN Women Writers Committee
Lucina Kathmann, Chair
Apdo. 287, San Miguel de Ailende
37700 Gto. Meksika
Tel/Faks:52-415-200614,
email lucina a unisono.eiateq.nıx

İstatistikleri1ı d i l i y l e

Kadınlarla ilgili
gerçekler
HOLLANDA

Kız bebeklere

kürtaj

Hollanda'nın kadın sağlık
bakanı Els Borst'un, bir TV
söyleşisinde ülkede yaşayan
farklı kültür gruplarından kadınların, "Müşkül durumda
kaldıklarında'' kız ceninleri
kürtajla aldırmalarına anlayış
gösterdiğini söylemesi Hollandalıları ayağa kaldırdı. Hollanda'daki liberal kürtaj yasası, kadınlara hamileliklerinin
22. haftasına kadar bebeği aldırma hakkı tamyor. Hollandalılar bu yasanın kalkmasını istemiyorlar, ancak cinsiyet ayrımcılığına dayanan kürtajlar
büyük tepki yaratıyor.

ABD
Danimarka
Japonya
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İstatistiksel olarak bakıldığında kadııılanıı
yaşamlarında son 10 yıl içerisinde birçok şelişme
oıcuı. Kadının ömrü eskiye oranla artık: dan;ıa uzun.
Artık daha fazla kız çocuğu okula gidebiliyor, daha
fazla sayıda kadın iş dünyasında yerini alıyor, kadın
haklarını korumak üzere yeni yasalar var.
Bütün bunlar güzel de ya madalyonun öbür yüzü ?
Eğitim
Bugün dünyada doksan milyon kız
çocuğu halen hiç eğitim görmemiş durumda.
Burkina, Burundi, Mali, Nijerya, Nepal, Pakistan ve Yemen'de hiç eğitim
görmemiş kız çocukları oran olarak
yüzde 75'in üzerinde. Bangladeş, Gine,
Fas ve Senagal'de ise bu oran yüzde
50'nin üzerinde.

Sağlık

1995'te kürtajla sonuçlanan
hamileliklerin yüzdesi

Maastricht'teki bir kürtaj kliniğüıin direktörü Mik Hamers,
"Bize genellikle kız bebekleri aldırmak için geliyorlar" diyor.
Şimdilik bu vakalara çok sık rastlanmasa da, giderek arttığı
bildiriliyor.-Çünkü artık yalnızca yabancı kültürlerden kadınlar değil, Batı Avrupalı kadınlar da kürtaj için Hollanda'ya gidiyor.
Doktor Marijke Alblas, "Baııa iki genç Alman kadın geldi.
Bebeklerinin kız olduğunu biliyorlardı ve bu yüzden doğurmak
istemiyorlardı. Eğer Alman doktorlar cinsiyeti zamamnda belirliyorlarsa, sonuçlarına da katlanmalı ve kürtajı kendileri
yapmalı" diyor kızgınlıkla.
Başka şeylerle birlikte bebeğin cinsiyetini de belirleyen rahimden sıvı alma yöntemi, Hollanda'da yalnızca riskli hamileliklerde uvgulanıyor. Örneğin 36 yaşın üzerindeki ya da tıbbi
komplikasyon ilıtimali olan kadınlann hamilelikleri riskli oluyor. Doktor Alblas, Almanya'da doktorlann bu tahlili genç ve
sağlıklı kadınlar üzerinde de yaptığını, böylece geleneksel nedenlerle kız istemeyenlerin kürtaj yaptırmasına meydan verildiğini söylüyor.
Sosyolog Ali de Regt, erkek çocuk isteğinin öncelikle babadan kaynaklandığı, fakat ailenin ve çevrenin de onlar kadar etkili olduğunu söylüyor. Bu duranı jinekologlar arasmda yoğun
tıbbi etik tartışmalaraıa neden oluyor. Mik Hammers, "Bundan
20 yıl önce yalnızca sağlıklı bir çocuk arzu edilirdi. Şimdiyse
kusursuz çocuk isteniyor, bu çok tehlikeli bir gelişme" diyor.
Hollanda'nın liberal kürtaj yasasına en çok tepki gösterenler din adamlan. Kardinal Adrianus Simonis, "Bizde bir fok
balığı doğmamış bir bebekten daha değerli. Bir yabancı bir fok
balığının yavrusunu öldürürse ceza alıyor, ama inşam öldüriüıce hiçbir şey olmuyor" diyor. Bu yasaya rağmen Hollanda, en
az kürtaj yaptınlan ülkelerden biri (yüzde 9), kürtaj yaptıranların çoğu da ülkede yaşayan yabancılar oluyor. ABÜ ise yüzde
29'la birinci sırayı alıyor.

Gelişmekte olan ülkelerde doğum sırasında anne ölüm oranı gelişmiş ülkelere oranla 15 ila 50 kez daha fazla. Her
yıl yarım milyon kadmın yaşamı hamilelik ve doğum nedeniyle son buluyor.
"Bu ölümlerin yüzde 99'u gelişmekte
olan ülkelerde. Dünyadaki tüm kadınların dörtte biri doğum kontrol yöntemlerinden habersiz.
AİDS virüsü taşıyan kadınların sayısı erkeklere oranla daha hızlı artıyor.
Afrika da 10 milyon taşıyıcının yüzde
50'sinden fazlası kadın.

Şiddet
• Hindistan'da hergün beş kadın
başlık parası yüzünden yakılıyor.
• A.B.D de her 18 dakikada bir kadın dayak yiyor. Acil servise başvuran
kadınların yüzde 22 ila yüzde 35"i evlerindeki terörün kurbam.
• Peru'da polis kayıtlarına geçen

tüm suçların yüzde 70'i koca dayağı.
• Dünyada her yıl bir milyon kadın
"yok edilmekte". Başka bir deyişle kız
bebekler normal beslenmeden yoksun
bırakılarak ölüme mahkûm edilmekte.
• Tecavüz bir savaş silahı olarak sıklıkla uygulanmakta.
• Toplam 10 ülkede yapdan araştırmalara göre kadınların yüzde 17 ila
yüzde 38'i cinsel tacize uğramış durumda.

İş yaşamı
Kadınlar gelişmiş ülkelerde toplam
işgücünün yüzde 41'ini oluşturmakta.
Bu veri dünya genelinde yüzde 34. Çeşitli ülkelerde kadın kayıtsız işgücünün
yüzde 40'ını oluşturmakta. Jamaika,
Honduras ve Zambia'da kayıt dışı işlerde çalışan kadınlann sayısı erkeklerden
daha fazla. Resmi işlerde çalışan birçok
kadm yarı zamanlı düşük ücretli ve çoğu zaman geçici durumlarda çalışıyor.
Ücretleri ise aynı işte çalışan erkek meslektaşlarına oranla yüzde 30 ila yüzde
40 oranında daha az!

