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8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ‘‘Kutlama mı ? Anma mı?
Derya Özmen
Öncelikle 8 Mart, bir kutlama değil, anma günüdür!
Göz ardı edilemeyecek önemdeki sebebine gelince: 1857’de, ABD’de greve giden dokuma
işçisi kadınlar ve 8 Mart 1917’de Şubat Devrimi’nin kıvılcımını çakan Petrogradlı dokuma işçisi
kadınlar için bir anma günüdür 8 Mart.
Dünyanın dört bir yanında milyonlarca insan, 164 yıl önce greve giden New Yorklu kadın
dokuma işçileri ile 1917’de Şubat Devrimi’nin fitilini ateşleyen Petrogradlı kadın emekçilerin
mücadelesini anar.

8 Mart, Yanarak Ölen 129 Kadını Anma Günüdür

8 Mart 1857’de, New York’ta bir dokuma fabrikasında çalışan 40 bin işçi, 16 saatlik iş gününün 10 saate indirilmesi ve ücretlerde artış yapılması talebiyle greve başladı. 40 bin kadın
işçinin örgütlediği bu grev o zamana kadar ki en kitlesel kadın eylemlerinden biriydi.
Eylemi durdurmak isteyen polis kadın işçilere saldırmış, fabrika yönetiminin de desteğiyle
binlerce işçiyi fabrikaya kilitlenmişti. Bu sırada çıkan yangında içeride kilitli kalan işçilerden
129’u yanarak can verdi.

Olay, dönemin ABD basınında neredeyse hiç yer almadı. Fabrika yönetimi ve polisin tavrı
halktan gizlenmeye çalışılıldı. Buna rağmen, işçilerin cenaze törenine 100 bini aşkın kişi katıldı.

Clara Zetkin ve Kadın Mücadelesi

Kadınlar günü ilk olarak, 1909 yılında Amerikan Sosyalist Partisi’nin çağrısıyla Şubat ayının son pazar gününde kutlandı. Düzenlenen gösterilere katılan kadınlar, seçme ve seçilme
hakkının yanı sıra çalışma koşullarının iyileştirilmesini talep etti. Ancak uluslararası bir boyut
kazanamadı.
1910 yılında Kopenhag’da gerçekleştirilen İkinci Enternasyonal’e bağlı Sosyalist Kadınlar
Konferansı’nda, kadın ve emek mücadelesi masaya yatırıldı. Almanya Sosyal Demokrat Partisi’nden Clara Zetkin, bu konferansta yaptığı konuşmada kadınlar için bir mücadele günü belirlenmesi gerektiğini söyledi. Zetkin’in önerisi kabul edildi, her ülkenin sosyalist kadınlarının
her yıl aynı gün, kendi ülkelerinin işçi sınıfı örgütleriyle mutabakat içinde bir kadınlar günü
düzenlemesi kararlaştırıldı.
Kadınlar günü temel olarak, dünyanın neresinde olursa olsun, kadınlara uygulanan sömürü
ve baskıya karşı mücadeleyi yükseltme amacını taşıyordu. Kadınların seçme ve seçilme hakkını
alması, kadın-erkek eşitliğinin sağlanması ve emperyalist savaşa karşı mücadele, bütün dünya
kadınlarının ortak mücadele ilkelerinin başında yer almaktaydı.
Uluslararası anlamda ilk emekçi kadınlar günü 19 Mart 1911’de düzenlendi. Avusturya, Danimarka, Almanya ve İsviçre’de gösterilere katılan on binlerce kadın seçme ve seçilme hakkının
yanı sıra kadınlara iş ve mesleki eğitim verilmesi, çalışma alanlarında kadın-erkek eşitliği sağlanmasını talep etti.

Neden 8 Mart?
Kadınlar Günü’nün 8 Mart’a denk getirilme kararı, 1921’de Moskova’da yapılan Üçüncü
Uluslararası Kadınlar Konferansı’nda alındı.
Bu kararla 8 Mart, 1857 yılında yaşamını yitiren 129 kadın işçinin ve 8 Mart 1917’de Şubat
Devrimi’nin fitilini ateşleyen grevleri başlatan, “ekmek ve barış” sloganıyla sokaklara dökülen
Petrogradlı dokuma işçisi kadınların anısına, “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü” olarak
dünya kamuoyunun gündemindeki yerini aldı.
Emekçi Kadınlar Günü’nün tarihinin sabitlenmesi ile Sovyetler Birliği’nde ve daha sonra kurulan tüm sosyalist devletlerde bu gün resmi tatil ilan edildi.

8 Mart Faşizme Karşı Direnişin de Günüdür
İzleyen yıllarda kadınlar, 8 Mart anmalarında ülke ve dünya gündemi ile gelişen olumsuzlukları da protestolarına konu etti. 1937’de İspanya’da kadınlar, 8 Mart’ta kitlesel gösterilerle faşist
Franco rejimini protesto etti.
8 Mart 1943’te ise İtalya’da kadınlar, Mussolini yönetimini hedef alan gösteriler yaptı.
Tıpkı 1940’larda İkinci Dünya Savaşı’nda savaşmak üzere çocuklarını asker göndermek istemeyen Avrupalı kadınlar gibi... 1960’larda da ABD’li kadınlar, Vietnam Savaşı’na oğullarını
göndermek istemediklerini dile getirdi.

Türkiye’de İlk 8 Mart

Türkiye’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ilk kez 1921 yılında, iki komünist kız kardeş Rahime Selimova ve Cemile Nuşirvanova’nın girişimi ile gerçekleştirildi. Bu tarihten sonra yıllar
boyunca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamalarına izin verilmedi. 1975 yılında “Birleşmiş
Milletler Kadın On Yılı” ilan edildi. Türkiye de bu kapsamda yer aldığı için 1975 yılında Türkiye’de “Kadın Yılı Kongresi” gerçekleştirildi.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün 1975 yılında kutlanmaya başlamasında İlerici Kadınlar
Derneği’nin faaliyetleri de etkili oldu. Böylece 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapalı ortamlardan sokaklara ve meydanlara çıktı. İlerici Kadınlar Derneği, işçi sınıfı ile kadınları bir araya
getirerek haklarını aramaya çağıran bir sivil toplum örgütüydü. Kurulduğu andan itibaren kısa
sürede yurt çapında 33 şube ve 35 temsilcilik aracılığıyla 15 bine yakın üyeye sahip oldu. “Kadınların Sesi” adlı yayın organı ile 35 bin kişiye ulaşabiliyordu.
12 Eylül Darbesi’nden sonra tekrar askerî cunta yönetimi tarafından dört yıl süreyle hiçbir
kutlama yapılmasına izin verilmedi.
1984’ten itibaren her yıl çeşitli kadın örgütleri tarafından kutlanmaya devam edilmektedir.
Bu yeni dönemin temel farkı, eskiden sadece sosyalist kesimin sahiplendiği bu günün artık hemen tüm kadın kuruluşlarının yanı sıra adeta resmi bayram gibi devlet yetkilileri ve kurumları
tarafından da kutlanmaya, hatta şirketlerin de reklam ve pazarlama faaliyetleri ile buna katılmaya başlamasıdır. Öte yandan, günümüz Türkiye’sinde 8 Mart’ı Komintern’in 1920’li yıllardaki “sınıfa karşı sınıf” politikalarının bir yansıması olarak adlandırıldığı şekilde, “Dünya Emekçi
Kadınlar Günü” olarak kutlayanlar da olduğu görülmektedir.
2003 yılında yurt çapındaki çeşitli Dünya Kadınlar Günü kutlamaları arasında Taksim’de
başlayan ve her yıl 8 Mart’ta tekrarlanan Feminist Gece Yürüyüşü sonraki yıllarda başka şehirlerde de yapılmaya başladı.
2014 yılında İstanbul Valiliği tarafından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nin yürüyüş ve
miting yapılabilecek yerler listesinden çıkarılmasından sonra 8 Mart günü İstiklal Caddesi’nde
Feminist Gece Yürüyüşü yapılmaya birkaç yıl devam edildiyse de 2019 yılında polis İstiklal
Caddesi’nde toplanan binlerce kişinin yürüyüş yapmasını engelledi. Önceki yıllarda olduğu
gibi yürüyüş yapmakta ısrar eden kalabalık göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiler kullanılarak dağıtıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hükûmet yetkilileri ve Milliyetçi Hareket
Partisi başkanı Devlet Bahçeli tarafından İstiklal Caddesinin girişindeki Taksim mescidinden
okunan yatsı ezanı sırasında slogan ve ıslıklara devam edilerek ezanın protesto edildiği, ezana
saygısızlık edildiği iddialarında bulunuldu. Kadın örgütleri ise söz konusu iddiaları yalanladı.
10 Mart akşamında bir grup “Ezana uzanan eller kırılsın” sloganlarıyla Taksim’de bir gösteri
yapmak istedi fakat polis göstericileri müdahale ederek dağıttı. (Kaynak:Wikipedi)

