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SUNUŞ 

Kadın Eserleri Kütüphane ive Bilgi Merkezi Vakfı , kurulduğu 1990 yılından bu yana, kadın konu unda uzmanlaşmış bir kütüphane ve arşiv kurmanın gerektirdiği bir dizi araştlfma yürüttü ve onuçlarım yayınlayarak kadın konusuyla ilgiJenen kamuoyunun hizmetine sundu. 
Elinizdeki yayın, bugüne dek yayınladığımız, bibliyografya, antoloji türü kaynak eserlerden farklı olarak, uluslararası kadın hareketi hakkında bilgilenmemizi sağlayan bir belge niteliğindedir. 
1970'li yıllarda Batı demokrasilerinde yeniden ivme kazanan feminist kadın hareketleri, bu toplumlardaki kadınların sosyo-ekonomik ve hukuksal statülerinin, günlük yaşamlarının iyileşmesi ve patriyarkal zihniyetin geriletilmesi yönünde etkili oldu. l 980'lerden sonra Türk.iye'de de benzeri bir hareket yeşerdi. 

Dünya yüzyılın son on ytlına önemli politik, ekonomik ve kültürel altüst oluşlarla girdi. A vrupa'nın batısıyla doğusunu birbirinden ayıran ideolojik sınırlar çökerken, geçmişte kaldığı, aşıldığı umulan milliyetçiliklerin, ırkçılığın, yabancı düşmanlığının yeniden dirilişi yeni gelişmelerin en ürkütücüsüdür. Kadın hareketlerinin bu gelişmelerden etkilenmemesi olanaksızdır. Önceki dönemin ideolojik eylemliliği yerine 1990'larda hemen her yerde, somut projeler çevresinde kurumlaşma, yerel ve merkezi yönetimlerle ürekli ilişkiler kunna, dolayısı.yla devlet kurumlarıyla etkileşim içine girme eğilimi taşıyan kadın hareketlerinin gündemine, yeni gelişmeler ışığında giren bir önemli konu da, "feminizm ve ırkçılık"tır. 
Elinizdeki eser, 1991 'de Frauen-Anstiftung tarafından Bonn'da düzenlenen ve Avrupa'mn doğusu, batısı, kuzeyi ve güneyindeki çeşitli ülkelerde kadın hareketlerinin hangi noktada olduklarım, hareketlerin içinden gelen kadınların birinci elden değerlendirmeleriyle saptamayı amaçlayan bir uluslararası toplantının tutanaklarıdır. Türkiye bu toplantıda birden çok katılımcı tarafından temsil edilmenin ötesinde, toplantının "kurumlaşmanın olumlu ve olum uz yanları" üzerinde düşünmek şeklinde belirlenen ana temasıyla ilgili 
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olarak "çerçeve sunuş"un (keynote speech) konusu olarak seçilen ülkeydi. Bu 
nedenledir ki, sonuçları izlenmeye değer pek çok başka toplantı arasında, tu
tanaklarını Türkçe'ye kazandırmayı düşündüğümüz ilk toplantı bu oldu. 

Daha önce Almanca, İngilizce ve Fransızca'da yayınlanan bu önemli bel
geyi Türkçe'ye, toplantının düzenlenmesinde de aktif bir rol almış olan Meral 
Akkent çevirdi. Yayının gerçekleşmesi ise toplantının düzenleyicisi Frauen
Anstiftung'un sağladığı maddi destekle mümkün oldu. Katkılarından dolayı 
kendilerine teşekkür ediyoruz. 

Kadınlar kendi kaderlerini belirlemek, toplumlarının kaderi üzerinde et
kili olmak istiyorlarsa, dünyadaki gelişmeleri yakından izlemek, bunların an
lamı üzerinde düşünmek, seçimlerini bu bilgilerin ışığında yapmak durumun
dadırlar. Bilgi güç kaynağıdır. Bu eserin de bilgi dağarcığımızı zenginleştire
rek kadınlara güç vereceğini umuyoruz. 
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Kadın Eserleri Kütüphanesi ve 
Bilgi Merkezi Vakfı 

BİR ARAYIŞ SÜRECİ 

Meral Akkent 

"Kadın Hareketinin Kurumlaşması - Fırsatlar ve Rizikolar" kitabı, Frauen
Anstiftung kadın vakfının, 1-4 Kasım 1991 tarihleri arasında Bonn'da aynı 
başlık altında düzenlediği uluslararası bir kadın kongresinin belgeleridir. Fe
deral Almanya Anayasası'nın 21. maddesine göre, parlamentoya seçilmiş her 
partiye "halkın politik bilinçlendirilmesi" amacıyla kullanılmak için ayrılmış 
bütçeden, Yeşiller Partisi'ne verilen kaynaklan kullanmak amacıyla oluştu
rulmuş "Regenbogen" vakfının çatısı altında yer alan ve bu vakfı oluşturmak
la birlikte karar ve etkinliklerinde özerk olarak çalışan üç vakıftan biri olan 
Frauen-Anstiftung, feminist bir kadın vakfı olarak 1988 yılında kuruldu. 
Kendi bünyesinde yaptığı çalışmalardaki veya Almanya içi ve dışında des
teklediği kadın projelerindeki hedefini cinsiyetçilik, ırkçılık, ayrımcılık ve 
şiddete karşı alternatifler geliştirme, feminist politika için bir altyapı oluştur
ma olarak belirlemiştir ve kuruluşunu uluslararası feminist bilgi ağı içinde bir 
parça olarak görmektedir. 

Kadın hareketinin kurumlaşması ve kurumlaşmanın kadın hareketi açı
sından hem olumlu yönlerinin, hem de kurumlaşma süreç ve olgusunun içer
diği rizikoların, farklı ülkelerde yapılmış deneyimler ışığında tartışıldığı "Ka
dın Hareketinin Kurumlaşması - Fırsatlar ve Rizikolar" kongresi ile, kurum
laşma olgusu Batı Almanya'da ilk kez uluslararası düzeyde gündeme gelmiş 
oldu. Adı geçen konunun, kongre konusu olarak seçilmesindeki etkenler ise 
çeşitliydi. 

Yetmişli yılların Batı Alman kadın hareketindeki, kurumlaşmayı tümden 
reddeden tavır, yerini yetmişli yılların sonunda giderek kurumlaşılsın mı, ku
rumlaşılmasın mı tartışmalarına bırakacak ve seksenli yıllarda ise kurumlaş
ma olgusu, çeşitli düzeylerde somut olarak oıtaya çıkacaktı. 1978 yılında 
Berlin'de ilk üniversite dışı bir araştırma kurumu olan "Kadın Araştırmaları, 

Kadın Eğitimi ve Kadın Bilgi Merkezi" (Frauenforschungs-, bildungs-, und 
informationszentrum), 1979 yılında Alman Sosyoloji Kurumu'nda (Deutsche 
Gesellschaft für Soziologie) "Kadın Araştırmaları Bölümü", 1980'de Batı 
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Berlin'de personel dahil tüm giderleri Bertin Senatosu tarafından karşılanan 
ilk kadın ığıaağı, 1981 yılında, Niedersachsen eyalet hükümetinin Htristiyan 
Demokrat Birliği Parti i'nin yönetimde olduğu bir dönemde kurulması nede
niyl tart ı şmalara yol açan "Kadın ve Toplum Araştırma Enstitüsü" (For -
chungsinstitut Frau und Gesellschaft), 1983'te üniversite dışı araştırma kuru
luşları olan "Disiplinlerarası Fentinist Araştırma Enstitüsü" (Feminjstische 
Jnterdiziplinare For chungsinstitut, Frankfurt) ve "Berfin Sosyal Araştırmalar 
ve Sosyal Bilimler Pratiği En titüsü" (Berliner In titut für Sozialforschung 
und Sozialwis enschaftliche Praxi ), 1984'te Münih Kadın Akademisi (Frau
enakademie München) gibi kuruluşlar oluşacak ve militan feminist kadınlar 
maa~lı eleman olarak bu kurumlarda çalışma olanağı bulacaklardı. J 960'lar
dan oma oluşan yeni kadın hareketinin ilk kuşağını oluşturan bu kadınlar 
için, kurumlaşmak ya da kurumlaşmamak tartışma konusu olmaktan çıkarak 
yerini kurumlaşmanın olumlu ve olumsuz etkilerini analiz ederek, feminist 
hareketin sağlıklı kurumlaşması tartışmalarına bırakacaktı. 

Dolayı ıyJa özerk kadın hareketinde çeşitli projeler geliştirdikten sonra, 
"Frauen-Anstiftung" kadın vakfını kurmakla, kurumlaşma yolunda oldukça 
büyük adımlar atmış bir grup Batı Almanyalı kadının, kurumlaşma konusu 
ile ilgilenmesi doğaldı. Fakat, kurum laşma konusu aynı zamanda eski so ya
list blok ülkelerinde ve Batı Avrupa ülkelerinde farklı nedenlerle, farklı şekil
lerde yaşanmıştı ve kadın hareketinin kuıumlaşmasıyla ilgili deneyimleri 
duymak ve tartışmak, genelde Batı Alman kadın hareketi için bir gereksinim 
olarak belirginleşmekteydi. Ayrıca kurumlaşma konusunda kurumlaşmayı 
yaşayan kadınlarla uluslararası düzeyde yapılacak tartışmalar, hem kurumlaş
mayı yaşamış kadınlarda karşılaştırmalı bir geriye bakış olanağını sağlaya
cak, hem de bir özeleştiriye yol açabilecekti. 

Kongre konusunun seçilmesinde, Batı Alman kadın hareketinin içinde 
bulunduğu psikolojik durumun da etkisi büyük olmuştu. Batı Almanya'daki 
feınini t hareketin ivmesini kaybettiği varsayımının getirdiği karam arlık, 
l 980'Li yılların sonunda birçok Batı Alman feminist grup için geçerli bir tavır 
olmaya başlayacaktı . Süreç içinde bu duruma ild Almanya'nın birleşmesinin, 
femini t tartLşmalara katılmak isteyen Doğu Alman kadınları ile Batı Alman 
kadın hareketi içindeki kadınlar arasmda ortaya çıkan gergin durum eklendi. 
İki Almanya birleştikten sonra, devlet bütçesinden oldukça büyük miktarlar
da paralar, Doğu Almanya'da yapılacak politik bilgilendirme çalışmalarında 
kullanılmak üzere partiler, sendikalar, halk eğitim kurumlan gibi kurumlara 
ve ~oğal olarak kökü kadın hareketine dayanan kadın kurumlarına da aktarıl
clı. !kinci Dünya Savaşı'ndan sonra farklı yaşam şartlan farklı tartışmalar, 
farklı sorunlarla yaşamış Doğu ve Batı Almanyalı kadınlar "politik eğitim ça
lışmaları" gibi nedenlerle bir araya geldiklerinde, birbirlerinin yaşam ve ey
lem gerçeklerini yansıtmayan yüzeysel bilgilere sahipt.iler. KJsa bir üre son
ra ise Doğu Almanyalı kadınlar, Batı Alman kadın hareketi içindeki kadınla-
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rın "patemalist" tavırlarım protesto etmeye başlayacaklar ve bu tutumu bırak
maları yolunda yaptıkları ciddi uyanlar, Batı Alman feminist kadın grupların
da kısmen de olsa özeleştiriye yol açacaktı. 

Böylece özelde Doğu Almanyalı kadınlarla, ama genelde ise eski sosya
list blok ülkeleri kadınlarıyla, ilişkilerin hangi birleştirici konular çerçevesin
de eşit düzeyde sürdürülepileceği tartışmaları gündeme geldi. Bu tartışmalar
da belirginleşecek yeni konuların aynı zamanda, heyecanını kaybetmiş Batı 
Alman kadın hareketine de yeni bir ivme getirebileceği umulmaktaydı. 1991 
başında "Bir Dünyanın Kadınlan. Kadın Günlük Yaşamını Kültürlerarası 
Araştırma Merkezi"ni (Frauen i.n der Einen Welt. Zentrum für interkulturelle 
Frauenalltagsforschung) temsilen üyesi olduğum, "Frauen-Anstiftung" bün
yesindeki Avrupa Çalışma Grubu'nun olağan toplantılarından birinde, Os
manlı kadınlarının feminist tartışmaları ile Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşan
mış olan "devlet feminizmi" olgusunu gündeme getirdiğimde Avrupa Çalış
ma Grubu'nda, "kurumlaşan" ya da çeşitli etkenlerle "kurumlaştırılan" kadın 
hareketinin, aranan birleştirici konu olabileceği düşünüldü, giderek bu düşün
ce ortak görüşe dönüştü ve sonuçta adı geçen kongre gerçekleştirildi. 

Doğu Avrupa ülkeleri kadınlarının sosyalizm öncesindeki, sosyalizm sü
recindeki ve günümüzdeki deneyimlerinin ve Batı Avrupa ülkelerindeki ka
dın hareketlerinin birbirinden farklı ağırlık noktalarının oluşturduğu değişik 
düzeylerdeki güncel tartışmalar için ortak bir konuşma forumu yaratılması, 
feminist hareket içindeki iletişim açısından verimli olabilecek bir adımdır. 
"Kadın Hareketinin Kurumlaşması - Fırsatlar ve Rizikolar" uluslararası kong
resinin belgelerinin, kısıtlı bir çerçevede de olsa, karşılaştırmalı bilgi edinme 
olanağı sağladığı için, Türkiye'deki tartışmalara da katkıda bulunacağı umu
dundayım. 
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FRAUEN-ANSTIFTUNG ADINA 
KONFERANS AÇILIŞ KONUŞMASI 

Sevgili Kadınlar, 

Heidi Burmeister 
Hamburg - Federal Almanya 

Bu toplantıyı hazırlayan on iki kadın haricinde, başkalarının da "Kadın 
Hareketinin Kurumlaşması - Fırsatlar ve Rizikolar" konulu bu toplantıyı 
önemli bulması beni sevindiriyor. 

Bu toplantıya Polonya, Avusturya, Yunanistan, İtalya, Fransa, Norveç, 
Hollanda, Çekoslovakya, Türkiye, Sovyetler Birliği, Hırvatistan, Slovenya ve 
Federal Almanya'nın yeni ve eski eyaletlerinden katılan sizleri, hazırlık gru
bu adına selamlıyorum. Ayrıca İngiltere'den yarın aramıza katılacak kadınlar 
da var. 

Sevgili kadınlar, özellikle Körfez Savaşı, Sovyetler Birliği'ndeki darbe 
girişimi, eski Yugoslavya'da süregelen iç savaş, Doğu A vrupa'daki sorunlu 
gelişmeler ve bunların yanında aşağı yukarı bütün Avrupa ülkelerinde artan 
ırkçılık gibi, bu sene arka arkaya gelişen politik olaylar nedeniyle, toplantı 
konusunun, bu gerçekler bağlamında yeterince önemli olup olmadığı yönün
de birden çok kez şüpheye düştüğümü söylemeliyim. 

Doğu ve Orta Avrupa ülkelerindeki politik değişiklikler ve daha büyük 
bir Avrupa ekonomik alanının yaratılması sonucunda Avrupa, İkinci Dünya 
Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan en köklü politik yapı ve ekonomide değişim 
süreci içinde bulunmaktadır. 

Bu olgu, sadece Avrupalı insanların yaşam ve çalışma koşullarını etkile
mekle kalmamış, daha geniş boyutlarda etkili olmuştur. 

Yaşam yeri ve konumuna göre, bu gelişmeye gösterilen tepkiler değişik
tir. Bir yanda göçmenlere ve "Üçüncü Dünya" adı verilen ülkelere yönelik ar
tan A vrupamerkezcilikten ve "Avrupa kalesinin" kendini çevreye daha da ka
patmasından korkanlar, diğer yanda ise, örneğin Doğu A vrupa'daki birçok in
sanın "Avrupa Evi'nde" uygun bir yer bulma beklentileri bulunmaktadır. 

Kadınlar, erkekler gibi, bu süreçten değişik yönlerden etkilenmektedirler. 
Fakat bugün için kadınların grup olarak olaylar üzerindeki politik etkileri son 
derece sınırlıdır. Doğu, batı, kuzey ya da güneyde yeni Avrupa için yapılan 
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düzenlemeler neredeyse tümüyle erkekler tarafından hazırlanmış ve kabul 
edilmiştir ve bu durumun belli sonuçlan vardır. Doğal olarak bu gelişmeler, 
kadınların çıkarına olmamıştır. Bu bağlamda sadece, Doğu A vrupa'da kadınlar 
arasında işsizlik oranının erkekler için olduğundan daha hızlı arttığı ve hem 
Doğu hem de Batı Avrupa'daki tutucuların sınırlı olan kürtaj hakkını daha da 
geriletmek için ellerinden geleni yaptıkları gerçeğini hatırlatmak istiyorum . 

Bu deneyim biz kadınlar için yeni değil, ama bizi yeniden uyanık olmaya 
itiyor. Adı Gorbaçov, Mitterrand ya da Kohl olsun, Avrupa Evi'nin erkek mi
marlarının bizim için öngördükleri yer konusunda aynı fikirde olmayanları
mız, bu yapının hangi temellere dayanması gerektiğini kendileri dile getir
mek zorundadırlar. 

Eğer bu bağlamda "Kadın Hareketinin Kurumlaşması - Kadın Hareketi
nin Önündeki Fırsatlar ve Rizikolar" konusunun politik anlamını sorarsak, 
şimdiye kadar aldığımız yolun bize bir şey getirip getirmediği, kadınların ha
reket sahasının genişlemesine yardım edip etmediği, bu yola devam etmeyi 
isteyip istemediğimiz, ya da devam etmenin gerekip gerekmediği, bu yolun 
başkalarına önerilebilecek bir yol olup olmadığı sorusunu kendimize yönelti
yoruz demektir. Dolayısıyla şimdiye dek edinmiş olduğumuz deneyimleri 
birbirimize aktarma gereksinimi ortaya çıkıyor. 

Deneyimlerimizi birbirimize aktarmayı istemenin anlamı ise, kadın ya
şamları ve deneyimlerinin birbirine benzemezliği ve kadınlararası eşitsizlik
lerle karşı karşıya gelmek demektir. 

Bu karşılaşma, ister Doğu ve Batı Almanyalı kadınlar, ister "siyah" ve 
"beyaz" kadınlar, ister Sırp ve Hırvat kadınlar ya da Ermeni ve Azeri kadın
lar arasında olsun, zorlukları olan bir karşılaşmadır. Bu zorluklar, her zaman 
paylaşılamadığı gibi, bu toplantıda da aşılamayacaklardır. 

Buna rağmen, geleceğimiz birbirimizi anlamaya çalışmamızı gerekti
riyor. 

