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Hınç ve linç siyaseti
Son zamanlarda bilhassa sosyal medya görünürlüğü 
olan, müttefik, kendi tabirleriyle “ılımlı,” yalnız ve 
kırılgan olduğu düşünülen feminist akademisyenlere 
dönük bir “fobik ifade avı,” hedef gösterme, siber 
saldırı furyasının içine düştük. Zincirleme seyir izleyen 
bu saldırı furyası, elbette genel anlamda bilhassa 
radikal feminizmi yıpratma amacı taşıyor.

ÖZNUR KARAKAŞ
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Gündemi bir süredir meşgul eden toplumsal cinsiyet tartış-
ması, bu tartışmanın içine çekildiği ifşa ve linç girdabı, her 
şeyden önce siyasi etik üzerine düşünmeye davet ediyor bizle-
ri.

Yönteme dair sorular aşılmaksızın ifadelerin içeriğine dair 
de sağlıklı bir tartışma yürütülemeyeceği aşikar. Bir de sosyal 
medyanın, bilhassa Twitter’ın yarattığı manipülasyona açık 
ortam çeşitli konularda hedef göstermeye, yanlış algı oluştur-
maya oldukça müsait. Trans-aktivizmin dünya çapında son 
yıllarda ortaya attığı kavramların, bilhassa doğuştan gelen 
ve sabit olan bir toplumsal cinsiyet kimliği (gender identity) 
fikrinin, felsefi, biyo-medikal, toplumsal çıkarımları elbette 
ciddi tartışmaları beraber getiriyor, getirecektir. Mevcut femi-
nist ve kuir literatürde bir karşılığı olmayan bu yeni kavram 
ve bu kavram üzerinden geliştirilen terminoloji dağarcığı 
henüz gündeme geldi. Stonewall sözlüğünde bunu, “kişinin 
doğuştan gelen cinsiyet hissi” diye tanımlıyor. Bu hissin do-
ğuştan geldiği, biyolojik cinsiyetin ise toplumsal inşa olduğu 
iddia ediliyor. Lakin buna dair daha fazla açıklama yok. Öte 
yandan, bu iddianın feminizmin ve kuir kuramın öne sürdü-
ğü toplumsal cinsiyet kavramlarıyla örtüşmediği ortada.

Bense bu yazıda bu kavramsal arka planı tartışmayacağım.

Bunu yapmaya çalıştığımda, bu konuda sağlıklı bir tartışma 
yürütmeye imkan verecek siyasi ve entelektüel ortamın mev-
cut olmadığını fark ettim. Bu yüzden henüz ortaya atılmış 
kavramları sağlıklı bir zeminde tartışmayı imkansız kılan, 
bilakis bu kavramların ve onlara dayanan kabullerin sorgusuz 
sualsiz kabul edilmesine dayanan, dayanışma ortamını felç 
ettiğini düşündüğüm ve etik bulmadığım siyasi müdahale 
tavrına değineceğim bu yazıda. Dünyada, bilhassa İngiltere’de 
de tavrın bu olduğu görülüyor.

Bir zamandır, bilhassa Twitter’da ve Facebook’ta trans ve kuir 
harekete mensup birkaç aktivistin bu yukarıda bahsettiğim 
henüz oluşturulmuş ve neredeyse her sene güncellenen termi-
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“Maalesef sosyal 
medyada bir iki aktivist 
bu saldırıları ve linçi 
kasten siyasi bir yöntem 
haline getirmiş, bu 
yöntemi eleştiren herkesi, 
bilhassa da feministleri 
kendilerine hedef 
bellemişler.

noloji dağarcığına uymayan ifadeler karşısında son derece 
saldırgan, şahsa hakaret eden, linçe varan müdahaleleriy-

le karşılaşıyoruz. Senem Ti-
muroğlu’nun trans cinayetleri 
de kadın cinayetleri gibi ifadesi 
bile takip ettiğimiz üzere bu 
tavra ve tacize varan siber sal-
dırılara maruz kaldı. Bunun 
arkasında yatan anlayış, trans 
kadınlarla na-trans kadınların 
harfi harfine aynı olduğu, her-
hangi bir farklılık vurgusunun 
fobik olduğu fikriydi. Hatta 
Medyascope’un bir radyo prog-
ramında Timuroğlu açıktan he-

def gösterildi, itibarsızlaştırılmaya çalışıldı. Oysa program-
da trans bir bireyin kendi seçtiği adı değil, ailesinin taktığı 
adı kullanan başkasıydı. Buysa hiç tepki çekmedi. Aslında 
mesele kullanılan ifade değil, Timuroğlu’nun benim bu 
olaydan aylar önce maruz kaldığım saldırılarda dönüştürü-
cü, olumlayıcı bir siyaset yapma çağrısında bulunmasıydı. 
Takip edenlerin bildiği gibi, Timuroğlu o andan itibaren 
dozu giderek artan ve bu sözde ifşaya varan saldırıların 
hedefindeydi. Maalesef sosyal medyada bir iki aktivist bu 
saldırıları ve linçi kasten siyasi bir yöntem haline getirmiş, 
bu yöntemi eleştiren herkesi, bilhassa da feministleri ken-
dilerine hedef bellemişler.

Benim durumumdaysa samimi ve şu anda naif olduğunu 
fark ettiğim hayatın tesadüfen karşıma çıkardığı bir “soru” 
üzerinden 2018 sonbaharında trans aktivizmin “yasaklı” 
addettiğini bilmediğim bir konuda mevcut literatüre de-
ğinmiştim: cayma (desistance) literatürü.

Mevcut “bütün” bilimsel araştırmalar, ki sonuncusu bu 
alanda öncü Hollandalı bilim insanları tarafından gerçek-
leştirilmiştir, çocukların ciddi bir çoğunluğunda ergenlikle 
beraber disforinin kendiliğinden geçtiğini söylemektedir. 
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Bunun bu aktivistlerin kitabında “yasaklı” konu olduğunu 
bilmiyordum; anında şahsıma ve “s*kik tomboyluk deneyimi-
me” yönelen hakaretler ve siber saldırılar sayesinde bunu öğ-
rendim. Meğer bu literatür ve detransitioning, yani translarda, 
trans geçiş sonrası biyolojik cinsiyete geçiş vakaları üzerine 
konuşulmaması gereken mevzularmış. Öyle ya cinsiyet kim-
liğinin sabit değil geçişli olduğunu gösteriyor bu iki durum 
da. O zamandan beri de bilen biliyor bu saldırılar “korkunç” 
şeyler söylediğim iddiasıyla sürüyor. O “korkunç” şeylerse 
sonuncusu bizzat Hollanda toplumsal cinsiyet kliniği doktor-
larınca yapılan bu araştırmalar. Başka bir şey değil. İki hafta 
kadar önce de ergenlik öncesi hormon bloklama tedavisine 
temel teşkil ettiği söylenen “tek” çalışmaya soruşturma açıldı. 
BBC bunu haber yaptı (2). Görüldüğü üzere çok yeni, ihtilaflı 
mevzular bunlar. İşte aylardır söylediğim iddia edilen “kor-
kunç şeyler” bunlar. Sonradan kendi araştırmalarımdan öğ-
rendiğim kadarıyla şu anda yurt dışında başat trans-aktiviz-
min (başka transaktivizmler de var) tek gündemi salt beyanla 
cinsiyet kimliğinin yasal olarak tanınması ve çocuklarda hor-
mon bloklayıcı kullanımının yaşının düşürülmesi. Bunlar da 
doğuştan, sabit ve değişmeyen bir toplumsal cinsiyet kimliği/
hissi hipotezine dayanıyor. Bu hipoteze inanmasam da sadece 
özelden, “hassas mevzular” bunlar diyerek kaygılar anlatılsay-
dı yasaklı olduğunu bilmediğim bu mevzuda ben yine elbette 
hassasiyet gösterirdim. Lakin bu yapılmadı, tabi. Ki konu da 
daha ziyade bu. Sadece hakaretlere ve zorbalığa maruz kal-
dım; kalıyorum. Bu aktivist grubunun bütün mensupları bu 
yöntemi kasten tercih ettiğini söylüyor. Bu grubun aldığı siya-
si bir tercih bu.

Şahsen feminist bilim ve teknoloji araştırmaları çalıştığım-
dan, elbette bilgi-ideoloji ilişkisini, ezilenlerin konumlanmış 
bilgisinin ne şekilde üretildiğini bilen biriyim. Doktora te-
zimde yöntem olarak başvurduğum bu literatür bizzat uz-
manlık alanlarımdan biri. Lakin burada söz konusu olan şey 
epistemolojik bir sorundan, bilgi üretiminden, akademik ve 
kuramsal tartışma etiğinden ziyade, linçe ve itibarsızlaştırma-
ya dayanan ve kasıtlı olarak uygulanan belli bir siyaset yapma 
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biçimidir. En başından beri bu siyasi tavrı eleştirdim, ni-
tekim ben de Mehmet Ali Gümüş’ün evvelinde bilmeden 
yanlış kullandığı bir ifade yüzünden maruz kaldığı benzer 
saldırılar karşısında, sadece dönüştürücü, olumlayıcı bir si-
yaset yapma çağrısında bulunduğum için hedef olmuştum. 

Bu zincir bu şekilde devam ediyor. 
Bu çağrıda bulunan herkes sıra sıra 
hedef haline geliyor; söyledikleri 
ve söylemedikleri her şey üzerin-
den pekala trollük denilebilecek bir 
yöntemle hikayeler yazılarak algı 
yaratılıyor. Öncesinde de Dünyadan 
Çeviri sitesine dönük linç kampan-
yasında yine böyle bir algı operas-
yonu gerçekleştirildiğine, hatta bu 
uğurda bir transın kendini yakarak 
öldürdüğüne ilişkin yalan bir habe-
rin dolaşıma sokulduğuna şahit ol-

duk. Benim durumumda, geçenlerde bir transın cis kadın-
ları aşağılayıcı, kadın düşmanı ifadeleri vesilesiyle başlayan 
tartışmada, yine bu grupların ağı içerisinde yer alan bir iki 
LGBT örgütünün hesaplarında adımın ifşa edilmesine vardı 
mesele. Öyle bir siyasi hattım veya söylemim olmamasına 
rağmen, sırf birilerinin cımbızlayarak çektiği ifadeler üze-
rinden oluşturduğu kanaate dayanarak trans-dışlayıcı ol-
makla itham ediliyordum; lakin tam olarak hangi ifadenin 
bu yönde kanıt teşkil ettiğinden bahseden yoktu.

Ezcümle, son zamanlarda bilhassa sosyal medya görünür-
lüğü olan, müttefik, kendi tabirleriyle “ılımlı,” yalnız ve 
kırılgan olduğu düşünülen feminist akademisyenlere dönük 
bir “fobik ifade avı,” hedef gösterme, siber saldırı furyası-
nın içine düştük. Zincirleme seyir izleyen bu saldırı furyası, 
elbette genel anlamda bilhassa radikal feminizmi yıpratma 
amacı taşıyor. Oldukça keyfi bir seyir izleyen bu linç furya-
sında Twitter’da mevcut bu bir grup aktivistin hedef tahtası 
olmanız, sonrasında da grubun daha etkili sayılan şahısları-
na havale edilmeniz için en ufak bir eleştiri veya şahsi hu-

“Bu çağrıda 
bulunan herkes sıra 
sıra hedef haline 
geliyor; söyledikleri 
ve söylemedikleri her 
şey üzerinden pekala 
trollük denilebilecek 
bir yöntemle hikayeler 
yazılarak algı 
yaratılıyor. 
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“Belli ezilen, 
mağdun konumları 
arasında hiyerarşiler 
tesis etmek, linçi 
bu gruplar arasında 
hegemonya aracı 
haline getirmek son 
derece tehlikeli bir 
yaklaşımdır. 

sumet yeterli oluyor. Bu sene Onur Haftası etkinliklerinde de 
yine feminizmin içsel ve yapısal olarak fobik olduğu iddiaları-
na yer veren, belki de feminizmin bir daha toparlanmamaca-
sına yıkılmasını salık veren atölye çalışmaları mevcuttu. Ka-
dın hareketinin bu kadar güçlü olduğu bir ülkede bu oldukça 
talihsiz bir tutumdur.

Elbette bu toplumsal yapı içerisinde sosyalleşmiş olan herke-
sin cinsiyetçi, kadın düşmanı, homofo-
bik, transfobik ifadeleri olabilir. Lakin 
bu durum karşısında şimdiye dek hep 
dönüştürücü bir siyasi hat izlenmiştir. 
Söz konusu hareket içerisinde de bu 
şahıslar dahil aktivistlerin kadın düş-
manı ifadeleri vakidir. Hatta maalesef 
söz konusu grubun oldukça ağır kadın 
düşmanı ifadelerine hep rast geliyor, 
maruz kalıyoruz. Hareketlerin tarihin-
de asıl amaç hep karşılıklı dönüşüm 

olmuştu. Belli ezilen, mağdun konumları arasında hiyerarşiler 
tesis etmek, linçi bu gruplar arasında hegemonya aracı haline 
getirmek son derece tehlikeli bir yaklaşımdır. Hareketleri-
mizin geçmişine, dayanışma ruhuna aykırı olan bu hasmane 
tavırların ve linç kültürünün siyasetimize yerleşmemesi için 
elimizden geleni yapmak hepimizin sorumluluğu.

Bu linç kültürü elbette tepkisel bir hınç siyasetine dayanıyor. 
Bunun ise hegemonya oluşturma girişimlerinin temelinde 
yatan bir refleks olduğunu biliyoruz. Hınç siyasetine dayalı bu 
siyasi müdahale yöntemini hep kınadım, şimdi de kınıyorum. 
Dönüştürücü, olumlayıcı, ittifaklar oluşturmaya imkan veren 
bir siyasi dilin ve yaklaşımın hakim olmasını temenni ediyo-
rum.

 (1) Haberde bu literatürdeki en yeni iki araştırmaya da referans ve-
ren linkler mevcuttur. https://www.thecut.com/2016/07/whats-mis-
sing-from-the-conversation-about-transgender-kids.html

(2) https://www.bbc.com/news/health-49036145

https://www.thecut.com/2016/07/whats-missing-from-the-conversation-about-transgender-kids.html
https://www.thecut.com/2016/07/whats-missing-from-the-conversation-about-transgender-kids.html
https://www.bbc.com/news/health-49036145 
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Cis-feminizmin 
iktidar savaşı

Trans-feministler, kesişimsel bir epistemoloji ile yola 
çıkan ve dönüşmüş bir metodoloji edinen yepyeni bir 
feminizmin önemini vurgularken, cis-feministler üst 
sınıfçı beyaz üstüncülüğü henüz tasfiye edilmemiş 
feminist hareketteki iktidar temsili iddiasının 
ellerinden alınmasından korkuyorlar.

EDA CANIMANA
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Trans-feminizm, feminist bilgi üretiminde güncel pa-
radigma olan kesişimselliğin Türkiye’deki en önemli 
öznelerinden biridir. Bu konuda gerek sosyal medyada 
gerek gazete portallarında çok şey yazıldı çizildi. Ancak 
bu yazının konusunu; deşifre edilmesi ve tasfiye edilmesi 
gereken ırkçı ve fobik bir zihniyet ve özne oluşturmakta-

dır. Bu özne ise, ne yazık ki 
feminist politikanın ve bilgi 
üretiminin karşısında durdu-
ğu pek çok toplumsal ayrıca-
lıkları görmezden gelen veya 
görünmez bir şekilde sahip-
lenen, bu anlamda da ırkçı ve 
fobik olan cis-feminizm. Zira 
Türkiye’de feminist epistemo-
lojinin ve politikanın, mizo-
jini ile olduğu kadar Batı’da 

çoktan tarihin çöplüğüne itilmek üzere olan, ayrıcalıkçı 
ve mizojin cis-feminizm ile de mücadele etme cesaretini 
göstermesi gerekiyor. Bunun için de cis-feminizmin gü-
nümüzde nelere sığınarak siyasal alanlarda ortaya çıka-
bildiğinin deşifre edilmesi gerekiyor.

BATI’DAKİ GÜNCEL FEMİNİST METODOLOJİ 
VE TÜRKİYE’DE AKTİVİZM
Feminist bilgi üretimi, 1970’lerde kavramsallaştırılan 
kesişimsellik tanımı ile birlikte epistemolojik ve metodo-
lojik anlamda kökten dönüşmeye ve akademik anlamda 
kurumsallaşmaya başladı. Bu kavram feminist bilgi üre-
timine, toplumsal ve politik yapılanmalarda farklılaştır-
maların ve ezme-ezilme ilişkilerinin çoklu toplumsal inşa 
kategorilerinin (ırk, cinsiyet, cinsellik, sınıf, vb.) kesişi-
minden meydana geldiğini öğretti. Bu kavram ile birlik-
te feminist epistemoloji güç ilişkilerinin yekpare değil, 
katmanlı ve iç içe geçmiş olduğunu, bir ezme ilişkisinin 
diğer ezme ilişkisini beslediğini görmüş oldu.
 

“Kesişimsellik 
kavramının en önemli 
getirisi, siyah feminizmin 
ve kuir feminizmin 
tarihsel ve politik 
mücadelelerinin ilişkisel 
güç mefhumu aracılığı ile 
daha kapsamlı bir şekilde 
anlaşılması olmuştur. 
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Kesişimsellik kavramının en önemli getirisi, siyah fe-
minizmin ve kuir feminizmin tarihsel ve politik mü-
cadelelerinin ilişkisel güç mefhumu aracılığı ile daha 

kapsamlı bir şekilde anlaşılması 
olmuştur. Erkek iktidarının aynı 
zamanda beyaz, cis, heteroseksüel 
ve burjuva bir iktidar olduğunun 
da ortaya çıkması ile siyah femi-
nistlerin, kuir feministlerin ve 
trans feministlerin mücadeleleri, 
feminist aktivizm ve bilgi üreti-
minde daha eşitlikçi bir anlamda 
kendilerine yer edinmiştir. Ancak 

feminizmde ırkçılığın ve cis-heteroseksizmin tasfiyesi, 
kesişimsel güç ilişkilerinde farklı pozisyonlarda konum-
lanan feministlerin çeşitli taleplerini kapsamaya çalışan 
eklemeci bir metodoloji ile değil, feminist metodoloji-
nin kendisini dönüştüren bir epistemoloji ile olmuştur. 
Yani güç mefhumunu ilişkisel bir şekilde ele alarak, 
politik özneyi ise bu güç ilişkilerinin kesişimselliği tara-
fından inşa edilmiş ve konumlandırabilmiş bir mefhum 
olarak anlamlandırarak yeni bir feminist epistemoloji 
ve metodoloji ortaya çıkmıştır. Bu dönüştürücü meto-
doloji ve güncel feminist epistemolojinin kesişimsellik 
odaklı olması da elbette yukarıda bahsedilen kesişimsel 
feminist aktivizmlerin politik tarihsel birikimi sayesin-
de olmuştur.

Irksallaştırılmış global kapitalizmde Batı’da iktidarın 
ve siyasal alanın demokratikleşmesinin sebebi; ezilen 
kesişimsel ve sınıfsal pozisyonda konumlandırılmış 
sosyopolitik öznelerin (transların, kuirlerin, siyahların, 
göçmenlerin, işçi sınıfının vb.) örgütlenmesi, hareket-
lenmesi ve eşitlikçi hak talebinde bulunup güç ilişkile-
rinde kendilerine alanlar açarak iktidarı hesap vermeye 
zorlamasıdır. Irksallaştırılmış kapitalizmin parçası olan 
Türkiye’de de sosyal ve politik mecralarda bir aktivizm 
metodolojisi dönüşümü çağrılmakta ve yaşanmaktadır. 