Parlamento

içinde yaşadığımız bu yüzyılın tümünde sadece 24 kadm devlet başkanlığı ya da hükümet başkanlığına seçilmiş.
Bazı ülkelerde parlamentoya girebilen kadın sayısı yüzde 10'un üzerinde.
Tüm dünya parlamentolanndaki kadın
milletvekili yüzdesi 1988 yılından
1994'e gelinceye değin 15'deıı 11 'e düşmüş. Dünyadaki toplam 34,306 milletvekilinin sadece 3,737'si kadın.
1994 yılının soıüanna baktığımızda
sadece 10 kadının devlet başkanı ya da
başbakan olarak görev yaptığını görebiliyonız. Bundan daha da acı olanı yirmi
beş ülke içerisinde kadın bakan sayısının sıfıra inmiş olması!..
Derleyen: Nilgün Çetinalp Erentay
Kaynaklar:
1. The State of World Population 1995
UNFPA
2. The Progress of Nations 1995, UNICEF
3. The World's Women 1995 (UNDP)
4. Families in Focus, a report by the
Population Counsil, May 1995
5. Focus on Women: Violence against
women UNDPI Document for the Fourth
World Conference on Women
6. Los Angeles Times, June 1993.
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ığlanmıştı, boğularak öldürülme bacaklarınm arasında meni
vardı. Bu sonuncu ayrıntı
jolis tarafından doğrulanıayet öylesine tuhaf aylu ki, olaya el koyan
Boulder polisi inanılmaz bir ketumluğa gömülecek ve aradan geçen aylar
boyunca hiçbir doğrulama ya da yalanlama yapmayacaktı. Ancak yakın
zamanda The Globe sansasyon gazetesinde çıkan JonBenet'nin evinin içini: merdivenleri, bodrum katını, küçük kızın odasmı görüntüleyen fotoğraflarda yatağının hemen altma düşen
mevkiideki halının kesilip laboratuvara yollanmış olduğu gerçeği dikkatlerden kaçmadı. Evet, orada da muhtemelen JonBenet'nin katilinin ölü
spermleri mevcuttu.
Ev büyüktü. Noel gününün hemen
ertesi gün aile (evde konuklar, akrabalar da kalıyordu) JonBenet'i odasında bulamamış, buna karşılık salona inen (ihtimal hah kaplı) merdivenlerde bir fidye mektubu bulmuşlardı.
Derhal polis aranmış, neden sonra
bodruma bakmak akıl edilmiş, baba
polislerle oraya inmiş ve küçük kızm
cesedi bulunmuştu. Babanın evdeki
aramalara katdmış olması, bodrum
katına polislerle inmiş olması işi yeterince şaibeli kılnuyormuş gibi, fidye
mektubu da Colombo'nun tüylerini
ürpertecek kadar şüphe çekiciydi.
Bir kere mektup, özellikle bir fidye(!) mektubu için fazlasıyla uzundu.
Yalnız aile fertlerinin ve çok yakınlarının bilebileceği ayrıntılardan geçilmiyordu. istenilen küsuratlı tuhaf
miktardaki fidyenin, daha sonra babanın bir-iki yıl önce kazandığı primin aynısı olduğu bir gazeteci tarafından ortaya çıkarılacaktı. Tuhaflıklar bu kadarla da kalmadı. Anne baba çocuklarının katilinin bulunması
için çırpınmak yerine derin bir suskunluğa gömüldüler, polise ifade vermeyi reddettiler ve derhal eyaletlerinin en mühim ceza avukatlarını tutarak kendilerini konuşlandırdılar. Hukuk savaşlarının parayı verenin kanunu çalar hale gelip iyice pespayeleştiği Amerika için dahi, bu durum oldukça yadırgatıcıydı.
JonBenet Ramsey çok ama çok güzeldi. Aynca güzelliği tescilliydi. Küçük "Miss America"ydı. Yıllardır o
yanşma senin, bu yanşma benim dolanıyor; bu iş içüı dans ve müzik dersleri alıyordu. Gençliğinde bir başka
eyaletin güzellik kraliçesi olan annesi,
ayda bir JonBenet'nin saçlanmn rengini açtırıyor; kızının bu tuhaf dünyada haşandan başarıya koşması için
elinden geleni ardına koymuyordu.
Böylece esrarengiz ve sinir bozucu bir
dünyanın: küçük güzellik kraliçeleri
dünyasının kapılan da JonBenet sayesinde ardına kadar açılmış oldu. Bu
yarışmalar kasete çekildiğinden, JonBfenet sahnede salmırken, dans ederken, konuşurken nasıl olduğu ne yapPAZARTESİ 26

Çocuk katilleri
Ben JonBenet'nin
Dodyumda salmdış
asacık bir görüntü
izledim televizyonda. File
çoraplar, tüylü dantelli
fena halde süslü mayo
tipi bir giysi. Herhangi
bir şık striptiz kulübünde
çalışan bir ahunun
giyebileceği bir kıyafet
işte, yine öyle bir
profesyonelin icra edeceği
3İr dans numarası
yapıyor. Gerçekten
insanın içi cızzzz ediyor.
Bu küçük kız, bu
tarihten çook önce
öldürülmeye başlanmış.

tığı ne giydiği televizyonlar aracılığıyla herkesin zihnine nakşedildi. Giysiler ortalama 1000-1500 dolara maloluyordu; 2500 dolara kadar çıkabiliyordu bu rakam. Büyük bir tartışma
başladı: Bu yarışmalar çocukların ruh
sağlığı için sakıncalı mıydı, yararlı
mıydı? Bir başka yarış bebeğinin annesi: "JonBenet'nin gireceği yarışmalara kızımı sokmazdım," diyordu,
"Hep onun kazanacağı o kadar muhakkaktı ki."
Ben JonBenet'nin podyumda salındığı kısacık bir görüntü izledim televizyonda. File çoraplar, tüylü dantelli fena halde süslü mayo tipi bir
giysi. Herhangi bir şık striptiz kulübünde çalışan bir ahunun giyebileceği
bir kıyafet işte, yine öyle bir profesyonelin icra edeceği bir dans numarası
yapıyor. Gerçekten insanın içi cızzzz
ediyor. Bu küçük kız, bu tarihten çook önce öldürülmeye başlanmış. Çocukluğu, masumiyeti, rüyalan ince
ince doğranmış, sote edilip soslanmış
ipek örtülü masalarda Fransız şaraplan eşliğinde ağır ağır yenmiş, yutulmuş. Geriye bir güzellik robotu, vitrin
mankeni kalmış. Soma oyun çığnndan çıkmış, porselen manken de yere