Frauen-Anstiftung kurumlaşma yolunda cesur adımlar atmış bir kadın 
projesidir. Bizler bir yandan, yakın komşularımızdaki kadın hareketlerinin 
deneyimleri hakkında bilgi alacağımız için sonsuz heyecan duyarken, bir 
yandan da böyle bir toplantının kadınlar ve kadın projeleri arasındaki daya
nışma ağlarının kuvvetlenmesine bir katkıda bulunmasını diliyoruz. 
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OSMANLI BÜYÜKANNELERİN 
FEMİNİST TALEPLERİ 
Geçmişe Kısa Bir Bakış 

Meral Akkent 
Nürnberg/Federal Almanya 

Genelde Türkiye'deki kadın hareketi , ama özellikle de Osmanlı İmparatorlu
ğu'ndaki kadın hareketi Avrupa ülkelerinde pek az tanınmaktadır. Osmanlı 
toplumunda, beklentilerin tersine, kadın haklan ve kadınların konumu, kadın
lar tarafından tartışılmış ve politik düzeyde kadınlar lehine çeşitli değişiklik
ler yapılmıştır. Değişim yönünde somut adımlar, kadın dergileri ve kadın der
nekleri tarafından atılmıştır. Sadece A vrupa'da değil, Türkiye'de de uzun süre 
varlığını sürdürmüş olan Osmanlı kadınlarının pasif oldukları yönündeki yan
lış inanç, aşağıdaki bazı faktörlerle, bir ölçüye kadar açıklanabilir: 

- Geçmişin analizi ve kadın tarihi ile ilgili incelemeler ana kaynaklara 
dayanarak yapılamamıştır. Kadınların zihinsel mirasına sahip çıkılması, ge
nel olarak her ülkede kadın araştırmaları için bir sorun teşkil ederken, Cum
huriyet'ten sonra yapılan alfabe reformu, Osmanlı ve Cumhuriyet devri kadın 
kuşakları arasında somut bir iletişimsizliğe yol açmıştır. 

- Osmanlı kadınları konusundaki ikincil literatür ise, birbirini tekrarlayan 
basmakalıp düşünce, yargı ve inançlardan öteye gitmemiştir. İkincil literatür
de iki genel tavır saptanabilir. Birinci grupta, gerçeği en iyi yansıtmanın, en 
mükemmel kopyadan geçtiği düşüncesiyle, düşsel kahramanlar yaratılmış , 
Osmanlı kadınları, yazarların kendi bilinçaltlannın yarattığı bir çerçevede ha
rem ve cinsellikle sınırlı olarak tanımlanmıştır. Cumhuriyet'ten sonra ortaya 
çıkan ikinci grup literatürde ise, Cumhuriyet döneminin kadın modeli ölçüt 
olarak alınmış ve Osmanlı kadınlarının Cumhuriyet öncesi etkinlikleri önem
senmemiş ve giderek yok sayılmıştır. Dolayısıyla kadın tarihine, Cumhuri
yet'le birlikte başlama meşruluğu kazandırılmıştır. 

- Reformcu, kadının toplumsal konumunu değiştirmeyi kendileri için bir 
ödev olarak gören, bu ödevi , dağılmakta olan imparatorluğu kurtarma veya 
işgalden kurtulmuş bir ülke için yeni devlet şekilleri arayışları ile aynı bağ
lamda tartışan ve sadece erkek aydınlar tarafından yapılan analizler, Osmanlı 
tarihini ve toplumsal değişimleri açıklamada kaynak olarak kullanılmıştır. 
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1839-1876 dönemi, Osmanlı bürokratlarının idari, yasal ve eğitim alanla
rında reform çabaları içinde bulundukları, Fransız Devrimi'nin getirdiği öz
gürlük, eşitlik, vatandaşlık gibi kavramları tartıştıkları, kadın eğitimini, ka
dınların yeni kuşakları eğitme "sorumlulukları" nedeniyle toplumsal gelişme 
a~ı~ından özelli~le gündemde tuttukları bir dönemdir. İslami devlet ideoloji
sını savunanlar ıse, Kuran hükümlerinin sosyal yaşamı yeterince düzenleme 
işl~v~ne d_ikkat çekerek, reform yanlısı Osmanlı bürokratlarına karşı çıkmış 
ve ıkı kesım arasında yoğun tartışmalar yapılmıştır. 

Kadınların Talepleri 

Bu ortam içinde, kadınlar da çeşitli gazete ve dergilerde yapılan tartışmalara 
katılmaya başladılar. Çok sayıda kadın dergisinin, değişik süreli yayın hayat
la~ .oldu. 1 Kadınlar tarafından çıkarılan ya da yönetilen dergiler arasında, ör
negın f-!anımlara Mahsus Gazete günümüzde de kadınlar için önemi gittikçe 
artan bır hedef olan, kadınlar için bir bilgi ağı oluşturmayı amaçlamaktaydı. 
1913-1921 arası çıkan Kadınlar Dünyası dergisinde ise feminist düşünceler 
gündeme getiriliyor ve bu düşünceleri yaşama geçirme amacıyla çalışmalar 
yapılıyordu. 2 Alışılmışın aksine bu dergide kadın dizgiciler çalıştırılmaktay
dı. Dergi sadece aydın kadınlara yönelik olmayıp her kesimden kadına dü
şüncelerini dile &etirme olanağı sağlıyordu. Dergiyi çıkaran kadınlar, aynı za
manda Osmanlı Imparatorluğu dışındaki ülkelerdeki kadınlarla da ortak çalış
ma amacındaydılar. Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Fransa, Rusya, 
R_?man_ya gibi ülkelerde yaşayan kadınlar dergiye haberler ve fotoğraflar 
gonderıyorlardı. Kadınlar Dünyası dergisinin okurları çeşitli deneyimlerini 
dergi yoluyla birbirlerine iletiyorlardı. Örneğin bir okuyucu, bir düşüncenin 
g~lişiminden işin kurulmasına kadar hangi adımların nasıl atılmas ı gerektiği
m a~latıyor, dolayısıyla günümüzdeki proje danışmanlığı uygulanıyordu . 
Dergıde, kurulan kadın pastaneleri, kadınlara yönelik eğitim olanakları, cinsi
yete d~yalı r.ol ayrımının getirdiği sorunlar, kadınları kendi işlerini kurma yo
lunda ozendırme ya da bu konularda düşünmeye yöneltme açısından haber ya 
da tartışma konusu olarak yer almaktaydı. Dergi, kadın politikası yapmayı 

1. ŞükOfezar ( 1887), Haru mJara Mahsus Gazete ( 1895- 1908), Demet ( 1908), Mehfi"in 
(1908-1909), Kadın (Selanik, 1908-1909), Kadın (İstanbul , 191 1-1912), Kadınlar Dünya 1 
(191.3- 1_921,. 1914- 18_ ar:151 çıkmıyor), Kadınlık (1914) gibi sekiz kadın dergisinin genci ola
rak ıçer~c~ı ve dergı lerı n gündeme getirdikleri konularla ilgi li daha geni ş bi lgi için bkz. Ay
nur Demı rd ır~k, Osıııaıı lı Kadııı larıııııı. Hayat Hakkı Arayışıııııı Bir Hikayesi, Ankara. 1993; 
Kadın Escrl erı Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi; lsuıııl)ııl Kiitiiplıaııe/eriııdeki Eski Harfli Tiirk
çe Kadııı Dergileri Bi/Jliyografyası (1 869-1927), l s ıanbul , 1993. 
. 2. Kadınlar Dünyası derg!si ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Serpil Çakır, İkinci Meşru

tı_yet~e Osmanlı_ Kadın Hareketı ve Kadınlar Dünyası Dergisi, Doktora tezi , İstanbul Üniver
sıtesı, Sosyal Bılimler Enstitüsü , 1991. 
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amaçlıyordu. Dergide kadınların toplumsal konumları incelenmiş, politik ta

leplerde bulunulmuş ve bu taleplerin, ilk kadın memurların İstanbul Posta 

İdaresi'nde işe alınması örneğinde olduğu gibi yaşama geçirilmesi amacı gü

dülmüştür. 

1900'lü yılların başında, Osmanlı İmparatorluğu'nda kurulan kadınlara 

yönelik yardım, eğitim, kültür ve I. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan barış 

ağırlıklı kadın dernekleri açısından, sayısal artış görülür. Kadınlar Dünyası 

dergisi ile organik bir bağ içinde çalışan Osmanlı Müdafa-i Hukuk-u Nisvan 

Cemiyeti, dergideki tartışmalarla gündeme gelen kadınların politik taleplerini 

yaşama geçirme yolunda somut adımlar atıyordu. 
A vrupa'daki kadın bağımsızlığı hareketinin hedefleri yaşamlarını değiş

tirmek isteyen Osmanlı kadınları tarafından yakından izleniyor ve tartışılıyor

du. Örneğin kadın hakları konusunda ayrıntılı düşünceler geliştirmiş olan 

Zeynep Hanım, 1906'da büyük ümitlerle Paris ve Londra'ya gidecek, Parisli 

kadınlarla ve Londra'daki Sufrajet grupla tanışacaktı. Fakat A vrupa'da var 

olan yüce politik ideallerin, kadınların içinde bulunduğu sorunlara bir çözüm 

getirmediğini görerek, hayal kırıklığı içinde geri dönecekti. Gözlemlerine gö

re, A vrupa'daki kadınlar için, bir ömür boyu sonradan bir işe yaramadığı or

taya çıkabilecek birtakım soyut özgürlük ilkeleri için mücadele etmek ya da 

kendini yüzeysel bir cinsel özgürlüğe kaptırmak gibi, soruna çözüm getirme

yen olanaklardan başka bir seçenek yoktu. Gezisinden dönerken yeni arayış

lar içindeydi (Minai, 1984, s. 60-63). 
12 Eylül 1914'te İnas Darülfünunu'nun, günümüzdeki adıyla Kadın Üni

versitesi'nin açılması "Osmanlı Müdafa-i Hukuku-u Nisvan Cemiyeti" üyele

rinin çabalarının ve Kadınlar Dünyası dergisinde yürütülen tartışmaların bir 

sonucuydu. 1920 yılında ise, Kadın Üniversitesi'nin öğrencileri cins ayrımına 

karşı protestolar yapmışlar ve erkek öğrencilerin sınıflarını işgal ederek, ka

dın üniversitesinin kaldırılması ve erkek talebelerle birlikte derslere girme ta

lebinde bulunmuşlardır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşundan üç yıl sonra, 16 Haziran 

1923'te kadınlar, "Kadınlar Halk Fırkası" adıyla, parlamentoda kadınların ka

dınlar tarafından temsilini amaçlayan bir parti kurdular, fakat politik hakları 

olmayan kadınlara, politik parti kurma izni verilemeyeceği gerekçesiyle ku

ruluş izni alamadılar.3 Partinin adı 1924'te "Türk Kadınlar Birliği" olarak de

ğiştirildi ve partinin de programında bulunan kadın politikası, "Biz kadınlar 

her vatandaş gibi vergimizi ödemek mecburiyetindeyiz, seçim hakkına da sa

hip olmak istiyoruz" talebiyle devam ettirildi. 1927'de, kadınların yerel se

çimlere katılabilmeleri yönündeki talepleri de kabul edilmedi. 

3. Osmanlı kadın dergi ve dernekleri ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Serpil Çakır, "Si

yasal Yaşama Katılım Mücadelesinde Türk Kadını, Kadınlar ve Siyasal Yaşam: Eşit Hak -

Eşit Katılım, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Yayınları, 1991. 
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Cu~~uriyetin kuruluşundan itibaren, devletin' öngördüğü sınırlar ve ku

rumlar ıçınde tanımlanan kadın bağımsızlığı politikası, Şirin Tekeli'nin deye

miyle "devlet feminizmi", özerk kadın hareketinin yaşam alanını daraltarak, 

devamını ve gelişmesini olanaksızlaştırdı. Ellili yıllardan itibaren uygulan

may_a başlanan kapitalist pazar ekonomisi, tarımda makineleşme, giderek ar

tan ıç göç ve işsizlik, toplumun geniş kesimlerinin politize olmasının önde 

gel~n nedenlerini oluşturmuştur. Seksenli yılların başına kadar özellikle sol 

kesımde, ka~ınlar partiler, çeşitli kuruluşlar ve derneklerde yoğun enerji har

cayarak, aktıf oldular. Fakat sol kesimde de feminist talepler, kadın sorunu 

sını~sal bir so1:1ndur gerekçe siy le, tartışılamadı (Berktay, 1993 ). 1980 yılın
dakı son asken darbeden sonra, hem devlet feminizmine hem de 80'deki as

keri darbeye karşı muhalefet olarak gelişen yeni feminist hareket ise, işlevini 
toplumun demokratikleşme arayışında "temel ve öncü" olarak tanımlamakta
dır (Tekeli, 1993, s. 33). 

Türkiye'de seksenli yıllarda gelişen yeni feminist kadın hareketi, kendini 

tanı_mlama ve kadın politikaları için stratejiler geliştirme bağlamında, Cum

hurıyet kadın kuşağının, merkeziyetçi bir devlet anlayışı temelindeki "devlet 

feminizmi" deneyimlerinin analizi, son yirmi yılda sol hareket içinde kadınla
rın kazandıkları deneyimler ve Osmanlı devrindeki kadın hareketini incele

yen feminist kadın araştırmalarının sonuçları şeklinde özetleyebileceğimiz 
yakın ve uzak geçmişin birbiriyle bağlantılı üç deneyim alanından faydalan
ma olanağına sahip bulunmaktadır. 
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TÜRKİYE'DE KADIN HAREKETİ 
Tarihsel Bir Deneyim 

Fatmagül Berktay 

Günümüzde feministler zor bir ikilemle karşı karşıya: Var olan kurumlara ve 
iktidar yapılarına dahil olarak onl arı dönüş türmek mi, yok a ellerini iktidara 
hiç bulaştı rmadan "temiz" tutmak mı? Uzun bir süre, feminist çevrelerde 
ikinci eğilim ağır ba tı ; femin istlerin iktidar yapılanyla hiçbir ili şkileri ola
mazdı/olmamalıydı , çünkü iktidar keııdi başma kötü bir şeydi , en iyisi hiç 
bulaşmamaktı. Ama zamanla, eğer kadınlar iktidarı dönüştürmeye talip ol
mazlarsa, iktidarın ebediyyen patriyarkların elinde ka lacağı düşünülmeye 
başladı. İktidar, bas kı ve hiyerarş i demekti , ama aynı zamanda "bir _şe~ ler 
yapma" kudreti de vardı. Feminizm, bu yeni kavray ı ş ı , büyük ölçüde, ıktıd~· 
yap.ılannı acımas ı zca sorgulayıp eleştiri rken aynı zamanda ~mm yapıcı bır 
anlamı da olabileceğine işaret eden Foucault'ya borçluydu. üte yandan, var 
olan iktidar yapıl arına dahil olmak, hem birey hem de hareket olarak kimlik 
kaybı tehlikesini de beraberjnde getiriyordu. Birçoklarının i şaret _et~iğ i gibi , 
böyle bir durumda, var olan erkek ideolojisini içselleştirmek ve ıktıdan er
kekler gibi kullanmak tehlikesi her zaman vardı. Bunun ötesinde, kadınların 
ını fsa l , ulu al, ırk al ya da etnik aidiyetleri de vardı ve bunlar da onların 

özerklik yolu ndaki çabalarını engelleyerek bağım ız bi r hareket yaratılmas ım 
zorl aştırıyordu . Buna karşılık , kadınlar tümüyl~ ayrılıkçı bir hareketin içine 
ıkı ş ı p ka lıp "gettolaşmak" da i temiyorlardı. Ustelik kadınların karar alma 

süreçlerine daha fazla katılımı , kendi başına demokratik bir amaç olarak da 
görUlebili rdi. Bu sorulan ve tartı şmaları çoğaltmak mümkündür; ama zaten 
önü müzdeki üç gün boyunca bunlan ele aJıp tartı şacağız. Dolayıs ı~ l a , b~_n 
şi mdi, bu karmaşık ve zor ta rtışmaya bir giriş olur umuduyla, Cu':'h~rıyet do
ne mi Türkiye i'ndeki kadın hareketi deneyimini kı saca aktarmak ı tıyorum . 

18 

TÜRKfYE'DE KADIN HAREKETi 

Osmanlı Döneminde Kadınlar 

Cumhuriyet öncesi Osmanlı toplumu, zaman zaman sultanın örfi hukukuyla 
da tamamlanan İslam hukukunun, şeriatın, egemen olduğu bir toplumdu. Şe
riat, kadınların erkeklere göre "doğal" olarak ikincil, aşağı konumda oldukla
rını varsayıyordu. Evlilik ve aileye ilişkin yasalar, erkeğin çokeşliliğine izin 
veriyordu; koca, "tümüne eşit bir biçimde davranmak" kaydıyla dört kadınla 
evlenebilirdi. Aynca boşanma da, erkekler için kolaylaştırılmış durumdaydı; 
ve çocukların velayeti babanın üzerindeydi. Cariyelik sistemi de yürürlüktey
di ve erkekler köle kadınlarıyla birlikte yaşayabilirlerdi . Köle ticareti, beyaz
lar için 1854, siy.ahlar içinse 1857 yılında kaldırıldı. 20. yüzyıla gelindiğinde 
imparatorlukta pek az köle kalmıştı. Ama kadınların aile içindeki yasal duru
munda, 1917 yılına kadar herhangi bir düzelme olmadı. 

Osmanlı kadınlan mülkiyet ve miras hakkına sahiptiler, ancak şeriatın 
onları ikincil kabul etmesiyle uyumlu olarak, erkeklerin yansı kadar pay alır
lardı. Bütün bunların ötesinde önemle belirtilmesi gereken konu, toplumda 
kaç-göç uygulaması ve kadının tecrididir. 19. yüzyıl sonları ve 20. yüzyıl 
başlarında biraz hafiflese de, özellikle yüksek sınıflarda geçerli olan bu kura
la göre kadınlar, evden dışarı çıktıklarında peçelenmek durumundaydılar ve 
gene üst ve orta sınıf evlerinde kadınlar için ayn bölümler vardı. Dolayısıyla, 
kaba bir özetleme yaptığımızda, Osmanlı kadınlarının yasal olarak ikincil ka
bul edildiklerini ve ailenin ayn ve özel alanına sürüldüklerini söyleyebiliriz. 
Ama bu elbette onların hiçbir haklan olmadığı anlamına gelmediği gibi (nite
kim şeriat, erkeğe göre eşitsiz de olsa kadınların bazı haklarını güvenceye 
alır), hiçbir güç ve etkiye sahip olmadıkları anlamına da gelmez. Kadınlar, 
hukukun ve göreneklerin sınırladığı alan içinde, zevcelik, özellikle de dinsel 
olarak yüceltilen annelik rolleri sayesinde otorite ve etki uygulama olanağına 
sahiptiler. 