“Irksallaştırılmış 
kapitalizmin parçası 
olan Türkiye’de de 
sosyal ve politik 
mecralarda bir aktivizm 
metodolojisi dönüşümü 
çağrılmakta ve 
yaşanmaktadır.
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Bunun en güncel örneği de trans-feminizmin kesişimsel 
bir epistemoloji ile kamusal ve politik alanlarda politi-
kalarını gündeme sokmuş olması ve eşitlikçi politikada 
daha öne çıkan bir özne haline gelmesidir.

TÜRKİYE’DE CİS-FEMİNİZMİN FOBİSİNİN 
TARİHSEL KÖKENLERİ
Türkiye’de ana akım mecralarda kendine yer edinebilen 
cis-feminizmin günümüzdeki beyaz üstünlükçü fobisini 

anlamlandırabilmemiz için cis-fe-
minizmin bir nevi “gelenekçi” po-
zisyonunu tarihsel bir düzlemde 
analiz etmemiz gerekiyor. Türki-
ye’de cis-feminizm, sol hareket-
lerle ilişkili bir şekilde 1960’larda 
örgütlenmeye başlayarak günü-
müz halindeki forma gelmiştir. 
Pek çok cis-feminist örgütlenme-
ler, donemin sol içi tartışmaların-

da erkek “yoldaş”larına kendi sosyo ekonomik ve poli-
tik taleplerini iletmiş ve bunları sol hareketlerin siyasi 
programlarına dahil ettirmişlerdir. Ancak kesişimsel 
epistemolojiye zıt bir şekilde sosyalist epistemolojiye 
mahsus “ele geçirilmesi gereken bir olgu” olarak alınan 
tekil iktidar mefhumu ve Kemalizmin getirdiği devlet 
feminizminin de etkisi, sol kökenli cis-feminist günde-
min kapsayıcılıktan ve temsilcilikten öteye gidememe-
sine neden olmuştur. Başka bir deyişle tarihsel anlamda 
cis-feminizmin başat gündemi “erkek yoldaşlarla prole-
tarya diktatörlüğünden pay almak” olmuştur.

Günümüzde de cis-feminist ideolojinin ve aktivizmin 
ana akım mecralarda temsilcilik ve kapsamacılıktan 
öteye gitmemesinin sebepleri sol ile gelişen bu tarih-
sel eklemden geçmektedir. İkili cinsiyet rejiminin ve 
cis-heteroseksizmin beslediği ulusçu ve sınıfçı güç iliş-
kileri hiç fark dahi edilmeden, sorgulanmadan, olduğu 

“Başka bir deyişle 
tarihsel anlamda cis-
feminizmin başat 
gündemi “erkek 
yoldaşlarla proletarya 
diktatörlüğünden pay 
almak” olmuştur.
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gibi korunarak temsilcilik misyonu tamamlandığında 
cis-feminizm politik misyonunu tamamlamış olacaktı. 
Günümüzde de, yukarıda bahsedilen kesişimsel femi-
nizmlerin çağırdığı dönüştürücü metodolojiye saldır-
maya çalışan cis-feminizmin fobisi ve üst sınıf beyaz 
üstüncülüğü; cis-feminizmdeki iktidarcı sosyalist ge-
leneğin sorgulanmaması, bu geleneğin epistemolojik 

ve politik şiddetiyle yüzleşilmemesi ve 
hesap verilmemesinden kaynaklanmak-
tadır.

CİS-FEMİNİSTLERİN İKTİDAR 
SAVAŞININ ARACI OLARAK 
IRKÇI BEDEN POLİTİKASI
Artık gelenekçiliğe çok da itibar edilme-
diği günümüzde ise aktivizm alanında 
trans-feminist politika, erkek egemen sol 

hareketlerle ilişkilenerek günümüze gelmiş olan cis-fe-
minizmin kamusal alandaki ayrıcalıkçı iktidar iddia-
sını çürütmekte ve yerinden etmektedir. Bu anlamda 
ırkçı, ulusalcı, sınıfçı ve cinsiyetçi iktidardan payını bir 
ölçüde alan cis-feminizmin politik ve aktivist alanlar-
daki ayrıcalıklarının ciddi bir şekilde sarsılmasından 
doğru, cis-feministler içsel bir korku dürtüsüyle beden 
politikasına sığınmaktadırlar. Trans-feministler, kesi-
şimsel bir epistemoloji ile yola çıkan ve dönüşmüş bir 
metodoloji edinen yepyeni bir feminizmin önemini 
vurgularken, cis-feministler üst sınıfçı beyaz üstüncülü-
ğü henüz tasfiye edilmemiş feminist hareketteki iktidar 
temsili iddiasının ellerinden alınmasından korkuyorlar. 
Bir başka deyişle, cis-feministler tam da bu trans-fe-
minist vurgudan korkarak feminizmi bir nevi iktidar 
savaşı haline dönüştürmeye çalışıyorlar. Bu uğurda ise 
cis-feminist aktivizmi ancak kendi ırkçı, sınıfçı ve üret-
ken heteroseksist ayrıcalıklarını korumaya çalışarak ve 
yeniden üreterek yapabiliyorlar. Bunun tezahürlerinden 
biri ise cis-heteroseksist ve Batıcı bir beden politikası 

“Bir başka deyişle, 
cis-feministler tam 
da bu trans-feminist 
vurgudan korkarak 
feminizmi bir nevi 
iktidar savaşı haline 
dönüştürmeye 
çalışıyorlar.
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ve polisliğinin mizojin bir şekilde cis-feminizm tara-
fından kamusal alanda savunulması veyahut dolaşıma 
sokulmaya çalışılması oluyor.

Cis-feministlerin her tehdit altında arkasına sığındığı 
beden politikasının dayanaklarından olmazsa olmaz-
ları ırkçılık olduğu kadar ikili cinsiyetçilik ve üretken 
heteroseksizmdir. Sosyal medyada ürettikleri trans-
fobi ve mizojini bu yazının konusunu tekil bir şekilde 
oluşturmamaktadır. Ancak, bu üretimlerinin arka-
sındaki görünmez ırkçılık ve üretken heteroseksizm, 
feminizmden tasfiye edilmesi gereken ciddi bir politik 
tehlikedir. Örneğin; cis-feminist ideoloji, ikili cinsiyet-
çi Batı epistemolojisinin ürettiği özcü beden mefhu-
munu görünmez ve normatif bir şekilde sahiplenir ve 
söylemlerini bu özcü beden mefhumuna dayandırır. 
Sahiplendikleri ve yeniden ürettikleri Batıcı beden po-
litikasının bir yönü bedenlerin ikili cinsiyet rejiminin 
normlarına göre adlandırılması, kategorize edilmesi 
ve arşivlenmesi anlamında tıbbileştirilmesidir. İkin-
ci yönü ise bedenlerin var olan cis-heteroseksist ikili 
cinsiyetçi rejimin devamını sağlayacak şekilde fonk-
siyonelleştirilmesi, bu rejimin gerekliliklerine göre 
konumlandırılması, bu rejim ters yüz edildiğinde ise 
ayrıcalıklı bedenlerin kutsallaştırılmasıdır. Cis-femi-
nizmin bu özcü beden mefhumu ve fonksiyonculuğu, 
epistemolojik ve politik tarihsel anlamda ırkçıdır. Zira 
Batı ırkçılığının epistemolojisi; özcü beden mefhumu-
nun, öznelerin bedenlerinin cis-heteroseksüel beyaz ve 
erkek iktidarın devamlılığını sağlayacak şekilde ko-
numlandırılması, adlandırılması, kategorize edilmesi 
ve arşivlenmesi yoluyla “bilimsel”leştirilmesine dayan-
maktadır.

SONUÇ
Türkiye’de trans-feminizm, politik ve kamusal alanlar-
da kesişimselligi öne alan epistemoloji ve aktivizmle 
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öne çıkmaktadır. Batı coğrafyasında artık norm haline 
gelmiş olan kesişimsel felsefe ve feminist bilgi üretimi, 

cis ve beyaz üst sınıf feminizmin ik-
tidarını sarsmış, bu feminizme kendi 
tarihsel politik şiddetleri işin hesap 
verdirmiştir. Ne mutlu ki Türkiye’de 
de kamusal ve politik alanda cis-fe-
ministlerin iktidar iddiasını sarsan 
böyle bir hesaplaşma süreci doğ-
muştur. Ne var ki, bu süreçte cis-fe-
minizmin ırkçı ve cis-heteroseksist 

beden politikasına dayanması, kendi alanında iktidarı 
paylaşmaktan korkmasından kaynaklanmaktadır. Bu 
anlamda cis-feminizm, kesişimsel feminist epistemolo-
jinin vurguladığı dönüşümcü metodolojiye ve aktivist 
dönüşüme kapalıdır ve hesap vermekten kaçar. Türki-
ye’de cis-feminizmin tarihsel gelişimine baktığımızda, 
bu kaçış ve kapalılık daha rahat anlaşılabilir. Günümüz-
de, cis-feminizm, feminist hareketten tasfiye edilmesi 
gereken ırkçı ve sınıfçı bir politika haline gelmiştir. Bu 
nedenle cis-feminizmin Türkiye’deki durumunu ve “bi-
limsel” cinsiyetçi ve ırkçı beden politikasına içkin oldu-
ğunu deşifre etmek elzemdir.

 

 

“Türkiye’de 
cis-feminizmin 
tarihsel gelişimine 
baktığımızda, bu kaçış 
ve kapalılık daha 
rahat anlaşılabilir.
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YASEMİN VARLIK

Feminizm ve kimlik 
siyasetinin bedelleri

Tartışmayı tam bir farsa dönüştüren, ana akım 
feministlerin sosyalist feministlerin söylediklerine 
asla vermedikleri payeyi basbayağı saldırganlaşan 
trans aktivistlerin argümanlarına vermesi, transların 
şapkasından da çıka çıka sol düşmanlığının çıkması. Bir 
nevi sol düşmanlığı sistalığı. Birileri trans aktivistlere 
kimlik pastasında sandıkları kadar büyük dilimlerin 
kalmadığını, ana akım feministlere de Türkiyeli kadınların 
natrans ya da cis kadın olduklarından hiç haberdar 
olmadığını, bu değerli bilgi için feminizme pek de minnet 
duymadıklarını söylemeli.
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“ ...kimlik kendi 
iddiasının çok daha 
ötesinde bağlamsal, 
tarihsel ve 
dolayısıyla politiktir. 

Birkaç haftadır süregiden ‘feminist-trans aktivist’ tartış-
masında kabağın dönüp dolaşıp yine ‘iktidarcı sosyalist 
gelenek’e patlamasını acı acı gülerek izliyorum. Liberal/
radikal feministlerle (ben buna ana akım feminizm diye-
ceğim) trans aktivistler arasında çıkan ve Duvar’a taşınan 

tartışmanın (bakınız Öznur Karakaş, 
Hınç ve Linç Siyaseti ve Eda Canıma-
na, Cis-Feminizmin İktidar Savaşı) her 
şeyden önce kimlikçi çokkültürcülük 
ideolojisinin hegemonyası sayesinde 
mümkün olduğunu düşünüyorum. 
Bu kimlikçi hegemonyanın inşasında 
bizzat ana akım feminizmin payı ol-
duğunu, tarafların aynı zeminde, aynı 

kavram setiyle konuştuğunu ve aslında kardeş oldukları-
nı öne sürüyorum.
 
Öncelikle kimlik siyasetine dair herkesin az çok aşina ol-
duğunu varsaydığım tartışmaları ortaya koyalım. Kimlik 
iddiasıyla kamusal alana tanınma talebiyle giren bütün 
gruplar, cinsiyetle ilgili olsun ya da olmasın, çok geniş bir 
alanda politika yapar. Yani kimlik kendi iddiasının çok 
daha ötesinde bağlamsal, tarihsel ve dolayısıyla politiktir. 
Örneğin 90’ların ikinci yarısında öğrenim hakkı talep 
eden ‘başörtülü kadın öğrenciler’ sıradan vatandaşlık 
haklarını talep eden bir grup olarak kalmamıştır. Mağdur 
başörtülü imgesi sınıf, iktidar ve kültür savaşları içinde 
zamanla bir kimlik inşasına evrilmiş ve kemikleşmiştir. 
Aradan geçen yirmi yılı bir film şeridi gibi gözlerimizin 
önünden geçirelim; buradan türeyen ‘mazlum dindar’ 
kimliği sayesinde ‘ceberrut cumhuriyet’ anlatısı dolaşıma 
sokulmuş, Maraş’tan Sivas’a defalarca katliam örgütlemiş 
İslamcı gelenek ‘cumhuriyet mağduru demokratik maz-
lumlar’ olarak yeniden kimliklendirilmiş, bu sürece şüp-
heyle yaklaşan kadınlar ‘kökten laikçi beyaz Türk’ diye 
adlandırılıp itibarsızlaştırılmıştır. Bugünün saray kadın-
ları, Flormar işçisi yoksul bir kadınla paylaştıkları başör-
tülü imgesi üzerinden yoksullarla ‘kimlikte’ eşitlenmiş, 
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böylece kadınları mülksüzleştirerek edinilen devasa ser-
vet ve güç, mazlumluk örtüsü altında görünmezleşmiştir. 
Sonuçta kimlik iddiasında bulunan her grup kendisinden 
daha büyük güç ilişkilerine öyle ya da böyle eklemlenir. 
Hele de mesele cinsiyet ve cinsellik olduğunda yukarıdaki 
örnekle anlattığım gibi cinsiyetli beden, sınıf ve iktidar 
savaşının arenası haline gelir.

Kimliğin kendisi, gerçek mağdurlar üzerinden oldukça 
spesifik bir kimlik dili kullanarak tanınma ve değer talep 
eden üst sınıf öznelerce inşa edilir. Bu inşa sürecinde ki-
min kim adına konuştuğu, bu hakkı nereden aldığı so-
rulmaz. Boğaziçi Küresel’in yalısından sebze tanzim kuy-
ruğundaki dindar kadın, Dicle Vadi Evleri’nden Sur’daki 
Kürt kadın, Berlin onur yürüyüşünden Hande Kader 
pekala temsil edilebilir. Gerçek, somut ve acil ihtiyaçların 
dile getirilemediği, dile getirmesi beklenen solun hayale-
tiyle durmadan kavga edilen, yoksulluğun ve yoksunlu-
ğun neoliberal 
insan hakları 
söylemi çer-
çevesinde 
massedildiği 
bir atmosferde 
ezilenler de 
kimlik inşası-
na dahil olur. 
Kimlikler 
üzerinden temsil edilen ço-
ğunluk tanzim kuyruklarında 
bekleşir, mahallesinde kurulan 
tankın topuna hedef olur, kelle 
koltukta seks işçiliği yapmak 
üzere otoyola çıkar ama bunun 
pek bir önemi olmaz. Dindar 
kadınlar artık büyükelçi de 
olabiliyor, Kürt kadın devriminin Fransızca filmi bile 
yapılıyor, trans kadın esas kızın sistası olarak dizilerde, 
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“Neoliberalizm bir 
demokratik hak olarak 
ezilenlere varoluş 
koşullarının kültürel 
kısmını görünür ve değerli 
kılma, farklılık fetişizmine 
dayanarak birbirlerini ezme, 
mikro iktidarlara oynayarak 
küçük egemenliklerin keyfini 
çıkarma olanağı verir. 

televizyonda boy gösterebiliyorsa sorun yoktur. Temsil 
edilenler için hayat gün geçtikçe zorlaşırken kimliğin 
göstereni olarak işlev gören küçük bir azınlığın başarı ve 

kazanımları göz kamaştırır. 
Üstelik neoliberal demok-
ratikleşmenin büyük öteki-
leri; yaşamımıza kasteden-
ler, beyaz Türkler, kökten 
laikçiler, Kemalist devlet 
zulmünün bekçileri, dev-
rim yapsa hepimizi çalışma 
kamplarında telef edecek 
dikta heveslisi komünistler, 
onların yancısı feministler, 
vulvasında boncuk arayan 
cis kadınlar ve heterosek-

süel faşizmin askerleri köşe başında beklemektedir. Ezi-
lenler ‘şükürler olsun tanınan ve görünürlüğe kavuşan’ 
kimliğin karın doyurmayan büyüsüyle yetinip düşman 
kimliklerin tehdidi altında siner. Yığınlar, ezilmenin yal-
nızca ama yalnızca kültürel sonuçlarının (yüzde yirmile-
re varan işsizlik mağduriyet değildir, var olan çok sınırlı 
sayıda işe alımda lezbiyenlerin, transların, Romanların 
tercih edilmemesi mağduriyettir!) kimlik çerçevesinde 
söze dökülmesini bazen sessiz kalarak, bazen adlarına 
konuşanları alkışlayarak onaylar. En önemlisi de kendi-
sini işsiz, kent yoksulu, eve kapatılan kadın, sosyal dev-
letten -ya da herhangi bir devletten- mahrum edilmiş 
yurtsuz yurttaş olarak görmeyi bırakıp sömürü ve bas-
kıyı konuşmanın tek mümkün dili haline gelen kimlik 
retoriğini benimser. Neoliberalizm bir demokratik hak 
olarak ezilenlere varoluş koşullarının kültürel kısmını 
görünür ve değerli kılma (bu arada bu kültürel kodla-
ra yapışma), farklılık fetişizmine dayanarak birbirlerini 
ezme, mikro iktidarlara oynayarak küçük egemenliklerin 
keyfini çıkarma olanağı verir. Kimlikler tam da bu ola-
naklar üzerinden hayat bulur ve ‘gerçek’leşir. Söylemeye 
gerek bile yok, kimliğin sözcülüğünü yapabilecek sosyal 



21

ağlara ve kimlik dilinin bilgisine ulaşımı olan orta üst 
sınıflar, bir yandan kimliğin mağduriyetini oluşturan 

deneyimlerden uzak yaşayıp (ba-
şörtüsü yüzünden mecbur Ame-
rika’da okudu, Kürt kadın olduğu 
için mecbur Birleşmiş Milletler 
kalkınma projesinin yöneticili-
ğine soyundu, Türkiye’de öteki-
leştirildiği için Londra’da mastır 
yapıyor!) bir yandan da kimlik 
üzerinden devşirilen sembolik 
sermayenin keyfini çıkarır. Elbette 

doğru yerde doğru zamanda kimliklenen özneler sem-
bolik sermayeyi maddi sermayeye de çevirebilir. Kimlik 
kapışması tam da bu yüzden şiddete teşnedir, nitekim 
pastanın dilimleri sayılı ve ortadadır.
 