düştüğü gibi, paramparça.
Amerikalılar seni beni aratmazlar
bu konuda, hakikaten her meselenin
bokunu çıkanrlar. İş, bu çocuk güzellik yanşmalan kasetleri pedofillerin
(çocuk sapıklan) eline rahatça geçebiliyor mu, geçemiyor mu tartı şmalanna kadar vardı.
Boulder polisi deseniz bir âlem.
Medya bunlarla balkabakları diye
dalga geçiyor. Zengin yer, bugüne kadar uğraştıklan cinayet sayısı bir elin
parmağını geçmez; değil böylesine
tüyler iirperticisiyle başedecekler.
Bunlar da tacize uğramış kaplumbağalar gibi çekip başlarını içeri, ser veririz sır vermeyiz hırsına bir kapıldılar ki. Olayın üstünden iiç ay geçti
hâlâ "tıss" yok. DNA, sperm analizlerinin sonuçİanm bekliyorlarmış. Ellerindeki delillerden çok çok emin olmak istiyorlarmış. (O. J. Simpson vakasındaki gibi katilin elini kolunu
sallayarak mahkemeden çıkması kâbusu, kafalarında pranga gibi.) Bu
arada olayla uzak yakın alakalı herkesi 86 kez kadar sorguya çektiler.
Diyelim Noel günü Banıseyler'e gelen
Noel Baba'yı. Pek yakın zamanda da
anneyi ikinci kez el yazısı örneği ver-

maviş gözler zaten mevcut. Noel Baha'nın yeniden doğuşu olduğuna inanıp kendini yalnızca bu işe adıyor.
Kolorado'nun dağlarındaki kulübeciğinde kendisi kadar Amerikan tuhafı
karısıyla basit mi basit, yoksul ve
dingin bir hayattır sürmekte. Hoş,
geçmişleri o kadar dingin sayılmaz.
Zira 65 doğumlu kızları da çocukken
kaçırılıyor, fidye isteniyor bu çiftten.
Karısı da bu olaydan ilham kaparak
(bir sineğin u dönüşü yapması dahi
Amerikalılar için kitap yazmaları konusunda üham kaynağı olabilir) bir
oyun yazıyor; oyun da Los Angeles'ta
filan sahneleniyor. Şimdi sıkı durun:
Noel Anne'nin oyununda küçük zengin bir kız öldürülüyor. Bu küçük kızın katilleri de meğer onu bir günah
keçisi haline getirip önce cinsel tacize
maruz bırakan, soma da öldüren ailesi komşuları, öylesine bir grup değil
miymiş?
Şimdi medya oyunla bu şaşırtıcı
paralellikleri keşfedince bunlara dağlardaki kulübelerinde huzur muzur
kalmıyor. Noel çiftten bahsederken
takındığım müstehzi ifadeye gelince:
Larry King'le röportajları süresince
haddinden fazla Protestan/Amerikalı
edaları, biz parasızız, oyunu göstermeyiz, yayınevleri bizi arasınlar yıllarca basılmadı şimdi basılsın arzuları, JonBenet'nin ailesini kaplanlar gibi
savunmalanyla içimi bunalttılar. Noel
Baba JonBenet'ye sormuş: "Bu yıl Noel Baba dan ne istersin?" ideal çocuk
JonBenet: "Noel Babanın istediğini isterim"i yapıştırmış.

mek zorunda bıraktılar.
Bu Noel Baba meselesi de az değil
hani. JonBenet'ye iki Noel'dir gelen
baba da pir enterasan çıktı. Meğer bu
bey yıllarca gazetecilik okutmuş bir
iletişim profesörüymüş. Derken kilisesindeki bir oyun için sakalını uzatıyor -ki ne görsün? Bembeyaz bukle
bukle bir sakal. Kırmızı yanaklar,

"Yani yavrucuğum?"
"Dünyamız için banş, sağlık, mutluluk."
Amerikan Baba böylesine müstesna bir çocuk yetiştiren bu harikulade
çifti öv öv göklere çıkar. Bir yandan
medyayı yerin dibine batırırken. Şimdi kazık kadarınkinden, el kadarmkine güzellik yanşmalarına katılan tüm

müstesna kızların verdiği bu prefabrik cevap, benim cinlerimi tepeme çıkardı mesela. Aynca okul otobüsüne
binen hiçbir çocuk şoföre: "Günaydın,
nasılsınız?" demezken, JonBenet'nin
bunu söyleye söyleye arkadaşlarını da
nasd eğitmiş hikâyesini anlatmayı da
boynunun borcu bildi Amerikan Baba. Zavallı küçük robot! Doğru zamanda doğru lafları habire söyleyebilmen için nasıl sustah maymunlar
gibi eğittiler acaba seni? Ölü küçük
kız. Seni nasıl yoğurdular, hamur ettiler, mahfettiler? Fısdda ya da fısıldama bize.
JonBenet'nin ellerini bağlayan ip,
eve aitmiş. Ama okuduklanm duyduklanm içinde en çok ama en çok şu
dokundu bana. Vücuduna bakıp anladıklan şuymuş ki: küçük kız hiç direnmemiş, boğuşmamış, debelenmemiş. Yani JonBenet cinsel tacize alışkın, bunu çocukluk vazifelerinden biri olarak kabul eden bir çocukmuş.
Taciz sırasmda işin çığımdan çıkıp
kasıt dışı bir öldürmeye kurban gittiği çok ciddi varsayımlardan biri.
Nice küçük kızlar, erkekler var
dünyamızda. Tacize uğramayı vazife
edinen. Anasmı babasını, yakınlarını
öyle hizmetleriyle mutlu etmesi gerektiğine inanan. Hem tacize uğrayan çocuklar öylesine bağlanırlar ki tacizcilerine. Yaşadıktan o korkunç şeyin tesellisini de tacizi yapanda ararlar. Bu
büyük yarayı sen açtın, iyi edecek te
sensin ruhuyla. Kanarya yüreklerin
çırpınışı. Tacizciye duyulan o devasız
yakınlık. Paylaşılan o ağır, acıklı sır-