FAİLLEŞEN DEVLET VE YAŞAMAK İSTEYEN EMEKÇİ KADINLAR
Seda Alçınar
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde gündemin kutsal kadın emeği olması iyi olurdu
ancak 2020 yılında İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme tartışmalarının yapıldığı utanç verici bir
sürece şahit olduk. İktidarın dillendirdiği bu niyet, aile birliğinin çürüse bile dağılmaması için
önerdiği mucizevi bir çıkış yolu. Nikah cüzdanıyla silah ruhsatını birlikte vermenin bir parodi
olmayacağını söylemekle abartmış olmayız.
Kadınların güven içinde yaşaması ve biyolojik ölümle hayata veda etmesi artık bir tesadüf
ya da ayrıcalıklı bir durum. Sosyo-ekonomik ve kültürel farklılığın şiddetin doğuşu ve devam
etmesinde ayrım yaratmaması, failin ilkelliği ve her şeye rağmen önlenemeyen saldırganlığı,
erkek evrenin erkek yasalarının sağladığı avantajlarla açıklanabilir ancak. İstanbul Sözleşmesi,
bu avantajlı durumu en azından yasal düzeyde kapsayıcı ve hissedilir biçimde değiştirmeyi
hedefler. Sözleşme aynı zamanda kadınların yaşamak için erkeklerin yazılı teminatına ihtiyaç
duyacak hale gelmesinin, kadına yönelik öldürmeye varan şiddetin küresel bir mesele olduğunun ve kadınların dünyanın her yerinde erkek şiddetine maruz kaldığının ortak metnidir.
Kamuoyunda ısrarla yürütülen, erkeklerin yasaya kurban edildiği ve kadınların yasayı istismar ettiği yönündeki tartışmalar artık hukukun değil siyasetin konusu. İktidar partisinin
kadını anneliğe ve aile işçiliğine hapsetme arzusu saklanmayan bir gerçek. Kadının herhangi
bir alanda öncelikli ve ayrıcalıklı olmasına tahammül edemeyen ve kadınların devlet eliyle erkeklere yaptırım uygulatmasını bir onur meselesi haline getirenlerin asıl derdi, hizmet etmesi
dışında varlığı hiçbir anlam ifade etmemesi gerektiği düşünülen kadınların görünür, söz sahibi
ve haklı durumda olması. Bugüne kadar erkek kolluk, erkek yargı ve erkek idarenin görmezden
geldiği kadının, bir beyanla dokunulmazlık elde etmesi, kabullenilmesi zor bir durum ve bu
zorluk yine şiddetin kaynağında büyütülen katı ve kendini besleyen geleneğin özgül pratikleriyle belki de ilk kez yaşanan çelişmeden doğuyor.

KADIN CİNAYETLERİ NEDEN POLİTİKTİR?
Erkek, iktidarın öz evladıdır. Sermaye, idame ve denetleme erkeğe tahsis edilmiş imkanlardır. Bu anlayışa gören kadın, erkeğe eşlik etmek ve soyun devamını sağlamak için bir yardımcı
unsur olarak tasarlanır. Görünür ve gerçek bir özne haline gelmiş kadın rahatsız edici ve can
sıkıcıdır. Siyasal iktidarın özenle inşa ettiği eşitsizliğin ölüm halinde dahi fail aleyhine bozulmasına tahammül yoktur. Öyle görünüyor ki sermaye ve idarenin söz sahibi erkekler için bu
ihtimal ancak bir yol kazasıyla mümkündür. On yıllar evvel Türkiye’de kadın-erkek eşitliği
tartışılırken bugün o eşik çoktan aşıldı. Öldüren ve öldürülen arasında bu soyutlaşan tartışmayı yapmanın hiçbir faydası kalmadı. Kadınlar artık “yaşamanın” mücadelesini veriyor. Son
yedi yılda kadın cinayetlerinin yüzde bin dört yüz arttığı, ölüm şekillerinin vahşeti, yoğunlukla
cinsel suçlarla birleştiği ve faillerin infaz yasalarındaki lehe düzenlemelerden muaf tutulmadığı
düşünüldüğünde kadınlara güven içinde yaşama hakkından daha öncelikli bir mücadele alanı
bırakılmadığını kabul etmek gerekir. Şiddet görmemek, taciz edilmemek, saldırıya uğramamak
kadınlar için sıradan bir güvenlik meselesi haline geldi, yani: şiddet mağduru olmanın artık bir
cinsiyeti var.
Zayıflatılmış, ezilmiş ve silikleştirilmiş kadınların, kimi zaman cinsel arzular kimi zaman da
kontrolsüz öfkenin kurbanı olması mağdur ve fail arasındaki derin ve ölçüsüz fark nedeniyle sıradan bir suç gibi ele alınamaz. Kadın cinayetlerinin önlenememesi bir yana ölen kadının ceza
kanunlarındaki akrabalık derecesine bağlı ağırlaştırıcı neden kapsamında olmaması halinde
bu dezavantajlı konumunun failin cezalandırılmasına hiçbir etkisi de olmayacaktır. Saldırıdan sağ kurtulan kadın için şükretmek öldürülmenin kanıksandığını, failin bu defa öldürmeyi
beceremediğini, mağdur ölmediyse failin muhtemelen serbest kalacağını, sağ kalan kadının
mutlaka yeni bir teşebbüs riskiyle karşı karşıya olduğunu, devletin koruyamadığı kadını yine
korumayacağını düşündürür. Her yeni gün yeni bir kadının ölümüne gebedir ve fail erkekler,
erkek devletin ihmal ettiği bu suç mahallinde sadece ölümün şeklini belirler. Devlet, failin ortağı gibidir, çünkü “her devlet biraz da erkektir”. İşte kadın cinayetleri bu nedenle politiktir.