LGBT kimlikler de cinsiyet ve cinselliğin ötesinde po-
litiktir. J.Puar (2002, 2006) homomilliyetçilik (homo-
nationalism) diye bir kavram ortaya atmış, LGBT hare-
ketinin, ABD’yi çokkültürlü bir hoşgörü cenneti olarak 
göstermek isteyen Amerikan milliyetçiliğine eklemlen-
diğini iddia etmiştir. Puar’a göre, demokratik Amerika 
kurgusunu pazarlayan Amerikan milliyetçiliği, LGBT 
görünürlüğünü kullanarak hem ülke içindeki yabancı 
düşmanlığını hem de Ortadoğu’da ‘gay katili’ yerli ulus-
lara karşı yapılan operasyonları meşrulaştırır. Üstelik 
bu politik hamleler ABD’li LGBT’ler arasında karşılık 
bulmuş, yabancıları kendi cinsel kimliğine tehdit olarak 
gören, ‘American, gay and proud’ şeklinde özetlenebi-
lecek tuhaf bir öznellik oluşmuştur. M. Mikus (2011) 
2010’da Belgrad’ta bizzat devlet tarafından desteklenen 
ve daha önce sağcıların saldırısına uğradığı için koru-
nan ‘ilk devlet garantisinde onur yürüşü’ne dikkat çe-
ker. LGBT görünürlüğü Sırbistan’nın AB’ye ve Avrupalı 
kimliğine entegrasyon sürecinde bir ‘demokratikleşme’ 
göstergesidir. Sırbistan devleti LGBT hakları üzerinden 
AB’ye yapısal ve elbette kültürel dönüşüme hazır oldu-

“ LGBT görünürlüğü 
Sırbistan’nın AB’ye 
ve Avrupalı kimliğine 
entegrasyon sürecinde 
bir ‘demokratikleşme’ 
göstergesidir. 
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ğu mesajını vermektedir. Norm dışı cinsel pratiklerin 
reddedilmesi üzerinden ‘bağımsız’, ‘LGBT-free’ ve ‘Batılı 
kavramlarla kirlenmemiş’ saf ulus ülküsü, Sırbistan sağ-
cılığında olduğu gibi ekonomik ve politik bağımsızlığı 
hayal bile edemeyen Afrika uluslarını da teselli eder (C. 
Stychin, 1998). Kısacası LGBT kategorisi çoktan küresel-
leşme kapsamında halkların zorlandığı yapısal uyumun 
olmazsa olmaz kültürel motifi haline gelmiştir. Hak ta-
leplerinin çok ötesinde tartışmalara ve mücadelelere hali 
hazırda eklemlenmiştir. Öyle ki J. Massad (2007), Arap 
dünyasında LGBT kategorisinin bir kültürel emperya-
lizm aracı olarak işlev gördüğünü söyler. Ona göre, Batı 
kökenli uluslararası LGBT örgütleri, eşcinselliğe, hele de 
geleneksel erkek eşcinselliğine hoşgörüyle bakan Arap 
dünyasında, aslında var olmayan gay kimlikleri bizzat 
üretmektir. Bu örgütler Kahire ve Beyrut’un şehirli, mü-
reffeh, Batı kültürüne aşina üst orta sınıfları ve küresel 
elitlerini gay kategorisine asimile ederek kimliğe hap-
seder. Yine bu örgütler, geleneksel evliliklerin yanında 
eşcinsel ilişkileri sürdüren ve fakat bu ilişkilerin kendi-
lerini tanımlamasını reddeden geleneksel Arap erkekleri 
gay kimliği normları üzerinden değerlendirir, ucubeleş-
tirir ve marjinalleştirir.

Massad’ın analizi Batı dışı toplumları hiçbir şekilde 
değişmeyen bir ‘gelenek’ kutusuna hapsetme tehlikesi 
taşısa da LGBT  aktivizminin küreselleşme bağlamın-
da sivil toplumculukla ilişkisine ve adlandırma yoluyla 
kurduğu hegemonyaya dikkat çekmekte haklıdır. Türki-
ye’de de anaakım feministlerin bir türlü sormadığı ‘Trans 
kimdir?’ ve ‘Onu illa trans aktivistler mi temsil eder?’ 
sorusudur. Karakaş’ın ‘Hollandalı bilim insanlar’ı ve 
Canımana’nın ‘Batı’daki güncel feminist metodoloji’den 
kaynaklanan kavram bombardımanından çıkıp burada 
yapılan araştırmalara bakarsak trans, lezbiyen ya da gay 
diye sorunsuz bir kategori olmadığını görürüz. Hayır 
burada kuir teorinin ‘çok katmanlı, çok biçimli, açık 
uçlu, akışkan ve sabitlenmeye gelmeyen cinsel pratikler’ 
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“Geleneksel Osmanlı 
patriyarkasının 
Türkiye’de hala yaşayan 
en vahşi pratiklerinden 
biri olan sıradışı 
sıra gecelerinde, 
patronaj ilişkileriyle 
‘performans’a zorlanan 
genç erkekler hangi 
kimliğe tekabül ediyor?

tekerlemesinden bahsetmiyorum. Cenk Özbay’ın (2011; 
2012) makalelerinde bahsettiği sınıfsal karşılaşmalardan 
bahsediyorum. Hem o makalelerde hem de Taksim’de 
geçirilen sıradan bir gecede görebileceğimiz, İstanbul’un 

en yoksul semtlerinden gelen 
ve ‘kaliteli’ zaman geçirmek ya 
da küçük hediyeler karşılığında 
aktif, pasif, trans vb. kimliklere 
ışık hızıyla geçiş yaparak mü-
reffeh erkeklerle ‘arkadaş’ olan, 
daha sonra mahallesine ve ni-
şanlısına dönen erkekler LGBT 
kavramsallaştırmasında nereye 
denk düşer? Hayatının birkaç 
yılını Tarlabaşı’nda trans seks 
işçisi olarak çalışarak geçirip 
sonra geldiği gibi memleketi-

ne geri dönen erkeği kim temsil eder? Zaman zaman bu 
sahnede müşteri olarak ortaya çıkan müreffeh entelektü-
el gayleri göz önünde bulundurursak, seks hizmeti ve-
ren transla onun hizmetlerini satın alan gay müşterinin 
LGBT kategorisi içinde, aynı kimlikte eşitlenmesi prob-
lemli değil mi? Üstelik entelektüel müreffeh gayin kira-
ladığı seks işçilerini yeri geldiğinde temsil edebilmesi bu 
kimlik kurgusu açısından hiçbir sorun teşkil etmiyor mu? 
Geleneksel Osmanlı patriyarkasının Türkiye’de hala ya-
şayan en vahşi pratiklerinden biri olan sıradışı sıra gece-
lerinde, patronaj ilişkileriyle ‘performans’a zorlanan genç 
erkekler hangi kimliğe tekabül ediyor? Bunların hiçbiri 
ana akım feminizmin ve trans aktivizmin nezdine geçerli 
ve anlamlı sorular değildir. Ne de olsa patriyarka bir ‘üst 
anlatı’ olarak çoktan ölmüştür. 2000’lerdeki ‘muhafazakar 
demokratik devrim’le beraber hepimiz kendi hayatına ve 
bedenine sahip, cinsel pratiklerine kendisi karar veren, 
kimlik gruplarında kendini özgürce ifade eden ‘özneler’ 
olduk. Bu özne konumunun çoğu zaman tamamen kur-
gusal olması kimlik siyasetini zaman zaman komediye 
çevirse de kimlik kategorileri inandırıcılığını yitirmiyor.
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“Yeni bir öykü 
yazacaksak birlikte, o 
ortak yaşam öyküsünün 
başyazarlarından 
birinin kim olduğu 
belli ve o halen Edirne 
Cezaevi’nde tutuklu. 

 
Anaakım feminizmin kaçındığı başka bir soru da şu; 
nasıl oluyor da trans aktivistler cinsiyetin maddiliğini 
sorgulayabilecek kadar güçlenebiliyor da cinsiyet bela-
sından muzdarip diğerlerinin 
sesi pek duyulmuyor? Mesela 
bugün günde en az bir kadın 
öldürülüyorsa, onlarca hatta 
yüzlerce kadın da ölümle teh-
dit ediliyor ama ortada ‘hayatı 
tehlikede olan kadınlar’ diye 
bir kimlik yok. Onları bir grup 
olarak değil, tek tek seslerini 
çıkarabildikleri oranda ya da 
öldürüldüklerinde tanıyoruz. 
Bugün Türkiye’de evlilik sonu-
cunda bedeni üzerindeki tüm haklarını eşine kaptırmış 
yüz binlerce kadın var ama kimse ‘sistematik olarak teca-
vüze uğrayan kadınlar’ diye bir kimlik üretemiyor. Böyle 
bir grup feminist toplantılarda söz alıp, kürtajın konu-
şulmasına karşı çıkan translar gibi, ‘orgazmı konuşamaz-
sınız, çünkü cinsellikten haz almak sizin ayrıcalığınız, 
ayrıcalıklarınızı itiraf edin ve mikrofonu bize bırakın’ de-
miyor. İstanbul’un çeşitli hastanelerinde kaydı bile doğru 
düzgün tutulmayan binlerce hamile çocuk vakası var ama 
‘hamile çocuklar’ ya da ‘hamile çocukların yakınları’ diye 
bir grup yok. Çünkü neoliberal kimlik ve çokkültürcülük 
ideolojisi sisteme ilişkin yapısal eleştirilere ya da neoli-
beral patriyarkanın yol açtığı mağduriyetlerin dillendi-
rilmesine izin vermiyor. Ne Karakaş’ın ‘Hollandalı dok-
torlar’ı ne de Canımana’nın ‘güncel feminist metodoloji’si 
bu alanlara dikkat çekiyor. Kimlik diline çevrilemeyen 
sömürü ve baskı ilişkileri buharlaşıp uçarken ‘demokra-
tikleşme’ sürecince liberal ideoloji, Batılı bilimin öncelikli 
araştırma gündemi ve yine Batı’dan finanse edilen sivil 
toplumculuk sayesinde ‘demokratikleşmeci kimlik’ olarak 
sahneye çıkan hemen herkes orantısız şekilde palazlandı-
rılıyor.
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“Karakaş’ın 
tartışmanın 
taraflarını madun 
olarak tarif etmesi 
ana akım feminizmin 
zorunlu, bir o 
kadar da sorunlu 
terminolojisiyle ilgili.

Tam da aynı zeminden beslendikleri, aynı kavram karga-
şası içinde tartıştıkları için ana akım feministler Türkiye 
nüfusunun bu kadar küçük bir kesimiyle neden bu denli 
uzun ve kıyasıya bir tartışmaya girdiklerini açıklama ge-
reği duymuyor. Ne de olsa Karakaş’ın deyimiyle ‘madun-
lar arasında hiyerarşiler’ kurmak feminist mücadelemize 

yakışmıyor! Avrupa’da trans geçişle-
rinde kullanılan hormon bloklama 
tartışmasını Türkiye’ye acilen taşıma 
ihtiyacıyla neoliberal İslamcı patri-
yarkanın kadın ve çocuk kırımı aynı 
öncelikte meseleler! İkisine de aynı 
önemi yükleyerek cansiparane tartış-
mamız gerekiyor.

Canımana’nın yazısında kavramlara 
takla attırılması şaşırtıcı değil, çünkü 

bu yolu zaten ana akım feminizm yıllar önce açtı ve bu 
kavram katliamından kendisi de faydalanıyor. Mesela bu 
tartışmada madun filan yok. Batı literatürünü üretildiği 
merkezlerde takip edebilecek denli sembolik ve kültürel 
sermaye sahibi insanlara bu kavramın atfedilmesi inan-
dırıcı değil. Madun, kavramı meşhur eden makalenin 
adı üstünde, konuşamamasıyla malul (G.Spivak, Madun 
konuşabilir mi, 2016). Karakaş’ın tartışmanın taraflarını 
madun olarak tarif etmesi ana akım feminizmin zorunlu, 
bir o kadar da sorunlu terminolojisiyle ilgili. Ezilenler 
adına konuşma hakkı bulduğumuza, ezilme deneyimle-
rine eşit mesafeden yaklaşabilecek kadar objektif ve yüce 
gönüllü olduğumuza göre kesin madunuzdur!

Ana akım feministlerin Karakaş’ın gayet doğru biçim-
de hınç ve linç siyaseti olarak betimlediği kimlik dilini 
bunca tuhaf ve yeni bulmaları ise oldukça şaşırtıcı. Trans 
feministlerin bu tartışmada söyledikleri ciddiye alınmayı 
hak etmiyor, fakat bunun feminizm içi bir iktidar kapış-
ması olduğu iddiası (ya da itirafı mı demeliyim?) tartış-



26

maya değer. Trans feministler ne söylüyor?

Şöyle kabaca özetleyebiliriz; Bir, biz çelik çekirdek bir 
kimliğiz, bütün translar adına konuşabiliriz. İki, bede-
nimizin ve bedene toplumsal olarak yüklenen cinsiyet-
lendirilmiş anlamların hiçbir önemi yok. Trans feminist 
özne kadınım diyorsa kadındır, nokta. Üç; haklarımızı 
patriyarkadan önce tanınma yoluyla feminizmden kopa-
racağız. Dört; biyolojik kadınların feminist söze hükmet-
mesi ırkçılıktır, trans dışlayıcıdır. Beş; köklerini soldan 
alan bu ırkçı, beyaz Türk, Kemalist devlet feminizmine 
teşne feminist damarın tasfiye edilmesi gerek.

O zaman soralım; bu trans aktivizminin iddia ve talepleri 
nereden geldi, hangi tarihsel bağlamda oluştu, hegemon-
ya mücadelesinin stratejileri neden ve nasıl böyle belir-
lendi? LGBT siyasetinin küreselleşme ve neoliberal kim-
lik siyaseti bağlamında hayat bulduğunu zaten tartıştık. 
Şimdi Althusser’in ‘İktidar ideolojisi adlandırdığı özneyi 
nasıl çağırıyor?’ sorusunu tersine çevirip ‘Kendi kendini 
adlandıran neo-liberal özne ideolojik iktidarı nasıl çağırı-
yor?’ diye soralım. Karakaş’ın trans aktivistlerin intihara 
sürüklenen trans asparagasıyla algı yarattığını belirtmesi 
elbette akla Kabataş ve ana akım feminizmin İslamcı ka-
dın kimliğiyle kurduğu ilişkiyi getiriyor. İslamcı kadınlar 
ne diyorlardı?

Kabaca şöyle; Bir, biz bir kimliğiz, ABD’de okuyanları-
mız üniversite kapısında bekleşenleri temsil edebilir. İki; 
bedenin kapatılmasının ve bu kapatmaya yüklenen ata-
erkil, cinsiyetlendirilmiş anlamların hiçbir önemi yok. 
İslamcı kadın özne başörtüsüyle özgürleştiğini söylüyorsa 
özgürleşmiştir, nokta. Üç; haklarımızı ‘Müslüman kadın 
güler mi, hamile kadın sokağa çıkar mı?’ gibi sorunlar 
yumurtlayan İslamcı patriyarkadan değil, feminizmden 
koparacağız. Dört; Feminizmin İslami anlatıları ve İslam-
cı kadınların deneyimlerini görmezden gelmesi kökten 
laikçi beyaz Türk ırkçılığıdır, dindar kadın dışlayıcıdır. 
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Beş; İslamcıları hor gören kadim solcu kibriyle arasına 
mesafe koyamayan bu ırkçı, beyaz Türk, Kemalist dev-
let feminizmine teşne feminist damarın tasfiye edilmesi 
gerek.

Şimdi bu iddia ve taleplere 
zamanında verilen feminist 
cevabı hatırlayalım; ‘90’larda 
Türkiye’de Feminizm’ derle-
mesinde bugün Kültür Ba-
kanlığı’nda müşavirlik yapan 
İslamcı Sibel Eraslan bir ma-
kaleyle arz-ı endam edip yaşlı 
kadınlardan dinlediklerini 
anlatmıştı. Tesadüfe bakın ki 
Eraslan da ataerkiyi bula bula 
devrimci erkeklerde bulmuş, 
cumhuriyetçi erkeklerin zama-

nında kadınların çarşafını yırttığını iddia etmişti ( 2002; 
244). Yakın tarihin Pazartesi’den sonra en popüler femi-
nist dergisi Amargi ilk sayısını başörtüsüne ayırdı. Der-
ginin kurucularından Pınar Selek kimlik dalgalarında 
sörf yapan birkaç ‘kadın hakları savunucusu’yla birlikte 
başörtüsü takıp objektiflere gülümsedi (Bu kadınlardan 
Nazlı Ilıcak yanlış dalgaya oynayarak bir sörf kazası 
geçirdi ve hala hapiste). Yıllar sonra saray ahalisinden 
bir kadın Eraslan’ın İslamcı feminist fantezilerini yar-
dıma çağırarak Gezi direnişine algı operasyonu çekti. 
Elbette bunu tek başına yapmadı. Neoliberal düzenin 
sınıf ve kimlik savaşlarından habersiz, iktidar yerine 
sosyalizmle arasına mesafe koymuş, dolayısıyla Batılı li-
beral teorilere eleştirel bakamayacak derecede düşünsel 
kısırlığa sıkışmış bir feminizm, İslamcı burjuva kadının 
mazlumluğunu gerçek ve görünür kılmak üzere Kaba-
taş’a koştu. Bugün yakınılan ‘hınç ve linç’ siyasetine tam 
olarak orada yol verildi. Hıncın ve iktidar hırsının üret-
tiği yalanlar dişil mağduriyetle beyazlaştırılıp dolaşıma 
sokulurken linç gelip yine her ‘demokratikleşme’ süre-

“Hıncın ve iktidar 
hırsının ürettiği yalanlar 
dişil mağduriyetle 
beyazlaştırılıp dolaşıma 
sokulurken linç gelip yine 
her ‘demokratikleşme’ 
sürecinde illa ki 
mezarından çıkarılıp 
tekrar tekrar tekmelenen 
solu buldu.
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cinde illa ki mezarından çıkarılıp tekrar tekrar tekmele-
nen solu buldu.

Marx’ın ‘tarihte her şey iki kez yaşanır, ilki trajedi ikin-
cisi ise komedi olarak’ sözü bugünkü feminist-trans tar-
tışmasına ışık tutuyor. Canımana’nın kendi söyledikle-
rini Batılı son moda feminist metodolojilere dayandırıp 
Batı’daki demokratikleşmenin örnek alınması gereken 
püf noktalarını sıraladıktan hemen sonra feministleri 
Batıcılıkla ve ırkçılıkla suçlaması sıradan bir tutarsızlık 
ya da düşünce silsilesinde bir yalpalama değil. Küresel-
leşme ve ‘demokratikleşme’ bağlamında türedi kimlik-
lerin semptomu bu; İslamcı kimlikte deneyimlediğimiz 
gibi kendi yerliliğini, mağdurluğunu ve demokratikliği-
ni Batılı teorilerle kanıtlayıp düşmanlarını Batılı kriterle 
Batılı ilan etmek.

Trans kadınlar feministleri trans merkezli dünya tasvi-
rinden türeyen tanımları kabul etmeye zorluyor. Öyle 
ya, bir zamanlar sadece kadın olanlar şimdi ‘örtüsüz ka-
dın’ olabiliyorsa vulvası olan kadınlar da pekala bir gün 
cis ya da natrans kadın olarak adlandırılabilir. Ana akım 
feministler sürekli el yükselten trans aktivizmi karşısın-
da mevzi korumaya çalışsa da aynı önkabullerle konuş-
tukları için zaman zaman trans aktivizmin hegemonya 
inşasına harç taşıyor. Karakaş’ın yazısında kullandığı 
‘natrans’ ya da ‘cis kadın’ tanımlamaları tam da bunu 
gösteriyor. Yine Karakaş’ın ‘kadın hareketinin bu kadar 
güçlü olduğu bir ülkede’ ifadesi, transların yaptığı gibi, 
gerçeğin inkarı ve hayali kazanımlar üzerinden mevzi-
lenme çabasının sonucu. Türkiye’de kadın hareketi de-
ğil, 2000’lerden itibaren ‘demokratikleşme’ bağlamında 
akademi, yayıncılık, gazetecilik, sivil toplum kuruluşları 
gibi alanlarda kapladıkları alan oranında feministler 
güçlendi. Trans aktivizmin ekmeğini çıkarmak üzere 
feminizmin kapısını çalmasının ve feministleri açık açık 
alandaki iktidarı paylaşmaya davet etmesinin nedeni de 
bu zaten. Trans aktivistler bir zamanlar ana akım femi-
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nizmin onayladığı kimlik inşası prosedürüne harfi har-
fine uyuyor ve her şeyi doğru yapıyor; ırkçılık ve beyaz 
Türklük suçlaması, intihara sürüklenen trans haberi 
üzerinden mağdurluk anlatısı, bir zamanların ‘eril dil’ 
avcılığına tıpa tıp benzeyen fobik ifade avcılığı, solun 
cesedinin üzerinde tepinerek yapılan demokratikleşme 
ve iktidarı kırışalım çağrısı.