nn aynı zamanda büyük bir yakınlık
olduğuna dair hissedilen teselli debelenmeleri.
Yukarda birileri varsa, çocuklann
hiç hakketmeden uğradığı bu cehennemi azaplan nasıl açıklıyor acaba?
Yani birilerinin en dibe vurmalarını
sağlamak için mi seçiliyor bu çocuklar kurban olarak? "Haydi git çocuğum şu sefih ötesi dünyaya. Git te o
alçağın alçağı adamın/kadının ne
denli düşebileceğini bizlere kanıda."
Böyle mi yollanıyorlar "dünyamıza"?
Böyle görevli? O küçücük omuzlarda
bu pislik yük? Hıristiyan teologlan
çok uğraştırıyor bu kötülük/günah/kurban mevzuu. Müslümanlar
içinse, "Ya Müslümanlar böyle şeyler
yapmaz," ya da konuya ucundan bucundan dokunan bir hadis, işi zaten
çözmüştür çoktan. Bu hadislerin kaplama alanı dışında bir meseleye rastlamak mümkün değil gibi.
El insaf! diyeceksiniz ama JonBenet cinayeti bir yaraya daha parmak
bastı. Dokuz Ocak'ta 9 yaşmda zenci
bir kız, Şikago'nun bağırsaklanndaki
fukaralar için zamanında hükümet
tarafmdan yapdmış bir sitenin bir
apartmanının yedinci katinin merdi-

venlerinde tecavüze uğramış dövülmüş ve zehirlenmiş olarak bulundu.
Bilinci yerinde değildi, ağzmdan köpükler geliyordu, külotu dizlerindeydi. Tişörtü onu boğmak için kullanılmış, göbeğine siyah mürekkeple
gangster-tipi grafitiler çizilmişti.
Çoğunlukla zencilerin oturduğu
bu "ev projesi" hükümet tarafmdan
boşaltılmaya başlanmıştı. Ama "Küçük Kız X " ve ailesi orayı terk etmemek için direnmek zorunda kalanlardandı. Yani çok yoksuldular. Küçük
kız birkaç kat üstlerinde yaşayan büyükannesini ziyaret etmek için sık sık
apartmanlarının merdivenlerim iner
çıkardı. Bu tehlikeliydi. Site tehlikeliydi. Şikago'nun bağırsaklan tehlikeliydi. Küçük zenci bir kız için hayat, tehlikenin dik âlâsı demekti.
Soma siyah radyo/basın birden
duruma uyandı. Hastanede komada
yatan küçük kız kimsenin umurunda
değildi. Siyahların ölmesi, öldürülmesi, tecavüze uğraması öylesine sıradan, kanıksanmış bir gerçekti ki. Cook Belgesi Devlet Görevlisi Patrick
Murphy şöyle diyor bir demecinde:
"alt sınıftan bir çocuk tecavüze uğradığında ya da öldürüldüğünde kimse
şaşırmıyor." "Samnm zaten bu çocuklann öldürüleceğini ummaktayız.
İnsanlann aldınş etmemesi değil; esnemeleri söz konusu. Ama san saçlı,
mavi gözlü bir çocuksa, çıldırıyorlar.
Bunu milyon kez yaşadım."
Soma küçük kız X için bağış kampanyalan, radyo televizyon yayınlan... Yani işin bir de bu yanı var. Nasıl
Türkiye'de dövülüp öldürülen bir çocuk Amerika'da ve nerdeyse Türkiye'de mevzu değilse.
Peki, çocuk katilleri nasd dokunur? Hangi kumaştan? Ne yapmışlardır, ne etmişlerdir de hayat onları çocuk katili, çocuk tacizcisi yapmıştır?
Neyin cezasım almışlardır? Analan
babalan ne haltlar etmişlerdir ki çocuk katilleri büyütmüşlerdir?
Geçenlerde bir islam büyüğünün
konuşmasını dinledim. Efendisiyle
New York'a uçuyorlarmış. Efendisi
demiş ki: "Bak bu uçakta istikamet
belli. Ancak kalkıp biraz yürüme, tuvalete gitme özgürlüğümüz var. Hayatlanmız da böyledir, istanbul'da
bindik New York'ta ineceğiz. Buna
karşı gelemeyiz."
"Irade-i cüz'iye" konusu. Peki çocuk katilleri neyin cezasım alsınlar diye bu kadar karardığın yüreğine yollanırlar. Yoksa yalnızca bize ders olsunlar diye mi? Bunun dersi olur mu?
Biz ders alalım diye, onların bu cehenneme layık görülmeleri niye? Daha önceki hayatlarda biriken borçlanın mı ödüyorlar? Küçücük çocuklar
pahasına? Bize Şeytan'ı mı kanıtlıyorlar? Şeytan onlan ayartıyorsa buna
nasıl izin veriyor bizi uçağa koyan/koyanlar? Niye veriyor? Böylesine kötü bir dünyada işimiz ne? Niye
böylesine karanlık bir yere çocuklan
getirmekte ısrarlıyız? Niye hâlâ duruyoruz, seyrediyoruz? Biz kimiz, çocuk
katilleri kim? Bu ısrar, bu sabır, bu
inat niye?
Perihan Mağden
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P. J. Harvey'in ilk albümü Türkiye'

Deli bir kadın şar
ŞarMannıın büyük bir
çoğunluğu tatminsizlik ve hayal
kırıklığına uğratılmak üzerine.
Ve herkes bunları hissediyor.
V