SÖZLEŞME DEĞİL DEVLET YAŞATIR!
İstanbul sözleşmesi ve ilgili mevzuat, şiddetle mücadelede hedeflenen amaca çok elverişli
hazırlanmışsa da kolluk, idare ve yargı uygulamalarının yetersizliği ölüm ve şiddet olaylarının
sayılarıyla bir yanı siyah diğer yanı beyaz bir tablo gibi karşımızda duruyor. Buna rağmen Sözleşmeden çıkılması ve dolayısıyla Kanun’un revize edilmesi, “erkek mağduriyetinin” giderilerek ailenin, İslam’ın belirlediği ölçütlerde “korunması” tartışılıyor. Mağdur ve muhalif kesimin
akılcı itirazlarına “kutsal ailenin” zarar gördüğü, aleyhinde tedbir alınan erkeğin öfkesinin taştığı ve bu defa uyguladığı şiddette haklı olduğu, kadının tek cümle beyanıyla alınan tedbirlerin
çoğunun gerçek dışı olaylara dayandığı gerekçesiyle karşı çıkılıyor. Bu iddialara kısaca cevap
verelim: Kutsal aileye zarar veren erkek şiddetidir, aleyhinde tedbir alınan erkeğin kontrolsüz
öfkesinin sorumluluğu mağdura yüklenemez ve bazen elde beyandan başka delil yoktur.
Neden İstanbul Sözleşmesi yaşatır sorusunun cevabı basittir ancak yasal düzenlemelerin yapılması için aslında hiçbir devlet uluslararası bir taahhütte bulunmak zorunda değildir. Şiddetle mücadele her ülkenin kendi iç hukuk meselesi olup Sözleşme’yi dahi aşan tedbirleri almak
konusunda da hiçbir kısıtlama yoktur. Yani devletlerin bu taahhüde imza atmadan erkek şiddetiyle mücadele etmesi mümkündür. İşte bu nedenle aslında sözleşme değil devlet yaşatır, kural
budur ve yaşatmayan devlet faildir!
Yaşam hakkından öncelikli bir hakkın varlığı tartışmaya dahi açılamazken devletin yaşatma
görevinin, imzanın usulüne uygun geri çekilmesiyle ortadan kalkabileceği hayal edilebilir mi?
Peki Sözleşme’ye sahip çıkılmasındaki ısrarının sebebi nedir? Birincisi uluslararası taahhüdün
sağladığı teminatın kaybedilmemesi, ikincisi yasal düzenlemelerin, siyasal iktidarların keyif ve
arzularına teslim edilmemesi, üçüncüsü de uluslararası mücadelenin ortak ve uygulama birliği
içinde yürütülmesidir. Türkiyeli kadınların talihsizliği, yaşam haklarının gündelikçi pazarlıklara konu edilmesidir. Yaşamak talebi kadınlar için sıradanlaşan bir mücadele artık. Çünkü devlet, öz evladının kusurunu örtbas ederken yaşamayı da ona özgülemekten çekinmiyor, kısacası:
devlet kadını yaşatmıyor...

KADIN CİNAYETİ DEĞİL: FEMİSİD

Medyanın dili kavramlara anlam yükler. Şiddet ve öldürme olayları aktarılırken meşru ya
da anlaşılabilir gösteren ifadeler sıkıştırılması nesnel habercilik değil açık bir tercihtir. Vahşice
katledilen bir kadının haberini “öfkeli kocanın saçtığı dehşet” olarak haberleştirmek cinayete
ortak olmaktır. Öldürme ve şiddet olaylarının kalıp metinlere sığdırıldığı ve kadın ölümlerinin
olağan cinayetler gibi sunulmasının kasıtlı bir tercih olmadığını düşünmek zor. Bağımsız ve
özgür medya hariç ana akımın dil birliği ve mağdur kadına yönelik suçlayıcı, faili ise haklı gösteren sebeplerin öne çıkarıldığı aktarım biçimi mağdur kadınlığın terminolojiye olan ihtiyacını
gösteriyor.
Kadına yönelik şiddet sıradan bir suç alanı değildir ve şiddetle mücadelede ezber dilden
uzaklaşmak ilk adım olmalıdır. Kadın cinayetlerini sıradan öldürme vakaları gibi ele almak
her yıl öldürülen yüzlerce kadının özel bir mağduriyet sınıfı doğurduğunu göz ardı etmektir.
Bu nedenle toplumun her kesimine ve ülkenin her köşesine yayılmış bu cinayetleri femisid/
cins-kırım olarak adlandırmak zorundayız. Femisid’in, keskin tanımı her bir özel fiilin böylesi
bütüncül bir alanda ele alınmaması gerektiği itirazına neden olabilir. Ancak toplumsal cinsiyet
eşitsizliğinin aile, eğitim, iş ve sosyal alanlarda özenle büyütülerek kadının “alt insan” haline
getirildiği, bir kadını öldürmenin kolaylığı ve muhakemenin tahrik tartışmalarıyla kirletildiği
düşünüldüğünde baştan ve katı bir müdahalenin gerektiği çok açık. Cinayetleri cinsiyet temelli

nefretten ayrı düşünemeyiz. Bu politik cinayetlerle mücadele etmek için önce doğru tanımı
yapmalı ve mücadele yollarını buna göre belirlemeliyiz.
Hey yıl 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Türkiyeli kadınların yaşama ve eşitlik mücadelesi tartışılırken bu yıl İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme olasılığı konuşuluyor. Birebir şiddetin sıradanlaştığı erkek hukuk düzeninde kadının varlık iddiası ve bu hiyerarşik düzenin
içinde, halihazırda erkekle hukuki olarak eşitlenmenin mücadelesini vermeye zorlanmasına
karşı çıkarken mevcut kazanımların da kaybedilmesi tartışmaları politik şiddet değil midir?
Evde başlayan şiddetin, kolluk ve adliyede devam etmemesinin çözümü şiddetin evde kalması
mıdır? Ne kadınlar ne de şiddet evde kalmayacak, kadın ve kutsal emeği, erkeğin limitsiz vesayetinden kurtulacaktır. Erkeklerin icat ettiği usullerle değil bizzat kadınların üreteceği yöntemlerle yıkılacaktır bu hiyerarşi. Feminist hafıza ve birikim bu güce sahiptir. Evet, kadınlar binlerce yılın geleneğini ve o geleneğin bütün dili, söylemi ve araçlarını, her gün yeniden yıkarak
hayatın içinden doğuyorlar ve doğacaklar...

İhmal edilen bir alan: Post-kolonyal Feminizm
“Öteki” kadınlar; Siyahlar, Asyalılar, Kürtler, Ortadoğulular…
Hatice Özhan
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün tartışmasız evrensel değeri, kadın özgürlük meselesinin birçok toplumsal disiplinle ilişkisinden kaynaklanmaktadır. Kadın özgürlük meselesi
sosyoloji, antropoloji, siyaset, ekonomi politik disiplinlerle ilişkisi nedeniyledir ki meselenin
neden ve sonuçları büyük ölçüde bir belirleyendir. Çok yönlü bir bakış açısı gerektiren kadın
özgürlük meselesi ve onun ideolojik karşılığı olan feminizm konusu da bu bakımdan meselenin sadece tek bir noktadan hareketle yorumlanmasını kusurlu sayar. Feminist ideolojinin 8
Mart vesilesiyle ele alındığı dosyamızda feminizmin tek bir hat üzerinden yorumlanmayacağı,
farklı baskı deneyimlerine sahip kadınların da kendilerini feminizm ideolojisi içerisinde tanımlamalarının sağlaması gerçekleştirilmeye çalışıldı. Post kolonyal feminizmi işlediğim bu çalışmamda sadece şehirli, beyaz, orta ya da üst sınıf üyesi kadınların hakları ile sınırlı olmayan bir
mücadele dünyasının olduğunu, kadın mefhumunun sınırlarını genişleterek bu alana tensel,
ırksal, kültürel, dini farklılıklarına ve bu özellikleri nedeniyle baskıya uğrayan kadınları da dâhil ettik. Özcesi ana akım feminist yoruma bir tepki olarak ortaya çıkan post kolonyal feminist
düşüncenin Batı dışı toplumların kadınların gerçekliklerine ışık tutan teorik yönünü ele alarak,
kendi cihetimizden özgürlükler meselesinin dar bir çerçevede tanımlanmasının yanlışlığına da
naçizane bir vurgulamada bulunmuş olduk.