19. yüzyıl sonları ve 20. yüzyıl başlan, Osmanlı toplumu için hızlı deği
şim yıllarıydı. Ekonomik baskılar, Batı etkisi, eğitim reformu ve özellikle de 
1912-13 Balkan Savaşı ve sonraki I. Dünya Savaşı gibi etkenler nedeniyle, 
kadınlar evlerinden çıkıp kamusal alana girmeye başladılar. Geleneksel ola
rak, aşağı sınıf kadınlan ve köleler zaten zengin evlerinde ücretle çalışmak
taydılar. Artık köle olmayan kadınlar da evlerde ücretli i şçili k yapmaya baş
ladılar. Yalnızca e~işinde deği l , anayi de dahil olmak üzere çeşitli işkollann
da ça lışıyorlardı. Orneğin 20. yüzyıl ba l a rında tekstil endüstrisinde çalı şan
l arın % S0'sini kadınlar oluştunnaktaydı. 1897'de, İ tanbul kibri t fabrika ında 
çalışanların yansı da kadındı. I. Dünya Savaşı sırasında, orta sınıf kadınları, 
pastahanelerde ve çeşitli memuriyet alanlarında, askere giden erkeklerin yeri
ni aldılar. Giderek, kadınlar, hemşirelik ve ortaokul öğretmenliği de yapmaya 
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başladılar. İş yaşamında yerini alan kadınların yanı sıra, birçokları da evlerin

den çıkarak sosyal yardım işleriyle uğraştılar. Bu gelişmelerin, toplumsal ya

şamın tümünde değişmelere yol açmaması düşünülemezdi. Nitekim, kadınlar 

ile erkekler arasındaki katı sınırlar artık aşınmaya başlamıştı. 
Kadınların kamusal alana bu çıkışlarına, pek de şaşırtıcı olmayan bir bi

çimde, kadın haklan ve kadınların stütüsüne ilişkin tartışmalar eşlik etti. Bu 

konuda araştırma yapanların çoğu, söz konusu tartışmayı başlatıp yürütenle

rin, kadınlar değil, erkekler olduğunu öne sürmektedirler. Ne var ki, kadınla

rın tarihinin henüz açığa çıkmadığı bir durumda böyle bir sonuca varmak 

yanlış olabilir. Nitekim son yıllarda yapılan araştırmalar, kadınların kendi ko

numlarına ve haklarına ilişkin tartışmalara ateşli bir biçimde dahil oldukları

nı, açıkça feminist özlem ve istemler dile getirdiklerini ortaya koyarak, Jön 

Türkler döneminde hiç de yabana atılmayacak bir kadın hareketinin varlığını 

göstermektedir. Ancak, Türk milliyetçilerinin kadın haklarına olan ilgileri 

açıktır. Bunun nedeni, Jön Türk hareketinin ulusalcı ve demokratik eğilimi

nin yanı sıra, kendileri modernleşmekte olan orta ve üst orta sınıf erkekleri

nin var olan geleneksel kadın-erkek ilişkilerinden ve görücü usulüyle evlen

melerden duydukları samimi hoşnutsuzluktur. Dolayısıyla, Jön Türkler'in ka

dın sorununa olan ilgilerini yalnızca modernleşmeci teorik eğilimlerine bağ

lamak doğru değildir. Nitekim, dönemin önde gelen aydınlan ve ideologları 

bu konuyla yakından ilgilenmişler, romanlar, konferanslar, gazete makaleleri 

ve felsefe yapıtları aracılığıyla toplumda kadının yerini ve konumunu sorgu

lamışlar ve eleştirmişlerdir. 
Görüldüğü gibi, erken Türk feminizminin doğuşu, Türk milliyetçiliğinin 

gelişmesine paralel bir süreç izlemiş ve Türk kadın hareketine özgül karakte

rini veren, bu olgu olmuştur. Türk milliyetçi ideolojisi, kadınların kurtuluşu

nu daha geniş bir toplumsal devrimin önkoşullarından biri sayıyor, buna kar

şılık Jön Türkler'in kadın-erkek eşitliğini savunan devrimci düşünceleri, Os

manlı feminizminin yolunu açıyordu . 

Nitekim, II. Meşrutiyet dönemi, çoğu hayırsever amaçlı olmakla birlikte 

bir bölümü de feminist nitelikli çok sayıda kadın örgütünün doğuşuna tanık

lık etti. Bu örgütlerin tümü de, kadınların durumunun iyileştirilmesini amaç

lıyordu: Kadınların eğitilmesi, onlara iş fırsatları yaratılması, kılık kıyafetle

rinin ve yaşam biçimlerinin modernleştirilmesi, vb. Bunlardan birkaçını saya

cak olursak, İttihat ve Terakki Partisi'nin kadın kolu, Osmanlı-Türk Hanımla

rı Esirgeme Derneği, Teali-i Nisvan Cemiyeti, Osmanlı Kadınlan Terakki

perver Cemiyeti, Osmanlı Müdafaa-i Hukuk-ı Nisvan Cemiyeti'ni sayabiliriz. 

Teali-İ Nisvan Cemiyeti, dönemin en ünlü kadın yazarı Halide Edip tarafın

dan kurulmuştu ve bu dernek İngiliz Süfrajet hareketi ile yakın bir ilişki için

deydi. Osmanlı Müdafaa-i Hukuk-ı Nisvan Cemiyeti ise, yayın organı olan 

Kadınlar Dünyası'nın feminist içeriğinin ve kadınların kamu sektöründe ça

lıştırılması için açtığı kampanyanın vb. de ortaya koyduğu gibi, zamanın en 
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radikal kadın örgütüydü. Bu kampanyanın başarılı sonuçlarından biri İstanbul 
Telefon Şirketi'ne kadın · görevlilerin kabul edilmesiydi. 

Osmanlı kadınlarının statüsü, 1919-23 yıllarında verilen Bağımsızlık Sa

vaşı sırasında daha da yükseldi. Savaş, hem erkeklerin askere alınması dola

yısıyla onların görevlerini kadınların devralması, hem de kadınların erkekler

le omuz omuza savaşması nedeniyle önemli rol değişmelerine yol açtı. İstan

bul'un yabancı ordularca işgali sırasında kadınlar halkı işgalci güçlere karşı 

harekete geçirmek amacıyla direniş gösterileri düzenlediler. Anadolu'da ise, 

Milli Müdafaa için Anadolu Kadın Cemiyeti kuruldu. Kadınlar yer yer sava
şa da fiilen katıldılar. 

Bu kadar kısa bir özet bile, Osmanlı döneminde kadınların hiçbir şekilde 

edilgen nesneler olmadıklarını ortaya koymaktadır. Tersine kendi yaşamlarını 

ve statülerini ilgilendiren tartışmalara etkin olarak katılıyorlar, daha fazla öz

gürlük talep ediyorlar ve amaçlarına ulaşmak için mücadeleyi göze alıyorlardı. 

Dolayısıyla Cumhuriyet döneminde kavuştukları hakların, yalnızca, milliyetçi 

önderlerin "lütfu" olmadığı açıktır. Ne var ki, Türk milliyetçilerinin kadın so

rununa gösterdikleri ilgi de ayrıca dikkate değerdir ve özel olarak çözümlen

mesi gerekir. Bazı yazarların da işaret ettiği gibi, Osmanlı evlilik göreneklerini 

ve kadınların çektiği acıları protesto eden erkeklerin çoğu, Şeriat'ın kendileri

ne dört karı ve ayrıca sayısız cariye alma, istediği anda boşanma ve kadınları 

üzerinde sık_~ denetim uygulama olanağı ve hakkını tanıdığı orta ve üst sınıf er

kekleriydi. Oy leyse bu erkekler, durup dururken niye kadınların kurtuluşu so

rununu gündeme getiriyorlar ve kadınların hak taleplerini destekliyorlardı? 

Dönemin erkek romancılarının da betimlediği gibi, bu erkek reformcular, 

Batı'dan esinlenmiş demokratik ideolojilerin de etkisiyle, artık görücü usu

lüyle evlenmek istemiyorlar, evliliklerinde karşılıklı bir dostluk ve sevgi iliş

kisi arıyorlar, her dediklerine boyun eğecek kadınlardan çok, eğitimli ve "ko

nuşulabilir" eşler istiyorlardı. Bunun için de cinslerin tecridi ve kaç-göç uy

gulamasına karşı çıkıyorlardı. Başka bir deyişle, bu kesimin erkekleri, gele

neksel Osmanlı yaşamının kendilerini de ezen baskıcı ve tutucu göreneklerin

den kurtulmak isteğindeydiler. Bu, basitçe, Batı'ya öykünmenin bir ifadesi 

değil, aile içindeki ataerkil baskıya karşı erkeklerin başkaldırısıydı ve bu mü

cadelede, ancak kendi kuşaklarından kadınlan da yanlarına alırlarsa başarılı 

olacaklarının bilincindeydiler. Aynı erkeklerin çoğu, artık mutlak monarkın -

Sultan'ın- uyrukları olmak istemiyor ve anayasal bir yönetim altında yurttaş 

olma hakkını talep ediyorlardı. Bu amaç, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin 

1908'de iktidara gelmesiyle başlayan il. Meşrutiyet döneminde gerçekleşe

cekti . Ortadoğu'nun ve genel olarak Üçüncü Dünya'nın birçok ülkesinde de 

görülen bu tür erkek feminizmini, anti-emperyalist ve milliyetçi mücadeleler, 

laiklik yönünde bir atılım, toplumsal reform ve modernleşme isteği ile "ay

dınlanmış" bir yerli orta sınıfın ortaya çıkması ile ilişkilendirmek mümkün
dür (Jayawerana, 1988). 
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Cumhuriyet, Ama Gene Ataerkil 

Bağımsızlık Savaşı 'ndan sonra, Kemalist milLiyetçi kadroların önderliğinde 

Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Bu avaş, kadınların erkeklerin görevlerini ba

şarıyla ü tlenebildiklerioi kanıtlamış olsa bile, kadınların geleneksel rollerin

de köklü bir değişiklik yaratmadı. Bazı yazarların i şaret ettiği gibi , ülkeleri 

için savaşan ve kendi geçimlerini ağlayan kadınlar, yeni edindikleri hak ve 

rollerin geniş letilmes i şöyle dursun bunların meşruluğunu bile pek savunmu

yorlardı. Böylece, 1920'lerin sonları ve t 930'1arın baş larında kadınlara top

lumsal ve siyasal haklarm hangi koşullarda sağlanacağını belirleyenJer, Cum

huriyet Türk.iyesi'nin kurucuları ve önderleri olan erkekler oldu (Arat, 1989). 

Yapılan reformlar oınut ilerlemeleri mümkün kılan çerçeveleri ağladı. Ka

dınların statüsünde meydana gelen iyileşme ler, Kemalistlerin mücadele ettik

leri geleneksel değerlerin değişmesi için bir araç olduğu kadar, kendi baş ına 

da bir amaçtı. 

Kemali zm ve Cuınhuriyet'e geçi ş, geçmişle önemli bir kopuşu temsil ecli.

yordu. Mu tafa Kemal O manlı İslami kurumlarının yıkılması ve dönüştü

rülme i konu unda hal§ imparatorluk düşleri kuran Genç Türkler'in hepsinfo 

tahayyül edebileceğinden çok daha ileri gitti. Yalmzca halife liğ i kaldırmak 

ve hayatın her alanını l aikleşt irmekle kalmadı, aynı zamanda daha geniş bir 

İs l ami kimli.ğin yerine bi ı: ulu al bilinç yerleştirmeye çalı ştt. Latin alfabeleri

nin kabuli.i kı.y afet kanunu ve Türk tarihinin, İs lam-önces i mirasın vurgula

narak yapılan bir yeniden yorumu , yeni devletin hi zmetindeki bir kültüre l 

canlanma ve seferberliğin önemli öğeleriydi. 

1926'da Türk Medeni Kanunu'nun kabul edilmesi ailenin laikleştirilmesi

ni getirdi ve erkeğin çokeşliliğini kald ı rarak , medeni nikahı zorunlu kılarak, 

her iki tarafa da boşanma hakkı tanıyarak, gene her iki tarafa velayet hakkı 

vererek ve mirasta eş itli ği sağlayarak kadınların toplumsal statüsünü yükselt

ti. Kadınl ara oy hakkının tanınmas ı ise iki adı.mda gerçekl eşti : 1930'da yere l 

eçimlere katılım , I934'te genel oy hakkı . 1924'te Hilafet'in kaldırılmasını ve 

din e l kurum ve mekanizmaların lağvedilmesini kapsayan genel laikle tirme 

süreci ise reformların uygulanabilmesi için gerekli zemini hazırladı. Dinsel 

kurumlar ataerkil düzeni kabul edip pekiştirdiği için bunların ortadan kaldı

rılmas ı , ataerki lliğin en önemli meşruiyet kaynağının da ortadan kalkmas ı de

mekti. Artık meşruluk kaynağı olarak dini kullanamayan ataerkillik, biç imini 

deği ştirdi ve daha ılımlı hale geldi ama oıtadan kaybolmadı (Arat, 1988). 

Siizü edilen reformların getirdiğ i hukuksal eşitlik , birçok Batı demokras i

inde kadınlara benzer bir statünün o dönemde henüz sağlanmamış olduğu 

dikkate alınırsa, oldukça ileri bir aşamadır. Ancak, Batı'daki durumun aksine, 

bu bu hakların bir kadın hareketinin sert mücadeleleri olmaksızın kazanılmış 
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olması, bunların ne gibi stratejik amaçlarla verilmiş olabileceği konusunda 

tartışmalara yol açmıştır. Kemalist feministler diyebileceğimiz ilk kuşak 

cumhuriyetçi kadın yazarlar, demokratik bir toplumun inşası açısından bu re

formların kaçınılmazlığını vurgulamaktadırlar. 13u yazarlar, aynca, Ata

türk'ün kadın haklan konusuna, kendi başına bir amaç olarak ilgi duyduğunu 
da belirtmektedirler. 

Alternatif bir görüşü ise Şirin Tekeli dile getirmekte ve kadınlara ilişkin 

reformların kendi başlarına birer amaç olmaktan çok, belli bir amaç için araç 

olduklarını savunmaktadır. Tekeli'ye göre reformların esas amacı, kadınların 

a~ti~ politikaya katılmalarını sağlamak değil, kadınların parlamentoya girişini 
hır sımge olarak kullanma isteğidir. Peçe, örtünme, kadınların tecridi ve erke

ğin çokeşliliği gibi uygulamalar yüzünden din tarafından en görünür biçimde 

ezilen grup olarak kadınların özgürleştirilmesi, Atatürk'ün teokratik devlete 

yönelttiği saldın açısından merkezi bir önem taşıyordu . Gene Tekeli'ye göre, 

kadınlara oy hakkının tanınması, Atatürk'ün kendi tek parti rejimini zamanın 

faşist diktatörlüklerinden ayırt etmek için başvurduğu bir şeydi. Faşist devlet

lerin "Çocuk-Mutfak-Kilise" ideolojisinin yerine Türkiye, bu sayede, kadın

lan parlamentoya girebilen bir ülke görünümü sunarak, simgesel olarak, di

ğer Batılı demokratik ülkeler arasında yer aldığını göstermek istiyordu . 

Kadınlarıµ durumunun, eski düzeni yıkmak açısından bir anahtar rolü oy

naması, birçok reformcu hükümetin uyguladığı bir politikadır ve kadınların 

erkek iktidarı tarafından çeşitli politikalar için simge olarak kullanılmasının 

bir parçasıdır. Kadınlar var olan düzende ikincil konumda olduklarından 

hangi çerçevede olursa olsun ataerkil iktidarlar tarafından çok farklı anlamla; 

için birer simge olarak kullanılabilirler. Kemalist Cumhuriyet de, son çözüm, 

lemede, ataerkil bir devlettir; ancak Cumhuriyet'in kadınlara ilişkin uygula

ması ile şeriatın egemen olduğu Osmanlı devletinin uygulaması arasında ka

dınlar açısından çok önemli farklar olduğunu ve ayrıca kadınların Kemalist 

dönemde elde ettikleri haklar uğruna çok önceden mücadeleye başlamış ol

duklarım da unutmamak gerekir. 

Aslında, ulusal bağımsızlık mücadelesine önderlik eden Birinci Meclis'e 

kadınlara eşit yurttaşlık haklan tanıma girişimlerini sistemli bir biçimde en~ 

gelleyen tutucu bir çoğunluk egemendi. Bu çoğunluk, "feminist"likle suçladı

ğı ilerici milletvekillerine saldırıyordu. Kadın hakları konusu, gerçekten de, 

dinci güçler ile Kemalistler arasındaki mücadelenin açığa çıktığı alandı. I 923 

seçimlerind~ Mustafa Kemal'in muhalifleri önemli ölçüde yenilgiye uğratıldı 

ve böylece Ik.inci Meclis esas olarak Kemalist milletvekillerince oluşturuldu. 

Gene de, .. kadın haklan konusuna muhalefet eden önemli bir çekirdek yerini 

korudu. Orneğin, 1924 Anayasası Meclis'te tartışılırken, her Türk vatandaşı

nın oy hakkı olduğunu belirten madde, bazı milletvekillerine "cinsiyet farkı 

gözetilmeksizin her Türk vatandaşı" olarak anlaşılırken, çoğunluk buna karşı 

çıktı ve madde, tersine, oy verme çağına gelmiş her Türk erkeği" olarak belir-
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ginleştirildi. Tartışmalar sırasında bazı ilerici milletvekilleri bile, henüz bu 

kadar çarpıcı bir değişiklik için zamanın uygun olmadığını savunmuşlardı. 

Bu arada, bir Kadınlar Halk Fırkası kurma girişiminin de, gene kadınların oy 

hakkı olmadığı gerekçesiyle reddedildiğini de eklemeliyiz. 

Kemalist kadroların kadın haklarını savunmadaki amaçlarının ne olduğu 

konusunda yukarıda değindiğimiz tartışmaya geri dönecek olursak, her iki ta

rafın savlarında da doğruluk payı bulunduğunu söyleyebiliriz. Yeni oluşmak

ta olan orta sınıfın ve ulusalcı ideolojinin temsilcileri olarak Kemalistler, 

özellikle de Atatürk'ün kendisi, kadın haklan konusunu hem bir araç, hem de 

kendi başına önemli bir şey olarak görüyorlardı. Dönemin "erkek feminiz

mi"nin kökleri, genç burjuvazinin somut çıkarları ve özlemlerinde yatıyordu. 

Öte yandan, kadınların siyasal haklarının tanınma ı, Tekeli'nin savunduğu gi

bi, belli bir amaç için araçtı da· Cumhuriyet Türkiyesi'nin ulusal karakterinin 

ortaya konmasının aracı ... Türkiye devleti, Osmanlı İmparatorluğu'nun aksi

ne, Türk ulusuna dayalıydı. Mu tafa Kemal'in deyişiyle, "Türk devrimi, dine 

dayalı eski bir siyasal birliğin yerini, başka bir bağa, ulus bağına dayalı olan 

bir diğerinin almasıydı." Ve kadınların tecridi nasıl şeriat döneminin bir gös

tergesiyse, şimdi de birer yurttaş olmaları, ulusal bir devletin göstergesiydi. 

Kadının her iki durumda da bir "gösterge", bir "simge" olduğu doğruydu, 

ama kadının özerk kimliğini bulma, "simge" olmaktan çıkma mücadelesi açı

sından, din bağına dayanmayan bir ulusal devletin yurttaşı kabul edilmesinin 

çok daha elverişli olduğu da açıktı. 
Kemalist dönemin "yeni kadın"ı, geçmişle kopuşun somut bir simgesi 

haline geldi. Mustafa Kemal'in kendisi de bu simgenin yaratılmasına büyük 

katkıda bulundu. M. Kemal, kural olarak erkek çocuklarının tercih edildiği 

bir toplumda kız çocuklarını evlat edindi ve kadınların görünebilir kılınması 

için çaba harcadı. Dönemin fotoğraflarının da gösterdiği gibi, "yeni kadın", 

Cumhuriyet rejimi ikonografisinin önemli bir öğesi haline geldi. Bu durum, 

Kemalist mesajı içselleştirerek meslek sahibi olan bütün bir kadınlar kuşağını 

etkiledi. Böylelikle, iyi eğitim görmüş çok sayıda orta sınıf kadını kamusal 

görevlere getirilmeye başladı. Yeni rejim, Türk kadınlan için farklı bir döne

min habercisiydi. 
Ne var ki, tek parti devletinin otoriter niteliği ve "yeni kadın"ı kendi amaç

lan için biçimlendirip dizginlemek istemesi, özerk bir kadın hareketi oluşma

sını da önledi. Kemalist iktidarın kadınlara karşı paternalist korumacılığı, 

özellikle kentli orta sınıf kadınlarına yeni olanaklar ve fırsatlar tanıdı ama, 

aynı zamanda da onların siyasal inisiyatiflerini kısıtladı ve bağımsız hareket 

etme yeteneklerini sınırlandırarak özerk bir kadın hareketinin ve ideolojisinin 

yaratılmasını büyük ölçüde engelledi. Kadınların kendileri, Kemalist-ulusçu 

ideolojiyi içselleştirmiş durumdaydılar ve bu, onların bağımsız bir bilinç ge

liştirmelerini güçleştiriyordu. 