Ve fakat feministler bu kez straponları takıp fotoğraf 
çektirmeye koşmuyor, yeni bir feminist dergi çıkarıp 
ilk sayısını ‘dişil penis sorunu’na vakfetmiyor, ‘intihara 
sürüklenen trans’ için yürüyüş çağrısı yapmıyor. Bu-
nun yerine trans aktivistleri ‘dönüştürücü, dayanışmacı 
ve olumlayıcı’ bir tavra davet ediyor. Bu tartışmayı tam 
bir farsa dönüştüren, ana akım feministlerin sosyalist 
feministlerin söylediklerine asla vermedikleri payeyi 
basbayağı saldırganlaşan trans aktivistlerin argüman-
larına vermesi, transların şapkasından da çıka çıka sol 
düşmanlığının çıkması. Bir nevi sol düşmanlığı sista-
lığı. Birileri trans aktivistlere kimlik pastasında san-
dıkları kadar büyük dilimlerin kalmadığını, ana akım 
feministlere de Türkiyeli kadınların natrans ya da cis 
kadın olduklarından hiç haberdar olmadığını, bu de-
ğerli bilgi için feminizme pek de minnet duymadıkları-
nı söylemeli.
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Feminist harekette 2. 
Dalga’dan 3. Dalga’ya 

geçiş sancıları
Tarihsel koşulların ürünü olan mevcut kadın kimliğini/
beden algısını derin dondurucuya atarak onun 
çözülüşünü engelleyemezsiniz. İnşa ettiğimiz tüm 
kimliklerin ve beden algısının çözülüşüne engel 
olmaya çalışmak yerine, sürece yön vermeliyiz. Bu 
bizim tarihsel sorumluluğumuz.

TUNCA ÖZLEN
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Ağustos ayı boyunca süreceğe benzeyen trans dışlayıcı 
feminizm tartışması, çeşitli mecralarda yayınlanan köşe 
yazıları¹ ve sosyal medya paylaşımlarıyla tartışmaya katı-
lan isimlerin nerede durduklarından bağımsız olarak, daha 
geniş ölçekli bir mevzuya ışık tutuyor. Türkiye’de feminist 

hareket 2. Dalga Feminizm’den 
3. Dalga Feminizm’e geçişin 
sancılarını yaşıyor.

TARİHSEL ARKA PLAN

1. Dalga Feminizm’in temsil 
süreçlerinde, çalışma hayatında, 
eğitimde ve mülkiyet hakların-
da erkeklerle eşitlik sağlamaya 

yönelik mücadelesi, dünyada kadınların yasal olarak daha 
iyi bir konuma kavuşmalarını beraberinde getirdi.

Ancak yasal düzlemdeki bu değişim, eşitsizliklerin gün-
delik hayatta ve üretim ilişkilerinde bertaraf edilmesi için 
yeterli olmadı. Yasal eşitlik pek çok yerde sınıfsal, ulusal ve 
cinsel eşitsizlikleri örtmek için araçsallaştırıldı.
 
2. Dalga’nın en önemli sloganlarından biri olan “Kişisel/
özel olan politiktir!” mottosu, 1. Dalga’nın dönüştürmekte 
yetersiz kaldığı alanlara yöneleceğinin kararlı bir ifadesiy-
di. 2. Dalga özel alana, kadınların ev içindeki cinsiyet rol-
leri nedeniyle mâruz kaldıkları eşitsizliklere, üreme özgür-
lüğüne ve cinsel özgürlüğe odaklandı.

2. Dalga, kadınların tek tek özel alanlarında yaşadıkları de-
neyimlerin aslında kişisel sorunlar olmadığının, bütünlük-
lü toplumsal bir egemenlik sisteminin parçası olduğunun 
ısrarla altını çizdi.

2. Dalga’nın bir diğer önemli sloganı olan “Bedenimiz 
bizimdir!” mottosu, kadını kuluçka makinesi olarak gören, 

“2. Dalga’nın en önemli 
sloganlarından biri 
olan “Kişisel/özel olan 
politiktir!” mottosu, 1. 
Dalga’nın dönüştürmekte 
yetersiz kaldığı alanlara 
yöneleceğinin kararlı bir 
ifadesiydi.
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“3. Dalga’da 
farklılıkların ortaya 
konulması, dile 
getirilmesi eğilimi 
baskındır. 

ev işlerini ve çocuk bakımını kutsal annelik üzerinden 
kadının üstüne yığan, kadınların nasıl giyinmesi, davran-
ması ve konuşması gerektiğine dair modeller üreten erkek 

egemen sisteme bir başkaldırıydı.

Buradan hareketle 3. Dalga Femi-
nizm, 2. Dalga’nın başarısız olduğu 
düşünülen konulara odaklanan ak-
tivistlerin teorik bir çerçeve oluştur-
maya başlamaları ve bu doğrultuda 
örgütlenmeleriyle 1990’larda ortaya 
çıktı. 90’lar aynı zamanda LGBT ha-

reketinin de yükselişe geçtiği bir dönem olması bakımın-
dan önemli.

3. Dalga, farklı dinsel, ulusal veya etnik kökenlere sahip, 
kendisini heteroseksüel matrisin içinde tanımlamayan 
kadınların, aralarında hiyerarşi yaratmadan birlik olması 
gerektiğini vurgular. Bu bağlamda 3. Dalga, 2. Dalga’ya 
kıyasla daha kapsayıcıdır.

3. Dalga’da farklılıkların ortaya konulması, dile getirilmesi 
eğilimi baskındır. Her kadının farklı baskı ve ezilmişlik 
sorunlarının olduğunu ve bu sorunları görmek, ortak nok-
talarını bulup ortaya çıkararak siyaset yapmak gerektiğine 
inanılır.

Feminizmin bu tarihsel serüveninin ülkemizdeki izdü-
şümlerini sürmekte olan tartışmalarda görebilir, 2. Dal-
ga’dan 3. Dalga’ya geçiş sancıları olarak yorumlayabiliriz.

 
LGBT HAREKETİ İLE FEMİNİST HAREKET 
ARASINDAKİ GERİLİMLER
Trans dışlayıcı feminizm tartışmaları, sadece 2. Dalga ile 3. 
Dalga arasındaki gerilimden değil, LGBT hareketi ile fe-
minist hareket arasındaki gerilimden de besleniyor.
LGBT/kuir hareketi kendisine yol açarken kimlikleri is-
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tikrarsızlaştırmayı ve muğlaklaştırmayı, kimliklerin sınır-
larını olabildiğince genişletmeyi hedefliyor. Nihayetinde 
“kimliksiz” bir toplum hedefleniyor.

Feminist hareketin ise, erkek egemen sistemin saldırıları 
karşısında pozisyon alırken sı-
nırları daha belirgin bir kadın 
kimliğine ihtiyaç duyduğunu 
görüyoruz. Kuir terorinin 3. 
Dalga’daki izlerini takip etmek 
bile, bizi bu kadın kimliğin-
den uzaklaştırmıyor. Örneğin 
“Trans kadınlar kadındır” 
mottosu, kadın kimliğini istik-
rarsızlaştırmayı değil sınırları-

nı genişletmeyi hedefliyor.

Trans kadınların kendilerini topluma kabul ettirme ve 
yurttaşlık haklarını elde etme mücadelesi, LGBT hareketi 
ile feminist hareket arasındaki gerilimden nasibini alıyor. 
“Trans Güzellik Yarışması” gibi normatif kadınlığı yeniden 
üreten örneklere bu gözle bakabiliriz.

Diğer taraftan, cinsiyetsiz toplumu hedeflemek, bugün-
den yarını onu inşa etmek için mücadele etmek, mevcut 
toplumsal cinsiyet eşitsizliğini görmezden gelmeyi meşru-
laştırmaz. Kendisini “cinsiyetsiz” olarak tanımlayanların 
varlığı, başkalarının kendisini “kadın” olarak tanımlaması-
nın önüne geçmemeli.

Bir dönem kendisini gey olarak tanımlamış aktivistlerin, 
“Bana cinsiyet atamayın” derken erkeklik konforundan 
vazgeçtiklerinin ise hiç bir garantisi yok. Bu kadın görü-
nürlüğüne yönelik bir müdahale için pek ala kullanılabilir. 
2018’de İstanbul Onur Haftası Komitesi’nde kullanıldığı 
gibi.

Toparlarsam, LGBT hareketinin “kimliksizlik/cinsiyetsiz-

“Diğer taraftan, 
cinsiyetsiz toplumu 
hedeflemek, bugünden 
yarını onu inşa etmek 
için mücadele etmek, 
mevcut toplumsal cinsiyet 
eşitsizliğini görmezden 
gelmeyi meşrulaştırmaz. 
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lik” vurgusunun kadın sorununu görmezden gelen, hatta 
kadın düşmanlığına varan bir şekle bürünmemesi, diğer 
taraftan feminist siyasetin tanımladığı kadın kimliğinin 
tamamen homojen ve katı olmaması elzem. İki hareket 
birbirinden beslenmeli, feminizm kesişimsel olmalı.

BÜTÜNLÜKLÜ BİR YAKLAŞIM İÇİN: 
SOSYALİST FEMİNİZM
Ülkemizde sosyalist feminizmin önemli temsilcilerinden 
biri olan Gülnur Acar Savran, kendisiyle yapılan röpor-
tajda² süregiden tartışmaları şöyle yorumluyor:

“Kuir teori geçirgen olmayan ve kendi içinde türdeş bir 
ikilik olarak kurulan erkek ve kadın kategorilerinin ya-
pıbozumundan bedenlerin yapıbozumuna uğratılmasına 
sıçrar. Bedenlerin ancak onlara ilişkin anlamlar ve değer-
lerle birlikte cinsiyetlendiğini, bedenlere atfedilen anlam 
ve pratikler (yani toplumsal cinsiyet) dışında cinsiyetli 
bedenlerden söz edilemeyeceğini söyler.

Bedensel olana ilişkin algımızın dil, söylem ve anlamla 
dolayımlandığı kuşkusuz doğrudur. Ancak bedenin ve 
maddenin her zaman dile, söyleme, anlama göre bir faz-
lası vardır: Söylemin ötesine taşan bir kendiliktir beden. 
(…)

Kısacası Kuir teori doğallaştırılmış bir kurguyu sorgula-
makta ve eleştirmekte haklıdır. Ama bunu bedenin mad-
di gerçekliğine kadar taşıması, yapıbozumculuğun dün-
yayı söylemden ibaret görmesinin bir sonucudur.”

Kuir teoriyi eleştireceğim, cinsiyet/toplumsal cinsiyet 
tartışmalarına Marksist bir yaklaşım getireceğim diye, 
“Biyolojik cinsiyet ten rengi, kıvırcık saç ya da göz rengi 
gibi maddesel, biyolojik bir gerçekliktir” gibi ikili cinsi-
yet rejimini yeniden argümanlar üreten feministlerin bu 
röportajı okumasını canı gönülden dilerim.
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SONUÇ YERİNE
Süren tartışma, 2. Dalga’ya takılıp kalan, var olabilmek 
için tarih-üstü bir “kadın” kimliğine ihtiyaç duyan, trans 
dışlayıcı bir feminizm yorumu ile 3. Dalga’yı temsil eden, 
kimlik politikalarını aşan, kuir teoriden beslenen femi-
nizm yorumu arasında yaşanıyor.

Nasıl ki LGBT hareketinin devrimci unsurları kuir teo-
ri sayesinde kimlikleri sabitleyerek 
ezilenleri sistem içerisinde ihya etme 
arayışından sıyrılıp, yüzünü sınıfsız/
cinsiyetsiz toplum tahayyülüne dön-
düyse, düzen dışı feminizm de önün-
de sonunda benzer bir dönüşüm geçi-
recek.

Tarihsel koşulların ürünü olan mev-
cut kadın kimliğini/beden algısını derin dondurucuya 
atarak onun çözülüşünü engelleyemezsiniz. İnşa ettiği-
miz tüm kimliklerin ve beden algısının çözülüşüne engel 
olmaya çalışmak yerine, sürece yön vermeliyiz. Bu bizim 
tarihsel sorumluluğumuz.

Bu yön arayışında kuir teori, 3. Dalga Feminizm ve 
Marksizmin Stalinist olmayan yorumları bizlere yeterli 
teorik mühimmatı sağlıyor. Her harmanlama girişimi 
başarılı olamayacak ancak cinsiyetsiz/sınıfsız geleceğe 
muhakkak ki bir deneyim, çıkarılacak dersler bırakacak.

İnanıyorum kadın hareketi bu tartışmadan güçlenerek, 
transfobisinden arınarak çıkacak.

“Tarihsel koşulların 
ürünü olan mevcut 
kadın kimliğini/
beden algısını derin 
dondurucuya atarak 
onun çözülüşünü 
engelleyemezsiniz. 

¹ Hınç ve linç siyaseti, Öznur Karakaş
Trans.Candır, Sibel Yardımcı
Cis-feminizmin iktidar savaşı, Eda Canımada
‘Sex Belası’: Anti-beden, anti-norm, anti-iktidar…, Ebru Pektaş
Hınç mı, savunma mı, ifade özgürlüğü mü ayrımcı söylem mi?, Aslı Alpar
Feminizm ve kimlik siyasetinin bedelleri, Yasemin Varlık
² Gülnur Savran ile emek cinsiyet ve sınıf üzerine

https://www.gazeteduvar.com.tr/forum/2019/08/12/hinc-ve-linc-siyaseti/
http://www.e-skop.com/skopbulten/trans-candir/5427
https://www.gazeteduvar.com.tr/forum/2019/08/13/cis-feminizmin-iktidar-savasi/
https://ilerihaber.org/yazar/sex-belasi-anti-beden-anti-norm-anti-iktidar-101933.html
https://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=28640
https://www.gazeteduvar.com.tr/forum/2019/08/16/feminizm-ve-kimlik-siyasetinin-bedelleri/
http://www.ekdergi.com/6327-2/
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Nietzsche ve 
Schopenhauer’da feminizm

Pek tabiî, Schopenhauer ve Nietzsche’yi basit birer 
“kadın düşmanı” ya da “kuyruk acısı olan erkekler” 
olarak nitelemek sosyolojik olarak oldukça kullanışlıdır; 
lâkin şöylesi düşünmek, klâsik felsefî eğilimlerimiz 
dolayısıyla pek güç gelecektir: Schopenhauer’un ve 
Nietzsche’nin doğuştancılığın felsefî otoritesine 
indirdikleri darbe, “kadın”ı ve “erkek”i doğuştan rollere 
bürüyen toplumsal akla bir itiraz sayılmalıdır.

HAMZA CELÂLEDDİN
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Klâsik bir felsefe okuru, −oldukça haklı olarak− Sok-
rates’i, Platon’u, Aristoteles’i ve Kant’ı ya da –oldukça 
haksız olarak− Schopenhauer’u, Nietzsche’yi (ve hattâ 
Kierkegaard’yu) birer “kadın düşmanı” olarak okumakta 

ısrar eder. Bu ısrarlı okuma, 
bazı coğrafyalarda sosyo-
lojik bir mevzi kazanmıştır 
(bkz; üzerinde yaşadığımız 
coğrafyada, geçen sene 
409 kadın katledilmiş, 332 
kadın cinsel şiddete ma-
ruz kalmıştır*). Lâkin bu 
sosyolojik motivasyonun 
ve eğilimin ötesinde, Nietz-
sche ve Schopenhauer’un 
felsefî duruşlarının tarihsel 
analizinin yanlış yapılıyor 

olması, klâsik bir ön yargıyı besler. Bu ön yargı neticesin-
de ise, varoluşçu felsefenin yapı taşları ve saygın öncüleri 
olan Schopenhauer ve Nietzsche’nin, kadını “doğuştan 
aşağı bir varlık” olarak tasarladıklarını düşünecek denli 
felsefî bir garabetin içerisinde buluruz kendimizi. Oysaki 
durum, belki de tam tersi şekildedir; Nietzsche ve Scho-
penhauer bugün üzerinde tepindiğimiz feminizmin gö-
rünmez öncüleridir.

Antik Grek felsefesinde, Sokrates, Platon ve Aristoteles, 
kendi felsefe sistemlerinin talihsiz bir neticesi olarak 
(ve elbette Antik Grek’in genel sosyolojik durumuyla da 
örtüşecek şekilde), kadını “varoluşu itibari ile bayağı” 
olarak tasarlamışlardır. Öyle ki kadınlar; bu türden fel-
sefelerde (bu türden felsefeler diyorum, çünkü bu yaygın 
bir felsefe tipidir, sistem neticesinde “şâir” bir şarlatan, 
“kadın” ise bir aşağı-varlık olarak bellenebilir), köleler 
ile birlikte toplum hiyerarşisinin en aşağısında yer alırlar 
ve dâhi “yurttaş” bile sayılmazlar. Modern dönemde ise 
tam bir Platonik olan Kant’ın fikirleri de, bu konuda çok 
“Aydınlanmacı” sayılmaz! Gel gelelim, ne Sokrates’in ne 

“...ne Sokrates’in ne 
Platon’un ne Aristoteles’in 
ne de Kant’ın “kadın”a dair 
söylemleri, Nietzsche’nin 
ya da Schopenhauer’un 
söylemleri kadar “yaralayıcı” 
değildir ya da çoğu o zaman 
bu filozofların “kadın”a dair 
fikirleri mevzubahis bile 
yapılmaz. 
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Platon’un ne Aristoteles’in ne de Kant’ın “kadın”a dair 
söylemleri, Nietzsche’nin ya da Schopenhauer’un söy-
lemleri kadar “yaralayıcı” değildir ya da çoğu o zaman bu 
filozofların “kadın”a dair fikirleri mevzubahis bile yapıl-
maz. Çünkü söz konusu filozoflar, bu konudan bahset-
mek konusunda çok da iştahlı değillerdir, bu konu onlar 
için pek de bahse değer bulunmaz. Zirâ onların çok daha 
mühim dertleri vardır; İdealar Âlemi, Summum Bonum, 
Evrensel Ahlak Yasası ya da Noumena gibi…
 
Gel gelelim, 19’uncu yüzyıl bütün yönleriyle bir “yüzleş-
me” yüzyılıdır. Ahlak yasaları, erdemler, inançlar, evren 
hakkındaki yüce hakikatler, öte evrenler ya da pek ço-
ğundan tanrılar, tanrılarımız… Hattâ diyebiliriz ki bu 
yüzyıl, şeytan olmayı göze alabilmişlerin, Nietzsche’nin, 
Schopenhauer’un, Kierkegaard’nun, Rimbaud’nun, 
Darwin’in yâhût (belki kötü bir örnek olarak) Marx’ın 
yüzyılıdır. Nietzsche’nin ünlü deyişi ile “değerlerin yeni-
den değerlendirilmesi” hadisesi, birçok konuda insanlık 
tarihinin tüm öfke ve nefretini bu tarihsel kişiliklerin 
üzerinde toplar. Bu hâlde, toplumsal cinsiyet de, bir ah-
lakî mesele olarak bu yüzleşmenin bir parçası ve mesele-
sidir. Nietzsche ve Schopenhauer’un sık sık “kadın”ı işaret 
eden ve azdırıcı şekilde tekrar eden nefret ve öfke dolu 
söylemleri, bir felsefî sistemin parçası değildir. Bu, tarih-
sel bir dikkat kesilmedir. Velev ki bu, kadına yöneltilmiş 
“varoluşsal bir ok” değil, yeryüzünde var olan kadını 
tarihsel olarak sarsma girişimidir.