doğan
nihat doğan'ı hatırlıyor musunuz? hani "kırdın kalbimi" adlı şarkısı ve klibiyle şansını denemişti, deri montlu, "hard"' tipli bir çocuktu,
yaşadığımız coğrafyada sık sık bulunduğunu artık hepimizin herhalde
anlamış bulunduğumuz o yanık doğulu gırtlağa sahip, yani, daha açık
ifade edersem, sesi güzel fakat sıradan.
bu çocuk, şansım ikinci defa denemek üzere yeni bir kaset yapmış;
"ayrılık acı birşey". buyrun bakalım, bundan daha klişe bir başlık
olabilir mi? insan hatırlamaz bile. ve
de kasetin "lokomotif" parçası olduğuna inandığından, "maçoyum ben"
adlı şarkısına klip çekmiş, bu yeni
bir taktik değildir, daha sonra seda
sayan tarafından epeyce ehlileştirilmiş bulunan mahzun kırmızıgül de
hatırlarsınız böyle bir parçayla şöhret edilmeye çalışılmıştı, burada,
herkes ibrahim tatlıses'in adıyla anılabilecek bir tuzağa düşüyor bence,
ibo'nun şöhretinde bu maço olaylarının etkisi büyüktür sanılıyor zira.
halbuki, kendisi bu konuda şarkı
markı yapmamış olup daha ziyade
icraatı vardır, neyse, nihat doğan da bu tuzağa
düşüp patlatmış; "maçoyum ben".
bilmiyorum hatırlar
mısınız, bu nihat doğan'ın biraz önce zikrettiğim "kırdın kalbimi"
adlı parçası bir cam
şangırtısıyla biterdi, yani, kalp kırılma sesi olarak, hani kalbim sırça
iması.
ben açıkçası bu sesi
şöyle anladım; malumunuz her kalp kırıklığının
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sesi başkadır, kimisinin kalbi mendile ancak ulaşan bir gözyaşı damlasının sesiyle kırılır, kimisininkiyse
şangur şungur camları indirme sesiyle. yok kınlan evin penceresi caını
değil de kalp camdansa, bu kalp kınldığında kınklar mutlaka sizin kalbinize batacaktır; hele de kalpleriniz
birleşmişse. yani, diyeceğim o ki, nihat doğan'ı dinlerken bu konuyu da
akdda tutmakta büyük fayda var.
gelelim yeni kasete, neşet ertaş'm
"leyli leyli"sini okumasını takdir
ediyorum, ama diğer parçalar, yani
türkçe müzikte eksiklikleri hissedilir
miydi bilmiyorum.
"maçoyum ben"in klibi, emrah
tarzı diyebileceğim ekolde çekilmiş,
hani arada emrah, arada da halvet
olduğu güzel kızlar görünüyor ya, o
tarz. nihat da yine adet olduğu üzere, sanşınlan tercih etmiş, klipte göbeği dört parmak kadar açık olan bu
hanıma bakarak, "kız göbeğini sallandırma" dediği bölüm gerçekçilik
açısından hakikaten dikkate değer,
biçare çocuk!
zaten çocuğun saçmı uzatmışlar,
şıkır giydirmişler, bu yeni moda maçolar çok tuhaf, bir yandan sevgilisine "yanaklarını pullama," derken
kasetindeki fotoğrafında
dudaklarının
yılmaz
morgül'ünküleri andırması da aynca maçolukta bir şahika bence, hatırlarsınız, sayın morgül
de ruj iddialanm parlatıcı olarak düzeltmişti,
ne diyeyim, acaba bu
maçolar ruja müsaade
ediyor mu yoksa sadece
parlatıcıya mı izin var?
ayşe düzkan

iyi bir kadın şarkıcı her dönemde hatırlanır, dinlenir, iyi kadm şarkıcılann iyi erkek şarkıcılardan her zaman farklan vardır;
yaptıklan işe mesafeli olmayı beceremezler, ya da daha doğru bir
ifadeyle anlatmak gerekirse, mesafe yapacak olsalar şarkı söylemezler, müzik yapmazlar. Billie
Holiday'den, Janis Joplin e birçok
kadın, ruhunu müziğine akıtmış,
ruhunu acıttığı için ve kendi elleriyle bu dünyaya veda etmiş ve arkalannda bâki kalan hoş sedâ nice
ruhu şenlendirdiği gibi nice kadının acılannı da dillendirmiştir.
Seksenlerin ortalannda parlayan bir grup kadın ise diğerlerinden, daha doğrusu kendilerinden
önce müzik yapanlardan havli
farklıydılar. Zamanlar Samentha
Fox'ıın iri göğüslerinin zamanlanydı, bir de Madonna'nm kışkırtıcılığının. Bu kadınlarsa böyle şeylere hiç prim vermiyorlardı. Suzanne Vega, Tracy Chapman, Tanita Tikaram. Onlar da içlerinden,
ruhlanndan gelen bir sesle müzik
yapıyorlardı; ama bir farkla. Yaşadıklarını başka kadınların yaşadıklanyla bağlantılaııdırmışlar ve
en önemlisi dünyayı ve kendi acılannı tahlil edecek bir entelektüelliğe ulaşmışlardı. Hele Suzanne
Yega nın müziğinde büyük hayranlık duyduğunu sık sık ifade ettiği Leonard Cohen'in etkisi son
derece aşikârdı. Yumuşak, kolay
dinlenen bir müzik, sözlere kaydınlmış bir ağırlık. Kadmuı sadece
müzik dinlemeyip kitap okuduğunu anlamamak mümkün değil.
Ondan daha dolaysız bir biçimde
politik olan Tracy Chapman ve
kendi geçmişiyle hesaplaşan Tanita Tikaram ikinci albümlerinde
birincisinin başarısını yakalayamadılar. Ama hepsi de, geride iç
burkan şarkılar bıraktılar. Vega'mn Luka1sı ve ondan daha az
hatırlanmakla birlikte Tikaram'm
Tıvist in my Sobriety'si, hattrlayanlann hâlâ kalbim sızlatır.
Daha soma, rock'm öfkeli kızlan geldi; başlarım Sinead O'Connor çekiyordu. Sesi, şarkı söyleme
tekniği çok dikkat çekiciydi. Üstelik, bir albümünde cazın standartlanm yorumlayacak kadar da iddialıydı. Böylece, bir anlamda da

Ella Fitzgerald'dan, Billie Holiday'den el alıyordu sanki.
Şimdi ise, Polly Harvev çıkıyor
karşımıza. 1970 yılında hipi bir
anne babanın kızı olarak dünyaya
gelmiş. Yani şu ünlü 68'in ürünlerinden. Ama doğru dürüst bir
dükkânın bile olmadığı küçük bir
kasabada büyümüş. Belki de samimiyetinin temelinde, ana-babasınm özgürlükçülüğü ve tüketme
imkânlanndan böylece uzak olması yatıyordur. Kendi şarkılarını
yazıyor; çok iyi iki müzisyenle,
basçı Stephen Vaughaıı ve davulcu
Robert Ellis'le çalışıyor. "Indie",
yani küçük, bağımsız plak şirketleriyle çalışıyor. Sağlam müzisyen;
karamsarlığın baba ismi Nick Cave le geçen yıl yaptığı Henry Lee
düeti listelerin üst sıralaruıa yükselmiş. Nick Cave le çalışmak herkese nasip olmaz gibi gözüküyor.
P. J. Harvey üçlüsünün dört albümü var; Dry, Rid of Me, To Bring
You My Love ve Dance Hail At Loase. Bunlardan ilki ve en önemlisi
olan 1992 yapımı Dry, geçtiğimiz
günlerde Kod Müzik tarafından
Türkiye'de vavımlandı. Dry uı P.
J. Harvey'in daha sonraki çalışmalanna göre daha başanlı ve daha
duru ve enerjik olduğu söyleniyor;
bas gitar ve davuldan oluşan basit
bir orkestrasyon, blues, folk ve
rock'ın birbirinin içine girdiği bir
alt yapı, Polly'nin manik depresif
vokali, düzensiz ritmler ve alttan

piyasaya çıktı

söylüyor
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İdeal kadın!