Türkiye Cumhuriyeti'nin kadınları bir simge olarak kullanması, hiçbir bi-
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çimde yeni ve özel bir olgu değildi. Kadınlar, her zaman, aslında genellikle 

kendilerini ilgilendirmeyen anlamlan temsil etmek için kullanılmışlardır. Ka

dınların, örneğin dinsel, evsel ya da ulusal değerlerin özgül taşıyıcısı olarak 

görülmesi onları bir süre için daha yüksek bir statüye ve saygınlığa kavuştu

rabilir, ama son çözümlemede, onları erkeklerin tanımladığı imgeler içine 

hapseder. Ve bu imgeler içselleştirildiği zaman, kadınlan, belki de her şey

den fazla baskı altına alır. İçselleştirilmiş olduğu için baskı, baskı olmaktan 

çıkmaz, yalnızca ona karşı mücadele olanağı zayıflatılmış olur. Kadınların 

kendi kendilerini tanımlama ve özerk bireyler haline gelme mücadelesi, kaçı

nılmaz olarak, kendilerine dayatılan tanımları ve imgeleri reddedip yerine 
kendi yarattıklarını geçirmelerini gerektirir. 

Özetleyecek olursak, Kemalist reformlar, bir yandan, özel alanın katı sı
nırlarını gevşettiği kapılarını kamusal alana açarak kadınların olanaklarını ge

nişletti ve statülerini yükseltti. Ancak kadınların özel alana girişlerinin, 

önemli ölçüde, erkek reformcuların denetimi altında gerçekleşmiş olması, ka

dınların özerk siyasal inisiyatiflerinin bastınlmasma yol açtı. Örneğin, Hazi

ran 1923'te kurulmasına girişilen Kadınlar Halk Fırkası'na izin verilmedi; 

hem kadınların siyasal haklarının olmaması, hem de böyle bir girişimin "bö

lücülük" olacağı gerekçesiyle, kadınlara "parti" yerine "dernek" kurmaları 

önerildi. Bunun üzerine, 1924'te Türk Kadınlar Birliği kuruldu. Bu birlik ise, 

ilginç bir biçimde, Uluslararası Kadınlar Birliği'nin 12. Kongresi'ne evsahip

liği yaptıktan iki hafta sonra 1935'te kapatıldı. Birliğin başkanı Latife Be

kir'in kamuoyuna sunduğu açıklama, dikkate değerdir. Latife Bekir, Türk ka

dınlarının artık tam eşitliğe ve anayasal güvencelere kavuştuklarını, dolayı

sıyla da birliğin amaçlarına tümüyle ulaşıldığı için varlığını sürdürmesine ge

rek kalmadığını öne sürüyordu. Böylece, tek parti döneminde kadınların siya

sal örgütlenme yönündeki biricik girişimleri sona erdirilmiş oluyordu. Cum

huriyet rejimi, devlet desteğindeki feminizme bir alan açıyor, ama aynı za

manda onun parametrelerini tanımlayıp sınırlandırıyordu. Denetlenen yalnız

ca kadın hareketi değildi; işçi örgütleri ve diğer özerk kültürel dernekler vb. 

de kapatılmaktaydı. Bu tutum, farklı sınıf ve kesimlerin çıkarlarının varlığını 

reddeden ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni ulusun tek temsilcisi olarak gören tek 

parti rejiminin korporatist halkçılığı ile uyum içindeydi. Gene bu olgu da, 

hiçbir şekilde yalnızca Türkiye'ye özgü bir olgu değil, bağımsızlığını kaza

nan Üçüncü Dünya devletlerinin hemen tümünde rastlanan bir durumdur. Ör

neğin Mısır'da Nasır, kadınlara oy hakkını tanıdıktan sonra bütün feminist ör

gütleri kapatmış, Irak'ta da Kadınlar Federasyonu iktidardaki partinin bir ko

luna dönüştürülmüştü. 

Bu gelişmenin ötesinde, kadınların hukuksal durumlarını iyileştiren yeni 

medeni yasa da ataerkil maddeler taşıyordu. Türk Medeni Kanunu'na göre, 

örneğin, koca ailenin reisi ve resmi temsilcisidir (152. madde). Karı-kocanın 

nerede oturacağına karar veren kocadır (md. 154); kadın kocasınm soyadım 
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almak zorundadır vb. vb. Ancak, bu hukuksal maddelerden belki de daha 
önemli olan, evlilik içindeki iktidar yapısının ataerkil olmaya devam etmesi; 
yani aile içinde, hem formel hem de pratik olarak erkeğin egemenliğinin sür
mesidir. Kadınların, Kemalist pozisyonu içselleştirmelerinin en önemli so
nuçlarından biri, aile içinde ve 'daha genel olarak toplum içinde var olan top
lumsal cinsiyet ilişkilerinin kadınlar tarafından sorgulanmamış ve karşı çıkıl
mamış olmasıdır. Türk kültürü, erkek egemenliğini meşrulaştıran ataerkil de
ğerleri yücelten ve kadınları "kendi yerlerinde" tutan cinsel işbölümünü sor
gulamasız benimseyen bir kültürdür ve kolayca tahmin edilebileceği gibi "ka
dınların yeri", kadınların kendileri tarafından belirlenmiş değildir. 

Curnhuriyet'in ilanından dört yıl sonra, 1927'de, Kadınlar Birliği'nin yak
laşan seçimlerde kadın adaylar önereceği söylentileri dolaşmaktaydı. Gazete
ciler, Bağımsızlık Savaşı'nın önde gelen isimlerinden ve sonra da Meclis'in 
ilk kadın milletvekillerinden olan Naciye Elgün'e bu konuda ne düşündüğünü 
sorduklarında, şöyle cevap vermişti: 

"Neden mi kadın adaylar önermiyoruz? Çünkü yasa buna izin vermiyor. 
Dolayısıyla, henüz bizim zamanımız gelmedi. Hükümetimiz kadınların ha
kettiği her türlü haklan bize vermiştir; aslında hakettiğimizden bile fazlasını 
vermiştir." 

Bu cevap, erkek ideolojisinin kadınlar tarafından içselleştirilmesinin hü
zünlü bir örneğidir. Elgün, ataerkil ideolojiyi öylesine içselleştirip benimse
miştir ki, onun yasalarının ve sınırlarının ötesine geçilebileceği düşüncesini 
bile aklına getirmemektedir. Herhangi bir değişiklik yapılacaksa, buna yöne
tici erkek kadroların karar verip uygulaması, Elgün için sorgulanmaz bir du
rumdur. Bu da gösteriyor ki, erkeklerin önayak olduğu reformlar kadınların 
kurtuluşuna yardımcı olsa bile, onların özgürleşmelerini sağlamak için yeterli 
değildir (Kandiyoti). 

Ünlü yazar ve Türkiye'nin ilk kuşak feministlerinden Halide Edip, "ka
dınların kurtuluşunun, bir cinsiyet savaşının sonucu değil de, bir parti progra
mı sonucunda sağlanmış olması, büyük bir talihtir" diye yazıyordu. Ama ben
ce bu, kadınlar açısından, aynı zamanda bir talihsizlikti. Çünkü, olayların bu 
süreci, kadınların var olan ataerkil sistemi içselleştirip meşru görmelerine ve 
dolayısıyla kendi bağımsız bilinçlerini geliştirememelerine de yol açmıştı. 
Özgürce düşünebilen, kendi ayakları üzerinde durabilen ve kendi kendisini 
gerçekleştirebilen kadın bireyler yaratılması görevi, henüz tamamlanmamıştı. 
Ve bu görevin tamamlanması, ulusal ve modernist bir görünüm de almış olsa, 
Türk toplumundaki ataerkilliğin ciddi bir biçimde sorgulanıp sarsılması ger
çekleşmeden mümkün değildi. 

Kadınların görüş ufku ulusal ve kültürel çeşitli bağlılıklar, 1960 sonrasın
da ise sol -ama, hala ataerkil!- ideolojiler tarafından bulandırılmış olsa bile, 
bu görevin nihayet ciddi bir biçimde ele alındığına ilişkin belirtiler de vardır. 
Nitekim, 1980 sonrası feminizmi, yalnızca eşit haklar için mücadeleye giriş-
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mekle kalmamış, aynı zamanda kendi kendini tanımlama ve ataerkil sisteme 
meydan okuma görevini de üstlenmiştir. Bunun zorlu bir çaba olacağı açıktır, 
ama harcanan çabaya değeceği de açıktır! 
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KÜÇÜK FARK NE KADAR ÖNEMLİ? 

Politik Durum 

Brita Gulli 
Oslo/Norveç 

Norveç'te parlamentonun % 35'ini, bugün kadınlar oluşturmaktadır. 1969 yı
lında bu oran sadece % 10 idi. Seçme ve seçilme hakkını ise kadınlar 1913'te 
almışlardı! Durum yerel politikada da farklı değildi. Norveç ve diğer İskandi
nav ülkeleri, Batı A vrupa'da politikaya en yüksek oranda kadın katılımının 
olduğu ülkeler. Bu gelişme nasıl açıklanabilir ve kadınların toplumsal etkisi 
açısından ne gibi sonuçlan oldu? 

Norveç'teki demokratik gelenek, politikaya kadın katılımının artmasının 
önemli bir koşuludur. Üst sosyal sınıf üyeleri dışında (ki bu sınıf oldukça 
dardır), değişik toplumsal grupların (erkek) üyeleri uzun zamandır seçimle 
gelinen kurullara seçilme şansına sahiptiler. Yeni kadın hareketinden önce, 
1969'da büyük partiler daha fazla kadın seçilmesini hedefleyen bir kampanya 
başlattılar. Kadınların temsilden sayısal olarak adil bir pay almaları gerekliy
di . Zamanın politik sistemi bu eğilimi destekledi ve yeni kadın hareketi bu ta
lep için savaş vermek zorunda kalmadı. Politik sistemin bu desteği, diğer et
kenlerin yam sıra, 60'lı yıllarda yürütülen eşitlik tartışmalarının bir sonucuy
du. Yeni kadın hareketinin gelişmesi ile, kadınları her türlü politik görev için 
seçme zorunluluğu da arttı. Kadın hareketi kadın bilincini geliştirdiği gibi, 
parlamento ile yerel seçimler bağlamında iki yılda bir düzenlenen çeşitli 

kampanyalara katıldı. Bu kampanyalarda özellikle kuruluşu eskiye dayanan 
kadın kuruluşları etkinlik gösterdiler. Bu çalışmalar, birbirini etkileyerek bir 
dizi yeni gelişmelere yol açtı. 

1975 yılında Sosyalist Sol Parti kota kuralıyla, aday adaylarının% 40'ımn 
kadın olma zorunluluğunu getirdi. Birçok kişi için bu düzenleme, hem erkek
ler hem de kadınlar açısından ayrımcılık anlamına geliyordu! Buna rağmen, 
önce en büyük parti olan İşçi Partisi ve daha sonra diğer küçük partiler tara
fından adım adım bu düzenlemeye geçildi. Günümüzde, bütün partiler tara
fından kota kuralı kabul edilmemiş olsa da, partiler arası rekabet ve kadın 
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seçmenlerin ağırlığı gibi nedenlerle her parti, kadınları aday göstermektedir. 
Demek ki, kadınların tek tek kişiler olarak parlamentoya girmesi söz konusu 
olduğunda, rekabete dayalı parlamenter demokrasi iyi çalışmaktadır. Seçim
ler bağlamında kadınlara tanınan kota, artık hiç kimse için tartışılacak bir ko
nu değildir. Burada eklenmesi gereken önemli bir nokta, Norveç'te nisbi se
çim sisteminin uygulanmakta olmasıdır. Bu durum, eğer bir parti . ço_k k~çük 
değilse, aday adayları belirlenirken, kadın ve erkek adayların bırbırlerıyle, 
çok ender olarak rekabete girişmelerine yol açar. Bu tür rekabetler, çoğunluk
la kadının aleyhine sonuçlanmaktadır. Çünkü bir erkeği aday göstermek, se
çim sonucu yönünden, her zaman daha güvenlidir. 

Ekonomik ve Sosyal Durum 

1960'tan önce Norveç, göreceli olarak oldukça az sayıda kadının ücretli bir 
işte çalıştığı, bir "evkadım" toplumu olma özelliğindeydi. Son otuz yılda, bu 
durumda köklü bir değişme oldu. Kadınlar çoğunlukla kamu hizmetleri sek
töründe çalışmaktadırlar ve bu tür kadın işleri, aynı zamanda Norveç'in özel
likle 70'li yıllarda gelişen refah devletinin temelini oluşturmaktadır. Kadınla
rın işvereni devlettir ve aynı zamanda ailede ücretsiz olarak yaptıkları işler
den kurtaracak hizmetler söz konusu olduğunda, kadınlar devlete güvenirler. 
Ancak kamu hizmetlerindeki artış yetersiz bir düzeydedir. 

Zaman içinde, kadınlar belirli bir ekonomik bağımsızlığa eriştilerse de, 
çifte yük altına girme ve işgüçlerinin giderek sömürülmesi durumuyla karşı 
karşıya kaldılar. Bu durum, kadınların daha sık hastalanmasına ve dolayısıyla 
sosyal hizmetlere olan gereksinimlerinin daha da artmasına yol açtı. Uzun bir 
zaman dilimi içinde yürütülmüş araştırmalar, evli ya da bir kadınla birlikte 
yaşayan erkeklerin, önceki yıllarla karşılaştırıldığında, daha fazla evişi yap
madıklarını göstermiştir. Bu yüzden kadınlar çoğunlukla yarım gün çalış
maktadırlar. Kadın ve erkek ücretleri arasındaki kadın aleyhine farklılığın ya
nı sıra, yarım gün çalışma nedeniyle de kadınların gelirleri, erkeklerin geli
rinden daha azdır. Ayrıca, son büyük değişmelere rağmen (ya da belki bu de
ğişmeler yüzünden), Norveç ve İsveç ekonomileri, dünyada en fazla cins ay
rımı görülen ekonomik sistemlerdir. Diğer ülkelerde de gözlendiği gibi, top
lumsal statüsü en düşük işler, kadınlar tarafından yapılmaktadır. 

Kadının zayıf ekonomik durumunun beraberinde getirdiği politik sonuçlar 
da vardır: Norveç'te ekonomik çıkarlar, özellikle büyük işveren kuruluşları, po
litik yaşamda önemli bir rol oynar. İşveren kuruluşları , birçok kamu kurul ve 
komisyonları yoluyla, üç partili sistem adı verilen yöntem içinde, dolaysız bir 
şekilde devletle birlikte çalışırlar. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan bu 
korporativizm, sınıf savaşının kurumlaşmasına yol açtı. Kuruluşların, sadece 
erkekler tarafından değil, aynı zamanda kadınlar tarafından da temsil edilmesi 
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yönündeki devlet kararları, kadınların daha büyük sayıda temsiline yol açtı. 

Ama bu durum, kadın örgütlerinin, ya da tek tek kadınların çıkarlarının, söz ko

nusu iktidar odaklarına yansıtılması anlamına gelmedi. Sadece daha fazla sayı

da kadın temsilci oldu. Korporatif sistem tarafından savunulan çıkarlar, işveren 

ve işçi kuruluşlarınm, çiftçilerin ya da bunlara benzer grupların çıkarlarıdır. 

Bu büyük kuruluşların gücü öyl~ine artmıştır ki, bazı sosyal bilimciler, 

parlamento için "zayıflayan kurum" ifadesini kullanmakta ve kadınlann par

Jamentoya, ancak gücünü kaybettikten onra girme olanağı bulduklarına dik

kat çekmektedirler. Bu acaba bir tesadüf müdür? Kadınlar, sadece gücünü 

kaybetmekte olan kurumlara girme olanağı mı buluyorlar? Yok a erkekler bu 

kurumlardan ayrılırken, gücü de beraberlerinde mi götürüyorlar? Bu durum, 

kadınlar ve erkekler arasındaki genel güç dengesinin, temel yapının fazla de

ğişmediği anlamına gelecektir. Örgütlerin gücü hiç azalmadı. Günümüzde, 

üniversite öğrencilerinin % 51 'i kadmlardan oluşmakta. Ama profesör olmak 

bir kadın için hala çok güçtür. 
Kota düzenlemesinin ılımlı bir şekli olan, eşit uzmanlık derecesine sahip 

olma durumunda, kadının tercih edilmesi kararı uygulanmamaktadır. Tam 

tersine büyük bir ihtimalle bu düzenleme nedeniyle, erkeklerin egemen oldu

ğu komisyonlarda genel olarak, kadınların uzmanlıklarına değer verilmediği 

için, ayrımcılık daha da belirginleşmektedir. 

Toplumda neyin önemli olduğu sorusunun tanımında, medyanın önemi 

gittikçe artmaktadır ve medya hala erkeklerin hakimiyetinde bir alan olmayı 

ü.rdürmektedir. Başka yerlerde olduğu gibi Norveç'te de pornografi hızlı bir 

yayılma gösterdi ve kadınlara yönelik şiddet de artma eğiliminde. Görüldüğü 

gibi , kadınların durumu çok çelişkilidir. 

Kadın hareketinin birçok talebi kabul gördü; gördü, ama, biz ekonomik 

bağımsızlık istedik, bunun yerine çifte yük taşımak zorunda kaldık. Biz dev

letin şiddete maruz kalmış kadın sığınaklarına destek olmasını istedik, bunun 

yerine devlet kontrolü eşliğinde yardım aldık. Biz ücretsiz çocuk yuvaları ta

lebinde bulunduk, sınırlı çalışma aaıleri olan, pahalı çocuk yuvaları açıldı. 

Bu tanımlamalardan çıkarılacak sonuç, cinsler arasındaki temel iktidar 

ilişkilerinde bir değişme olmadığıdır. Norveç politikasında kadınlar iktidar 

sahibi değildir. Buna rağmen bazı değişmeleri gözlemek de olanaklıdır. 

Kamu Yaşamında Otorite Konumuna Gelen Kadınlar 

Bu değişikliklerden bazıları sembollerle ilişkilidir. Kadınlar, giderek daha 

büyük sayılarda varlıklarını gö termektedirler. Birkaç yıl boyunca, başbakan

lık görevini bir kadın yürüttüğünde, dört yaşındaki bir kız çocuğu annesine 

sorar: "Erkeklerin de başbakan olabileceği doğru mu?" Kendilerine hep er

kekleri örnek almamaları için, kadın kimliği açısından, kamu yaşamında ka-
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dınların da otorite konumuna gelmeleri çok önemlidir. Giderek daha fazla ka

dın b~anlıklarda ve üst kademe idareci görevine yükselme olanağı bulmak

tadır. Ozel sektörde bu gelişme daha yavaş olmaktadır. Bugün Norveç'te üç 

feminist parti yöneticisi vardır. 