Pek tabiî, Schopenhauer ve Nietzsche’yi basit birer “kadın 
düşmanı” ya da “kuyruk acısı olan erkekler” olarak nite-
lemek sosyolojik olarak oldukça kullanışlıdır; lâkin şöy-
lesi düşünmek, klâsik felsefî eğilimlerimiz dolayısıyla pek 
güç gelecektir: Schopenhauer’un ve Nietzsche’nin (elbette 
Kierkegaard da yine dâhil edilmelidir) doğuştancılığın 
felsefî otoritesine indirdikleri darbe (elbette bu filozof-
lara yekten “varoloşçu filozoflar” demek pek mümkün 
değildir), “kadın”ı ve “erkek”i doğuştan rollere bürüyen 
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toplumsal akla bir itiraz sayılmalıdır. Asırların yerleşik 
algısı olarak “kadın” ve “erkek” tabiatlarının bir hiyerar-
şik düzen oluşturması fikrinin yıkımı, ancak ve ancak bu 
“değer-yıkım” felsefeleri ile mümkün olabilecektir.
 
Gel gelelim öyle de olmuştur: Feminist hareketin tarihsel 
kanının aktığı yer olan, Simone de Beauvoir’nın “varo-
luşçu feminizm”i (bkz: “Kadın doğulmaz, kadın olunur”) 
19’uncu yüzyılın yıkıntıları arasından yeşermiştir. Bea-
uvoir’nın, özgün feminizmini üzerine oturttuğu temel, 
şaşkınlık verici biçimde oldukça Nietzscheyen görün-
mektedir. “Kadın” ya da “erkek” olsun, doğuştan bir be-
ceriye, bir niteliğe, bir aidiyete ya da bir ayrıcalığa sahip 
olmadığı gibi, doğuşu itibariyle bir toplumsal role/ko-
numlanışa da talip değildir. Bu konuda bir üst belirlenim 
(örneğin Tanrı, örneğin şeylerin üst idealleri) de mevcut 
değildir, her ne devinim oluyor ise, o devinimin kaynağı 
yine devinen şeyin kendisindedir.

Ezcümle; Nietzsche’nin Salomé ile yaşadığı hayal kırıklı-
ğı ve ilk gençliğini beş kadınla aynı evde geçirmesi ya da 
Schopenhauer’un gençliğinde yaşadığı hayal kırıklığı ve 
aşk acısı; onların tepkisel felsefelerinde bir öfkeye dönüş-
müş görünür; bu reddedilemeyecek kadar içtendir. Fakat 
soğukkanlılıkla tespit edilmelidir ki; bu öfke “ilkesel” 
değildir. Velev ki bu öfke “yönelmiş” dahi değildir. Gel 
gelelim bu da zaten bir “aklama” girişimi değildir, tarih-
sel olan hiçbir şey bütünüyle ak ya da bütünüyle kara 
değildir…

Hölderlin yurdunuz, Tagore göğünüz,
Camus yâr, Nietzsche yardımcınız olsun.

Not:
*Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun 2017 verileridir.
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Bob Marley, reggae ve 
feminizm

Kadınların meslek ve kariyer seçimlerinde kültürün 
negatif etkisini törpüleyip sıfırladığımızda, geriye 
sadece biyolojimiz kalıyor. Bu durumda kadın ve erkek 
stereotipleri arasındaki fark, azalacağına açılıyor.

KORKUT DUMAN
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“Armut gerçekten de 
dibine düşüyor demek. 
Eğer Google’da hemen 
şu anda “Bob Marley 
Misogyny” (mizojeni/
kadın düşmanlığı) diye 
aratırsanız, makine size 
0,58 saniye içinde 252,000 
sonuç veriyor.

İsveç’te göçmen kadınlar yararına faaliyet gösteren ve 
ekseriyeti sosyalist feminist gönüllüler tarafından kuru-
lan derneğimizden bir grup kadın arkadaşımız tatil için 
Jamaika’ya gidip döndüler. Öve öve bitiremiyorlar. Bıyık 

altından belli belirsiz sızan 
muzip gülüşlerinde, bu övgü-
deki payın önemli bir bölümü-
nü Jamaikalı erkeklerin haket-
tiğini sezinleyebiliyorum.

Ben hiç gitmedim Jamaika’ya. 
Ama romunu biliyorum. Hızlı 
koşan atletlerini ekranlarda 
görmüşlüğüm var. E havası 
ve denizi de güzel. Fakat Bob 
Marley’in çok ayrı bir yeri var 
tabii. Çoğumuz Jamaika’nın ne 

olduğunu bilmeden önce tanıştık onunla. Reggae, favo-
ri müzik tarzım olmasa da Marley’i dinlemekten daima 
zevk aldım. Tıpkı sizler gibi. Yalnız bundan sekiz on sene 
kadar önce bir haber okumuştum. Yine Reggae’den türe-
tilmiş ve Jamaika’da çok popüler olan Dance Hall müziği-
nin Avrupa’daki festivallerde yer almasının mutlaka ya-
saklanması gerektiği konuşuluyordu. Gerekçe olarak ise 
bu türün şarkı sözlerinde yoğun bir şekilde cinsiyetçilik, 
homofobi ve şiddet öğelerine yer verilmesi gösteriliyordu.

Armut gerçekten de dibine düşüyor demek. Eğer Goog-
le’da hemen şu anda “Bob Marley Misogyny” (mizojeni/
kadın düşmanlığı) diye aratırsanız, makine size 0,58 
saniye içinde 252,000 sonuç veriyor. Hemen ilk sayfada 
çıkan sonuçlar arasında gözüme çarpanlardan bir potpori 
yapayım ister misiniz?

 
Liberal ve ilerici Salon mecmuası Bob Marley’in kadın 
düşmanlığına o kadar içerlemiş ki, adamın büstünü tek-
meleyerek devirmeyi başlığına taşımış. Bir internet foru-
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“Mesela bizim 
arkadaşlar güzel 
hatıralarla geldiler ama 
kaslı siyah erkekler, 
ganja, harika rom ve 
reggae’nin o baştan 
çıkarıcı ritmi falan en 
fazla bir hafta çekiliyor 
demek.  

munda kendilerinden çağdaş yaşamı desteklemeleri bek-
lenen müzik eleştirmen ve söz yazarlarının neden Bob 
Marley gibi bir kadın düşmanı, homofob ve antisemite 

serbest geçiş ayrıcalığı tanıdıkları 
sorgulanıyor.

Ünlü müzisyeni kendi camiası da 
sırtından bıçaklamış : 18 Karat 
Reggae adlı site, “bu adam homo-
fobiğin tekiydi yahu,” diyor me-
sela. RateYourMusic.com, “Bob 
Marley korkunç bir insandı” diye 
manşet atmış.

MÜZİK Mİ KÜLTÜRÜ ETKİLER, KÜLTÜR MÜ 
MÜZİĞİ? 
İsveç’in kamu yararına yayın yapan devlet kanalı SVT, 
Jamaika’da maço kültürü var diye yazmış. Maço kültürü 
varsa, size de sürpriz gelmeyecektir; biraz daha internette 
sağa sola tıkladığınızda ülkede tecavüz ve ensestin hızla 
artan suç çeşitleri olduğunu okuyorsunuz. Cinayetlerde 
son beş yılda yüzde 20 artış var. Fakirlik, sefalet, düşük 
ücretler, gelir eşitsizliği…

Yani dünyada yaşayacak yeni bir yer arıyorsanız, Jamai-
ka herkes için kötü bir ülke de, sanki kadınlar için daha 
da kötü bir ülke gibi geldi bana. Mesela bizim arkadaşlar 
güzel hatıralarla geldiler ama kaslı siyah erkekler, ganja, 
harika rom ve reggae’nin o baştan çıkarıcı ritmi falan en 
fazla bir hafta çekiliyor demek. Emin olun ben de çok da-
yanamazdım denize, güneşe, roma ve House Hall eşliğin-
de kıvrımlarını titreterek burnuma kadar sokan Jamaikalı 
kadınlara. Bir hafta, bilemedin en fazla iki hafta. Sonra 
hemen zengin, soğuk, eşitlikçi, karanlık ve cinsiyetçiliğe 
asla geçit vermeyen ülkeme geri dönmem lazım. (Sar-
kazm yaptığımı düşünüyorsunuz değil mi? Hayır. Sadece 
dili kullanmada hala büyük eksikliklerim var. Dernekteki 
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arkadaşlar o konuda da yardımcı oluyorlar bana. Kelime-
leri seçmek, dili, kimseyi incitmeyecek şekilde kurgula-
mak çok önemliymiş. Yoksa istemeden baskı kurup norm 

dayatabiliriz, dediler. Yani İsveç 
soğuk ve karanlık yerine, serin ve 
gölgeli demek daha doğru sanırım).

Lanet olsun, 20 küsur yıldan son-
ra Batı’nın kendini beğenmişliği 
mutlaka üzerinize biraz siniyor 
siz istemeseniz de. O yüzden ben 
de son yıllarda bir alışkanlık edin-
meye çalışıyorum. Hakkında kötü 
şeyler öğrendiğim yabancı bir kişi, 

bir grup, bir halk veya bir ülke hakkında mutlaka bir de 
pozitif şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Jamaika hakkında 
da çok bilinenlerin dışında, pozitif bir şeyler aradım. Ve 
buldum. Yeter ki açık fikirli olun. Hem de inanmazsınız, 
Dünya Ekonomik Forumu’nun 2016 yılı Küresel Cinsiyet 
Ayrımcılığı Raporu’nda buldum.

Rapora göre Jamaika, karar verme ve yönetme pozisyon-
larına kadınlarını yerleştirmede dünyanın bir numaralı 
ülkesi. Mağara adamı Bob Marley’in ve nefret söylemi 
kuburu Dance Hall’ün ülkesinde, kilit pozisyonlarda her 
100 müdür beye 145 müdire hanım düşüyor. En yakın ta-
kipçisine bile fark atmış Jamaika. İkinci sıradaki Kolom-
biya’da bu oran 113 kadına 100 erkek. Gana ve Barbados 
onu izliyor. Ve Filipinler, Bahamalar, Trinidad Tobago… 
Afedersiniz, sıralamada ilk ülke gibi ülke diyebileceğimiz 
ülke, Amerika Birleşik Devletleri. O da ancak onbirinci 
sırayı alabiliyor. Dünyanın ilk feminist hükûmetine sahip 
İsveç ise ancak yirmidördüncü sırada kendine yer bula-
bilmiş.

Şaşırtıcı mı buldunuz? Değil aslında. Bilmiyorum, hiç 
Cinsiyet Eşitliği Paradoksu diye bir şey duydunuz mu 
daha önce?

“Rapora göre 
Jamaika, karar 
verme ve yönetme 
pozisyonlarına 
kadınlarını 
yerleştirmede 
dünyanın bir numaralı 
ülkesi. 
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“Ve tüm bunlara 
rağmen inanmazsınız; 
halk yine nankör. 
Kadınlar, kadın 
meslekleri olarak kabul 
edilen meslekleri, 
erkekler de erkek 
mesleklerini seçiyorlar.

Hepinizin bildiği gibi; erkeği erkek, kadını da kadın ya-
pan, hem biyolojik farklılıklarımız hem de içinde yaşa-
dığımız kültür. Biyolojik farklılıklarımızı ortadan kaldır-
mak için yapabileceğimiz pek bir şey yok. Ama kültürü 
değiştirebiliriz. Kültür zaten sürekli değişiyor da, işimizi 

niye şansa bırakalım? Yaşadı-
ğımız toplumun fena, demode, 
baskıcı ve bireylerin kendilerini 
gerçekleştirmelerinin önün-
de duran normlarını planlı, 
programlı ve de uzun soluklu 
politikalarla ortadan kaldırma-
ya çalışsak daha iyi olmaz mı? 
Kıskanacaksınız biliyorum; İs-
veç ve Norveç gibi ülkeler yıllar 
önce bu soruya evet diye cevap 
verdiler.
 

O yüzden pozitif ayrımcılık, kota, ücretsiz kreşler, hem 
anneye hem de babaya ikişer yıl ücretli ebeveynlik izni 
gibi göze giren, ele gelen uygulamalar var bugün. Tabii 
çok şükür hepsine. Ama havuç ve kırbacın her zaman 
yetmeyeceği de hesaplandı. Malzeme İsveçli veya Nor-
veçli de olsa, bunları eğitmek, törpülemek, insan gibi bir 
şekle sokmak lazım. Hoyratça değil ama. Yanağınıza ko-
nan küçücük ve ıslak bir öpücük gibi. Ana akım medyada 
büyük bir titizlikle seçilen dil, birbirleriyle aynı fikirlere 
sahip olsalar da hep doğruyu, güzeli ve ileriyi işaret ettik-
leri için tekdüze olsalar da asla sinirinizi bozmayan köşe 
yazarları, tartışmacılar, ve televizyon programcıları bu 
görevi başarıyla yerine getiriyorlar.

Ve tüm bunlara rağmen inanmazsınız; halk yine nankör. 
Kadınlar, kadın meslekleri olarak kabul edilen meslekleri, 
erkekler de erkek mesleklerini seçiyorlar. Öğretmenlik, 
hasta bakıcılık kadınlarda. Mühendislik, bilişim sektö-
rü erkeklerde. Hem de bu ayrım, maço kültürlerde dahi 
göremeyeceğiniz kadar göze batıcı. Neden böyle olduğu 
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sorusuna Amerikalı psikoloji profesörü Richard Lippa, 
BBC ile beraber 200 ülkeden 53,000 kişi ile yaptığı araş-
tırmadan çıkardığı sonuçlar ile şöyle cevap veriyor:

“Hayat şartlarının çetin olduğu ülkelerde kadınlar, bu-
lundukları durumdan kurtulmak için tek çareyi kariyer 
yapmakta görüyorlar. Cinsiyet eşitliğinin sağlandığı post 
endüstri toplumlarında ise bireyler kendilerini gerçekleş-
tirme yolunda daha özgür seçimler yapabiliyorlar. Kültü-
rün kadınların meslek ve kariyer seçimlerindeki negatif 
etkisini tamamen törpüleyip sıfırladığımızda, geriye 
sadece biyolojimiz kalıyor. Bu durumda kadın ve erkek 
stereotipleri arasındaki fark, azalacağına açılıyor.”

Şunu demek istiyorum:

Kadın erkek eşitliğinden anladığımız CEO’larda ve 
STEM alanında kariyer yapan kadın sayısının erkek sa-
yısına eşit olması ise, Jamaika ve Türkiye, hedefe İsveç ile 
Norveç’ten daha yakın görünüyor.

Kaynakça:
JAMAICA DANCEHALL RELOADED VIDEO MIX

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=iHCE06n7WE0
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Kürt milliyetçiliğinin ‘Kürt 
feminizmi’yle imtihanı

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğine yegane nedenin 
milliyetçilik olduğu minvalinde savunulan sığ 
ve indirgemeci bir anlayış, en başından beri 
milliyetçiliğin, kadın kimliğinin görünürlüğüne yaptığı 
katkıyı hasır altı etmektedir. Milliyetçiliği kendilerine 
konsolide edici ve meşrulaştırıcı bir güç olarak 
kullanan ideolojilerin cinsiyet eşitliği ve kadınların 
özgürlüğü aleyhine olan politikaları milliyetçiliğe 
mal edilmektedir. Böyle bir yaklaşım ise, kadınların 
özgürleşmesini merkeze alan milliyetçilik anlayış(lar)
ını ıskalamaya, görünmez kılmaya, hatta gayr-i meşru 
göstermeye sebebiyet vermektedir.

MUSTAFA ZENGİN



47

Son yıllarda milliyetçilik ile feminizm arasındaki ilişkiye 
dair kaleme alınan kitap ve makale çalışmalarında bir 
artış olduğu muhakkak. Ancak bilhassa Kürt kamuoyun-
da meseleye dair tartışmanın görünürlüğü yok denecek 
kadar az. Bunun temel nedenlerinden bir tanesinin, verili 
bir şekilde milliyetçilik ile feminizmin bağdaşamayacağı 
ön kabulu olduğu kanaatindeyim. Nitekim milliyetçilik, 
cinsiyet eşitliği ve kadınların özgürleşmesi konusunda 
sürekli olumsuzlanmakta, bir engel olarak görülmekte-
dir. Elbette bu bağlamda yazılan ve söylenenleri külliyen 
reddedip bir haklılık payı barındırmadıklarını söyleye-
meyiz. Fakat bu yazıda da göstermeye çalışacağım gibi, 
sorun, milliyetçiliği mutlak anlamda ataerkil bir ideoloji 
kabul edip feminizm hesabına milliyetçiliğe köktenci bir 
reddiye çekmektir. Dolayısıyla cinsiyet eşitsizliğine ye-
gane nedenin milliyetçilik olduğu minvalinde savunulan 
bu türden özcü ve indirgemeci bir anlayış, en başından 
beri milliyetçiliğin, kadın kimliğinin görünürlüğüne 
yaptığı katkıyı hasır altı etmektedir. Mevzu bahis anlayış, 
kamuoyunda “Kürt Kadın Hareketi” diye bilinen politik 
cephe tarafından da kabul görmekte ve sürekli yeniden 
üretilmektedir. Bu yazıda da adı geçen politik cephenin 
ve savunusunu yaptığı böylesi bir anlayışın eleştirisi çer-
çevesinde milliyetçiliğin, kadın kimliğinin görünürlüğü 
ve kadınların özgürleşmesi lehine nasıl bir işlevi yerine 
getirdiği tartışılmaktadır.

 
‘KÜRT KADIN HAREKETİ’NİN MİLLİYETÇİLİK 
ELEŞTİRİSİ
Burada “Kürt Kadın Hareketi” denilirken, politik ve ide-
olojik olarak PKK lideri Abdullah Öcalan’ın teorilerini 
kendisine referans kabul eden, “legal” anlamda Halkla-
rın Demokratik Partisi (HDP) ile Demokratik Bölgeler 
Partisi’nin (DBP) siyasetinin merkezinde ve yanında yer 
alan kadınların kolektif olarak meydana getirdiği politik 
cephe kastedilmektedir. Ancak “Kürt Kadın Hareketi”-
nin, kurumsal ve örgütsel bir hareketi tanımlayan bir 
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kavramsallaştırma olmadığını, hareketin mensuplarının 
ve faillerinin daha çok Kürt kadınları olması nedeniyle 
kamuoyunda böyle bilindiğini özellikle belirtmek gerekir. 