Si'hnaz hm no

deal anne/kadın Şehnaz (Perran Kutman) sürekli
yalan söylüyor, gerçekleri saklıyor ve de en büyük
özelliği: kan içip kızılcık şerbeti içtim havaları. Biz
böylece aile saadetine giden yolların riya, sahtekârlık
ve yalan dolandan geçtiğini bir kez daha öğrenmiş oluyoruz. Muhsin'in kızkardeşinin ölümcül hastalığından
gündelik yaşama dair en basit şeylere kadar bir takım
"sırlar" kızlardan, Muhsin'den, annebabadan, bakkaldan çaycıdan saklanıyor, soma ortaya çıkıyor, sonra
saklanmasının "ulvi" ve "ailevi" nedenleri açıklanıyor:
Büyük bir yalan yumaklan imalathanesi Şehnaz.
Perran Kutman, Perihan Abla olduğu günlerin tevazuundan, sıcaklığından, tatlılığından çoook uzakta.
Kabartılmış saçlan, şık şıkırdım bir dizi boyunca 48
kez değiştirdiği kıyafetleri, halleri, mimikleriyle bana
bir tavus kuşunu ya da askeri kamptaki tuğgeneral hanımını hatırlatıyor.
Şehnaz çalışan, "kendi kendine ayaklarının üstünde durabilen", "müstesna" kadınlardan. Bu onun karşı konulmaz cazibesinin altın anahtarı. Zira Şehnaz
kapış kapış. (Bu kapış kapışhkta da tek rakibi Süper
Baba.) Herkes, eski patronu beyaz saçlı hoş beyefendiden Muhsin'e, şimdilerde ona musallat olan müthiş
âşığa kadar, Şehnaz için çıldınyorlar. Dizinin inandıncıhğı, Şehnaz'ın talipleri arttıkça düşüyor. Zira iki çocuklu, o gelir grubunda (gerçi eviyle, kıyafetleriyle fena halde sınıflar atlama şampiyonu oldu Şehnaz) en
mühimi o yaş grubundaki kadınlar, hiç de öyle taliplerinin arasında apışmamn harikulade mutluluğunu yaşayamıyorlar. Zira erkekler yeni model arabalara ve
maksimum otuz yaşındaki kadınlara terfi ediyorlar, bu
yaş grubundaki kadınlara da yalnızlık, uzun yollar,
bezik ve torun büyütme vs. düşüyor.
Bir de espirik mi espirik Şehnaz. Diyelim Muhsin
kapıda. "Sen yine kedini balıklarıma göz kulak olmaya getirmişsiııdir Muhsin; sabahleyin kılçıklanna ba-
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alta irlanda folkunun etkisi. Zaten
îrlandahlar, yüzyılların baskısının
öcünü alırcasma, en ingiliz olan ve
daha sonra en fazla Amerikanlıhştırılmış olan şeye, rock müziğe gayet isabetli bir biçüııde sızıyorlar.
Polly Harvey, kendinden söz
ediyor bu albümde. Kendinden ve
cinselliğinden. Dry, yani kuru...
"Bembeyaz kesilene kadar emiyorum/ Ama sen beni hâlâ kuru bırakıyorsun" diyor. Kolay kolay
söylenecek şey değil. Sadece bu
değil, başka hayal kırıklıklarım,
kâbuslarım da anlatıyor ve anlattıkları kişiselleşip mahremleştikçe
dinleyisiyle olan bağı daha da
güçleniyor.
Anlattığı hikâye, kesinlikle
kadın olmaya ait bir şey. Belki de
o yüzden böyle bir bağ kurabiliyor. Üstelik de alabildiğine şaşırtıcı
hattâ irkiltici. Kendisi de, "Şarkılarımın büyük bir çoğunluğu
tatminsizlik ve hayal kırıklığına
uğratılmak üzerine. Ye herkes
bunları hissediyor," diyor.
Delilik de önemli bir tema
Polly için. Ama bu aralar çok yaygın olarak görüldüğü gibi içi
boşaltılmış, alınır satılır bir mal
haline getirilmiş, plastik bir delilik
değil bu. Acı veren samimi bir şey.
Ve esas önemlisi, öfkesi, acısı
ve hayal kırıklığı yalnızca şarkı
sözlerinde kalmıyor P. J. Harvey'de. hepimizi gururlandıracak
bir biçimde, iyi bir müzisyen Harvey. 0 yüzden, ne dediğini anlamıyorsanız bile bu kadını dinleyin.
Onun sesinde, güçlü müziğinde sizi ifade eden bir şeyler bulacaksınız.
Melek Güneş

kar, bakar, şaşırırsınız" vari ne büeyim kıvıramıyorum
işte: Hep böyle çetrefil cümleler, bitmeyen espriler.
Muhsin'le büyük aşklan filan da kabak tadı verdi. Miadım daha büyük kız Amerika'ya gittiğinde doldurmuştu; azimle devam ettiriliyor. O bilgiç edaları, göz
kaş devirmeleri, laf göndermeleriyle Şehnaz bana artık
yalnızca: "Allah düşmanımın kaynanası etmesin" dedirten bir kadm tipi. Perihan Abla yı özlemiyor değilim: Ah nerde o eski günlerimizin sıcak dizileri! muhabbeti.

Bir aııti-kalırarııan

H

arikulade kötü bir dizi. Sanat yönetimi, kılıklar kıyafetler, mekânlar evlere şenlik. Ama özel ödül oyunculuğa.
Özellikle Zerrin Arbaş politikacımn

eşinde döktürüyor! Senarist ve yönetmen de "San Limon: Yılın En
Kötülerinde" kişisel favorilerim.
Tüm bu sakilliklere karşm Kara
Melek'i oynayan genç oyuncu {Sa-

h ara î lı lt'k

nem Çelik) çok güzel bir kız. Üstelik acayip yetenekli. Yani bu dizide
dahi, pınl pınl parlıyor. Kendisini
hayranlıkla izlememenin imkânı
yok. Ayrıca kadm bir anti-kahramanın böylesine güzel ve yetenekli bir oyuncu tarafından oynanması iç açıcı. Kara Melek,
Balzac öncesi "amaçsız kötülüğün" postmodern hortlaması durumu. Kara Melek (Yasemin)
evinde kalan sevgili kız arkadaşına etmediği kötülüğü bırakmıyor.
Seviyor da kız arkadaşını. Aynca
ona evini ve bağrını açmış. Peki
maksadı ne? Para. Ama milyarlar
(Ayrıca o paralarla aldığı Sah pazarı giysileri gördük.) filan araç
Kara Melek için. Amaç, nedensizce kötülük yapmak, adanı öldürmelere kadar. Mevzuunun saçmalığıyla filan göz dolduruyor.
Arada bir kolaçan edin; ağzmız
yakanıza düşecek.
Perihan Mağden
29 PAZARTESİ