Norveç'teki ve politikada kadın oranı yüksek diğer Kuzey Avrupa ülkele

rinde~i- birçok .kadın politikacı, daha fazla kadının politik yaşama katılmasıy

la polıtıkada bır üslup ve çalışma tarzı değişikliği olduğunu ifade etmektedir

ler. Ama aynı zamanda erkeklerin birbirini kayırmasının, sadece erkeklerin 

üye olduğu klüplerin ve kardeşlik andıyla birbirine bağlı grupların da sür

mekte olduğunu görmektedirler. Kadın politikacılar, kadın sorunu konusunda 

~onuş~a?ıkları sürece, kabul edildiklerini gözlemliyorlar. Kadınların sayıca 

onemlı bır azınlık oluşturdukları zamanda bile, feminist olmak kadın olmak

tan daha zordur. 

Bu durum doğal olarak, temel iktidar ilişkileri, özellikle önemli sorunları 

ve bu sorunların içeriğini tanımlayan ideolojik güçle yakından ilişkilidir. Fe

minizm ve bu bağlamda gündeme gelen cinslerarası çatışmalar, günümüzde 

geçerli olan parti sistemine ve gruplararası (sınıflararası vb.) çatışma ve uz

laşmalar bileşkesine dahil edilememekJ:edir. Tersine feminizm geleneksel sa

dakatları tehdit eder. Feminist talepleri savunmak, politik kariyer yapmak is

teyen ya da politikayı meslek olarak seçen bir kişi için engel anlamına gelir. 

Feminist çizgide çok az politik görüş ileri sürüliir. 

Yeni Bir Politik Gündem 

B~raya kad~r söylenenler politika gündeminin hiç değişmediği anlamına gel

mıyor. Tersıne, kamu yaşamındaki tartışmalara, bazı yeni konular eklendi: Ir

~a ~eçme, ensest, çocuk yuvaları, ailedeki yaşlı üyelere bakan veya çocuk ye

tıştıren kadınların emekli maaşlarının yükseltilmesi, ücretsiz evişinin değeri 

vb. ".',~cak b:1 çerçevede unutulmaması gereken nokta, değişen politika gün

demının, dogrudan kadınların seçimle gelinen kurumlarda daha güçlü biçim

~e tem~il edilmeleri ile değil, fakat genel toplumsal gelişme ile yakından ilgi

lı oldugudur. 1978'de kadının kendi kararıyla çocuk aldırma hakkı, kadın ha

reketinin uzun seneler süren, politik mücadelesinin sonucu olarak elde edildi. 

Bu konuyu, her zaman çocuk aldırmaya karşı olan, Hıristiyan grupların gen 

ve _ür~me teknolojisi ile ilgili olarak yaptıkları çalışmalar yeniden gündeme 

getırdı ve günümüzde kadınların kendi bedenleri üzerindeki karar yetkisi kı

sıtlanmaya çalışılmaktadır. 

Yetmişli ve seksenli yıllarda politikadaki kadın sayısı devamlı artarken, 

kadın hareketinin çalışmaları ve etkisi, seksenli yıllarda azalmaya başladı. Bu 

nedenle kadın politikacıların çalışma alanı da sınırlandı. Seksenli yıllarda ka

dın hareketinde gözle görülür bir kurumlaşma oldu. 
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Artan Temsil: Büyüyen Tehlike mi? 

İktidar sorunuyla ilgili başka önemli bir konu da, birçok pol~tika~ı ~~?ı~- tara

fından öne sürülen, politik kurullarda az sayıda kadın temsıl edıldıgı surece, 

fazla bir sorun çıkmadığı yollu düşüncedir. !3una karşıl~~ çok ~a?da kadın 

gerçek bir tehlike teşkil etmekte ve kadınların artan temsılıyle bırlıkte sorun-

lar da büyümektedir. . . . 

Belki Norveç'te biz şimdi bu duruma doğru yol alma_kt~yız. ~ncak ıktı

dar ilişkilerini değerlendirmek ve ölçmek her zaman ~or_ bır ış ol?.u.~undan b_u 

konuda kesin bir şey söylenemez. Aynca kadınların ıktıdannı kotulemek,_t~

pik bir patriyarkal yaklaşımdır. Ama benim gibi_d~ruma dışaı:ıdan bvakan bırı

sine göre, çok az sayıda politikacı kadının, femınıst hed~?,en oldugu açık_tır. 

Politikacı kadınların pek azı feminist ve erkek egemenlıgıne karşı ~Isa ?ıle, 

gene de birkaç böyle düşünen kadın olmalıydı. Bu muhal~f~t _grub~ ~ımdı ne

reye gitti? Kadınlar bu inançlarını kamuya açıklama v_e duşuucelerını u~_gul~

maya koyma konusunda kendi kendilerine engel mı oluyorlar? Bu tur bır 

kendi kendine konulan sansür nasıl bir baskı sonuc~ ortaya çıkıyor? Kadınlar 

kamusal alanda, iktidarlarını kullanmaktan genellikle kaçınıyorlar mı? . 

Kadınların çekingenliklerine getirilebilecek olası açıklama~ardan bır ta~ 

nesi kadınlar ve erkekler arasında hala büyük farklar bulunan bır toplum~a~ı 

eşitlik ideolojisine göre, erkek ve kadın kimliklerinin nasıl yenid~n ~r~tildığı
dir. Patriyarkal bir toplumun önde gelen kuralı, _k~dı?}~rı~ k-~~-dı~~~nı erkek
lere tabi kılmasıdır. Yeni eşitlik ideolojisi ise eşıtsızlıgın ustu ortulu kal~ası_~ 

nı talep etmektedir. Kadınlar ezilmişliklerini saklamak zorundadırlar, _çunku 

erkek kimliğini korumak da onların işidir. Ve bugün Norv~ç'te ha?gı (~?
dem) erkek, şoven bir maço olarak tanınmak ister! Kadınlar ışte bu ıdeoloJik 

ortamda var olan cins farklılıklarını saklamak çabasındadırlar. 

Bu ~ok genel sosyo-psikolojik tanım, birçoğumuz için hiç olmazsa arası
ra geçerlidir. yüzde 35'lik bir azınlık i~e'. ç~şitli nedenlerden dolayı kad~n~n 

ikincil durumunu açıkça söyleyemez. Ikincıl durumda olmak, pazarlık ıçı~ 

iyi bir başlangıç değildir. "Onlardan (erkeklerden) biri ol~ak" olumlu yönlen 

de olan bir durumdur. Aynca doğal olarak, erkeklerden hıç de farklı davran

mayan, kariyer politikacısı kadınlar da vardır! 

Parti Sistemi Kadınlararası Koalisyonları Engeller 

Diğer engeller, parti sistemiyle bağlantılıdır. Dışard~n _bakıldığında,_ anlaş

mazlık konuları önemsiz gibi görünse de, Norveç partılen, arala~n?~ mesa

feyi korumaya özel önem gösterirler. Belki de bu yüzden, partı ıçı sadakat 
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çok kuvvetlidir. Kadınlar ise, kabul edilmek için bu kurallara gereğinden faz

la uymaktadırlar. Politikada sayılan gittikçe artmasına rağmen, kadınların ne

den çok ender olarak partilerüstü bir koalisyon kurabildiklerinin sebeplerin
den biri de budur. 

Ücretsiz Evişi Yapan Kadınların Emekli Maaşı Hakkı: 
Partilerüstü Anlaşmaya Bir Örnek: 

Aile kurumu içinde yaptıkları ücretsiz evişi (kadın işi) nedeniyle, kadınlar 
sosyal sigortalardan emekli maaşı alamıyorlar. En acil ihtiyaçları karşılayabi
len ve herkesin hak kazandığı taban emekli maaşı haricindeki emekli maaşla
rı, gelir durumuna göre tespit edilir. Bu da taban maaş sınırını aşan emekli 

maaşı almak isteyen bir kişinin, ya kendisinin ücretli çalışmış olmasını, ya da 

ücretli çalışmış bir eşe sahip olmasını gerektirir. Sadece ev kadını olarak ça

lışmış kadınlar ise, ancak taban emekli maaşı almaktadırlar. Aynı durum, ya

nın gün çalışmış kadınlar için de söz konusudur (bu tür çalışma, birçok kadın 
için ücretli ve ücretsiz iki işi birlikte yürütmenin yegane olanağıdır). Sonuçta, 

kadınlar ödedikleri vergileri hiçbir şekilde geri alamamaktadırlar. 
Parlamentoda temsil edilen birçok parti ve dolayısıyla bu partilerdeki ka

dın ve erkekler, bu konuda alınması planlanan kararlar doğrultusunda, emekli 

maaşı sisteminde ücretsiz evişinin ücretli iş olarak kabul görmesi konusunda 

oy kullandılar. Bu da kadınların taban emekli maaşlarının yükseltilmesine 

yol açtı. Doğal olarak bu gelişme ücret karşılığı evişi anlamına gelmiyordu, 

ama sosyal devlet, kadının ücretsiz olarak yaptığı evişini sadece güzel laflarla 

değil, parayla belli bir şekilde değerlendirmiş oluyordu. Bu karar, değişik 
partilerdeki çeşitli ideolojik eğilimler tarafından farklı nedenlerle desteklen

di. Hıristiyan ya da burjuva partileri evkadınını desteklerken, kadın hareketi

nin feminist etkisi de kadın işinin değerini yükseltici bir etki yaptı. 
Sadece İlerici Parti (Progressive Party) kadınJar için daha fazla hak talep

lerine karşı bir tutum içindedir. Hedefi, serbest pazar ekonomisi olan bu sağ 
kanat partisi, genel olarak kadınlara yönelik özel tedbirlere karşı çıkmaktadır. 
Bu partinin seçmenleri genç erkeklerden oluşurken, kadınlar sol partilere oy 

vermektedirler. Bu, Norveç ve diğer İskandinav ülkelerinde görülen yeni ve 

ilgi çekici bir kutuplaşmadır. Uzun vadeli etkilerini kestirmek için zaman he

nüz erkendir. 1988 sonbaharındaki parlamento seçimlerinde İlerici Parti 125 

kişilik meclise 24 milletvekili ile girdi. Fakat reformları engellemeyi başara
madı. 
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Bekar Babalara Daha Fazla Hak Tanınmasına Karşı Muhalefet: 

Kadınların Partilerüstü Koalisyonuna İkinci Bir Örnek: 

Bekar babalar, seksenli yıllarda düzenli biçimde yeni haklar elde ettiler. 

Cinslere eşit davranışın kurumlaştırılması bu gelişmeye yardım etti. Bekar 

babalar, kanun karşısında evli babalarla eşit seviyeye getirildi. Burada, gittik

çe artan nikahlanmadan beraber yaşama eğilimi göz önünde bulundurularak, 

evli ve bekar herkese eşit davranılmasını öngören ideoloji et:Kili oldu. Yet

mişli yıllarda gittikçe artan sayıda kadın, ücretli bir işte çalışmaya başladığın

da bu beraberinde, nikahlanmadan beraber yaşama. eğilimini de getirmişti. 

Feminist gruplar, yukarıda anılan yasa değişmelerini eleştirdiler. Çünkü böy

lesi eşitlik önlemleri, anne olan kadınların aleyhinde oluyordu. Feministler 

aslında, eşitlik ideolojisini eleştirmiş ve kadınlar sık sık güçsüz duruma düş

tüklerinden dolayı, cinslere farklı davranılmasını önermişlerdi. 

Önceleri çocuğun velayetini yalnız bekar anne alabilirdi. 1981 yılında çı

karılan yeni bir yasa, kadının kabulü halinde, anne ve baba için ortak velayet 

hakkına olanak tanıdı. Son yıllarda bekar babalar da çocuğun velayetini al

mak için mahkemeye başvuruda bulunabiliyorlar. Evli ve bekar babaların eşit 

muamele görmesi 1990 yılında yeni bir yasa maddesi ile bir adım daha .ileri

ye götürülerek, anne ve çocukla hiç beraber yaşamamış bekar babaya da oto

matik olarak çocuğu ziyaret hakkı tanıdı. Bu tür bir yasa teklifi seksenli yıl

larda parlamentoya sunulmuş, ancak çoğunluğa sağlayamamıştı. Şimdi ise 

kabul ediliyordu. Şimdi prensip olarak Norveç'te, hamile kalan bir kadm, ha

mile kaldığı erkekten ayrılsa da, bir sene sonra bu kişi yeniden ortaya çıkıp, 

çocuğu ziyaret hakkı olduğunu ileri sürebilir. Eğer kadın erkeğin ziyaret hak

kını iptal ettirmek isterse, mahkemeye gitmesi gerekir. Feminist el~ştiricıler, 

bu durumda kadınların çocukları üzerinde hakları değil, sadece ödevleri bu

lunduğunu ileri sürerek, aynı durumun artık erkeklere de uygulanmasını talep 

ediyorlar. Parlamentonun böyle bir karan almasında nelerin rol oynadığı ve 

özellikle o sırada, azınlık hükümeti olan İşçi Partisi kadınlarının, neden bu 

politikayı destekledikleri sorusu akla gelebilir. Gazetelerde bu konuda çok 

aceleci davranıldığı ve yeterli bilgilendirmenin olmadığı yazılmaktaydı! 

Öte yandan dört ayn partiden dört kadın milletvekili (Sosyalist Sol, Hı

ristiyan Halk Partisi, Tarım Partisi ve Tutucu Parti) bu reforma karşı oldukla

nnı "bu yasa çocuk sahibi olmak isteyen ama erkeklerle birlikte olmak iste

meyen kadınlara karşı bir yasadır" bildirisiyle kamuoyuna açıkladılar. Bu, 

kamuoyuna yönelen radikal bir açıklamaydı. Yasanın ~arlament~d~n çıkm~

sını engelleyecek çabalar da oldu. Fakat, bükümetteki Işçi Partisı'nın tek bır 

kadın üyesi bile bu tür girişimlere katılmadı. 

Verilen bu örnek, özellikle yönetici elit grubun bir parçası olduklarında, 
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k~dınlar için,_ erkeklerin çıkarlarına karşı çalışmanın ne kadar zor olduğunu 

~~stermektedır. Bu aynca, son derece cinsiyete dayalı bir konudur ve evlilik 

ıçınde veya dışında cinsler arası çatışm~lanri nasıl farklılaştığını gösterir. 

Cinslerarası Sorunlarla Örtüşen Diğer Sorunlar: 

Kuşaklararası Sorunlar 

Politik yaşamda cinslerarası sorunlarla örtüşen pek çok başka sorun vardır. 

~-u'. durumu daha da karmaşıkl~~tırmakta ve kadınlararası partilerüstü işbirli

~ı?ı olan~ d~şı yapmaktadır. Orneğin, annelik izninin uzatılması (erkekler 

ıçın de bu ıznı ~~llanma olanağı vardır ama devletin bu süre için ödediği üc

ret, ~adının gelınne göre hesaplanmaktadır) ve bu konudaki şartların düzeltil

~e~~ ko_n~suyla, parlam:ntodaki genç kadın ve erkeklerin ilgilenecekleri dü

şunulebılır. Bu talepler ıse daha ileri yaşlardaki kadınlar ve ev kadınlarının 

emekli maaşlarının yükseltilmesi talepleriyle çelişebilir. Bu kadınlar "eski 

sistem"de yaşadılar ve ücretli bir işte hiç çalışmadılar ama buna rağmen son 

derece gerekli işler yaptılar. 

Ücretli bir işte çalışan ve annelik izni kullanarı kadınlar doğumdan sonra 

sadece küçük bir miktar para yardımı alan ev kadınlan arasındaki sorun da' 

buna be~z:r bir çelişkidir. ~urada gene kadınların aile içinde yaptıkları işi'. 

g~rçek bır ış saymayan (belki de sadece sevgidir?) patriyarkal düşünce etkili

dır ~~ bu~a gö~e kad_ınl~a ücret ödenmesi gereksizdir. Kadınlar objektif ola

r~ ucretlı ve ucretsız ışın eşit tutulması konusunda anlaşsalar da, subjektif 

duzeyde kabul görecek politik bir ortaklık bulmak çok güçtür. Kadınların bir

çoğu g~n?müzde hem evde, hem de iş piyasasında çalışsa ve geleneksel ev 

kadını tıpı ortadan kaybolsa da herkesi uzlaştırmak olanaksızdır. 

Ka~ınlar arasındaki sorunlara bir de geleneksel parti ideolojileri ekJen

mekte~ır. Genelde sol partiler kamusal paraların annelik izni veya devletin 

kurdugu çocuk yuvalarına ayrılmasına, burjuva partilerinden daha yatkındır

lar. Bu geleneksel parti ideolojileri, kadınların partilerüstü düzeyde birlikte 

çalışmasını engellemektedir. Tutucu Parti'deki kadınların kamusal hizmetle

rin yaygın_laştırılması için erkeklerden destek bulmaları daha zordur (çocuk 

yuvalan, Norveç'te geleneksel olarak kamu kuruluşlarıdır). Güçlü bir sadakat 

duygusu ile partiye bağlılık, belki de, kadınlar arasında erkekler arasında ol

duğundan daha fazladır. 

Son Durum 

Politikacıların kamu sektörünün büyümesini sınırlamaları ile durum daha da 

zorlaşmaktadır. Bu gelişme özellikle bu hizmetleri kull~nan onlar olduğu 
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ıçın, kadınları daha çok etkilemektedir. Oslo'?aki bazı hastanelerde yet~rli 
personel olmadığından, hastaların beslenmelen ya.kınları tarafından org~nıze 
edilmektedir. Son senelerde, serbest pazar ekonomisinin gücüne ol~n ınanç 
artmakta. Bu nedenle, kamu sektörünün genişlemesi engell~nmektedır. 

Hükümet Norveç ekonomisini kriz içinde bir ekonomı ve Norveç toplu
munu da fakJr bir toplum olarak tanımlamaktadır. A tında, ülke d~1a önce 
hiç olmadığı kadar zengindir ve büyük miktarlarda kamu reze~vlen bulu_?
maktadır. Geleneksel ekonomik düşünce, hammaddeye çok ba?1m_lı oldugu 
için, ihraç mallan endüstrisinin modernize edilmesin! ö?e~r ve ıle~- te~~olo
jiye önem verir. Fa.kat pazar güçlerine yaslanma yenı ~-•r ıhraç endustrı~! ya
ratabilir mi sorusu henüz cevaplandırılmamıştır ve bugune ka~~ da ~~n~z b_u 
yönde bir gelişme olmamıştır. Ekonominin istenen yö~d~ d~g~~mesı ıçı~ bır 
kamu yatırım politikasına ihtiyacımız vardır. A~ca.k gunumuzun pazar ıdeo-
lojisi, bu yönde atılacak adımlan engellemektedır. .. . . 