18. yüzyılda (Avrupa ve Amerika) Batı’da kadınların erkeklerle siyasal ve toplumsal açılardan eşitliği mücadelesi ile ortaya çıkan bir akım olan Feminizm birinci dalga olarak literatürde isimlendirilmiştir. Fransız ve Amerikan Devrimleri bağlamında gelişen ve 1960’lara kadar
gücünü koruyarak gelen bu ilk dönem(liberal feminizm) kadın hareketlerinin temel vurgusu
kadın erkek eşitliği, eşit vatandaş sayılma, eğitim, kamusal alan ve siyasal hak talepleri üzerine
olmuştur. Aradan geçen sürede, 60’larla birlikte, yeni bir dalganın ortaya çıkışına daha tanıklık
edilir. Birinci Dalga’nın kadınların mücadelesini sadece eşit düzeyde kamusallaşma ve siyasal
haklardan ibaret bir ajandayla sınırlı tuttuğu eleştirisiyle İkinci Dalga Feministler talepleri büyütme mücadelesini başlattı.Radikal feministler olarak da adlandırılan İkinci Dalga Feministlerin kadınların ikincilleştirilmesine ilişkin temel iddiası; aile içi ilişkiler, cinsellik, doğurganlık,
istenmeyen gebelikler gibi konular üzerineydi. 1980’lere değin her iki dalganın etkisiyle süren
ve ana akım olarak da nitelendirilen feminist mücadele, 80’lerle birlikte farklı bir beyin fırtınasıyla karşılaşmıştır. Bu sürede eleştirel yönüyle ortaya çıkan üçüncü dalga feminizmi namı
diğer post kolonyal feminizm feminist teorinin/ideolojinin kadın özgürlük meselesini ve kadınları farklı cihetlerden yorumlayan bir bakış açısının yerleştirilmesini sağlar. Üçüncü dalga feminizmi, ana akım feminizmi üst ve orta sınıfa mensup/beyaz kadınları esas aldığı, Batı dışındaki
kadınların durumlarını görmezden geldiği yönünde eleştirmiştir.
Üçüncü Feminist Dalga’nın, Batılı gözüyle Batı dışındaki kadınları anlamaya çalışan ana
akım feminizminin orta sınıf kadın yaklaşımının yanı sıra, ana akım feminizmin Batılı siyaset
biliminin kavramlarını da yapı söküme uğratması da heyecan uyandırıcıdır. Klasik Batı feminizminin küresel “kız kardeşlik” savı da bu bağlamda ciddi anlamda bir yapı söküme uğratılarak üçüncü dünya kadınlarınca kabul gören bir ortak payda olamamıştır. Batı feminizminin
savaş, milliyetçilik, melezlik, vatandaşlık kavramlarının da topyekûn inkârı,reddi veyahut liberal yorumlayışları üzerine de ciddi düzeyde tartışma başlatmışlardır.
Batılı feministlerin anlatımlarının ve mücadele perspektiflerinin farklı ırklara, tenlere, sınıflara ait kadınlara hitap etmediği, tüm kadınlar adına ortak teoriler geliştirdikleri tepkisi baskındır. Beyaz Feminizm olarak da çok yerde karşımıza çıkan Batılı feminizm Avrupa-merkezci bir
bakış açısıyla tüm dünya kadınlarının benzer baskı deneyimlerine sahip oldukları yanılgısına
düşerek ırksal, dinsel, kültürel, sınıfsal inanca bağlı farklılıklardan kaynaklanan sorunlara yüz
çevirmişlerdir. Etno-sentrik denilebilecek düzeyde bir üstencilik söz konusudur. Doğulu kadınların kültürel ve ekonomik olarak tamamen erkeklerin kontrolünde oldukları ve baskı gördükleri şeklinde bir yorumlama ciddi sıkıntılar yaratmıştır. Kültürel göreceliğin dikkate alınmadan
Doğulu, Siyah, Asyalı kadınların sorunlarına çözüm getirmek sanırım ancak fikren homojenleştirmekten öte bir anlama gelmeyecektir. Fikren ve söylemsel düzeyde homojenleştirme de
“öteki” kadın algısını üretmeye hizmet edecektir.

Post kolonyal feminizm sömürgeci tutuma karşı bir meydan okumadır
Batı feminizminin başka kültürlerin kadınlarına ilişkin kız kardeşlik kavramı ve genelleştirme politikalarının kolonyalist bir bakış açısıyla üretildiğine ilişkin ciddi tepkiler söz konusudur.
Avrupa-merkezci feminizmin, kadınların özgürleştirilmesi meselesine ilişkin oluşturdukları literatürün ve teorinin Batının kolonyal süreçte ürettiği hiyerarşik değerlere göre düzenlendiği
çarpıcıdır. Özünde hiyerarşik ilişkilere karşı duran üçüncü dalga feministleri Batı feminizmine
dair iddia ettikleri hiyerarşik tutumlarıyla barışık olmaları mümkün değildir. Çünkü böyle bir
tutum millet, etnik köken ya din gibi farklı kültürlerden gelen kadınların deneyimlerini yok
sayma gibi güçlü bir eğilimi de beraberinde taşır. Haliyle de eleştirel bir pozisyon alan post-kolonyal feminizm Batı’nın ötesine uzanarak, sorunları sosyal, politik ve tarihsel bağlamıyla ele
alarak cinsler arası eşitlik meselesine odaklanır.

Bu bağlamda da üçüncü dünya kadınlarının ortak/geçmişe, yaşam deneyimlerine ve özcesi
özgünlüklerini vurgulayacak bir teoriye ve “ortak mücadele” alanına ihtiyaçları var. Bu ortak
mücadele paydasının oluşturulmasını sağlayan, gerekliliği vurgulayan post kolonyal feminist
teorinin nasıl bir havzada beslendiğine, ortaya çıktığına değinmekte fayda var.

Batıya eğitim saikiyle gerçekleştirilen göç, gerçeklerle yüzleştirir
Akademik eğitimleri için Batıya göç eden Üçüncü Dünya kadınlarının bulundukları yerlerde ruhsal ve kültürel farklılıklarından ötürü edindikleri deneyimler teorinin kök salmasında
önemli etkindi. Yeni yaşam yerlerindeki kültürle kendi kültürleri arasında girdikleri bocalamalar, iki düzey arasındaki farklılıkları toplumsal cinsiyet bağlamında sorgulamalarına yol açar.
Üçüncü Dünya Kadınları, post kolonyalistlerin kültürlerarası eleştiri yöntemini kendi feminist
yorumlarında gerçekleştirmeye başlamışlardır. Batının genel kadın anlatımlarını etno-santrik,
sorunlu buldukları; beyaz, üst ve orta sınıf kadınlarına yönelik gerçekleştirilen kadın anlatılarında kendilerine dair bir şey bulmadıklarından kendi anlatılarını yaratmaya koyulmuşlardır.
Toplumsal gerçeklikleri ile toplumsal cinsiyet konulu anlatıları bir arada gerçekleştiren post
kolonyal feministler nesneleşmeden özneleşme sürecine geçmenin devrimci adımını atmışlardır bir nevi.
Ania Loomba, Helen Carby, Mohanty,Sara Suleri, Kumari Jayawardena (1986 ve 1995),
Nawal el Saadawi, Fatima Mernissi (1992), Isabel Letelier (1985) ve Achola Pala (1976 ve 1995)
gibi isimlerin tümü, Asyalı, Ortadoğulu, Latin Amerikalı ve Afrikalı kadınların ulusal kurtuluş