Geçen sayılarımızda sözettiğimiz Arıdy WarhoVu
Vurdum b u yıl Festival programında.
stanbul'da yine Sinema
Günleri başlıyor. Bu şehirde yaşamıyorsanız bile basın sayesinde bu konuda bir çok şey okumak durumunda kalıyorsunuz. Festival programında kadm yönetmenlere bir bölüm ayrılması neredeyse adet oldu.
Bu yıl da, Kadm Gözüyle Kadınlar
adlı bir bölüm var. Ancak kadın yönetmenlerin filmleri bu bölümle sinirli değil. Size bu filmleri kısaca tanıtmak istiyoruz. Bu bölümde altı
film var.
Her Yer Karla Kaplıydı
1995 yapımı 75 dakikalık kısacık
bir Özbek filmi. Yönetmeni, Kamara
Kamalova. Film, vahşi doğanın ortasında batıl inançlarıyla başbaşa kalan genç bir kızm hikâyesini anlatıyor. Kültürünü, hayat tarzım çok az
tanıdığımız bir ülkeyi tanımak açısından ilginç bir tercih olabilir.
Mamıy ve Lo
Lisa Krueger'in bu ilk filmi, on
bir ve on altı yaşlarındaki iki yetim
kızkardeşin ve kaçırdıkları tezgâhtar Elaine'in maceralarını anlatıyor.
1997, Amerikan yapımı film, aynı
zamanda aile kurumuna da bir eleştiri taşıyor.
Kama Sutra: Bir Aşk Öyküsü
Filmin Hintli yönetmeni Mira
Nair hem kendi ülkesinde hem de
Amerika'da çalışmış. Filmde, 16.
yüzydda geçen bir hikâyeyi, sarayda
yaşayan biri prenses, biri hizmetçi
iki genç kızın arkadaşlığının kast
farkları yüzünden rekabete dönüşmesini anlatıyor.
Gece İnerken
Kanada filmleri, en azından festivalde gördüğümüz örnekleriyle
hep ilgi çekici olmuştur. Bu 1994
Kanada yapımı filmde yönetmen
Patricia Rözema, güçlü ve çarpıcı
bir sinema diliyle bir kadının, önünde çizilmiş bulunan yoldan başka
bir yolu tercih edişini ve kendi cinsiyle aşk ilişkisini ele ahyor.
Kaltaklar
Macar yönetmen Ildikö Szabo,
1995 yapımı filminin "duygusal bir
işkence" olarak tanımladığı boşanma üzerine olduğunu söylüyor.
Noel'de Kar Yağacak mı
Fransız yapımı filmin yönetmeni
genç bir kadm; Sandrine Veysset.
Fransa'nın güneyinde, iki kardı bir
adamın eşlerini ve yedi çocuğunu
tarlada çalıştırarak sömürmesini
anlatıyor. Bazı şeylerin yalmzca bu
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topraklara özgü olduğunu sananlar
için iyice şaşırtıcı olabilir.
Festivalde, bu bölümün dışında
da kadm yönetmenlerce çekilmiş
filmler var. Geçen sayılarımızda sözettiğimiz Arıdy IVarhol'u Vurdum
da festival programında. Marv Harron'ın filmi, SCUM (Erkek Doğrama Cemiyeti) Manifestonun yazarı
Yalerie Solanas'm ünlü ressam
Andy Warhol'u vurmasının hikâye-

sini anlatıyor.
Festivaldeki diğer kadm yönetmenlerin filmleri şunlar: Olanaklar
Çağı, Pascal Ferran, Baştan Çıkarıcının Güncesi, Daniele Dubroux,
Nenette ve Boni, Claire Deııis, Öpülmüş, Lynne Stopkewich, Şekerler,
Cinzia Torrini, Güzel Şey, Hettie
MacDonald, Sentetik Keyifler, Iara
Lee, Benim Kuşağım, Wilma Lebate,
Vaat, Margarethe von Trotta.
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• Tomur Atagök resim sergisi
13 Mart- 12 Nis
«san
Aksanat.

• 1 Nisan 1997, saat 19.00
kadm oyunları üzerine Hülya
Karakaş ile söyleşi
Göçerler Fotoğraf Kulübü
Miralay Nazım Sokak, No:
36/3, Kadıköy, istanbul.
• Kadınlar Milletvekil
Seçilirken: Basında
tartışmalar
Konuşmacı: Ayşen
Doyran
12 Nisan 1997, saat
14.00
Mor Çatı, inönü
Caddesi, Nisbet Sokak,
No:6/5, Şişli, istanbul.

• Zehra Aral resim sergisi
27 Mart-17 Nisan
Kadın Eserleri Kütüphanesi.
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• Nazan Erkmen'in 11.
kişisel sergisinin konusu
Nasrettin Hoca
22-29 Nisan
Kadın Eserleri Kütüphanesi
Balat, İstanbul.
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• Kadm Eserleri
Kütüphanesi 7. kuruluş
yıldönümünü Tiyatro
istanbul'un Yeni Baştan
adlı oyunuyla kutluyor.
14 Nisan 1997
Kokteyl: 19.30, Oyun: 21.00
İstek Vakfı Atanur Oğuz
Lisesi Tiyatro Salonu
Balmumcu, Beşiktaş.
• Adnan Tönel'den tek
kişilik Hamlet
Cuma 19.30
Cumartesi 15.00 ve 19.30
Aksanat, Zambak Sokak,
Beyoğlu, istanbul.
• Havah Meryem
6 Nisan Pazar 17.30
27 Nisan Pazar 17.30
Evrensel Kültür Merkezi
Aznavur Pasajı, Galatasaray,
istanbul.
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• Barbara Streisand
Laser-disc'ten pop konseri
3 Nisan 1997
Aksanat, Zambak sokak,
Beyoğlu, istanbul..