öte yandan, bir bütün olarak sistem için, ka?ının evde_ yapt_ı~ı ucretsız ı~
leri göz önünde bulunduran, feminist temelde bu- ekono~ı po~,t~kası gere~l!
dir. Aynı sekilde, ülke içi pazar, ihraç pazarları kadar onemhdır. Buna ıag
men günü~üzde poli.tik talepler, ulu lararası ~azarda ' '.diğer ülkelerle rekabet 
zorunluluğu" konusu hatırlatılarak engellenebılme~t~dı~ . • U 

Kamu sektöründe yapılan tasarruflar yüksek bır ışsızlıge yol açtı. Gazet~-
ler her gün tasarruf tedbirleri ve bunun hastalar ve osyal rardıma muhtaç kı
şiler üzerindel<l etkileriyle ilgili haberlerle doludur. Re mı kuru~l_arın propa
gandalarına artık kolayca aldamlmaması için kadın, erkek, p~htıkacı ya da 
politikacı olmayan her türlü in anı hedefleyen, sosyal_ ek~n~mı, kavramlar ve 
politikalar konusunda çok geniş bir bilinç yükseltme ıne ıhtıyacımız vardır. 
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1980'lerde Geleneksel ve Modern 

Kadın Hareketleri Arasındaki İlişkiler 

Truus Ophuysen 
Utrecht-Hollanda 

Önce kendimi tanıtmak istiyorum. Hollanda Ekonomik Bağımsızlık İçin Ka
dın Forumu'na yeni gelen bir kadroda, kısa süredir, uluslararası ve de özellik
le Avrupa içi çalışmaları koordine etmekteyim. Daha önce Hollanda kadın 
hareketinin övünç kaynağı olan, bir kadın meslek eğitimi merkezinde yöneti
ci yardımcılığı yapıyordum. Aynca gönüllü olarak sendikanın kadın grupla
rında ve Hollanda Ekonomik Bağımsızlık Forumu'nda çalışıyorum. Son yıl
larda özellikle bu forumun Avrupa ilişkilerini kurma konusu ile ilgilendim. 

Konuşmamda son on yıl içindeki Hollanda kadın hareketinin, önemli ba
zı özellikleri üzerinde durmak istiyorum. Bu bağlamda, kadın hareketinin çe
şitli parçaları arasındaki ilişkiler, son derece önemlidir. 

Ben bir bilim kadını ve kadın araşurmaları uzmanı değilim. Son yıllarda 
teori ile uğraşmak için az zamanım oldu. Burada anlatacaklarım kendi dene
yimlerime dayanmaktadır. Kişisel olarak kendimi 1978'lerden bu yana kadın 
hareketinin bir parçası olarak görüyorum. 

Özerklik (Otonomi) 

Önce hemen belirtmek gerekir ki, özerklik artık üzerinde tartışılan bir konu de
ğildir. 70'li yıllarda durum başkaydı. O zamanlar özerklik erkeklere ve topluma 
karşı olmak anlamını içeriyordu ve kadın hareketi, tanımı gereği özerkti. Ben 
kadm hareketine katıldığımda ise, bu durumda bir değişme başlamıştı . Artık 
genel bir kadın hareketi vardı ve hareketin içinde özerk ve girişimci gruplar bu
lunuyorlardı. Değişik politik görüşler ve kültür farklılıkla□ yanında, tiyatro, 
kadın lokantaları, müzik ya da festivaller gibi nedenlerle gruplar arasında yo
ğun bir ilişki de oluyordu. Hepimiz, renkJi bir hareketin parçasıydık. Ben o sıra
da sendikanın radikal bir kadın grubunda çalışmak.taydım. Çifte strateji adı ve
rilen bir yol takip ediyorduk. Hem kadın hareketinin bir parçasıydık, hem de 
sendikanın. Aynı süreç içinde, özerk bir kadın sendikası da kurulmuştu ve biz o 
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gruba katılma ya da sendikada kalma tartışmaları yapıyorduk . Şimdi on yıl son
ra, benim içinde yer aldığım gruptan bazı kadınlar, sendikada yüksek mevkile
re geldiler. Ancak, kendilerini bal! kadın hareketinin bir parçası olarak görme
leri, on derece olumlu. Kadın sendikası çok yaşamadı ve ayrıca üzücü bir ge
lişme ama, artık Hollanda'da kadın lokantaları ve festivaller de yok. 

Bu gelişmelerden bir sonuç çıkarmak istemiyorum. Fakat, açık olan, 80'li 
yılların başında değişik bir on yılın başlaması ve ben, bu on yıllık kadın hare
ketinin gelişmesini, en önemli noktalar olan kadın hareketinin, kurumlaşması 
ve hareketin çeşitli parçalan arasındaki ilişkiler bağlamında ele almak isti
yorum. 

İlişkiler konusunda stratejik bir örnek olarak, değişik kökenlere sahip 
grupların birlikte. çalışmasına model teşkil eden, Hollanda Ekonomik Bağım
sızlık Forumu'ndaki kadınların deneyimlerini ve daha sonra da Avrupa çapın
daki kendi deneyimlerimi anlatmak istiyorum. Gözlemlerim, Avrupa'daki di
ğer kadın hareketlerinin Hollanda hareketine benzer yönde geliştiği yolunda. 

Hollanda Kadın Hareketinin Özellikleri 

Seksenli yılların kadın hareketi çok yaygındı (bir dereceye kadar halen yay
gınlığı devam etmekte de denebilir); toplumun tüm kesimlerinde, feminist 
kadınlarla karşılaşıyorduk . Halen de karşılaşmaktayız. Ama seksenli yıllarda, 
kadınların yaptıkları eylemlerin yapısı değişmeye başladı. Kadın kurumları 
ve proje lerinin geliştirilmesi için pek çok çaba harcandı. Eylem grupları, pa
raca desteklenen projelere dönüşürken, kadınlar ise profesyonelleştiler. Çalış
malar ortak (çelişkili) ideolojiler alanında yoğunlaşmak yerine özgül sorunla
ra yöneldi. Kökleri feminizmin ilk yıllarında olmayan yeni bir kadın kuşağı, 
yeni kurumlarda işlere girdi. Bu da profesyonelleşme eğilimini artırdı. 

Feminist Düşüncenin Yaygınlaşması 

Kadın hareketi ve kadın haklarıyla ilgili düşünceler Hollanda'da oldukça yay
gındır. Firmaların ve sendikaların idareci kadrolarında, bakanlıklarda, politi
kada ve her semt merkezinde feministlere rastlanır. Aşırı sağcılar haricinde, 
her partinin, az çok aktif bir kadın grubu vardır. 

Yerel kadın gruplarının önemi de çok büyüktür. Önce bilinç yükseltme 
grupları kuruldu, daha sonra kadın evleri ve kadın fi rmala rı kurulma ı için 
çaJ ı ş malar yaptılar. Daha sonra yerel idarelerde, kadın bağımsızlığı politika
ım baş lattılar. O zaman ların aktif kadın larından, biL"çoğu bugün kent mecli. i, 

hatta "Alderman"* görevini yürütmektedir. 

* Alderman: Kadın-erkek eşitli ğini denetleyen mü fettiş. 
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Bu gelişmelerle büyük bir güç birikimi sağlandı. Özellikle 70'li yıllarda 
eşitlik konusundaki tartışmalar erkek ve kadın arasındaki güç dağılımına kar
şı yürütülürken, 80'li yılların Hollanda feminizminde, bu fark artık önemsen
mez oldu. 

Kadının toplumdaki yeri ile ilgili bazı genel düşüncelerden başka, aslın
da sistematik bir ideoloji de yoktu. Ama bu kadarı bile, belli bir zaman süresi 
içinde, kadın mücadelesinin birlikteliği ve değişimin gerekliliği duygusunu 
yaratmaya yetiyordu. 

Uygulamada bu güç, yerel ve ulusal düzeyde çeşitli alanlarda kadın pro
jeleri geliştirme ve kadın kurumlan kurma yönünde kullanıldı. Karar verme 
yetkisi olan politikacılar kadın sorunlarına sıcak baktıklarından ve aynı za
manda kadınlan politik bir güç olarak gördüklerinden, bu strateji oldukça ba
şarılı oldu. 

Politik Güç ve Devlet Finansmanı Sonucu Kurumlaşma 

Kurumlaşma süreci 80'li yılların başında, özellikle 1982'de başladı. Yerel dü
zeyde kadın atölyeleri, kadınlara bireysel yardım yapan örgütler, kadınlar 
için meslek eğitimi merkezleri, cinsel şiddete karşı imdat telefonları, işyerle
rindeki otomasyona ayak uydurmak için merkezler, kadın ve hukuk, kadın ve 
konut, üniversitelerin kadın araştırma merkezleri gibi yapılar oluşturuldu . 

Kadınlar, bazen zorlu bir mücadele vermek ve yoğun lobi çalışmaları 
yapmak zorunda kalıyorlardı. Fakat sonunda birçok yerel proje ile bölgesel 
ve ulusal bir altyapı oluştu. İşte kadın hareketinin günümüzdeki mozaik biçi
mindeki görünümünü bu süreç sağladı. 

Bu grup ve örgütler, belli bir ideoloji ya da politika temelinde kurulmuş ol
mayıp belirli konularla uğraştıklarından, genelde birbirlerinden bağımsız çalış
maktadırlar. Çalışmalar günlük işlerin yapılması biçiminde sürdürülmektedir. 

Bu durum kadın hareketinde belli bir zayıflamaya da yol açtı. Her kadın, 
kendi alanında çok çalışıyor, fakat alanlar birbirinden görece kopuktur. Sek
senli yılların ikinci yansında ortak ideoloji kaybolmasa da, eskisine göre hay
li zayıflamıştır. 

Hükümet Politikası: Vermek ve Almak 

Kurumlaşma süreci hükümet politikasıyla desteklendi. Bir taraftan, ücretli 
çalışma yaşamına ara vermiş kadınlan yeniden iş yaşamına dahil etmeyi des
tekleyen proje örneğinde olduğu gibi, kadınlara yönelik olumlu ve kararlı bir 
politika izleniyordu. Yeni girişim gruplarına paralar ayrıldı. Devlet kurumları 
içinde de, Kadın Bağımsızlığı Politikatiı Koordinasyon Kurulu ve Kadın Ba-
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ğımsızlığı Kurulu gibi daireler kuruldu. Eski kuşak feministlerden bazıları 
devlet memuru oldular. Bütün bunların sonucu kucak dolusu iyi niyetti. 

Fakat öte yandan, politik olarak hiç gelişme kaydedilemedi. Vergi ve 
sosyal sigortalar sisteminde, vergi indirimi yalnız aileyi geçindirmekle yü
kümlü kişiye tanındı. Bu gelişme, kadınların ücretli bir işte çalışmalarının 
önünde bir engel teşkil ediyordu. "Eşit kötü durum da, eşitliktir" düşüncesi 
doğrultusunda, uluslararası eşitlik anlaşmaları sınırlı bir şekilde uygulandı. 
Hollanda kadın hareketinin ana konulan ile ilgili hiçbir gelişme olmadı. Ör
neğin çalışma saatlerinin azaltılması yönünde hiç ilerleme sağlanamadı. Bu 
da hükümet politikasının 80'li yılların ikinci yarısındaki çelişkisini göster
mektedir ve Hollanda kadın politikasının bir işaretidir. Peki bu durum nasıl 
açıklanabilir? İşin mali yanı bir tarafa bırakılırsa, kadının yeri evidir doğrul
tusundaki kökleşmiş düşüncenin, hala geçerliliğini koruduğu söylenebilir. 

Profesyonelliğin Gelişmesi 

Para yardımı almak için, kadınlar pazarlık etmek zorundadırlar. Belki tama
men idealist düşüncelerle, ücretli çalışma yaşamına ara vermiş kadınlan , ye
niden iş yaşamına dahil edecek bir kadın okulu kurmak olanaklıdır. Ama bu 
kurumun ayakta kalabilmesi için mesleğinin uzmanı öğretmenlere, idarecilik 
beceresine, modem gereçlere gereksinim vardır. Süreklilik şarttır. Erkek ege
men kurumlarla rekabet edebilmek için, onlardan daha iyi olmalıdırlar. Femi
nizm, ya da kadınların daha kötü şanslara sahip olmasından doğan hınç, bir
takım şeyleri harekete geçirebilir, ama belli bir süreden sonra başlananlan ya
şatmaya yetmez. 

Şimdi yeni ve daha genç kadınlar aramıza katılıyorlar. Bu kadınlar, kadın 
araştırmalarını ders planının bir parçası olarak kabul ettirmek için, mücadele 
vermek zorunda kalmadılar. Bu derslere girdiler ve bu derslerin varlığını ola
ğan bir durum olarak görüyorlar. Kadınlar için atölyeler kurmuyorlar, ama 
öte yandan belki de son derece iyi birer uzman danışman veya eğitimci ola
rak yetişmişlerdir. Profesyonelleşme eğilimi daldan dala değişse de, profes
yonelleşmeyi sağlayan mekanizma son derece iyi çalışmakta. Kadın ve iş, ka
dın ve gelir ya da kadınlara yardım gibi konularda profesyonelleşme oldukça 
yüksek bir orandayken, hala bir hareket özelliği taşımakta olan kadın ve barış 
gibi bir alandaki aktif çalışan kadınlar arasında düşüktür. Cinsel şiddete karşı 
yürütülen mücadele çerçevesinde oluşan bazı projeler de sürekli olamadılar. 

Eski bazı özerk projeler ve kooperatifler, ancak ticari şirketlere dönüşe
rek ayakta kalabildiler. Bunlardan bazıları, örneğin "Mama Cash", bazı zen
gin feministlerin mirasıyla kurulan özel bir fondan parasal yardımla destek
lendi. "Mama Cash", Hollanda kadın hareketinin zenginlik düzeyine iyi bir 
örnektir. 
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HOLLANDA KADIN HAREKETi 

Geleneksel Kuruluşlar: Hiilô, Güçlüdürler! 

Şu ana kadar, Hollanda'daki yeni kadın hareketini anlattım. Ama bunun yanı 
sıra yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde geleneksel yapılara dayanan kadın ör
gütleri altyapısı da hala ayaktadır. Bunlar çoğunlukla dini bir kökene daya
nan kuruluşlar ya da kırsal yörelerdeki kadın kuruluşlarıdır. Bu kuruluşlarda, 
profesyonelleşme oldukça düşük, ama kurumlaşma yüksek bir düzeydedir. 

Söz konusu kuruluşların, üyelerinin birçoğunu kaybetmelerine rağmen, 
dağılma durumuna geldikleri söylenemez. Kadının yerinin evi olduğu konu
sundaki geleneksel görüş bugün de geçerli olmasına rağmen, bu kuruluşların 
yeni kadın sorunlarıyla ilgilendikleri görülür. Bu değişiklik, -örneğin eğitim 
programları için saptadıkları konulara yansımaktadır. 

Tabanda çalışan kadınlarla karşılaştırıldığında, bu kuruluşların yukarı ka
demelerindeki kadınların, kadın hareketinin düşüncelerinden daha fazla etki
lendikleri görülür. Feminist tartışma ve düşüncelerle karşılaştıktan sonra, fe
minist düşünce tarzından çok çabuk etkilenen, çeşitli kuruluşlarda çalışan bir
çok kadın tanıyorum . Nitekim bu kuruluşların kadın sorunlarıyla ilgilenmesi 
açısından bu kadınlar bir köprü rolü oynadılar. 

Böylece şöyle bir durum ortaya çıktı: Şüphesiz bu kadınlarla feministler 
arasında ideolojik bir uçurum vardır ve devam edecektir, ama, her konuda ol
masa da, belirli konularda, ortak çalışma ve fikir alışverişi olanağının varlığı 
da açıktır. Bu gelişmeye, özetle aşağıdaki şu faktörler neden olmuştur: 

- Hollanda'daki yeni kadın hareketinin ve kadın kurumlarının göreceli 
pragmatik tutumları. 

- Yetmişli ve seksenli yılların başından itibaren kadın hareketinin üretti
ği düşüncelerin ve kadın haklarının geniş çapta yayılması. 

- Geleneksel kadın kuruluşlarının yukarı kademelerinde çalışan kadınla
rın oynadıkları köprü rolü. 

Bunlara bir faktör daha eklenebilir: Hollanda'da genel olarak bir "danış
ma kültürü" vardır. Danışma (ya da fikir alışverişi) politik ve ekonomik yaşa
mın önde gelen özelliklerinden birisidir. Grev istatistiklerine bakarsak, Hol
landa en alt sıralarda yer almaktadır. Koalisyon hükümetlerinin uzun bir ge
leneği vardır. Kadınlar politika oyununu oynayabilmek içim koalisyon yap
mak ve lobi politikası içine girmek zorundadırlar. 

İş~irliği ve karşılıklı ilişkilere örnek olması açısından "Ekonomik Bağım
sızlık için Forum" çalışmalarını anlatmak istiyorum. İşbirliği yapmaya ola
nak tanıyacak en önemli alanlardan birisi, kadınların ekonomik bağımsızlığı
nı destekleme konusuydu. 1982 yılında, sosyal sigorta sistemini yeniden dü
zenleme çalışmaları başlamıştı. Bu düzenlemenin, kadın haklan açısından, 
kişisel destek yolunda hiçbir olumlu gelişme getirmeyeceği belliydi. Bu bek-
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lenti, harekete geçmek için bir neden oldu. 
Ortak hedef, ekonomik bağımsızlıktı. Bu kavram, her erkek ve kadın, ya

şam tarzından bağımsız olarak, geçimini kendi sağlayabilir, meslek yaşamı

nın ve ev işlerinin gerektirdiği zorunlulukları bağdaştırabilir, anlamını içer

mekteydi. 
Başlangıç çalışmalarından itibaren aşağıda sayılan çeşitli grupların katıl

dığı forum, 1982 yılında kuruldu: 
- Siyasi partilerin kadın grupları. Hıristiyan Demokrat Partisi dahil, bü

tün büyük partiler katılmışlardı. 
- Tek tek sendika kuruluşlarının ve Sendikalar Birliği'nin kadın grupları. 

- Sosyal yardıma muhtaç kadınlar grubu, siyah kadınlar ve göçmen ka-

dınlar grubu gibi, çeşitli çıkar grupları. 
- Modem kadın hareketi kuruluşlar: Kadın atölyeleri ulus_al koordinasyo

nu ya da ulusal kadın haklan ombudu sorumlusu gibi. 
- Ortak çatısı altında birçok kadın kuruluşunu toplayan Hollanda Kadın 

Konseyi ve uzun zamandan beri varlığını sürdüren Ulusal Kadın Birliği ya da 

Üniversiteli Kadınlar gibi diğer kadın kuruluşları. 
Forumun en önde gelen hedefi, Hollanda'daki politik kararları alan kişile

ri etkileyerek, kadınların ekonomik bağımsızlığını gündemde tutmaktı. Bu

nun için bilgi aktarımı ve fikir alışverişi çalışmaları yapıldı. Yukarıda tanım

lanan bir çeşitliliği içinde barındıran bir grup için, bu çalışma şeklinin kolay 

olduğu söylenemez. Hedef, her üyenin tatmin olacağı, ortak bir tavır benim

senmesiydi. Aynca bir de "Ladies Agreement" (Hanımlararası Anlaşma) ku

ralımız vardı: Bir kuruluş, kendini belli bir tavrın savunucusu göremiyor ya 

da görmek istemiyorsa, "yazık, belki gelecek sefer şansımız yaver gider" de
niyordu. 

Forum bir "think tank" (düşünce deposu) olarak da çalışmaktadır. Kısa 

bir süre önce "kadınlar ve emekli maaşı" konusuyla ilgili olarak yaptığımız 

gibi, bir konu ile ilgili görüşler ve gerekçeler geliştirilmekte ve raporlar ha
zırlanmaktadır. 