Çünkü bu hareket dahilin-
de değerlendirilen kadın 
örgütlenmeleri daha çok 
Demokratik Özgür Kadın 
Hareketi’nin (DÖKH), 
feshedilmesi sonrasında 
da Tevgera Jinên Azad 
(TJA – Özgür Kadınlar 
Hareketi), Kongreya Jinên 
Azad (KJA – Özgür Ka-
dınlar Kongresi) gibi isim-
ler altında mevcudiyetleri-
ni sürdürmektedir.
1990’lı yıllar ile birlikte 

sosyal, siyasal ve askeri anlamda bir ivme kazanan “Kürt 
Kadın Hareketi”, “tarihsel süreç içinde toplumların bir 
örgütlenme formu olan uluslaşma düzeyine evrilmeleri-
ni” önemli ve olumlu bir gelişme olarak kabul eder. Ulus, 
modernleşme sürecinin başlamasıyla birlikte “bireysel ve 
toplumsal özgürlük, kardeşlik ve eşitlik arayışının sonu-
cu” olarak gelişen “demokratik halk devrimleri”nin eseri 
şeklinde yorumlanır ve kadın da bu ulus oluşumunun 
“temel harcı” olarak vurgulanır. Tabii burada olumlanan 
ve övülen, “doğal uluslaşma” diye tanımlanan sürecin 
neticesinde tezahür etmiş olan “ulus” olgusudur.

Fakat “Kürt Kadın Hareketi”ne göre ulus, “yaşanan dev-
rimsel sürece kurnazca dahil olan” egemen burjuvazi 
sınıfı tarafından doğallığından kopartılarak tahrip ve tah-
rif edilmiş bir hal almıştır. Hareket, “doğal” olarak gelişen 
ulus yapılanmasının, “egemenler tarafından çarpıtıldı-
ğına” ve böylece “tüm toplumlar adına kanlı süreçlerin 
yaşanmasına” neden olmakla beraber kadın açısından 
da özünde bir sakatlık hâli barındırdığına inanır. “Kürt 
Kadın Hareketi” egemen olarak burjuvazi tarafından 

“1990’lı yıllar ile birlikte 
sosyal, siyasal ve askeri 
anlamda bir ivme kazanan 
“Kürt Kadın Hareketi”, 
“tarihsel süreç içinde 
toplumların bir örgütlenme 
formu olan uluslaşma 
düzeyine evrilmelerini” 
önemli ve olumlu bir 
gelişme olarak kabul eder. 
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özünden saptırılan ulus olgusunun, “toplumsal gelişim ve 
kadın açısından derin sonuçlar yarattığına” kanaat getirir 

(Fadile Yıldırım, 2012).

“Kürt Kadın Hareketi”nin mil-
liyetçilik eleştirisi tam da bu 
noktada söz konusu olmakta-
dır. Yukarıda da işaret ettiğim 
üzere, “Kürt Kadın Hareketi”, 
Abdullah Öcalan’ın “özgürlük 
paradigması” -komünal, de-
mokratik, ekolojik ve cinsiyet 
özgürlükçü- hattında ilerleyip 
köktenci bir milliyetçilik reddi-

yesini esas alan eleştiri tarzını benimsemektedir. Milliyet-
çiliği “çağın hastalığı” diye betimleyen Öcalan’ın, “iktidar 
ve devlet ideolojileri”nden biri olarak kabul ettiği milli-
yetçiliğin toplumsal cinsiyetçilikten beslendiği yönündeki 
fikrini esas almaktadır. Hareket bu çerçevede milliyetçi-
liğin gelişip egemen hale gelmesini, ulus üzerinden erkek 
egemen ideolojinin inşa edilmesine ve kadının bastırılıp 
dışlanmasına bağlayarak milliyetçiliği kesin bir dille “ege-
men erkek karakterli” olarak kaydeder. Ulus, “egemen 
erkek zihniyet” ile özdeşleştirilen “burjuva sınıfı”nın 
uluslaşma sürecinde temel toplumsal güç olan kadını 
pasifize etmesi ile milliyetçi eksene kaymış; burjuvazinin 
milliyetçi ideoloji ve ulus-devlet hedefine ulaşmak için 
temel propaganda aracı olarak kullandığı bir aygıt olmuş-
tur. Toplumsal cinsiyetçiliğe dair soruların ağırlaşmasının 
başat nedenlerinden biri olarak görülen milliyetçilik, ulus 
inşasında “kadın iradesinin gerçek bir eşitlik ve özgürlük 
temelinde katılım gerçekleştirmesi”ne mâni olmuştur.
 
“Kürt Kadın Hareketi”, milliyetçiliğin ulus-devletin “se-
küler-laik dini” ve ulus-devletin de “milliyetçiliğin en 
yoğun hali” olduğu Öcalanvari anlayışı referans alır ve 
bu anlayış üzerinden de ulus-devleti “erkek egemenliğin 
en kurumsal temsilcisi” ve “despotik ve sömürücü erke-

“Milliyetçiliği 
“çağın hastalığı” diye 
betimleyen Öcalan’ın, 
“iktidar ve devlet 
ideolojileri”nden biri 
olarak kabul ettiği 
milliyetçiliğin toplumsal 
cinsiyetçilikten 
beslendiği yönündeki 
fikrini esas almaktadır.
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ğin tekelleşmesi” olarak eleştirir. “Kadını görünmez kılan 
iktidar sistemi”nin tarihsel son güzergahı olarak ifade 
edilen ulus-devlet, “erkek emperyal patlaması” şeklinde 

tarif edilmektedir (Ayşe Gök-
kan, 2016). Hareket, milli-
yetçiliğin karşıtı ve alternatifi 
olarak gördüğü “Demokratik 
Ulus”un dahi ancak kadın ek-
senli toplumsallaşma sürecine 
dayanması halinde kendi özü-
ne ulaşacağına inanmaktadır 
(Yıldırım, 2012).

“Kürt Kadın Hareketi”nin mil-
liyetçilik karşıtlığı, kısa ve öz 

olarak milliyetçiliğin ataerkil bir ideoloji olduğu ve dola-
yısıyla kadın kimliğini dışarıda bıraktığı, “nesne” olarak 
kadının konumunu ve ezilmişliğini meşrulaştırıp sürekli-
leştirdiği savı üzerinden işlemektedir.

KARŞI-ELEŞTİRİ: ‘KÜRT KİMLİĞİ’Nİ 
GÖRÜNMEZ KILMANIN BİR AYGITI OLARAK 
‘KADIN KİMLİĞİ’
“Kürt Kadın Hareketi”nin anlattığımız çerçevede milli-
yetçiliğe olan mesafesinin aslında sanıldığı kadar masum 
olmadığını, “kadın kimliği”ne verilen öncelik üzerinden 
Kürtler arasında “ulusal kimliği” görünmez kılmaya dair 
bir işlev gördüğünü çekinmeden söylemek gerek. “Kadın 
kimliği” bu hareket katında, ulusal mahiyette “Kürt” kim-
liğinden arınık ve bağımsız bir şekilde kendisine merke-
zi bir konum bulurken, ulus mücadelesi de “her şeyden 
önce egemen erkeğin kendinde hapsettiği ulus olgusunu 
özgür kılma mücadelesi” (Yıldırım, 2012) olma teveccü-
hüne(!) nail olmaktadır. Kürt kadınlarının ulusal müca-
delenin “yedek gücü” pozisyonunda muamele gördükleri 
düşüncesinde olan Gültan Kışanak, onların, bu pozisyon-
dan “kadın kimliğinin bilincine vararak kurtulduklarını” 

“Kürt kadınlarının ulusal 
mücadelenin “yedek gücü” 
pozisyonunda muamele 
gördükleri düşüncesinde 
olan Gültan Kışanak, 
onların, bu pozisyondan 
“kadın kimliğinin bilincine 
vararak kurtulduklarını” 
söyleyebilmektedir.  
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söyleyebilmektedir. Hakeza “Kürt Siyasetinin Mor Rengi” 
(Gültan Kışanak, 2018) kitabında yer alan yazıların ne-
redeyse tamamında da yazarlar, kendi politik deneyim-
lerini “kadın kimliği”ni esas alarak aktarmaktadırlar. Bir 
nevi karşılaştıkları sorunların, maruz kaldıkları şiddet ve 
baskıların nedeni salt “kadın kimliği” imiş gibi. Her ne 

kadar bunun 
bilerek ya-
pılıp yapıl-
madığı ayrı 
bir tartışma 
konusu olsa 
da, “Kürt 
Kadın Ha-
reketi” ile 
iltisaklı kişi 
ve kurumlar 
adına yazı-
lan yazılar-
dan, verilen 

beyanatlardan, yayımlanan haber ve yayın organlarından 
(JINNEWS Haber Sitesi ile Jineolojî Dergisi gibi) bilinç-
li ve iradi bir şekilde yapıldığını çıkarmak için nedenler 
yok değil.

Milliyetçilik ile araya mesafe koymanın, hatta milliyet-
çiliği, başta toplumsal cinsiyetçilik olmak üzere “kötü” 
addedilen birçok mefhumun yegane müsebbibi kabul 
etmenin kendisi bile başlı başına “ulusal kimlik” bilinci 
aleyhine bir vazife görmektedir. Ulusal mücadeleye tâbi 
olmayan bağımsız bir “feminist faillik” savunusundan da 
öte, feminizmi milliyetçiliğe bir alternatif olarak Kürt-
lere ajite eden, “özgür kadın özgür toplumdur” sloganı 
temelinde bir toplumun ve Kürtler bazında da bir ulusun 
özgürlüğünü “kadın özgürlüğü”ne indirgeyen bir anlayış 
benimsenmektedir. “Kürt Kadın Hareketi” kendi politik 
eylemliliğinin öncelikli amacı olarak “ulus kimliği”nin 
değil, “kadın kimliği”nin özgürleşmesini görmektedir.

Kürt Siyasetinin Mor Rengi, Gültan Kışanak, syf. 
312, Dipnot Yayınları, 2018.
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“ Fakat gerçek şu ki; 
bahsedilen çatışmalarda 
kadınların özel olarak 
hedef alınmalarının 
nedeni, onların salt “kadın” 
olmaları değil, “Kürt 
kadınları” olmalarıydı.

Kürt ulusal kimliğini “kadın kimliği” lehine görünmez 
kılmanın, ikincil konuma yerleştirmenin, kadın kimliği-
ni Kürt kimliği yerine ikame etmenin bir örneği olarak 
JINNEWS sitesinde Melike Gül Demir adına yer alan 

“Kadınları hedef alan po-
litikalara karşı direniş her 
zaman…” başlıklı yazısı 
verilebilir. Demir, Nusaybin 
(Mardin), Cizre (Şırnak), 
Sur (Diyarbakır) gibi yerleri 
kastederek “Kürt illeri” de-
diği kentlerde “hendek süre-
ci”nde yaşanan çatışmalarda 
Kürt kadınlarının öldürül-
melerini, işkence görmele-
rini onların “kadın” olmala-

rına bağlamaktadır. Yazar, “Kürt illerinde… çatışmalarda 
yaralı ya da hayatını kaybeden kadınların bedeni ünifor-
malı erkeklerin “zafer”inin yazıldığı bir alana dönüştü” 
diyerek, çatışmaların karşıt iki cinsiyet arasında yaşandığı 
havası vermekte, yazıda söz konusu kadınların “Kürt 
kimliği” ile ilgili tek bir kelime sarf edilmemektedir. Fa-
kat gerçek şu ki; bahsedilen çatışmalarda kadınların özel 
olarak hedef alınmalarının nedeni, onların salt “kadın” 
olmaları değil, “Kürt kadınları” olmalarıydı.
 
Gülten Kışanak da kendisi adına yayımlanan “Kürt Siya-
setinin Mor Rengi” isimli eserin giriş niteliğindeki “Adım 
Adım Yükselen Kadın Özgürlük Mücadelesi” başlıklı ya-
zısında, Leyla Zana’nın 1991 yılında TBMM’de ettiği ye-
minden dolayı Türkiye’de hemen her alanda baş gösteren 
linç girişimlerine değinmektedir. Lâkin Kışanak anlaşıl-
mayacak bir şekilde bu linç girişimlerini, “kadın kimliği-
ne duyulan tahammülsüzlük” ile “kadınları güçsüz halka 
olarak görmenin dışavurumu” olarak izah etmektedir. 
Halbuki ilgili “yemin töreni vakası”nın, Zana’nın “bu ye-
mini Kürt ve Türk halklarının kardeşliği için okuyorum” 
cümlesinde geçen “Kürt” ifadesi ile aynı cümleyi Kürtçe 
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olarak dile getirmesinden kaynaklandığı herkes tarafın-
dan kabul edilen gerçekliktir. Kışanak’ın meseleyi “kadın 
kimliği” ile izah etme çabası zorlama bir yorum olmaktan 
da öte, linç girişimlerinin nedeni ve hedefi olan “Kürt 
kimliği” ile Kürt dilini görünmez kılmaktadır. Doğrusu, 
“ulusal kimliğin” acısını ve baskısını yıllarca çekmiş ve 
hala çeken biri olarak Kışanak’ın, uygulanan bunca baskı-
ların ve linç girişimlerinin hedefinde “Kürt kimliği”nden 
bahsetmeksizin “kadın kimliği” olduğunu ifade etmesi-
nin anlaşılır bir tarafı yok.

Böylesi bir “Kürt 
Kadın Hareketi”-
nin, aynı şekilde 
Kürtlerin “ulusal” 
bir kaygıyla sergi-
lediği tavırları ve 
elde ettiği başarıları 
salt “kadın gücü” 
ile açıklama yanıl-
gısına düşmesini de 
müşahede etmek 

kaçınılmaz oluyor. 1999 ve 2004 yıllarında yapılan yerel 
seçimlerde Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesine belediye baş-
kanı olarak seçilen Mukaddes Kubilay örneğinde olduğu 
gibi. Kubilay’ın da yukarıda andığımız “Kürt Siyasetinin 
Mor Rengi” isimli kitapta “Başkan, Artık Kadınlara Bir 
Şey Diyemiyoruz” başlıklı yazısı yer almaktadır. Yazısın-
da belediye başkanı adayı olarak katıldığı mezkur tarihli 
seçimlere dair izlenimlerini ve neticede elde ettiği başarı-
ları anlatan Kubilay, bu başarılarını arkasına aldığı “kadın 
gücü”ne bağlamaktadır. Çok sınırlı sayıda olmak şartıyla, 
bazı kadınlar seçimler sürecinde kadın kimliği hassasiye-
tiyle Kubilay’a arka çıkmış olabilirler. Fakat hem Doğube-
yazıt’ın sosyolojik gerçekliği hem de Kubilay’ın kazandığı 
seçimlerde HADEP ve DEHAP gibi siyasi partilerden 
aday olması, elde edilen başarıların nedeninin “kadın 
gücü”ne indirgenemeyeceğine delalettir. Çünkü bahse-

Mukaddes Kubilay
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dilen dönemlerde -bugün de büyük oranda öyle- Doğu-
beyazıt’ta ataerkil bir toplumsal yapının hakim olduğu, 
daha da önemlisi her iki HADEP ve DEHAP partilerinin, 
Kürtler tarafından kendi ulusal siyasetlerinin ana bileşen-
leri ve ulusal taleplerini dile getiren siyasal oluşum olarak 
kabul edilip ulusal bir hissiyat ve fikriyatla desteklendiği 
realitesi var.

“Kürt Kadın Hareketi”nin aktivistlerinden olan Sara Ak-
taş (2017) ise “kadın özcülüğü”nde o kadar ileri gidiyor 
ki, “Kürt Özgürlük Hareketi” olarak bahsettiği PKK’nin 
ilk çıkış anında sergilediği “sömürgecilik, feodalizm, 
aşiretçilik, din karşıtı” tutumunda dahi kadınların öz-
gürlüğü sorununun başat yer aldığını iddia ediyor. Aynı 
şekilde, toplumsal cinsiyetçilik eleştirisinin PKK ideolo-
jisindeki merkeziliğinden cesaret alan Aktaş, “Kürt Ha-
reketi’nin tarihi… kadınlığını yeniden yaratan özgürlük 
arayıcısı kadınlar ve mevcut verili erkekliğini öldüren 
erkekler yaratma tarihidir” diyebiliyor. Kendi deyimiyle, 
“Rojava devriminde Kürt kadınlarının gerçekleştirdiği 
devrimsel çıkış” da, Kürdistan kolonyalistlerini değil, 
“erkek egemen zihniyeti” tehdit etmiştir. Zaten Aktaş’a ait 
olan şu ifade meselenin özeti niteliğindedir: Kürt hare-
keti için mücadelenin diğer adı “kadın” olmuştur. Yani 
artık bir “Kürt mücadelesi”nden ziyade, her meselenin bir 
açıklaması olmakla muvazzaf ve mükellef kılınmış “kadın 
mücadelesi” var.

Hareket ve onun kimi mensupları tarafından yapılan 
açıklamalarda belediyelere kayyım atanmasının, kolluk 
kuvvetleri tarafından katledilen Kürt kadınlarının be-
denlerinin çıplak olarak sokaklarda teşhir edilmesinin, 
içinde kadınlar da var diye yapılan gözaltı ve tutuklama 
operasyonları ile yargılamaların, Aysel Tuğluk’un anne-
si örneğinde olduğu gibi cenazelere yapılan saldırıların 
“erkek egemen zihniyet”in salt “kadın iradesi”ne yönelik 
uygulamaları olarak vurgulanması da, bu tür uygulama-
ların asıl hedefi olan Kürt kimliğini görünmez kılma po-
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litik mantığını söylemsel olarak sürekli inşa etmektedir. 
Kürdistan’daki kolonyalist devlet uygulamalarının “Kürt 
kimliği”ni hedef alan şiddet ve baskısını “erkek şiddeti ve 
baskısı” ile özdeşleştiren “Kürt Kadın Hareketi” için her 
şeyin merkezine “kadın”ın konulması, her olay ve geliş-
menin “kadın” üzerinden okunması bir saplantı haline 
geldiği söylenebilir. Hareket, milliyetçiliğe ve iktidar 
olgusuna dair getirdiği tüm eleştirileri ve yermeleri ile 
çelişkiye düşecek kadar ileriye giderek, adeta “kadın mil-
liyetçiliği” ve “kadın iktidarı” mahiyetinde bir “kadıncılık 
ideolojisi” noktasına varabilmektedir.