6 Nisan, Işık Dağı,
13 Nisan, Frigya Kentleri,
13 Nisan, Aktaş Vadisi,
27 Nisan, Kavaközü Köyü,
17-21 Nisan, Erciyes Kayak
Gezisi,
17-23 Nisan, Antalya,
Alaya,Side, Köprülü Kanyon,
17-23 Nisan, Kuşadası, Efes,
izmir, Bafa Gölü,
17-23 Nisan, Kaş, Kalkan,
Likya Kentleri,
17-23 Nisan, Marmaris,
Dalyan, Kaunos, Göcek,
Fethiye,
17-23 Nisan, Kartalkaya,
17-23 Nisan, Titreyengöl,
Manavgat, Side,
18-23 Nisan, Adım Adım
Karadeniz,
18-21 Nisan, Kapadokya,
18-21 Nisan, Eğirdir Otel,
g Kovada Gölü, Yazdı Kanyon,
I 18-21 Nisan, Ayancık,
£ Sinop, Akgöl Yaylası.
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• Fotoğrafevi Gezileri
17-21 Nisan, Trenle Doğu
Anadolu,
17-23 Nisan, Gökova Safari,
17-23 Nisan, Köyceğiz,
Dalyan,
17-27 Nisan, Kıbrıs
Beşparmak Dağlan'nda Trek,
17-23 Nisan, Beyşehir Gölü
Anamas Dağları,
17-23 Nisan, Antalya
Beydağları,
17-23 Nisan, Kelebekler
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• Değişik gün ve saatlerde:
Gazap Üzümleri, Duvar,
Vaatler Ülkesi, Spartaküs,
Çark, Bir Irmağa Yolculuk,
Demiryol, Yol, Sürü.
Çocuklar için de filmler var
Küçük Tarzan, Ormanlar
Kralı, Alice Harikalar
Diyarında.
Evrensel Kültür Merkezi.
Sürü, Yılmaz Güney

Vadisi

16-30 Nisan, Nepal
Himalayalar,
6 Nisan, Çakalçeşmesi,
13 Nisan, Aytepe.
Tel: 0212 251 05 66.
• Göçerler Gezileri
18-23 Nisan, Akdeniz Gezisi,
18-23 Nisan, Ege Gezisi,
6 Nisan, istanbul: Tarih
içinde bir yolculuk,
13 Nisan, Kabakoz
Yürüyüşü.
Tel: 0216 414 44 74
Gezievi Gezileri
17- 23 Nisan, Mavi
Yolculuk,
6 Nisan, Kılıçkaya,
13 Nisan, Şahinkaya,
5-6 Nisan, Safranbolu,
11-13 Nisan. Bozcaada,
17-23 Nisan. Köprülü
Konvon,
17-23 Nisan, Fethiye,
17-23 Nisan, Urfa, Harran,
Nemrut,
17-21 Nisan, Safranbolu,
Amasra, İlgaz,
17-21 Nisan, Kaz Dağı,
A.ssos
Tel: 0212 244 26 66.
• Tempo Tur Gezileri
6 Nisan, Safranbolu
Yörükköyü,

• Yayıncılık, çevirmenlik ve
gazetecilikten damıtılmış
coşkulu bir yürek kırk
sonrası 'hadi vira'sını
oluşturacak bir iş arıyor.
Gelebilecek önerilerde yüreği
onu hangisine götürürse...
Rümuz: Hadi Vira
Tel: 0212.513 27 17
(Hafta içi 13.00-17.00)
• Yüksek okul muzunu,
deneyimli arşivciyim. Iş
arıyorum. Pazartesi
aracılığıyla bana
ulaşabilirsiniz.
• Taksim'de sekreterlik
arıyorum. Bağlantı için
Pazartesi1 yi arayabilirsiniz.
• Kalkan'da özel bir koyda
zeytinlikler arasında keyifli
bir bayram tatili geçirmek
istiyorsanız bizi arayın.
Pazartesi okurları
önceliklidir.
Kalkan Tel: 0242.844 35 24,
844 35 23
istanbul Tel: 0216.337 12 75.
• İki çocuğuma bakacak,
Kürtçe bilen lise mezunu
atılı bakıcı arıyorum.
lgilenenler
1
0212.249 59 59'a
not bırakabilirler.
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Pazartesi1 ye abone olursanız mutlu olursunuz! Her sayı bayiye geldi mi, gelmedi mi stresini yaşayacağınıza Pazartesi ayağınıza kadar
gelir. Az mutluluk mu? Hem dergiye olur da zam gelirse, siz muaf
olacaksınız. (Abone olursanız ayrıca bizi de mutlu edeceksiniz.)
5 Abone yapana bir kitap, 10 abone yapana bir yıllık abone hediye!
Türkiye içi:
ABONE FORMU
Adı:
Soyadı:
Adres:

Abone süresi:
Başlangıç tarihi:

Posta Çek Numarası: 662 965.
Yıllık abone ücreti: 1.200.000 TL.
Akı ayhk abone ücreti: 600.000 TL.
Türkiye dışı:
Bir yıllık 50 DM, altı aylık: 25 DM.
Döviz hesabı: Asuman Bayrak, Türkiye Iş
Bankası, Taksim Şubesi, istanbul.
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.
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Kadınlara Mahsus Gazete
(Aylık kadın dergisi)
Sahibi: Kadın Kültür İletişim Vakfı
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Filiz Koçali

Her gün büroda olanlar: (Yazı Kurulu)
Asuman Bayrak, Ayşe Düzkan, Filiz Koçali,
Nesrin Tura. (Görsel Yönetmen) Semra Emre.
(Arşiv) Ayşegül Ulus. (Halkla İlişkiler) Aşkım Tekgül.
Sadece Pazartesi Günü Gelenler: (Yayın Kurulu)
Beril Eyûboğlu, Fadime Gök, Filiz Kerestecioğlu,
Füsun Özlen, Gülnur Savran, Handan Koç,
Meltem Ahıska, Minu İnkaya, Nermin Coşkun,
Nural Yasin, Tüten Ateş, Yaprak Zihnioğlu.
Almanya Temsilcisi: Hülya Eralp.

Gönü saati belli olmayanlar (Çizerler):
Ayşen Baloğlu, Feyhan Güver, Ramize Erer,
Semra Can. (Hlüatratör): Rana Mermertaş.
Adres: Abdullah Sokak, No: 9, Beyojkı, istanbul
Tel: (0212) 249 59 59,
292 07 39,292 07 47
Man Büro: Konur 2 Sokak, 53/10.
Tel: (0312) 419 09 95
Bada: Özer yayınalık LW. Şti.,
Hadtmköy, istanbul.
Dafrtm: Bir-Yay.