mücadelelerinde ve öncesinde sömürgeleştirilmiş ülkelerin ekonomik gelişme ve demokratikleşme sürecinde nasıl bir yer tuttuğunu kuramsallaştırmışlardır Postkolonyal Feministler de,
tıpkı post-kolonyalistler gibi Batılı birçok feminist projeyi, ırk temelli ve kolonyalist politikayı
göz ardı ettikleri gerekçesiyle eleştirmiştir
Evrensel kız kardeşliğin, kesişimselliğin farklı ulusal, etnik sınırlardaki kadınları kapsamayacak denli dar tutulduğunu incelemişlerdir. Post-kolonyal feministler, kız kardeşliğin küresel
olması anlayışını benimsemezler. Batılı feministlerin kadınlar arası kesişimselliği ortak deneyimler temelinde yorumlamaları post kolonyal feministlerce ırkçılıkla, kolonyalizmle mücadele
eden kadın kimliklerini temsil etmekten uzaktır. Hal böyleyken de Batılı feministlerin küresel
kız kardeşlikten söz etmeleri gerçekçi değildir. Post kolonyalist feministler açısından doğru
kız kardeşlik tanımı; kadınların ortak yaşam deneyimlerine sahip oldukları düşüncesi değil
tarihsel, siyasal, kültürel yönlerden baskılanma durumlarının incelenmesinden geçer. Hâlbuki
örneğin Siyah kadınların ya da Kürt kadınlarının ezilmişlikleri sadece erkekler olmayıp etnik
ve sınıfsal konumlarından ileri de gelir.
Beyaz/Batı feminizminin söylemlerinde barındırdıkları renk önyargısı, ırksal yadsımacılık
post kolonyal feministlerin beyaz feminizme karşı anti-kolonyal mücadele vermelerini de mecbur kılmıştır. Bu durumu da “ çifte kolonileşme” olarak adlandırılmışlardır.
Post-kolonyal feministler, doğrudan Batılı Kadın ya da Doğulu kadın tanımlaması yapmak yerine kadınların ve özellikle de “Üçüncü Dünya Kadınları”nın farklılığına vurgu yapmayı tercih
etmişlerdir. Batılı Feministler Batılı kadını seküler, özgürleşmiş ve kendi hayatını kontrol edebilen kadın olarak tanımlarken, Üçüncü Dünyalı kadınlarını da bu seviyeye taşınması gerekenler
olarak imgeler. Bu iddia, maddi bir gerçeklik değil, kendini söylemsel bir şekilde sunmaktır.
Batılı kadın imgesinin kolonyal bölgelerdeki, Batı dışı kadınlara ihraç edilmeye çalışıldığı, Batıda olumlu sonuç veren söylemlerin ve pratiklerin Batı dışı toplumlarda ters tepeceği üzerinde
fazlasıyla durulmuştur. Çünkü her kültürün kendine özgü bir yapısı olması hasebiyle Batıdaki
argümanların Doğu’da kolaylıkla kabul görmesi mümkün görünmemektedir. Bu nedenle post
kolonyal feministler Doğu’da uygulanacak feminist yöntemin istenilen hedefi yakalaması için
toplumların özgünlüklerine uygun bir şekilde yürütülmesi gerekir.
Batı feminizminin keskin ret ve kabul ölçüleri bağlamında birtakım konuları başka toplumların anlaşılmasında göz ardı ettikleri ya da yadsıdıkları durumları da post kolonyal feministler
tartışmaya açmışlardır. Milliyetçilik, ırk, savaş, melezlik, vatandaşlık konularında kapsayıcı ve
doyurucu nitelikte açıklamalar yapmadıkları nedeniyle Batı feminizmini eleştiren pot kolonyal
feministler bu başlıkları da açımlamışlardır.

Post kolonyalistler açısından milliyetçilik ve vatandaşlık
Post kolonyalist feministler Batılı feministlerin küresel kız kardeşlik argümanının kuşatıcılıktan uzak ve farklı baskı deneyimlerini göz ardı edici özelliği nedeniyle karşısına milliyetçiliği
koymuşlardır denilebilir. Batı feminizminin bu bağlamdaki milliyetçiliğe karşıt olma fikrini
bilhassa da bağımsızlık mücadelelerinde milliyetçiliğin güçlendirici ve birleştirici özelliği nedeniyle eleştirirler.
Postkolonyal Feminizm bağlantısında öne çıkan diğer önemli kavramlar da vatandaşlık ve
aktif/pasif vatandaşlıktır. Post kolonyalist feministler kendilerinden önce yapılan vatandaşlık
tanımını liberal, eksik bulduklarından içini doldurmaya çalışmışlardır. Vatandaşlığın liberal
tanımını da küresel “kız kardeşlik” gibi sorunlu bulan post kolonyal feministler kapsayıcı ve
“öteki” üretmeyen bir vatandaşlık tanımını yeğlerler. Tüm insanları temelde aynı sayan, ortak
deneyimlere ve kültüre, ulusa, ırka, sınıfa sahip düşünen liberal vatandaşlık tanımının yapı
söküme uğraması gereklidir aksi takdirde mevcut tanımlamanın, insanların ayrımcılığa ve ırksallaştırmaya tabi tutulduğu gerçeğini göz ardı etmesi kaçınılmazdır.

Vatandaşlık ile milliyetçilik kavramları arasındaki ilişki her ulusta, kültürde farklı bağlamlara sahip olduğundan sadece liberal bir içerikle sınırlandırılacak bir vatandaşlık tanımı, eşitler
arası muamelenin önünü kesecektir. İhtiyaçlara cevaben toplumdan topluma değişen farklı vatandaşlık tanımlarının kurgulanması ve yaşamsallaştırılması post- kolonyal feminizm açısından elzemdir.

Post kolonyal feminizmde ırk, dil, melezlik
Post- kolonyal feministler, ırkçı şiddetin toplumsal cinsiyet meselesinde ne kadar önemli bir
yerde bulunduğunu sorgularlar. Ten, etnisite farklılıklarına sahip kadınların birer ırksallaştırılmış ötekiler olarak dışlandıkları, bu özellikleri nedeniyle baskılandıklarını dile getirirler. Irk
gerçeğinden bağımsız olarak yürütülecek feminist bir mücadelenin de kendi ötekisini yaratmaktan başka bir amaca hizmet etmeyeceğini belirtirler.
Melezlik konusu da ırk konusuyla ilintili ve bir o kadar da post kolonyal feministlerin üzerinde durdukları, eleştirilerini derinleştirdikleri bir alandır. Kolonileştirilmiş halklar özelinde
melezlik konusunun ikircikli durumu gözlemlendiğinde Batının melezliği ne kadar da kullanışlılaştırdığı rahatlıkla görülür. Biyolojik olarak ait olduğu ırkın özelliklerini taşıyan,tabiri caizse buna izin verilen ancak dünya görüşü,gusto, ahlaki kabuller bakımından Batılı kimlikler
yaratan bir melezlik anlayışı ciddi bir tartışmanın konusu olmuştur post kolonyal feministlerce. Ötekinin dönüşümüne çizdiği sınırlar dâhilinde izin verirken, bir yandan da bu yapay
kimlikleri “öteki” olarak sabitlemeye çalışır.
Kolonileştirilmiş halkların kendi ülkelerinde sömürgecisinin dilini kullanması, düşün dünyasını yabancının dili üzerinden genişletmesi bahsini ettiğimiz ötekililikte sabitlenme durumlardır. Afro-Amerikan kavramı da bir “ötekide sabitlenme” örneğidir. Düşünce, dil ve yaşam
biçiminde Amerikalılaşan siyahlar keza Türkiyelileşen Kürtler örneği de melezlik konusundaki
sabitlenmeye verilecek uygunlukta örneklerdir.

Melez kimlik etnisite ile ilişkili bir kavramdır
Post-kolonyal Feministler melezlik kavramının çeşitli kullanımları içinde Homi Bhabha’nın
kullanımını tercih ederler. Bhabha, Post-kolonyal incelemelerinde, kolonileştirilmiş olan öznelerin arzulaması öğretilen beyazlığa asla erişemeyeceğini ya da değersizleştirmeyi öğrendiği siyahlıktan asla kurtulamayacağını anlamasının ardından kendilerinde “psişik travma” baş
gösterdiği savını savunmaktadır Bununla birlikte, Bhabha, melez kimliklerin tuhaf bir şekilde
evrensel ve homojen olduğunu yani, dünyanın her yerinde var olabileceğini savunmaktadır.
Hal böyleyken de Batı orijinli bir feminizmin psişik travmalara sahip toplumları, kadınları anlaması temsil düzeyinde bir kabul görmesi olanaksızlaşır. Irkçılığın, sömürgeciliğin, kullanışlı
melezliğin kadın üzerindeki etkisini göz ardı eden Batı feminizminin tüm kadınların küresel
bir paydada buluşabileceği fikriyle sadece eşitlik idealine odaklanması çözümsüzlük üretir.
Post kolonyal feminizmin “çifte kolonileşme”nin son bulması için verdiği mücadele aslında
Batı feminizmine de anlam evrenini geniş tutması için açık bir mesajdır,açık kart sunmaktır.
Herkesin mesajları doğru okuması dileğiyle…