Sosyal haklar ve sakatlık sigortası konularıyla ilgili yasaları değiştirmek 
için yapılan eylemler de başka çalışmalardan biridir. Olumlu mahkeme karar

larına rağmen, evli kadınların bu olanaklardan faydalanması engelleniyordu. 
Yoğun lobi çalışmaları sonucunda, bu haklardan faydalanma yolu açıldı, ama 

önce de söylediğim gibi uygulamada haklar asgari düzeyde sağlandı. 
Forumun da katıldığı çok büyük bir eylem grubunun gerçekleştirdiği, so

mut bir sonuç alınan diğer bir örnek ise, "bakım" konusunun (hasta, çocuk, 

yaşlı vb.) bütün ilkokullarda mecburi ders oluşu. Politik açıdan heyecan veri

ci bir olay olmamasına rağmen, lobi çalışmalarının başarılı olabileceğini ve 

somut sonuçlara götürebileceğini göstermesi açısından anlamlıdır. 
Forumun yetkileri kabul görmüştür ve ekonomik bağımsızlık tasarısı, po

litik kararları olan kişilerce artık bilinmektedir. Fakat burada sorulacak soru, 
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politikacılar bu bilgilerle ne yaptılar olmalıdır. Yapısal başarı eksikliği, hayal 

kırıklığı doğurmakta ve bu sonuçların nasıl değerlendirilmesi gerektiği konu

sunda tartışmalara yol açmaktadır. 

Sonuçlar 

Bu deneyimler temelinde bazı sonuçlara varmak istiyorum: 
1. Beğensek de beğenmesek de, kurumlaşma ve profesyonelleşme 90'lı 

yıllarda da devam edecektir. Bu iki gelişme, aynı zamanda daha tutucu politi

kalara karşı, bir tür uyarıcı-nöbetçi vazifesi de görebilir. 
2. Kadın hareketinin çeşitli bölümleri arasında ilişkiler ve koalisyonlar 

kurulması, somut sonuçlara ulaşılabilmesi yönünde önemli bir koşul olabilir. 

Temel ne kadar geniş, hedef ne kadar açık ve seçik olursa, haşan şansı da o 

kadar büyür. Yarım yumurta, boş kabuğa tercih edilmelidir. 
Kadının konumuyla ilgili daha geleneksel görüşlere geri dönülmesi yo

lundaki eğilimlere engel olmak için, gruplar arası ilişkilerin ve tartışmaların 

sürmesi gereklidir. Karşılıklı ilişkiler ve düşünce alışverişi, bu sürecin önemli 

öğeleridir. 

Fakat bu arada dikkatleri yeni sorunlara çekebilen ve bir sorunun varlığı

nı ortaya koyan (kürtaj sorunu gibi) radikal kuruluşlar için de bir alan açılma
lıdır. 

3. Kadınlar tek tek kişiler olarak, arkalarında belli bir grup ya da kurulu

şun desteği olmaksızın, gittikçe yoğunlaşan bir şekilde değişik düzeylerde et

kin olmaya başladıklarından, birbirini destekleme gibi pratik nedenler, ya da 

yeni düşüncelerle aralarındaki bağı kaybetmeme gibi açılardan, 90'lı yıllarda, 

bilgi-ağı çalışmaları çok önem kazanacaktır. 
4. Ama bütün bunlar yeterli değildir. Bence kadın hareketinde ortak bir 

ideolojiye, yeni heyecana ve yeni bir esine ihtiyaç vardır. Bu ifadeden, kapa

lı, donmuş bir ideolojiyi değil, kadınlar ve kadın hareketinin sağladığı ilerle

me temeline dayanan, ileriye yönelik stratejileri anlıyorum. Belki bu yeni 

esin, kadın hareketinin uluslararası niteliğinden beslenebilir. 

Avrupa Düzeyindeki İlişkiler 

Hollanda Ekonomik Bağımsızlık İçin Kadın Forumu'nu, Avrupa düzeyinde 

iki ayrı kuruluşta temsil ediyorum. Bu kuruluşlardan birincisi, Avrupa Toplu

luğu ülkeleri kadınlarının kurduğu, kadının geçim darlığı gibi konular başta 

olmak üzere, çeşitli konularda çalışmalar yaptığımız European Network of 

Women (Avrupa Kadın Bilgi Ağı) adındaki kuruluştur. Birlikte çalıştığımız 

kadınlann büyük bir kısmı, az ya da çok özerk olan kadın gruplarında çalışı-
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yarlar. Bu kuruluşun amacı, tabanda çalışan gruplara, aralarında ilişkiler kur
malan doğrultusunda yardımcı olmak ve kendi konularını Avrupa gündemine 
taşımalarına olanak tanımak. 

Eurpoean Network of Women grubunda, profesyonelleşme ve kurumlaş
ma oranı çok düşük, buna karşı. idealizm oldukça yüksektir. Bir Avrupa gru
bu olarak, paraya, sekreterlik hizmetlerine ve buna benzer diğer şeylere ge- ' 
reksinimimiz vardır. Bu ise, grubun verimli çalışmasını öııemli ölçüde etkile
mekte. 

Avrupa düzeyinde çalışmalanna katıldığım ikinci grup olao ve kısa bir 
süre önce kurulan, European Women's Lobby (Avrupa Kadınlan Lobisi) için
de, ulusal düzeyde ve Avrupa düzeyindeki, hükümet dışı birçok kadın kuru
luşu temsil edilmektedir. Gelenek el olmayan kuruluşların pek fazla bulun
madığı bu lobide, Avrupa Topluluğu bütçesinden oldukça yüksek miktarlarda 
kaynak ayrıldığı için, şimdiye dek parasal sorunlar pek olmadı. Bu lobi, ka
dın çıkarlarını savunmada anlamlı bj kuruluş olduğunu henüz kanıtlayabil
miş değildir. Fakat her iki kuruluşun ôa, hem var olma gerekçesi, hem de et
kileme güçleri vardır. 

Bu tür çalışmalar, Avrupa düzeyinde de birbiriyle Hişki kurma ve dışa 
açılma yönelişini göstermektedir. Kısa bir süre önce, European Network of 
Women grubunda, ana gerekçe olarak kabul görmüş olmayan grupların, mar
jinal konumda bırakılma tehlikesi gösterile.rek, European Women's Lobby'nin 
çalışmalarına katılıp katılmama konusunda, stratejik bir tartışma yapıldı. Ben 
marjinalleşme konusunda aynı endişeyi taşımıyorum. Belki de Hollanda'da 
var olan şartların, Avrupa düzeyinde olmaması nedeniyle bu görüşteyim. Ve 
daha radikal kuruluşlara da yaşam alanı tanınacağı umudunu taşıyorum. 
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ÖZERK KADIN HAREKETİ VE KURUMLAR 
Son On Yıl İçinde Fransa'daki 

Karşılıklı Etkileşimler 

Luce Sirkis 
Paris-Fransa 

Bu sene Fransa'da, patriyarkanın büyük kurbanlarından birisini anıyoruz. Bir 
feminist ve devrimci olan Olympe de Gouges, Fransız devrimi sırasında, 1791 
yılında son derece anlamlı bir bildiri, "Kadın ve Yurttaş Kadın Haklan_'~ ?ildi
risini yayınlamıştı. Belki de kraliçeyi, ulusun kadın soru~lusu z_annettı~ınden 
olacak, yazmış olduğu bu bildirisini, Kraliçe Marie-Antoınette'e ıthaf et~ı. . 

Bildirisinin ikinci maddesinde gururlu bir şekilde, "kadınların gıyotıne 
gitme haklan varsa, halka hitap-etme haklan da olmalıdır" demekteydi. 

1793'te, kendisi sonuçta giyotine gitti, çünkü Robespierre'e ve teröre karşı 
koyma cesaretini göstermişti. Fakat sesi, 153 yıl sonra Fransız kad~n~~nmn ~i
hayet seçme ve seçilme hakkını elde ettikleri tarihe kadar bir d~a ışı~ılmedı. 

Olympe de Gouges'un öyküsü Fransa'da kadınların verdıklen savaşın 
ilişkili karakterini çok iyi gösteren bir örnek. Tarih boyunca büyük kavgala
rın hepsine, çok sayıda katıldık, erkeklerle yan yana mücadele verdik, 1789' 
da, 1848'de, Paris Komünü sırasında, 1936'daki büyük grevlerde ve 1940'tan 
1944'e kadar süren Direniş hareketinde vardık. Ve de aynı zamanda devamlı 
erkeklere karşı sendikal ve politik haklarımız için mücadele ediyorduk. Er
kekler ise (sayemizde) yetkileri ve iktidarı ellerine geçirdiklerinde, sistemli 
olarak bu haklan bize vermekten kaçınıyorlardı. 

Bu tuzaktan kaçmak ve güçler dengesini kendi yararımıza değiştirmek 
için, halk mücadelelerinde kitlesel olarak yer almakla canlı, özerk bir kadın 
hareketini birlikte götürmemiz, her zaman önem taşıdı. 

Birkaç örnek verelim: 
- 1914-18 arasında işyerlerinde, erkeklerin yerine çalıştıktan sonra, sen

dikal hakların kazanımı, 
- kadınların 1940-44 arasında Direniş hareketinde önemli rol oynamasın

dan sonra (nihayet aldıkları) vatandaşlık haklan, 
- 1968 Mayıs başkaldınsından sonra cinslerarası eşitliği destekleyen ya

sa değişiklikleri. 
Patriyarkal kurumlar doğal olarak, halen bize karşı tuzaklar kurmaya de-
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vam etmektedirler, fakat eylemlerimiz ve uyanıklığımız sayesinde, patriyar

kayı zayıflatan ileri doğru adımlar atmayı da başardık . 

Bu nedenle bildirimin konusunu, son on yılda, Fransa'da politik kurumlar 

ve özerk kadın hareketi arasında karşılıklı etkileşim olarak belirledim. 

Fransa'da Yetmişli Yılların Sonunda 
Kadınların Kurtuluşu Hareketi Neredeydi? 

1968 Mayıs devriminden itibaren gençlerin (delikanlılar, genç kızlar) ve ka

dınların, aile durumu, hiyerarşi, yasaklar, cinsel tabular gibi konularda, patri

yarkanın temellerini sorgulamalarından itibaren kadın hareketi en olgun çağı

na erişti. 
Bu çağ kadınların "kişisel olanın politik olduğunu" ilan ettikleri dönem

dir. 1969'da birkaç cesur kadın, "meçhul askerden daha meçhul olan biri var

dır: Karısı" yazısıyla kadınlar adına, Arc de Triomphe'daki meçhul asker anı

tına çiçekler bıraktılar. Böylece feministlerin zeki esprileriyle, en patriyarkal 

kurum olan muharipler derneği alaya alındı. 
8 Mart 1970'te, kadınlar hem işyerlerinde hem de evde yani mutlak bir 

greve çağrıldılar. Haftalık Elle dergisi birçok kadının katıldığı Etats Generaux 

adı verilen genel toplantılar yaptı. 
Hareketin en önemli talepleri, herkesin işitebileceği ve açıkça anlaşılabi-

lecek şekilde duyuruldu: 
- Bedenimiz bizimdir 
- Gebelikten korunma ve kürtaj hakkı 
- Tecavüz suçu işleyen erkeğin cezalandırılması 

- Eşit işe eşit ücret 
- Cinsiyete dayalı ayrımcılığa son 
- Ev işinin paylaşılması 
- Anababa için ortak velayet hakkı 
Bu düşünceleri savunmak için gazeteler, dergiler çıkarıldı, tartışma top

lantıları yapıldı. Doğal olarak, kadın hareketi küçük, marjinal bir azınlık ha

reketiydi, fakat Fransız toplumuna yönelttiği sorular, her kadını hayatının bir 

aşamasında bir şekilde ilgilendirmekteydi. O güne dek gizlilik içinde yürütü

len yasadışı kürtaj davaları, bütün ülkede yankı uyandırdı. Aynca, kadınlar 

kadınlık sorunlarını tartışırken, diğer sosyal grupları da harekete geçirdiler. 

Büyük grevler oldu ve kadın komiteleri kuruldu. 
Kadınlar giderek politik bir güç ve oyu alınması gereken özel bir seçmen 

grubu durumuna geldiler. Geleneksel olarak kadınlar (şüphesiz kilisenin etki

si ve değişme karşısındaki korkulan gibi nedenlerle) erkeklerden daha büyük 

oranda, sağ partileri seçiyorlardı. Bu tutumu, 1974 seçimlerinde de sürdürdü

ler ve başkanlık seçimlerinde kadınların oyları sayesinde Valery Giscard 
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d'Estaing, François Mitterrand karşısında başarıya ulaşabildi. Fakat iki aday 

da kadınlara büyük vaatlerde bulunmuşlardı. Seçildikten sonra Giscard, başı

na Françoise Giroud getirilen Kadın Sorunlarıyla İlgili Devlet Bakanlığı'nı 

kurdu. Simone Veil, istenmeyen gebeliklerde kürtaja izin veren tasarıyı par

lamentodan çıkarma gibi zor bir ödevi yüklenen Sağlık Bakanlığı'na atandı 

ve sol kanattaki kadınların desteği ile 1975'te tasarıyı yasalaştırdı. 

Ama bu yasa yeterli değildi. 1979'da Paris'te 50 000 kadının katıldığı bü

yük bir gösteri yapıldı ve daha ileri talepler ortaya atıldı. 
François Mitterrand bu gösteriden çok şey öğrenmişti. 197 8 yılında 

Yvette Roudy başkanlığında yapılan büyük kongrede, partisi, kadın hakları

nın her gerçek sosyalist programın ayrılmaz parçası olması gerektiği kararını 

aldı. Buna rağmen, 1978 Haziranı'ndaki seçimlerde Sosyalist Parti (PS) 491 

milletvekili adaylığı için, sadece 26 kadın aday çıkardı. Bu adaylardan sade

ce ikisi seçildi (ben de seçilemeyen 24 aday arasındaydım). 

1981 başkanlık seçimlerinde, kadınlar ve kadın kuruluşları, kadın aday

lardan kesin güvenceler istediler (üç aday arasından sadece küçük bir parti 

olan Birleşik Sosyalist Parti'nin (PSU) adayı Huguette Bouchardeau, "Kadın

lar Tarafından Kadınlar İçin" başlığını taşıyan bir programı hazırlamıştı. 

François Mitterrand, özellikle 300 000 çocuk için yeni çocuk yuvalan, çalış

ma yaşamında eşitlik, eski medeni kanunda reform yapılması gibi konularda 

bir çok vaatte bulundu. Elli yaşın altındaki kadınların çoğunluğunun oyunu 

aldığı için, François Mitterrand, bu kez Giscard d'Estaing karşısında başarı 

kazandı ve seçildi. Bunun kadınlar için ne anlama geldiğini ise daha sonra 

görecektik. 
10 Mayıs 1981, ilerici kadınlar ve erkekler için büyük bir sevinç günü 

oldu. 
Kısa bir süre sonra, haziran ayında sosyalistler, Millet Meclisi'ne ezici 

çoğunlukla seçildiklerinde aynı sevinç bir kez daha yaşandı. 
Her ne kadar, meclise seçilen kadınların oranı% 4'ten ancak% 6'ya yük

selmişse de, zaman umut ve heyecan zamanıydı. Artık hep beraber "yaşamı 

değiştirmeye" başlayacaktık. 

İş yaşamında eşitlik, kadının arzusuna bağlı kürtajda hastane masrafları

nın karşılanması, herkes için iş saatlerinde azaltmaya gidilmesi, şiddete ma

ruz kalmış kadınlar için sığınaklar, kadın merkezleri, tecavüze karşı veya 

göçmen genç kızların sünnetine karşı mücadele eden grupların devlet tarafın

dan desteklenmesi konusunda yıllardır çalışan bizler, işimize büyük bir heye

canla yeniden sarıldık. Bazı feministler bakanlıklarda ve diğer kurumlarda 

görevler aldılar. Fakat inançlan, kısa bir süre onra ozan Prevert'in "terrifı

ant pepins de la realite" ifadesi paralelinde, "korkunç günlük yaşam gerçek

leri" karşısında sarsılacaktı. 
Diğer kadınlar ol partilerde aktif olmaya devam ederek feminist düşünce

ye alan açtılar. SosyalistParti'de, "G" hareketi adı verilen feminist çizgi, 1979-
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84 arasında geliştirdiği programda "iktidar için alternatif" görüşünü savundu. 
Bu fraksiyon "Mignonnes allons voir sious la rose" (Haydi kızlar, gül açmış mı 

bakalım), Komünist Parti'deki feministler "Elles voient rouge" (Türkçe'de "gö

zü kararmış" anlamına gelen "kızılı görmek" - ç.n.) ve CGT sendikası ise, ka

dın hareketinin düşüncelerini yayan Antoinette dergisini çıkarıyordu. 
Ne var ki, erkeklerimiz bir kez iktidara gelince, kadınların taleplerine ar

ka çıkmaz oldular. Bizi sorumsuz, ütopist ve politikadan uzak olmakla suçla

dılar ve bizleri, açık ya da gizli bir yöntemle, mücadelemizi başka yerde sür

dürmeye ittiler. 
Özerk kadın hareketi devlet konusunda genellikle çok ihtiyatkar olmuş

tur. Ama Kadın Bakanlığı'ndan taleplerine cevap gelmesi olumlu karşılandı. 

1981 'de Paris'te, kadınların sık sık heyecanla tartıştıkları "Kadın hareketi sol 

bir hükümette hangi taktikleri kullanmalı" konulu bir dizi genel toplantının 

da yapıldığı ilk Kadınlar Evi açılacaktı. 

Reformlar 

Hükümet ilk iki yılda bir dizi reform gerçekleştirdi. Emeklilik yaşının 60'a 

indirilmesi ya da ücretliler için beşinci tatil haftasının kazanılması kadınlan 

da erkekler kadar ilgilendirse de, aşağıda, doğrudan kadınlan ilgilendiren re

formları saymak istiyorum. On yıllık bir süreci, hükümet değişmelerine göre 

dört zaman dilimine ayırabiliriz: 

1. Dönem (1981-86): Sosyalistler parlamentoda çoğunluktadır, Yvette 
Roudy Kadın Haklan Bakanı'dır. 

2. Dönem (1986-88): Parlamento seçimleri sonucu sağ kanat çoğunluğu 

kazanır. Başkan Mitterrand sağ hükümetle koalisyon yapmak zorundadır. 
Madam Gisserot, Kadın Sorunları Devlet Bakanı'dır. 

3. Dönem (1988-91): Parlamentoda sol kanat yeniden çoğunluktadır. 

Sosyalist başbakan Rocard, önce Kadın Haklan Bakanlığı'nın varlığını kabul 

etmiyor (eşitliğe erişildiği düşüncesiyle), fakat protestolarımız sonucu 

Michele Andre'yi Kadın Haklan Devlet Bakanlığı görevine getiriyor. 

4. Dönem (Mayıs 1991): İlk defa bir kadın başbakan oluyor (Başbakan 
kelimesinin Fransızca'da kadın için kullanılan dişi karşılığını, ne kendisinin 

ne de yardımcılarının kullanması çok anlamlıdır). Edith Cresson, V.eronique 

Nei'ertz'i, Kadın Hakları ve Günlük Yaşam Devlet Bakanlığı'na getiriyor. 

1985 Temmuzu'nda bakanlık yaptığı sürenin bir dökümünü Citoyennes 

adlı bültende yayınlayan Yvette Roudy'nin belirttiği gibi, "bu dönem kadınlar 

için gerçekten bir ilerleme anlamına gelmiştir". Şimdi özellikle, bu ilk dönem 
üzerinde durmak istiyorum. 
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Yvette Roudy 'nin Kadın Hakları Bakanı Olduğu Dönemde 
Yapılanlar (1981-86) 

Yvette Roudy, raporunda şu çalışmaları yaptığını belirtmektedir: 

1. Çalışma Yaşamı 

- 1983: Roudy Kanunu adı da verilen, iş yaşamında eşitlik kanununun 

kabulü. Bu kanun, işe alma, işten çıkarma ve ücretler konusunda cinsiyete 
dayalı her türlü ayırımcılığa son vermiştir. 