MİLLİYETÇİLİĞİN FEMİNİST SAVUNUSU 
YAHUT ‘MİLLİYETÇİ FEMİNİZM’
Josephine Donovan’ın (2014) aktarımıyla, Amerikan 
Devrimi sırasında Abigail Adams, kocası John’a ulusu 
oluşturacak yeni kanunlar yapılırken kadınların da bir 
sesi ya da temsilcisi olması gerektiğini söyler. Abigail’in, 
kocası John’a bunu söyleme “cesareti” ve hakkını kendin-
de bulmasının, modernleşme sürecinin bir tezahürü olan 
ulus fikrinden kaynaklandığı söylenebilir. Nitekim bu 
fikir, demokratik bir anlayışla kadınların da dahil olduğu 
ulusa mensup bireylerin eşitliği, Ranjoo Seodu Herr’in 
(2003) ifadesiyle “eş-üyeler” (co-members) temelinde 
ifade buldu. Modern zamanlarda kadının terakkisi ve 
hayata katılması, modern bir millet olmanın icabı olarak 
anlamlandırılırken, kadınlar milliyetçi seferberliğe katıla-
rak özneleştiler (Tanıl Bora, 2017), milliyetçi hareketlere 
katılma yoluyla ev içine tıkılmaktan kurtulup kendisi-
ne kamusal yaşamda bir yer edindiler (Cynthia Enloe, 
2013). Nitekim milliyetçilik, demokrasiye doğru çabala-
yan bir ulusun farklı üyeleri arasında önemli müzakere 
dinamikleri içermekte, ulusun üyelerinin kendi araların-
da eşitlikten yararlanabilecekleri ve ortak refahı teşvik 
etmek için birbirleriyle birlikte çalışabilecekleri içsel bir 
ortam sağlamaktadır (Herr, 2013).
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“ ...“milliyetçi bir 
feminizm” çağrısında 
bulunan Lois West de (1997) 
bu minvalde bir tespitle 
kadınların, 19’uncu yüzyılın 
sonları ile 20’nci yüzyılın 
başlarındaki sömürge karşıtı 
hareketlere aktif bir şekilde 
katıldıkları gibi, bugün de 
etnik/temelli hareketlerin 
bileşenlerinden biri olmaya 
devam ettiğini belirtiyor

Kadınlar, birçok durumda uluslaşma sürecini bizzat ken-
di elleriyle inşa etmiştir. Her ne kadar bazı durumlarda 
iktidara gelen milliyetçi elitler, eski sistemi kadınların 
aleyhine sürdürerek onları dışlamışsa da, genelde kadın-

lar ve özelde feministler 
oy hakkı, devlet yönetimi-
ne katılım gibi siyasetin 
yaygınlaşmasının araçla-
rından biri olan milliyetçi 
süreçleri desteklemiş, hat-
ta kendi mücadelelerini 
milliyetçi mücadelenin bir 
parçası kılmıştır (Elif Ekin 
Akşit, 2010). Milliyetçi-
liğin feminist eleştirisini 
dile getirmekle beraber, 
“milliyetçiliğin feminizm 
ile yaptığı ittifaka” dikkat 
çeken Aksu Bora (2010), 
“İslam Coğrafyasında 
Modernleşme ve Kadın 

Hareketleri” hususu ile ilgili kaleme aldığı makalesinde, 
kadınların, modern milliyetçilik bağlamında 19’uncu 
yüzyılın ortalarından başlayarak bütün bir coğrafyayı 
belirleyen toplumsal ve ekonomik reform hareketlerinde 
aktif bir rol aldıklarına işaret ediyor. Bora aynı zamanda, 
modern milliyetçiliğin ayrılmaz bir bileşeninin, kadınlara 
yeni rollerin verilmesi, yeni alanların açılması olduğunu 
vurguluyor. “Feminist Nationalism” (Feminist Milliyet-
çilik) adlı eserinin girişinde “milliyetçi bir feminizm” 
çağrısında bulunan Lois West de (1997) bu minvalde bir 
tespitle kadınların, 19’uncu yüzyılın sonları ile 20’nci 
yüzyılın başlarındaki sömürge karşıtı hareketlere aktif bir 
şekilde katıldıkları gibi, bugün de etnik/temelli hareketle-
rin bileşenlerinden biri olmaya devam ettiğini belirtiyor. 
Nitekim, “anti-kolonyal milliyetçilikler, büyük ölçüde 
kadınların kamusal faaliyetlerini meşrulaştırmaları saye-
sinde, genel olarak kadınlara yeni uzamlar açmışlardır. 
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Kadınların politikaya katılmalarının belli birtakım post-
kolonyal ülkelerde “metropoliten” ülkelere kıyasla daha 
kolay kabul edilmesi tam da bu milliyetçi mirastan kay-
naklanır” (Ania Loomba, 2000).

19’uncu yüz-
yılın sonu ve 
20’nci yüzyı-
lın başında 
feministlerin 
Üçüncü Dün-
ya milliyetçilik 
hareketlerin-
de kadınların 
özgürleşmeleri 
için aktif bir 
rol üstlendik-

lerini kaydeden, milliyetçi hareketlerin önemli feminist 
bileşenleri olduğunu ortaya koyan Kumari Jayawardena, 
kadın kurtuluş hareketinin, milliyetçi mücadeleler bağ-
lamında yürütüldüğünü belirtir. Jayawardena’ya göre, 
kadın hareketleri siyasi bağımsızlığı amaçlayan milliyetçi 
mücadeleler içinde rollerini oynamış, milli bir kimlik ve 
modern bir toplum inşa etme iddiası gütmüşlerdi. Daha 
da önemlisi kadınların özgürlüğü için mücadele, ulusal 
direniş hareketlerinin aslî ve ayrılmaz bir parçası olmuş-
tu (akt. Sylvia Walby, 2015). 1970-80’lerde ikinci dalga 
feminizminin doğuşundan beri de, uluslararası konfe-
ranslarda “Birinci” ve “Üçüncü” Dünyalardan kadınlar 
arasındaki diyalogsuzluk üzerine tartışmalar yapılmakta 
ve bunlardan bir taraf, kadınların özgürleşmesini femi-
nist hareketin öncelikli/tek hedefi olarak görürken, diğer 
taraf da buna, kendi ulusları özgür olmadan, kadınların 
özgürleşmesinden bahsetmenin anlamsız olduğu karşılı-
ğını vermektedir (Nora Yuval-Davis, 2007).

Milliyetçiliğin, kadın haklarının elde edilmesi hususun-
da feminizm ile zannedildiği kadar uzlaşmaz bir politik 

Kumari Jayawardena
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anlayış olmadığını, dünyadaki birçok tarihsel tecrübeler 
üzerinden görmek mümkün. Bilhassa 19’uncu yüzyılın 
sonları ile 20’nci yüzyılın başlarında milliyetçilik temelli 
bir modernleşme sürecine giren Osmanlı (Türkiye), İran, 
Hindistan, Filipinler, Afganistan ve Mısır gibi ülkeler 
örnek olarak anılabilir. Zira hepsi de cinsiyet eşitliğini ve 
kadınların özgürleşmesini, birer bağımsız ulusal devlet 
olma namına kendi modernleşme projelerinin ayrılmaz 
bir parçası olarak kabul etti. Bu ülkelerde milliyetçi anla-
yış, seçme ve seçilme haklarının, doğum izninin, çocuk 
bakım hizmetlerinin yolunu açmanın yanı sıra, milletin 
“öz” kültürüne içkin değerler olduğu iddiasıyla modern 
çekirdek aile yapısını, sevgiye dayalı evliliği, tek eşliliği ve 
kadınların söz hakkını savundu. Birçok anti-kolonyalist 
ülkelerde milliyetçiler, bir efsanevi geçmişe göndermede 
bulunarak “kadın-erkek eşitliği” ilkesinin kendi ulusla-
rının asli özelliklerinden olduğunu savundu. Söz konu-
su eşitlik ilkesi, Yeşim Arat’ın (1999) Türk milliyetçiliği 
hususunda dile getirdiği anlamda, milliyetçiliği pekiştir-
meye vesile olmakla birlikte, modern milliyetçiliğin bir 
gerekliliği ve neticesi olarak da ele alındı.

Ayrıca kadınların, kendi uluslarının verdiği ulus(çu)
laşma ve bağımsızlaşma mücadelesinde “fail” olarak yer 
almaları da milliyetçilik-feminizm birlikteliğinin bir 
diğer veçhesidir. Milliyetçi ideolojik seferberliğe hevesle 
katılarak hem aydın zümresinin kahir ekseriyeti gibi mil-
liyetçileşme süreci içinde yer alan, hem de milliyetçiliğin 
kadınların güçlenmesine elverişli bir çığır açtığını dü-
şünüp savunan Osmanlı feministleri (Tanıl Bora, 2017) 
örneğinde olduğu gibi. Aynı şekilde feminist bilincin, 19. 
yüzyılın başlarında modern bir ulusal devlet olarak hızla 
gelişmesine paralel bir şekilde tezahür ettiği Mısır’da da 
kadınlar, milliyetçi mücadelenin aktif bir bileşeni oldular. 
Mısırlı kadınlar, milliyetçi mücadelenin bir semeresi olan 
1919 Mısır Devrimi’nde milli his ve reflekslerle Kahire 
sokaklarında düzenledikleri büyük mitinglerle Britanya 
kolonyalizmine yönelik tepkilerini dile getirdiler. Ka-
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“Elif Ekin Akşit’in de dediği 
gibi, milliyetçilik ve feminizmin 
tarihi gelişimine göz atmak 
ve birbirlerinden kolay 
ayrılmadıklarını görmek, hem 
son yüzyıllarımızı damgalayan 
milliyetçiliği sadece erkeklerden 
müteşekkil bir şeymiş gibi 
görmenin önüne geçer hem de 
feminizmin kimi açmazlarına 
daha iyi ışık tutar.

dınların bu şekilde fail olarak ulusal politik hareketlere 
katılımı, bağımsızlık ve sömürgecilik karşıtı hareketlerin 

şiddetli çatışmalarla yürüdüğü 
Cezayir ya da Filistin gibi ül-
kelerde ise daha yüksek oldu 
ve her sınıftan kadın, yaşamı-
nı ve özgürlüğünü tehlikeye 
atarak bağımsızlık savaşlarına 
katıldı.

Nihayetinde milliyetçiliğin, 
“Kürt Kadın Hareketi”nin 
üzerinde durduğu gibi “erkek 
egemen karakter” ile kadınları 
dışlamadığına, aksine, kadın-

ların sosyopolitik faaliyetlere özne olarak katılım gös-
termelerine imkan sunduğuna şahitlik edebiliyoruz. Elif 
Ekin Akşit’in de dediği gibi, milliyetçilik ve feminizmin 
tarihi gelişimine göz atmak ve birbirlerinden kolay ayrıl-
madıklarını görmek, hem son yüzyıllarımızı damgalayan 
milliyetçiliği sadece erkeklerden müteşekkil bir şeymiş 
gibi görmenin önüne geçer hem de feminizmin kimi aç-
mazlarına daha iyi ışık tutar.

SON(UÇ) NİYETİNE
Toplumsal cinsiyet eşitsizliğine yegane nedenin milliyet-
çilik olduğu minvalinde savunulan sığ ve indirgemeci bir 
anlayış, en başından beri milliyetçiliğin, kadın kimliğinin 
görünürlüğüne yaptığı katkıyı hasır altı etmektedir. Mil-
liyetçiliği kendilerine konsolide edici ve meşrulaştırıcı 
bir güç olarak kullanan ideolojilerin cinsiyet eşitliği ve 
kadınların özgürlüğü aleyhine olan politikaları milliyet-
çiliğe mal edilmektedir. Böyle bir yaklaşım ise, kadınların 
özgürleşmesini merkeze alan milliyetçilik anlayış(lar)ını 
ıskalamaya, görünmez kılmaya, hatta gayr-i meşru gös-
termeye sebebiyet vermektedir. Tarihsel bir örnek namı-
na Arap dünyasında varlık kazanan liberal milliyetçilik 
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ile muhafazakar milliyetçilik anlayışlarının, kadınların 
özgürleşmesine dair tamamen zıt tutumlar benimsedikle-
rini hatırlatmakta fayda var. Deniz Kandiyoti’nin (2013) 
ifadesiyle, “kadınların özgürleşmesi liberal milliyetçi 

ideolojinin merkezi bir ilkesi 
haline” gelirken, muhafazakar 
milliyetçi ideoloji ise “kadınların 
durumunu ve ikincil konumlarını 
meşrulaştıran dinsel öğretileri” 
referans aldı. Dolayısıyla bura-
da, muhafazakar milliyetçi ide-
olojinin, kaynağını dinsel öğreti 
ve argümanlardan alan cinsiyet 
eşitliği karşıtlığını milliyetçiliğe 

yüklemek, özellikle de milliyetçiliğin doğasına isnat et-
mek temel bir yöntem hatası olur. Bu örnekte görüldüğü 
üzere, kadınların ikincil konumlarının meşrulaştırılması-
nın sorumlusu milliyetçilik değil, toplumsal olarak temel 
referanslar kabul edilen dini öğretilerdir. Aynı durum 
“kadın hakları konusunda tamamen baskıcı bir niteliğe 
bürünmüş” Pakistan, Bangladeş, İran, Afganistan (ve son 
yıllarda Türkiye) gibi ülkeler için de geçerlidir. Zira bu 
rejimlerde de “kadınlara boyun eğdirmenin payandası” 
olarak din kullanılmıştır (Loomba, 2007), milliyetçilik 
değil.

Kadın özgürleşmesi ve cinsiyet eşitliği üzerinden milli-
yetçilik karşıtlığına dair yapılan değerlendirmeler, ko-
laycılığa kaçan bir çözümleme biçimidir. Milliyetçiliği, 
doğası gereği “toplumsal cinsiyetçi” bir anlayış kabul edip 
yadsımak için, ya milliyetçilik ile feminizmin karşılıklı 
olarak gördüğü destekleyici işlevlerinden bihaber olmak, 
yahut bu işlevleri bilinçli bir şekilde görmezden gelmek 
gerekir. Şahsen ben ikinci şıkın tercih edildiği düşünce-
sindeyim. Çünkü yapılan değerlendirmelerin, düşürülen 
şerhlerin hemen hepsi konuyu her yönüyle anlamaktan 
ve anlatmaktan ziyade, determinist bir şekilde savunulan 
anlayışı meşrulaştırmaya yönelik bir amaç taşımaktadır. 

“...kadınların 
ikincil konumlarının 
meşrulaştırılmasının 
sorumlusu milliyetçilik 
değil, toplumsal olarak 
temel referanslar kabul 
edilen dini öğretilerdir.
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“Milliyetçilik, kimi 
durumlarda cinsiyet 
eşitsizliğinin idamesine 
ve yeniden üretilmesine 
neden teşkil etmişse de, 
“Kürt Kadın Hareketi”nin 
savunduğu gibi “erkek 
egemen zihniyet” ile özdeş 
kılınacak kadar özcü ve 
determinist bir yaklaşımla 
ele alınamaz.

Ama yakından bakarsak, konumuz olan “Kürt Kadın Ha-
reketi”nin bile bugün varlığını Kürt milliyetçiliğine borç-
lu olduğunu görmemiz için çok sayıda neden bulabiliriz. 
Dolayısıyla milliyetçiliği feminizm dolayımıyla patolo-
jikleştirmek değil, feminizme, “Kürt kadını”nın taşıdığı 
Kürt kimliğini merkeze alarak ulusal bir nitelik yükle-

mek gerekir. Ranjoo Seudo 
Herr’in (2013) tahlil ettiği 
eksende, “milliyetçi femi-
nizmin imkanı”’nı elde et-
meye çabalanmalı. Çünkü 
milliyetçilik, “kadın”ı ulusal 
kimliğin bir parçası kabul 
ederek eşitlikçi ideolojiyle 
kadınların haklarını talep 
etme ve mümkün mertebe 
o haklarına kavuşma yolu-
nu açma gibi büyük bir rol 
oynamıştır. Milliyetçilik, 
kimi durumlarda cinsiyet 

eşitsizliğinin idamesine ve yeniden üretilmesine neden 
teşkil etmişse de, “Kürt Kadın Hareketi”nin savunduğu 
gibi “erkek egemen zihniyet” ile özdeş kılınacak kadar 
özcü ve determinist bir yaklaşımla ele alınamaz. Bu tarz 
bir özcülük hatasına düşmemek için de alelacele milliyet-
çiliği, feminist amaçlar için faydasız ve kullanılmaz, hatta 
tehlikeli olduğu suçlamasına maruz bırakmamak gerekir. 
Zira bunun, konuyu saptırarak Kürt kadınlarının Kürt 
ulusal mücadelenin failleri olmaya engel teşkil etmekten 
başka bir iş görmediği ve görmeyeceği aşikardır.
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BERRİN SÖNMEZ

Aynı şiddetle maktul ve 
katil olan kadınlar

Şiddet sarmalını kırmanın tek ilacı da İstanbul 
Sözleşmesi. Erkeklerin hayatını önemseyenler de İstanbul 
Sözleşmesi’ni desteklemeli. Hukuk herkese lazım tıpkı 
feminizm gibi.
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Suç tanımı olarak kadına yönelik şiddetin varlığını, bi-
çimlerini ve yol açtığı toplumsal sorunları inkar politika-
sı üretenlerin yanında uzun süredir, entelektüel vasfıyla 
tanınıp baş tacı edilen isimler de yer alıyor. Birisi Yusuf 
Kaplan. İslamcı geleneğin Milli Görüş çizgisine, Milli Gö-
rüş gömleğini çıkarmış olanlara ve radikal kanatlarına da 
fikirleriyle ilham vermiş, yol göstericiler arasında sayıl-
mış kişilerden. Son zamanlarda yazılarıyla ama en çok da 
sosyal medya mesajlarıyla özel bir suç türü olarak kadına 
yönelik şiddetin varlığını inkar edebilmek için entelektü-
el vasfını, kendi diliyle yere çalmayı seçmiş görünüyor.
 
Feminizme mesafeli ama kadın haklarını içselleştirmiş 
mütedeyyin kadınlar arasında Yusuf Kaplan’daki bu dile 
hayret edenler çok. 
Düşünsel değişim 
gibi görerek hayıf-
lananlar da. An-
lamakta zorlanan 
dindar kadınlar, 
azımsanmayacak 
sayıdaki Yusuf Kap-
lan gibilerin yanında 
din saikiyle de olsa, 
yer alan kadınların varlığını da kabullenemiyor. Oysa 
şaşırmak yerine düşünülmeli ki, ayetleri eğip bükenler 
de alimlerdi. Yüzlerce yıldır ayetteki “ayrılın” tavsiyesini 
“dövün” emri gibi belletenler, Yusuf Kaplan’dan daha mı 
az bilgiliydi ki şaşırılıyor, ben de bunu anlamakta zor-
lanıyorum. Kadın ve erkek eşit vasıflarla yaratılmış, eşit 
sorumluluklar yüklenilmişken, vahiyle bu gerçek apaçık 
insanlığa bildirilmişken batıl adetlerle kadına biçilmiş 
toplumsal normları, dinin gereği gibi Müslüman toplum-
lara kabul ettirenler alimler ve din kurumlarıydı zaten, 
şaşıracak bir şey yok.

Kadın hakları söz konusu olduğunda din, hukuk, siyaset 
hepsi tek millet: Patriyarka. Örneğin cahiliye ahlakını 

Yusuf Kaplan



65

oluşturan toplumsal normlar, vahiyle değiştirilerek bir 
nesil ömrü süren vahiy tarihiyle toplum, peygamberin 
önderliğinde İslam ahlakı yani toplumsal ve bireysel 
normları yerleştirilecek biçimde eğitilmişti. Ancak pey-
gamberin ölümünden sonra kadın hakları alanında her 
şey çabucak eskiye dönüverdi, biliyoruz bunları. Öyle ki 
sıhhati hayli tartışmalı Veda Hutbesi bile emanet adı al-

tında kadınları, erkeklere bire bir 
zimmetleme aracı olarak kullanı-
lıyor. Patriarkal düşüncenin esiri 
olan erkek alimler ve yönetici-
ler eliyle yapıldı bunlar. Bugün 
aynı tavır Diyanet ve asla tek kişi 
olmayan Yusuf Kaplangillerce 
sürdürülüyor.