Bir post-Kolonyal feminist: Chandra T. Mohanty
Sömürgecilik sonrasında siyasal ve teorik alanlarda başlatılan özgecilik, yazımsal alanda da
somut gerçekliğin ürünleri olarak kendisini göstermiştir. Sömürge halklarının ulusal ve yerel
özelliklerinin farkına varması,öze dönüş bilinci bunları ön plana çıkarıcı faaliyetlere odaklanan
sömürge entelejansiyasının çabası ile olmuştur. Afrikalı, Hintli, Asyalı yazarların, akademisyenlerin kendileri ile bu bağlamdaki yüzleşmesi başta dil gelmek üzere kullanılan konu ve metotlara kadar anti-kolonyal bilincin düsturunda gelişmiştir. Feminist yazımda da bu anti-kolonyal
düsturun yansımı post-kolonyal feminizm şeklinde vücuda gelmiştir.
Avrupa ve Amerika orijinli kadın hareketlerinin ve bilincinin ismi şeklinde literatürde yer bulan Batı Feminizmi ile yol ayrımı neticesinde post kolonyal feminizm, hareket ve literatür olarak
özgül bir mücadele yolu seçmiştir. Beyaz feminizm olarak da adlandırılan Batı Feminizminin
farklı kültürlerdeki ve yaşam/baskı deneyimlerine sahip kadınları temsil etme gücünden yoksun olduğu savıyla, eylemsel ve yazımsal alanlarda değerli çok sayıdaki araştırmacı, edebiyatçı,
akademisyen post-kolonyal feminist varlıklarını ekol olarak konuşturmayı başarmışlardır. Bu
post kolonyal feminist ekolün önemli bir ismi de Chandra T. Mohanty’dir.

Mohanty, beyaz feminizmin yarattığı “Üçüncü Dünyalı Kadın” kategorisini
kabullenmez
1955 yılında Hindistan’ın Mumbai bölgesinde dünyaya gelen Chandra T. Mohanty, günümüzün en çok bilinen post-kolonyal feminist araştırmacılarından biridir. Yüksek lisans derecesini
Delhi Üniversitesi’nden alan Mohanty, doktora çalışmalarını yürüttüğü Illinois Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra, New York’ta bulunan Hamilton Koleji’nin Kadın Çalışmaları departmanında dersler vermeye başlar. 1986 yılında yayınladığı Under Western Eyes: Feminist
Scholarship and Colonial Discourses adlı makalesi ile hem akademik hem de akivist çevrelerde
ilgi uyandıran Mohanty’nin çalışmalarının temel ekseni, Batılı Feminizmin söylemsel olarak
kurduğu “Üçüncü Dünyalı Kadın” kategorisinin eleştirisidir.
Mohanty, Batılı/beyaz feminizmini tüm kadınları benzer deneyimlere sahip olduğu genellemeciliği nedeniyle eleştirir. Küresel “kız kardeşlik” retoriğinin Güneyli kadınların ezilme ve
siyaset yapma biçimlerindeki tüm farklılıkları görmezden gelerek oluşturulduğunu yanı sıra
genellemeciliğin sonuç olarak “Üçüncü Dünyalı Kadın” kategorisini yarattığını ifade etmiştir
eserlerinde. Hegemonik kavramsallaştırmaların feminizmin aşmaya çalıştığı bir tavır olduğu
halde Güneyli kadınların anlatımında ise bu tavrı sergilediklerinden şikâyet eder Mohanty.
Söz konusu şikâyetlerini derli toplu bir araya getirdiği kitabı “Feminism Without Borders:
Decolonizing Theory, Practicing Solidarity” adlı kitabı yazar. 2003 yılında Türkçe’ye Sınır Tanımayan Feminizm olarak çevrilen bu kitabında Mohanty, feministlerin teori ve pratik arasındaki
boşlukları gidermesi için farklılıklar siyasetine yoğunlaşmasının, ulus aşırı dayanışma ağlarını
güçlendirmesinin ve küreselleşmeye karşı anti-kapitalist mücadele vermesinin önemine vurgu
yapar.
Yararlanılan kaynaklar:
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SANAT VE KADIN
Gülsüm Güller

Afganistan’ın yükselen isyanı: Kadın ve rap
“Şarkıcı, artist ya da öğretmen olmanız önemli değil, Afganistan’da kadınsanız siz bir problemsiniz. Ben sesi olmayan kadınlar adına yüksek sesle haykırmak istiyorum.”
Bu sözler Afgan rapçi Paradise Sourori‘ye ait. Genç kadın, Afganistan Kabil’de 2016’da Kuran yaktığı iddiasıyla vahşice katledilen Farkhunda’nin kendisini daha güçlü yaptığı söylüyor.
“Savaşacağım! Sadece Farkhunda için değil, tüm Farkhunda’ler için.
70’lerde Amerikan gettolarında doğan ve ezilenlerin, ötekileştirilenlerin isyanını dile getiren
rap müzik, her zaman ve her yerde kendi taraftarlarını buldu. Hükümetlerin halkı korkutup
sindirdiği ülkelerde artık hiç kimse hiçbir şey söyleyemez oldu, rapçiler dışında. İnceden de
olsa eleştirileri ve şikâyetlerini dile getiren, duygularına tercüman olan rapçileri yalnız bırakmadı toplumlar. Bu duruma istisnalar da yok değil. Çok kanın döküldüğü işgalden sonra Afganistan’da değişen fazlaca bir şey olmadığını artık herkes biliyor. Rap şarkıcısı olmanın yanında, kadın oldukları için de türlü zorluklarla karşılaşan ve yılmadan yollarına devam eden üç
kadından bahsedeceğim bu yazıda. Direniş ruhuna sahip, ülkenin yerleşik kodlarını derinden
sarsan üç kadın aktivist: Soosan, Paradise ve Sonita.

Soosan Firooz
32 yaşındaki şarkıcı, mülteci olarak geçirdiği çocukluk yıllarından bahseden ilk şarkısıyla
dikkatleri üzerine çekti. İç savaş sırasında İran’a iltica eden ve mülteci kamplarında yedi yıl
geçiren Soosan 2003 yılında Afganistan’a geri döndü. Şarkılarında kadınların uğradığı haksızlıklar, yolsuzluklar, mülteci ve çocuk olmak gibi konuları işleyen rapçi, ilk şarkısı Our Neighbors’u 2012 yılında yayınladıktan sonra telefonuna sayısız tehditler aldı. Aynı zamanda annesi
de ” müzik yapayı ve televizyona çıkmayı bırakmazsa kızının kafasını uçuracağız.” tarzında
korkunç söylemlerle karşılaşıyordu. Afganistan’da ‘şarkı söyleyen kadın’ olması bir yana, müziğiyle ülke meselelerini de kaşımaya başlayınca sadece gelenekçilerin değil Afgan hükümeti
için de sorun olmaya başladı. Genç kadın ” Ne kadar essiz kalacağız, insanların ayağa kalkması
gerekiyor” diyerek müziğinden asla vazgeçmeyeceğini ifade ediyor ve şüphesiz bu yolda onu
diğer arkadaşlarından daha şanslı kılan şey, ailesinin desteği. Dinleyeceğiniz şarkısının ismi
“Naqıs-ul aql”, “akli seviyesi düşük” manasına geliyor ve Afganistan’da kadına yönelik hâkim
bakışa dikkat çekiyor:

Paradise Sourori
Hayat Afganistan’da Paradise Sourori için de hiç kolay olmadı. İran’da doğan sanatçının ailesi savaştan kaçmıştı. Afganistan’ın üçüncü büyük şehri Herat’a geri döndüklerinde, bu kez de
Taliban tarafından takip edildiler. Paradise küçük yaşlardan itibaren müziğe ilgi duyuyordu.
Tupac, Eminem ve Beyonce gibi isimler onun idolüydü. İran’dan döndüğünde kendisi gibi müzikle ilgilenen sevgilisi Diverse ile tanıştı ve 2008’de birlikte müzik yapmaya karar verdiler. Ne
yazık ki Herat bunun için pek de uygun bir yer değildi. Bir gece kardeşiyle birlikte eve doğru
yürürken on adamın saldırısın uğradı. Suçu başörtüsü yerine beysbol şapkası takmaktı. Ona
‘Afganistan’daki diğer kadınlara kötü örnek’ olduğunu söylediler. Etraftan geçenlere yardım
için seslendiyse de hiç kimse yardım etmeye yaklaşmadı. Diverse Paradise’ı bulduğunda tanınmaz haldeydi. Polise gittiklerinde ağız birliği yapmışçasına onlar da müziği bırakması gerektiğini söylediler. “Eğer sessiz kalmış olsaydım ” diyor Paradise, ” Hiçbir şeyin değişmeyeceğini
biliyordum”… Neyse ki kötü günler onlar için geride kaldı. Ölüm tehditleri ve ev hapsinden
uzağa; önce Tacikistan’a daha sonra da Almanya Berlin’e yerleştiler. Çift 143band isimli bir
grup kurdu. ” Afganistan insanlarının bizim sesimize ihtiyacı var.” diyen Paradise şarkılarını yüksek sesle söylemeye devam edecek. Ülkelerinden kaçmak zorunda kalsalar da, sosyal
medya üzerinden aldıkları destek mesajları Afganistan’ın gelecek nesilleri için de umut verici
görünüyor. İzleyeceğiniz videoda Paradise’ın ” Hamwatan” isimli şarkısının bir bölümünü ve
cesur konuşmasını bulacaksınız:

Sonita
Kendisine Asi Kızlara Uykudan Önce Hikâyeler kitabında rastladığım Sonita şuan 24 yaşında. Satılık Gelinler isimli rap şarkısıyla bir anda sesini duyurdu. Şu sıralar öğrenci vizesiyle
Amerika’da yaşayan Sonita, ülkesindeki küçük yaşta zorla evlendirme sorununu tüm dünyada
bir kez daha görünür hale getiren cesur bir genç kadın olarak dimdik karşımızda duruyor.
Abisinin evlendirilmesi için gereken parayı Sonita’yı küçük yaşta para karşılığında evlendirmekle bulmaya çalışan ailesinin bu isteğini reddetti ve tekrar böyle bir durumla yüz yüze gelince çareyi kaçmakta buldu. 3 yıl kaçak olarak yaşadığı İran’da şarkılarını kaydederek internet
ortamında yayınlayan genç kadının mücadelesi ve hayatı, yakın zamanda “Sonita” isimli bir
belgesel filme konu oldu ve film tüm Avrupa salonlarında gösterime girdi. “Annem beni evliliğe
zorluyordu ama bu beni sevmediği anlamına gelmez. Beni seviyor ama fakirlik ve gelenekler
yüzünden annemin gözleri aşka kapanmış. Şarkılarım sayesinde duygularımı öğrendi, bir genç
kız olarak geleceğime yön verebileceğimi artık anladı..”

Viktoria Modesta: Ampute bir pop yıldız
Engelli olmakla ilgili bildiklerinizi unutun” cümlesiyle başlayan klipi “Bazılarımız risk almak için doğmuştur” cümlesiyle bitiriyor dünyanın ilk “bionic pop artist“i Viktoria Modesta.
Prototype isimli şarkısıyla tüm dünyada büyük ilgi uyandıran Viktoria Modesta, 25 Şubat 1988
Litvanya doğumlu.
Bir doktorun doğumdaki ihmali nedeniyle çocukluğunun çoğunu hastanelerde geçirmek
zorunda kalan Viktoria, 15 kez ameliyat geçirmiş. Bu hata sol bacağında kalıcı bir hasara yol
açmış ve 14 yaşında sürekli fiziksel şiddete maruz kalması sebebiyle okuldan ayrılmak zorunda kalan sanatçı, 20 yaşına geldiğinde hareketliliğini iyileştirmek ve geleceğe yönelik sağlığını
korumak amacıyla gönüllü bir diz altı ampütasyonu geçirmiş.
Viktoria’nın bir mottosu var: “Eğer size bir kurbanmışsınız gibi davranılmasını beklerseniz,
en sonunda bir kurban haline gelirsiniz.”
“Dünya beni böyle kabul etsin diye ummaktan daha fazlasını yapmam lazımdı” diyen Viktoria Modesta, gösterişli, mücevherli, ışıklı yeni nesil protezleriyle çekimler yapıyor ve bir” ampute modası” başlatmayı hedefliyor.
Okuldan ayrıldıktan sonra kabuğuna çekilmeye, karalar bağlayıp yataklara düşmeye hiç niyeti olmayan güzel ve dirençli insan Viktoria, erken yaşlarda modellik yapmaya başladı ve kariyerine performans sanatçısı, oyuncu, söz yazarı ve şarkıcı olarak devam etti.

Gördüğünüz gibi birçok işte imzası var ama ben onu “Prototype” isimli şarkısı ve meydan
okuyan klipiyle tanıma şerefine nail oldum.. Klip görüntüleri muazzam. Tüm klip boyunca
protez bacak üzerine bir sanat inşa etmiş. Çifte standartlı bir bakış açısıyla boş övgüler düzmediğimi, klipi izlediğinizde anlayacaksınız ki bu kadın, hakkını söke söke alır, çeke çeke uzatır,
size de bir şey bırakmaz benden söylemesi.
2014’te Spotify’de yayınlanan “prototype” şarkısıyla başarısını dünyanın ilk “bionic pop artist” i olarak kutladı Viktoria Modesta. Videosu YouTube’da 6 milyondan fazla izlendi, Channel
4’ün Facebook sayfasında 16 milyardan fazla kişinin yer aldığı küresel bir ilgiye mazhar olan
genç sanatçının Cannes Film Festivali‘nden de bir adet “silver lion” ödülü var.

Erika Lust: Pornoya kadın gözüyle bakmak
Erika Lust 43 yaşında İsveçli bir erotik (pozitif seks) film yönetmeni ve yapımcısı. Erika,
düşük bütçeyle çekilen ve çoğu zaman pop kültürünün etkisinde kalmamış, bağımsız ve özgün
filmler yapıyor. Porno sektörünün hal ve gidişatına bakılırsa yaptığı işler oldukça sıra dışı. Birlikte zevk almak, karşılıklı saygı göstermek, kadının bir seks oyuncağı gibi kullanımına karşın
filmlerinde oyunculara eşit statüler vermek onun dikkat ettiği noktalardan birkaçı. Kendisinin
bu alanda iki kitabı, bir internet sitesi ve bir de Lust Cinema ( XConfessions ) isimli bir film
şirketi var. Erika Lust, 7 yıl önce bu projeye nasıl başladığını anlatırken insanların kendisine
gönderdiği fantezi ve itiraf içerikli mektuplardan yola çıktığını söylüyor. Düşünsenize her ay
yeni mektuplar alıyor ve her ay orijinal en az iki kısa film yapıyorsunuz. Ne diyelim, insanlık
tarihi boyunca tükenmeyecek bir kaynak bulduğu için elini sıkmakla yetineceğiz.. Çalıştığı ekibin de bu videoların oluşmasındaki payı oldukça büyük. Yaklaşık elli kadın oyuncu ve önemli
rolleri alan kadınlar, fotoğrafçı, yönetmen, asistan yönetmen… Çevresinde bolca kadın mevcut.
Dünyanın her yerinden kadınlarla yüz film çekmiş ve çekmeye de devam edecek gibi görünüyor
zira kendisi iyi porno konusunda oldukça iddialı.