Neyse asıl konum olan şiddet 
sarmalını, kadın karşıtlığı aracı 
kılan, Yusuf Kaplan mesajına dö-
neyim. 25 Ağustos tarihli mesaj, 
Hatay’dan gelen bir cinayet ha-

beriyle ilişkiliydi: “Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya 
bölüp, bahçeye gömdü! AB fonlarından fonlanan bilu-
mum kadın dernekleri, feministler, İstanbul sözleşmeci-
leri, neden Türkiye’yi ayağa kaldırmıyorsunuz?  Bu cina-
yet kanınızı dondurmadı mı? Siz ne işe yararsınız sahi?” 
Bir suç, kadın düşmanı ideolojisini yaymak için elverişli 
bir fırsat gibi görülmüş, Daha önce Emine Bulut cinayeti 
üzerine “hep birlikte seyrediyoruz” şeklinde üzüntü(?) 
mesajı paylaşmıştı. Şimdi Havva Z. henüz bilemediğimiz 
nedenlerden dolayı katil olmak zorunda bırakıldığı vakit 
kadın örgütlerine dönüp “siz ne işe yararsınız?” ithamını 
soru kılığında yöneltmeyi seçmiş. Üstelik bu entelektüel 
seviye çıtası hayli aşağılara çekilmiş mesaj, beş binden 
fazla beğeni, iki binden fazla retweet almış.

Cevap beklemiyor kuşkusuz ama yine de söylemek ge-
rekir ki İstanbul Sözleşmesi ve şiddetle mücadele tam da 

“Hapishanenin çok 
uzun olmayan tarihinde, 
kasten öldürme suçuyla 
cezaevlerine atılmış 
kadınların varlığı bilinir. 
Katil damgası yiyen 
kadınların çoğunluğu 
da, kocalarını veya 
tecavüzcülerini 
öldürmekten başka çaresi 
kalmayanlardır. Şiddet 
sarmalı diyoruz buna. 
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bu nedenle gerekli. Hapishanenin çok uzun olmayan 
tarihinde, kasten öldürme suçuyla cezaevlerine atılmış 
kadınların varlığı bilinir. Katil damgası yiyen kadınla-
rın çoğunluğu da, kocalarını veya tecavüzcülerini öl-
dürmekten başka çaresi kalmayanlardır. Şiddet sarmalı 
diyoruz buna. Eril şiddet karşısında toplumca yalnız 
ve çaresiz bırakılan kadınların yaşadıkları sistematik 
işkence cehenneminden kurtulmaya çalışırken meşru 
müdafaa hakkını kullanmaya itilmesidir sebep. Başka 
çaresi kalmadığında şiddetten, şiddet yöntemleriyle 
kurtulmaya itiliş bunun adı. Öz savunma hakkı, pek 
çok suçlu için bir indirim nedeni olarak kullanılırken 
bir erkeği öldüren kadınlar için kullanılmaz çoğunluk-
la. Katil kadın, maktul erkekse en ağır cezalar verilir. 
Yusuf Kaplangiller de kadını, sadece maktul olduğunda 
merhamete şayan görür. Sözüm ona üzüntü beyanı gibi 
“hep birlikte seyrediyoruz” sözüyle timsah gözyaşı dö-
ker ama destekten yoksun kadın, şiddetten kurtulmak 
için erkek öldürdüğünde, canavar sayılır.

“İstanbul Sözleşmecileri” hafifsemesiyle “siz ne işe ya-
rarsınız?” sözüne verilecek tek cevap: Şiddet sarmalını 
kırmanın tek ilacı da İstanbul Sözleşmesi. Erkeklerin 
hayatını önemseyenler de İstanbul Sözleşmesi’ni destek-
lemeli. Hukuk herkese lazım tıpkı feminizm gibi…
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Evlilik de feminizme 
dahil mi?

Evlilik bence feminizme halel getirmiyor. Dramatik 
anlamda bir son oluşu da bir tür meydan okuma; 
yürüyen, yürüyor. Ama nasıl ve nelere rağmen 
yürüdüğü önemli. Evlilik ve ilişkiler konusunda ‘kader’ 
deyip geçen önceki nesillerin çaresizliğiyle günümüzün 
seçenek yanılsaması arasında kendi yolumuzu 
bulmamız, kendi hikâyelerimizi üretmemiz gerek.

ZEHRA ÇELENK
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Sevdiğim ama üç-beş yılda bir ancak denk getirip görü-
şebildiğim bir akrabam var. 70 başları, entelektüel, aklı 
başında bir erkek. Geçtiğimiz martta boşanmıştım, bir-
kaç ay sonra haber almış, bir gece duygusal bir mesaj attı:

“Tesadüfen öğrendim, çok üzüldüm. Sakın kendini kah-
retme. Nihayetinde yaşam tek başına ayakta kalabilmek-
tir.”

O esnada ben epey eğlenceli bir ortamdaydım, kahrol-
makla hiç alakam yoktu. Neyse aslını astarını bilmiyor, 
beni de sevse de aslında pek tanımıyor, ‘boşanma zordur’ 
ön kabulüyle bir mesaj atmış adam, diye düşünerek ma-
kul bir yanıt yazdım ben de. Sonra iki aylık periyodlarla 
tamamen kafasındaki boşanma anlatısı üstünden destek 
mesajları yazmaya devam etti. En son geçen hafta aramış, 
bir toplantıdaydım, açamadım. Dün tekrar aradı, sesim 
az uyku nedeniyle biraz tarazlıydı, “Hasta mısın, merak 
ettim dönmeyince. Her şey yolunda mı, alışabildin mi?” 
diye soruyor. Dayanamadım, “ya ben çok iyiyim merak 
etme… En güzel, en verimli dönemimdeyim, zaten öyle 
travmatik bir şey değildi, sağ ol ilgine,” dedim. Aslında 
karşımdakinin merakını hızlıca giderme amaçlı, biraz 
da sabırsız bu ‘şahaneyim’ vurgusu da ters tepmiş olacak, 
sesinde sevecen, kaygılı bir ‘yemedim’ tonuyla kapattı.

Böyle durumlar öyle trajikomik ki. Ancak yaşayan bilir. 
Boşanmışsın, başına gelebilecek en normal birkaç olay-
dan biri. Bir evliliği yedi- sekiz yıl sürdürebilmiş olmak 
aslında daha çarpıcı günümüz koşullarında. Çocuk yok 
ki bu yüzde elliye varan oranda acı/dert indirimi demek 
oluyor. Öyle çekiştirilecek katlar, yatlar, saraylar mal-
mülk yok. Gitti oradan da yüzde otuz. Bir evlilik ya da 
ilişki bitmeden önce aslında son bir yılında bitmiş oluyor. 
Oradan da yüzde on al. E ne de olsa alışkanlıktır, şişede 
durduğu gibi durmuyor tamam, kalan, diyelim ‘hâlâ’ dra-
matik yüzde onla da bir-iki yakın dost dertleşmesiyle sen 
başa çıkıyorsun.
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Annem ge-
çenlerde bir 
geldi gitti. 
Dünyanın 
en pratik ve 
empatik in-
sanlarından 
biridir. Ak-

lından geçeni daha geçmeden anlar, az ve öz konuşur. O 
bile bir ara esefle “seni de bu evden fırsat bulup taşıyama-
dık,” dedi. “Hıı, niye ki, seviyorum ben bu evi?” demişim. 
“Boşandın ya, yeni başlangıç iyi olur, anılar manılar…” 
Annem böyle deyince “acaba ben biraz öküzleştim mi” 
hissine kapılmadım değil. Bildiğim kadarıyla evet akla 
daha çok kıymet veren bir insanım ama duygusallıktan 
da uzak değilim. Bu evde yaşamayı sürdürmek beni hiç 
rahatsız etmiyor. Aklıma bile gelmiyor.
 
Bu iki durum üstüne saydım: Önümüzdeki ay boşanalı 
bir sene oluyor. Benim bu bir senede hayatımda başka ne 
iç-dış vartalar atlattığımı akrabam hiç bilmiyor, annem 
bilmese de tahmin edecek sezgisellikte ama tedbirli dav-
ranıyor.

Bir sene çok uzun zaman. Çok fazla şey değişiyor insanın 
hayatında. Kuşaksal durumlar da var. Hayatında drama-
tik dönüşümlerin pek az yaşandığı akrabanın zamanıyla 
bir yıl, benim için nereden baksan üç yıl gibi.

TV sektöründeyim, yazdığımız her bölüm ortalama 2,5 
saat sürüyor, biri bitip öbürü başlıyor. Yenisine de hem 
yepisyeni muamelesi yapıp hem de önceki bölümlerin 
duygu, olay, karakter devamlılığını tutturman gerekiyor. 
Yapılan hatalardan, işlemeyen şeylerden bazı dersler çı-
karman ve bunu da mümkün hızla yeni bölümlere geçir-

Ingmar Bergman, Bir Evlilikten Manzaralar



70

men gerekiyor. Çok hızlı adapte olmalı, bir süre o dünya 
içinde yaşarken kendi hayatını da sürdürebilmelisin. Bittik-
ten sonra başlayan yeni işe de aynen bu şekilde yaklaşman 
gerekiyor üstelik. Düşününce, biraz şizoid bir durum gibi 
ama aslında aynen hayat. Hayat kadar zor, hızlı, acılı ve 
köfteli. Hayatın ve kurmacanın meydan okumaları karşı-
sında ne önemi var boşanmanın.

Belki de azım-
sıyorumdur, içi 
de dışı da beni 
yakıyordur 
bilmiyorum. 
Ama evlilik, 
boşanma, ay-
rılık, ölüm, aşk 
deneyimlerinde 
bazı ortak nok-
talar olsa da 
herkesin kendi 

şahsi sözlüğü de var. Aynı şeyleri tam aynı biçimde yaşamı-
yoruz. Bir yandan gelenek bir yandan da çağcıl kişisel ge-
lişim ıvır zıvırlarıysa hepimizi olay ve durumlar karşısında 
ısrarla aynı kefeye koymaya çalışıyor. Gelenek, “boşanma 
nasıl olursa olsun ağır travmadır,” diyor. Çağcıl öğretiler, 
“Yürü hiç vakit kaybetme, önündeki maçlara bak,” diyor. 
İkisi birden “Yeni başlangıçlar yapmak için yüklerinden 
kurtulmalısın. Evini sokağını değiştir,” diyor. Bir minima-
lizm çılgınlığıdır gidiyor zaten. O da ayrı dert.

Herkes hayatı tam aynı biçimde yaşamayacağı gibi aynı 
şekilde de sadeleşemez. Japonlara saygım büyük, her şeyi 
bir şeyle onarma sanatlarına da mırıl mırıl bilgeliklerine de 
bayılıyorum. Ama benden Japon çıkmaz. Maksimalist bir 
insanım bağzı açılardan. Her şeyi bir arada yaşayıp kendi 
içimde atlatmaya alışmışım. En sevdiğim kitapların çoğun-
dan bende iki tane var mesela, öyle seviyorum, ne yapayım.

Duygu dünyam da biraz böyle. Lüzumunda herkesten rüz-

Blue Valentine filminden
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gar hızıyla giderim ama kimseden de toptan gitmem. Ne 
münasebet, kendi geçmişim de var onun içinde. Direk-
siyon başından uzaklaşmadığım sürece hayatı değil (onu 
süremezsin cicim) ama ‘hayatımı’ renkli bir otobüs gibi 
sürmeyi seviyorum.

Aşırı minimalist ve aşırı duygusal kişiler bana biraz da 
başka hayatlara burunlarını daha çok sokabilmek için bu 
derece sadelik ve kanırta kanırta yaşama düşkünü gibi 
geliyor. Belki de değildir ya, demeyeyim öyle. Karakter, 
diyelim. Kimi çayı fincanla içmeyi sever, kimi bardakla. 
Kimi olayları üç ayda atlatır kimi bir yılda. Muhakkak 
hepimiz bir kısmını da atlatamıyoruzdur. Oralarla da 
terapistler ilgilensin. Ama karaktere ve şahsi tercihlere 
biraz saygınız olsun sayın gelenek ve çağcıl öğretiler!
 
Bu aralar sosyal medyayla normalden az ilintilenebildim. 
Geçen haftalarda Twitter’da evlilik temalı tartışmalar 
dönmüş. “Evlilik feminizmi düşürür mü?”den başlamış, 
“aynı evde nasıl başka insanla yaşıyorsunuz ay yivrenç”e 
kadar gelmiş. İlki saçma bana göre, ikincisinin üstüne 
düşünülebilir yanları var. Hakikaten insanın bazen aynı 
evde kendisiyle bile yaşaması zor oluyor. Artı eksi mese-
lesi işte, beraber yaşamayı ‘sultanlar gibi’ yalnız yaşamaya 
tercih ettiğin insanla danaya gireceksin, sonrasına baka-
caksın.

Evlilik aslında beni dramatik anlamda bir son oluşu 
nedeniyle huzursuz etmiştir öteden beri. Malum, ana 
karakterler evlenince olay ya biter ya evlilik komedisi-
ne dönüşür. “Kim Korkar Hain Kurttan” ve Nuri Bilge 
Ceylan ultra güzel didiklemeleri damarı var bir de, oralar 
auteur’lük kısım. Genel olarak, hikâyenin atanmış sonu 
aslında evlilik. Kavuşma, kavuşmama gerilimi tastamam 
ortadan kalkıyor. Ama esas hikâye de aslında ondan 
sonra başlıyor, bak biz yerli dizilerde nasıl becermeye 
çalışıyoruz bunu. Reytingi tutturabilmek için elindeki en 
ana (baba) malzemeyi ilk on bölümde patlattıktan son-
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ra hikayeyi sürdürebiliyor musun, esas meydan okuma 
orada. Beyaz atlı prens yorgun kanepe çuvalına, sabırlı, 
güleç ‘piremses’ her şeye yetişme derdinden bitap düşmüş 
huysuza dönüştükten sonra. (Kimse hayat boyu sabırlı 
değildir, başta en fedakar olan sonda burnundan en fitil 
getirendir, bir zahmet anlayıverelim artık bunu.)

Kim Korkar 
Hain Kurt-
tan? (Who’s 
Afraid of 
Virginia 
Woolf?)

Bu kadarla 
kalsa iyi. Bi-
liyorsunuz 
beyaz atlı 
prenslerin 
içinden sık-
lıkla zorba-

lar, canavarlar çıkıyor. En eşitlikçi erkek bile evlendikten 
sonra fabrika ayarlarına dönebiliyor, mümkün. Beraberli-
ğin başlarında o “ben senin hayatına ne karışırım canım” 
diyen adam, ortalarında evlilikli ya da evliliksiz “çıkar o 
eteği, pankreasın görünüyor” diyen kişi olabiliyor.

Kadınlarda sanki esas sorunsa, kimle ve neyle evlendiği 
ya da beraber olduğu konusunda bir gerçekçilik prob-
lemi. Sözgelimi çok çapkın bir adama aşıksın, olabilir, 
gönül diyelim. Sen onu yola getiremezsin ablacım, güzel 
kardeşim. Sen onun için son, o senin için ilk martaval-
larına inanma, yok öyle bir şey. (Zaten mümkünse, Brad 
Pitt ya da Umberto Eco reenkarnasyonu değilse ilk bir-
likte olduğun kişiyle evlenme.) Bazı insanlar aldatmaya 
diğerlerinden daha yatkındır, bunun da karşılarındaki 
kişiyle pek alakası yoktur. İyilikle, güzellikle, sabırla, çi-
lekeşlikle kimseyi değiştiremezsin. Karakter konusu ço-

Kim Korkar Hain Kurttan? 
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cuklukta kilitleniyor, sonrası ancak minör değişiklikler. 
Hadi mucize oldu, dalgalandı da duruldu diyelim. Sen bu 
adamı istiyor musun bu yanlarıyla? Mesele o, odaklanıla-
cak konu o.

Bu gibi şeyleri saptamak aslında kolay. “Mad Men”de 
Don Draper iblisinin dediği gibi, “insanlar aslında bize 

kim olduklarını söyler, biz 
sadece onları anlamak istedi-
ğimiz gibi anlarız.” Eşitlikçi 
görünümlü zorbaları, altta 
ılgıt ılgıt esen kadın düşman-
lığını anlamaksa daha zor, 
hatta günümüzde yer yer 
piyango. En melek adamın 
içinden şiddet eğilimi, aşırı 
müdahalecilik, en iyimser ih-
timalle de bir noktada “küs-
tüm oynamıyorum” diyerek 

hayatı zindan edecek pasif agresyon canavarı çıkabilir. 
İlle çıkacak değil ama ihtimal işte. Her şey değişti, erkek-
ler direniyor. Maçı kendi sahalarında oynamak, tarihi 
oyuncaklarını yitirmemek için ellerinden geleni artlarına 
koymuyorlar. Evlilikte de, ilişkide de böyle.
 
Tüm bunlarla başa çıkmak zor. Kurumsal boyutları dı-
şında evlilik de, ilişki de aslında bir denge işi. Eninde 
sonunda şapkanı önüne koyup artısı bu, eksisi bu demek 
gerek. İşi ‘yenilen pehlivan güreşe doymaz’a getirmeden, 
karşımızdakinin bizden bağımsız bir karakter ve değer 
(ya da değersizlik) sistemine sahip olduğunu kabullen-
mek. Sınırlarımızı ya da derhal sınır edinmemiz gereken 
şeyleri bilmek.

“Seviyor da dövüyor da” diye bir şey olmadığını mese-
la. Erkeğin doğası gereği seri aldatma ya da tokat atma 
gibi bir özelliğinin olmadığını, canı isterse camı çerçe-
veyi indiremeyeceğini, şiddetin boyun eğilirse mutlaka 

“Ortada hiçbir reel şiddet 
olayı dönmese de pasif 
agresyonun da bu kadar 
tahripkar olabileceğini 
bilmek… Tek ve biricik 
hayatını enerjin dibine 
kadar emilerek, türlü 
manipülasyonla sürdürmenin 
akıllıca olup olmadığını 
kestirmek… Bunlar, sınır.
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katlanarak ilerleyeceğini bilip ilk sinyallerde “dur” 
demek… Ortada hiçbir reel şiddet olayı dönmese de 
pasif agresyonun da bu kadar tahripkar olabileceğini 
bilmek… Tek ve biricik hayatını enerjin dibine kadar 
emilerek, türlü manipülasyonla sürdürmenin akıllı-
ca olup olmadığını kestirmek… Bunlar, sınır. Bunun 
dışında bir çapkına mı vurgunsun, o seri ‘çaparken’ 
yerinde durmaktan, ilişkinin ipini sonsuz sadakatle bir 
başına elinde tutmaktan cidden memnun musun, sen 
konuşkan, bıcır bıcır biriyken günü on beş kelimeyle 
geçiren adama katlanabilir misin, zıtların birliği mi, 
benzerlerin dirliği mi… Bunlar herkesin kendisinin 
karar verebileceği şeyler.

Evlilik bence feminizme halel getirmiyor. Dramatik 
anlamda bir son oluşu da bir tür meydan okuma; yü-
rüyen, yürüyor. Ama nasıl ve nelere rağmen yürüdüğü 
önemli. Evlilik ve ilişkiler konusunda ‘kader’ deyip ge-
çen önceki nesillerin çaresizliğiyle günümüzün seçe-
nek yanılsaması arasında kendi yolumuzu bulmamız, 
kendi hikâyelerimizi üretmemiz gerek. Kalem elin-
deyse, hayatının bir kısmını olsun kendin yazabilirsin. 
Kalem çok güzel bir şeydir, tek ve biricik hayatımız 
da hem ‘kale’miz hem ‘kalem’imizdir, unutmayalım. 
Sınırlarımızın üstünde ısrarla tepinmeyen ‘misafir’ 
de buyursun gelsin. Günlük mü, ömürlük mü ona da 
artık hayat sponsorluğunda beraberce karar veririz.
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