İnternetin geniş erişim imkânlarına rağmen iyi porno bulmak hala oldukça zor. Kötü oyunculuk, kadınların “seks bebekleri” olarak kullanıldığı şiddet görüntüleri, pedofili, ırkçılık, transfobi ve homofobinin hala yaygın olarak işlenmesi, zayıf, beyaz ve belirli ölçülerde kadınları kapsayan eşitsizlik de gösteriyor ki porno sektörünün Lust Cinema gibi kapsayıcı sitelere ihtiyacı
var. Kariyerine 2004 yılında yapılan ilk filmi The Good Girl ile başlayan Lust Films, feminist
bir bakışla oluşturduğu konseptte sadece kadınlar için porno paylaşmıyor, aynı zamanda zayıf
ve beyaz kadından daha fazlasını arayanlar için çok çeşitli bir alternatif sunuyor. Lust Cinema,
Lust’un kendi işlerini sergilerken, aynı zamanda, feminist porno yönetmenlerinden Shine Louis Houston, Candida Royalle, Jincey Lumpkin, Ovidie, Tristan Taormino ve Madison Young
gibi isimlerin filmlerini de yayınlıyor. Ayrıca onun sitesinde ana akımdaki mevcut haliyle bir
kategorize durumu yok, bununla beraber oyuncuların biyografileri ve Lust Cinema’daki diğer
filmlerine yönlendiren linkler mevcut.

Kendisine bir röportajda yöneltilen “Neden pornonun bu kadar kötü ve iğrenç olduğunu
düşünüyorsun?” sorusuna cevaben “Bunun sebebi pornonun tamamen erkeklerin egemen olduğu bir sektör olmasıdır cevabını veriyor.. Porno 60-70’lerde cinselliğin gizlenecek bir şey olduğunu düşünen topluma tepki olarak başladı. Sonra 80’li yıllarda teknoloji geldi ve bir şeyleri
yok etti. Aniden her eve çok da pahalı olmayan bir kamera girdi, herkes ondan bir tane satın
alabilirdi. Bu noktada striptiz kulüpleri ve gece kulüplerini yöneten bir sürü erkek bir kamera aldı ve “Haydi kızları filme çekelim” dediler. Bundan para kazanmaya başladılar ve DAHA
FAZLA para kazanmak istediler, bu yüzden fazlasıyla çirkinleştiler. Bu asla cinsellik hakkında
değildi ve kesinlikle kadın cinselliği ile ilgili değildi, çünkü onlar sadece saf nesneler olarak
oradaydılar.” diyor.
Her zaman dikkat ettiği bir şey daha var: oyuncuların kafalarından porno yapıyorum fikrini
çıkarmaya gayret etmek. Çünkü eğer daha önce porno sektöründe çalışmışlarsa o zaman rol
yapıyorlar. “Gerçek hayatta yaptıkları gibi seks yapmaları gerektiğini söylemek zorundayım,
çünkü porno yıldızları bile gerçek hayatta porno yıldızı gibi seks yapmıyorlar. Porno, insanların her şeyi görebilmeleri için oyuncuları birbirinden ayırmak zorunda olan garip bir şey ve bu
gerçek hayatta sizi tatmin edemez, çünkü gerçek hayatta tatmin, samimiyetten ve kişinin tenini
hissetme yeteneğinden gelir. Filmlerimde onları gerçek insanlar gibi sevişmeye teşvik ediyorum
ve sonra da etrafta dolaşıp doğru açıları bulmak için çabalıyorum, bu benim işim. Bir de sloganı var: Hayat kötü porno için çok kısa!
Kasım 2014’te Erika Lust, TEDxVienna’da pornografiyi geliştirme konusunda “pornonun
değişme zamanı” başlıklı bir konuşma yaptı. Lust, Ekim 2016’da “kadın erotizmini” yaratmak
için dünyanın dört bir yanından kadınlara açık bir çağrı yaptı ve bu iş için de oldukça geniş bir
bütçe ayırdı.
XConfessions ekibi olarak Eylül 2017 itibariyle 100. filminin yayınlanmasını kutladılar.
XConfessions Vol.10, Lust’ın kadın sinemacılara açık çağrısının bir parçası olarak, projeler
geliştiren kadın konuk yönetmenlerin altı eserini içeriyordu. XConfessions bir bütün olarak
toplamda 17 konuk film yayınladı. Erika Lust’ın bu işlerle boşa uğraştığını düşünüyorsanız,
internet ortamında erken yaşta çocuklarınızın gözleri önüne düşecek içerikleri bir aklınıza getirin derim. Abartacak bir şey olmadığını düşünenler günümüz porno endüstrisini çok yanlış
anlamış olmalı. Netflix’te de yayınlanan “Hot Girls Wanted” isimli belgeselde anlatıldığı gibi kadının üstüne işemek, kafasını klozete sokup sifon çekmek, kadını alenen darp etmek, rol yapan
kadınlar esasında bu durumdan rahatsız. Bunlar internette ve bunlara çocuğunuz ulaşabiliyor,
çocuğunuz seksi pornodan öğreniyor. Görmemeleri gereken birçok şey çok çok erken dönemlerde beyinlerinin bir köşesine yerleşiyor. Erika Lust’ın dişini tırnağına katarak bu kadar çaba
göstermesine bu zaviyeden bakmakta fayda var.
Lust Films ofisinde 18 çalışan var ve bunlardan sadece ikisi erkek. Üretim ekibindeki her bölümün başkanları, fotoğraf ve sanat yönetmenleri de dâhil olmak üzere çoğunluk kadınlardır.
“Ben erkek düşmanı değilim, bu kesinlikle öyle bir şey değil… Ama teknik pozisyonlarda film
endüstrisine daha çok kadın almanın önemli olduğunu düşünüyorum çünkü sette ambiyansın
gerçekten değiştiğini hissediyorum”, diyor Lust. “Kadınlar bazen, erkek egemen bir grupta olduklarında, konuşmaktan çekiniyor ve ne düşündüklerini, ne hissettiklerini söylemekten korkuyorlar, bundan kaçınıyorum.” Lust, setindeki aktörler içinse, bazen erkek sanatçıların başlangıçta yoğun bir kadın üretim ekibinin önünde olmaktan dolayı gergin olduklarını söylüyor.
Bununla birlikte, sanatçılar ve ekip, kısa bir zaman sonra, kadın çalışanlarla birlikte çok daha
rahat ve hatta güvende hissetmeye başlıyorlar.
Porno neden önemlidir? Onun yanıtı:
Porno neden önemlidir? İşte onun yanıtı: “Bu önemli çünkü toplumumuzun bir parçası. İnsanlar pornonun bizim kültürümüzün bir parçası olmasını istemese de öyle! Reklamcılığın
kültürümüzün parçası olduğu gibi, çünkü orada ve bizi etkiliyor. Özellikle gençler için önemli,
çünkü onlar seks eğitimi almıyorlar. Onlara hamile olmanız halinde cinsel ilişkiye girmeniz,

cinsel yolla bulaşan hastalıklar gibi temel şeyleri öğretiyoruz, ancak nasıl seks yapmaları gerektiğini öğretmiyoruz. Bu şeyleri nasıl yapacağını öğretmeyiz, o zaman genç bir kız ya da genç bir
adam olduğunuzda ve siz de “Ooff, bir his var. Bir şeyler yapmak istiyorum. Nasıl yapılacağını
bilmiyorum. What? Ee ne yapıyorsun? İnternete gidiyorsun ya da bir DVD buluyorsun. Pornografiye bakmaya başlıyorsun. Peki o zaman pornografiyi izlerken ne öğreniyorlar? Eh, porno
hakkında bir şeyler öğreniyorlar, ama cinsellik hakkında hiçbir şey öğrenmiyorlar. Bu iğrenç
yanılgıları alıyorlar. Kendileri hakkında bilgi edinmek yerine, sadece pornografide bulduklarını tekrarlamaktan öteye geçemiyorlar.”