- Tek başına çocuk yetiştiren anneler ve zor yaşam şartlarında bulunan 

kadınlara (özellikle işsiz kadınlar), çalışma yaşamına yeniden entegre etme 
yolundaki eğitim programlarında öncelik tanınması. 

- Kız ve erkek çocuklarına fırsat eşitliği doğrultusunda, genç kızlara 

mesleğe yönelirken sağlanacak mesleki rehberlik konusunda, Kadın Hakları 

Bakanı ve Eğitim Bakanı ortak bir protokol imzaladılar. ("Mesleklerin Cinsi
yeti Yoktur" adlı kampanya başlatıldı.) 

2. Özerklik 

- 1982: Kadının isteğine bağlı kürtajlarda, sosyal sigortanın hastane mas

raflarını karşılaması ile ilgili yasanın kabulü ("Korunma: En başta gelen hak" 
konulu bilgilendirme kampanyası). 

- Boşanmış kadınlar için sosyal güvenlik önlemleri; devlet kocanın öde
mediği nafakayı ödeme sorumluluğunu üstlendi. 

- 1985: Aile hukukunu (evlilik kurumu içindeki hak ve yetkiler anlamın

da) daha eşit bir temelde düzenleyen ve erkeğin aile reisliğini, ana-babanın 

ortak otorite ve sorumlulukları prensibiyle değiştiren yasanın kabulü. 

- Kadın ve erkek polislerin eğitilmesiyle ve kadın sığınaklarının açılma
sıyla, şiddet kurbanı olmuş kadınlara karşı tutumun iyileştirilmesi. 

3. Kültür 

- 1983: Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi ile birlikte, üç eksenli bir 
araştırma programının hazırlanması: "Kavramlar ve sorunlar", "Kadın, dev
let, hukuk ve toplum", "Kadın hareketi ve pratikleri". 

- Cinsiyetçi kalıpların aşılması amacıyla, okullardaki öğretim malzeme

lerinin gözden geçirilmesi ve kadın/erkek öğretmen adaylarının bu konuya 
duyarlı olmalarının sağlanması. 

- "Qniversitelerde, kadın araştırmaları için dört kadronun açılması. 
- Odüller, sergi olanakları ve her yıl tekrarlanan Uluslararası Kadın 

Filmleri Festivali'ni destekleme yoluyla, kadınların sanatsal yaratıcılığını des
tekleme uygulamaları . 
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- Dili geliştirme amacıyla, yazar Benoite Groult başkanlığında bir tekno
loji komisyonunun kurulması. 

4. Bilgilendirme 
- Eylül 1981 'den itibaren kadın hakları konusunda, aylık Citoyennes iı 

part entiere (Eşit Kadın Yur.ttaş) dergisinin yayınlanması, halka ve devlet da
irelerine dağıtımının yapılması. 

- Televizyon, gazete reklamları ve broşürler yoluyla, gebelikten korun
ma, meslek yaşamında eşitlik, kız çocuklarının eğitim ve meslek yönelimi 
konularında üç ulusal bilgilendirme kampanyası. 

- Ulusal Kadın Bilgilendirme Merkezi'nin ve bu merkezin ülke çapında
ki şubelerinin desteklenmesi. 

- "Minitel" bilgi-işlem sisteminde, kadın bilgilendirme programı "Info 
femmes"in kurulması. 

- Birleşmiş Milletler "Kadın On Yılı" nedeniyle 1985 Nairobi toplantısı
na sunulan rapor hazırlığı. 

Yukarıda Yvette Roudy'nin kaleminden sunulan bakanlığının bilançosu, 
daha nesnel bir gözle bölüm bölüm yorumlanırsa, şu noktalara işaret etmek 
gerekecektir. 

1. Çalışma Yaşamı 
Yvete Roudy çalışmayı, ücretli iş anlamında kullanmaktadır. Genellikle 

hakkında konuşulmayan ev işinin, bu bağlamda gözden kaçırılmaması ama
cıyla biz, "gelir karşılığı çalışma" sözcüğünün kullanılmasından yanayız. 
Yvette Roudy, ücretli işin, kadın bağımsızlığına giden yolu açtığı düşünce
sinden yola çıkmaktadır. Bu nedenle, bakan olarak çalışmaları, kadınların üc
retli işe entegre olmalarının önündeki engellerin kaldırılması ve kadınlar 
aleyhine olan farkı ortadan kaldırmak için "pozitif ayrımcılığa yönelik" ted
birlerin getirilmesi konularında yoğunlaşmaktadır. Bu yaklaşımın bir ilerle
me sağladığından şüphe edilemez. Fakat, bu konu kadın hareketinin önde ge
len taleplerinden olmadığından ve kadın ve erkekleri bünyesinde yan yana 
barındıran sendikalar konuya ilgi duymadıklarından, bu politikayı yaşama 
geçirme olanağı doğmamıştır. 

2. Özerklik 
Özerklik konusunda, mutlaka cinsellik de tartışılmalıdır. Fakat bu, baka

nımızın çok zorlandığı bir alandır. Cinsellik konusu aynı zamanda hükümetin 
bile kendisine karşı, en fazla direnç gösterdiği bir konu oldu. 

Bakan, fahişelik sorunu ve fahişeler konusu ile ilgilenmeye karşı bir tu
tum aldı. Büyük heyecanla hazırladığımız cinsiyetçiliğe karşı yasa projemiz 
yerine, ayırımcılığa karşı kimi belirsiz önlemler getirdi. Bu da, reklamcılar 
lobisi ve cinsel taciz konusunda var oian "maço" zihniyet karşısında geriledi-
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ği anlamına gelmektedir. 
"Günümüz Fransası'nda kadınların cinselliklerinin yaralanması" [kadın 

sünneti ve buna benzer pratikler, ç.n.] konusunda, bir çalışma grubunun ha
zırlamış olduğu broşürün (belki de hükümetin diplomatik ilişkiler kaygusuyla 
karşı çıkması sonucu) finansmanını üstlenmeyi reddetti. Doğal olarak bu bro
şür, daha sonra feminist kuruluşlar tarafından yayınlanmıştır. 

3. Kültür 
Uluslararası planda yeni bir kadın imajının yaygınlaştırılması, kanımca 

bakanın en övülecek işi ve çalışmalarının en olumlu yönü. Bildiğimiz gibi in
sanların bilinç ve zihniyetlerini değiştirmek, kanunları değiştirmekten daha 
önemlidir. İşte bu konuda, gerçekten bir ilerleme oldu. 

Koalisyon Dönemi: 1986-88 

Ortak yönetim (cohabitation) adı verilen dönemde sağ partiler yeniden hükü
meti kurma görevini üstlendiler. Ekonomik kriz 1984'ten itibaren belirginleş
meye başlamış ve sosyalist hükümet "tasarrufa" yönelik yeni bir politika uygu
lamaya koymuştu. Sendikalar, sol kanat ve kadın hareketi, bu tasarruf politika
sına karşı olmalarına rağmen, sağ partilere koz vermemek için, hoşnutsuzluk
larını yüksek sesle belirtme cesaretini gösteremediler. Sağ buna rağmen parla
mento seçimlerini kazandı ve devlet başkanı Mitterrand, Chirac'ı başbakanlığa 
atamak zorunda kaldı. Kadın Sorunları Devlet Bakanı Gisserot'un övgüye de
ğer tek çalışması, kurulmuş yapılan koruması ve işlerliklerini sürdürmesine 
izin vermesidir. 

1988'deki seçimlerden sonra, hükümeti yeniden sol kanat kurdu. Rocard 
başbakan oldu ve kadın hareketi içinde tanınmayan bir ad olan Michelle 
Andre, Kadın Haklan Devlet Sekreterliği'ne atandı. Michelle Andre, 1988 ve 
1991 yılları arasında Yvette Roudy'nin başlattığı, aşağıda belirtilen iki büyük 
projeyi sonuçlandırdı: 

- O güne kadar kocalarının yardımcısı olarak tanımlanan ve hiçbir sosyal 
hakkı olmayan, tanın işçisi ve küçük aile atölyelerinde ücretsiz aile işçisi ola
rak çalışan kadınlar için ücretli işçi statüsünü kabul ettirdi. 

- Kamusal kuruluşlarla kadın örgütlerini kapsayan bir çalışma grubunun 
ardından büyük bir bilgilendirme ve yıldırma kampanyası ile aile içindeki 
şiddete karşı çıkıldı. Kadın hareketinin bütün çabalarına rağmen bu konu, bir 
tabu olma özelliğini koruyordu. Kampanya esnasında gösterilen kısa bir tele
vizyon filmindeki, kocası işten eve geldiğinde irkilen ve korkan bir kadın 
imajı kentli, köylü, yerli ya da göçmen her kadını etkileyecekti. 

- Metrolara yapıştırılan bilgilendirme afişleri ve kurulan ücretsiz bir tele
fon hattı eşliğinde, Çocuk Hakları Uluslararası Anlaşması temelinde, ensest 
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ve çocuklara karşı şiddete de karşı çıkıldı. 
1991 yılında Kadın Haklan Devlet Sekreterliği görevine getirilen Vero-

nique Neıertz ise çalışmalarını aşağıdaki alanlarda yoğunlaştırmıştır: . 
- Koca ya da baba tarafından şiddete uğramış kadın ve çocuklara evlerın

de yaşamaya devam etme olanağının tanınması - halen anlaşmazlık duru
munda ev, koca/babaya ait olmakta9ır. 

- Fransa sınırları içinde bile halen poligami, kocası tarafından evden atıl-
ma veya cinselliğinin tahrip edilmesi gibi durumlarla karşılaşan göçmen ka
dınlara güvence sağlayacak bir kişi statüsü oluşturulma çalışmaları. 

Günümüz Fransası 'ndaki Sosyal ve Politik Durum 

Bütün kurumlar, özellikle parlamento, hükümet ve hatta devlet bakanı, bir 
güven krizi ile karşı karşıya bulunmaktadırlar. Fransızlar, zengin ülke ama 
fakir halk ikilemini kavrayamamaktadır. Halk işsizliğin üç milyona yaklaş
masına (işsizlerin üçte ikisi kadındır), sosyal eşitsizliğin büyümesine ve laik 
devletin köktendincilerin tehdidi altında olmasına karşı koymaktadır. Dema
gog ve ırkçı aşırı sağdan gelen tehlikeyi açıkça görmekteyiz. . 

İnsanlar, böylesi kötü sosyal koşullara karşı bireysel ve örgütlü tepkı 
gösterseler de, sadece kadın hareketi değil, sendikalar ve tüketici kuruluşları 
gibi bütün sosyal hareketler ivme kaybetme durumu ile karşı karşıyadırlar. . 

Bu gerçek, yazımın girişinde de değindiğim kadınların özel mücadelelerı 
ile halk hareketinin paralelliği olgusunu göstermektedir. Paralellik, dalganın 
yükseli ş i kadar gerileme aşamasında da geçerlidir. Bugün kadınlara son on 
yıldaki kazanımlarını sağlayan dalganın geri çekilme devresindeyiz. 

Özerk kadın hareketinin asıl başarısı kadının ezilmesi ve patriyarkanın 
rolünü analiz etmesinde ve özellikle birkaç sembolik çıkış bir yana bırakılırsa 
kibarlı oı ardında derin bir kadın düşmanlığı yatan Fransız toplumunu kışkırt
masında aranmalıdır. Fakat kadın hareketi temel talepleri yasalara çevirme
nin ve gerek duyulduğunda, olanak da varsa çekinmeden, kurumlarla birlikte 
çalışmanın önemini de görmüştür. 

Öte yandan, Kadın Bakanlığı gibi kurumlar da kendi açılarından, bu 
alanda etkin kuruluşlarla beraber çalışmanın faydalarını gördüler. 

Simone Veil , i steğe bağlı kürtajı yasallaştıran yasa tasarısını, Yvette Ro
udy, meslek yaşamında cinslerarası eşitlik yasasını, Michelle Andre, şiddete 
uğrayan kadınlarla ilgili kampanyayı gündeme getirirken bizim sesimizi duyur
dular ve bu sesin yayılmasını sağladılar. Sokaklarda bağırdığımız, duvarlara 
yazdığımız, yakalarımızda taşıdığımız, KÜRTAJ, TECAVÜZ, ENSEST, ~İTO
RİS SÜNNETİ gibi tabu kelimeler ve kavramların parlamentoda ve resmı rapor
larda yer alması onların sayesinde mümkün oldu. Artık bu toplu~s_al sorunlar 
yok sayılmıyor; televizyonda, radyoda, gazetelerde gündeme gelebılıyordu. 
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Bu konulardaki ortak bilinç değişti. İnanıyorum ki, patriyarka, gerekli 
ama yeterli olmayan ve pratikte iyi uygulanmayan, şimdiye dek kabul ettiril
miş yasalardan çok, bu bilinç değişimi nedeniyle sarsıntıya uğradı. 

Fransız kadınlarının genel olarak günümüzde daha bağımsız yaşadıkları 
bir olgudur: . 

- Evlenen kadın sayısı azalmakta, evlenen her üç kadından biri boşan
maktadır. 

- Fransız kadınlan artık anne olup olmamaya kendileri karar vermekte
dirler. Bir son çare olan kürtajdan çok, korunduğu için, doğurma çağındaki 
bir kadına düşen ortalama çocuk sayısı I .8'e düşmüştür. 

- Hiç olmazsa belli sosyal gruplardaki kadınlar yaşamlarını artık, bekar 
anne ya da lezbiyen olarak sürdürebilmektedirler. 

- Fransız kadınlan gelir getirici bir işte, artan oranda tam gün olarak ça
lışmak istiyorlar ve günümüzde çalışan nüfusun % 43'ünü oluşturuyorlar. 

- Bütün mesleklerde temsil ediliyorlar ve birkaç öncü kadın en üst mev
kilere tırmanma yolunda. Kadınlar tüketici, barış ve çevre kuruluşlarında ço
ğunluğu oluşturuyorl ar. 

- Her geçen gün daha güçlü bir şekilde cinsel saldırılara ve ayırımcılığa 
karşı koymaktadırlar. 

- Kadınlar arasında, eskiden olduğu gibi, kıskançlık ve incir çekirdeğini 
doldurmayan nedenlerle birbirini çekememe yerine, birbirine destek olma 
tavrının oluştuğunu görüyoruz. 

Bütün bunlar kadın hareketinin getirdikleridir ve bu gerçek bana, belki 
de özerk kalmayı başarabilecek, fakat günlük yaşamı ve kadınların (ve erkek
lerin) düşüncelerini değiştirmeyi başaramayacak bir hareketin devamından 
daha olumlu görünmektedir. 

Buna karşılık henüz üzerinde çalışılmamış iki alan daha bulunmaktadır. 
Bunlardan biri çocukların bakımı (genel olarak ailenin bakımı) konusudur: 
Kollektif bakım kuruluşlarının yeterli sayıda olmaması (Mitterrand'ın söz 
verdiği 300 000 çocuk kapa heli yuvalar hani nerede?) ve evde gerçek işbö
~ü münün ·ağlanamaması , kadınları tüketmeye ve engellemeye devam ediyor. 
Ikincisi de poli tik kurumlarda kadınların düşük oranlarda temsi l edi lmeleri
dir. Bu alanda, son derece düşük olan % 20'lik ya da % 30'luk kotalara bile 
sa~gı göstermeyen, politik sınıfın kadın düşmanı tavrı ile, eylem alanı göre
celı olarak kısıtlı olan mevkiler için mücadele etmek istemeyen kadınların bu 
tavırları etkili olmaktadır. 

Bu iki engel de aşılmalıdır. Bunun için en aktif olanlarımız ister özerk 
kadın hareketinde ister kurumlarda yer alsınlar, hemen çalışmaya başlamalı
dırlar. Demokratik sistem, bir karşı-güç oluşturan özerkliği koruyarak seçim
ler yoluyla kurumsal iktidarı etkilemeyi gerektirir. 

Biz iktidar değil , eşitlik istiyoruz ve hem hakkımız olduğu, hem de tüm 
toplumun çıkarına olduğu için, bu isteğimizi gerçekleştireceğiz. 
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Luce Sirkis'in konuşmasını birkaç somut örnekle tamamlamak isterim. Ba
ğımsız kadın hareketinin eritilme tehlikesi konusunu, 1981 Mayısı'nda sol ka~ 
nat adayının devlet başkam olmasından sonra, feministler için tamamen yenı 
olan bu durum örneğinde açıklamaya çalışacağım. 

Seçimden sonra ("umut zamam" adım verdiğimiz dönemde) çok _sayıda 
kadın ve erkek yeniden Sosyalist Parti'ye (PS) üye oldular ve bu partı saye

sinde ülkede değişmelerin olacağını umdular. Bu "umut zamanı" kadın h~r~
ketini de etkiledi: Yetmişli yıllarda , kürtaj hakkı ve kadınların kurtuluşu ıçın 
savaş vermiş birçok aktif kadın PS'e katıldı. Bu kurumu, uı:ı:ı~tla~ım ge~çek
leştirecek modern bir hükümet partisi gibi görüyorlardı. Ozellikl~ Mı_~er: 
rand'ın seçim kampanyası sırasında bu duyguyu kullanm~sı'.. devletın_ kurt~~ 
masraflarım üstleneceği ve çocuk yuvalarını sayıca yeterlı d~zeye getırecegı 
konusunda vaatlerde bulunması, bu umutta etkili olmuştu. Ustelik seçilme
sinden sonra Mitterrand, Kadın Hakları Bakanlığı'nı kurmuş ve bakan olarak 

uzun süredir aktif bir feminist olan Yvette Roudy'yi atamıştı. 
Fakat, bu bakanlığın kurulması feministler arasında bir bölünmeye yol 

açtı. Bazıları bakanlıkla sıkı bir çalış~~~~m, yasa tekl!~~ri ~a~ırl~~anın vb. 
yeterli olacağını, işin gerisinin kendıligınden gelecegını duşund~_le~.' Kadı_n 
hareketinin rolünü bir lobi ya da bir baskı grubuyla smırlama yonunde bır 

eğilim oıtaya çıktı. . . . .. .. . . 
Roudy son kertede, bağımsız kadın hareketını entıne arl duşuncesını ta~ı: 

sa da kadın kuruluşlarına açık bir politika izlediği için kurumlaşma yönelışı 
aıtıy~rdu: Kadın kuruluşlarına toplantılar ve tartışmalar için davetler.~~-liyo:, 
daha da önemlisi parasal yardımlar yapılıyordu .. ~adın gruplarının buyuk bır 
kısmı ilk defa bu dönemde maddi destek aldı. Orneğin Paris Kadın Merke
zi'nin bu destek olmadan açılması, kesinlikle olanak dışıydı (para, kirayı 
ödey~bilmek ve bir kadrolu eleman için gerekliydi). Fakat, ~addi de~tek~erin 

hiçbir koşula bağlı olmaksızın veril~esi.ne :ağı~en, ~~st~klerın madd~ bagım
lılığa götü rdüğü ve bakanlıkla olan ılışkılerı belırleyıcı bır rol oynadıgı gerçe-
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ği belirtilmelidir. Bu ilişki, ideolojik açıdan oldukça karmaşık sonuçlar do
~u~du; bazı feministler, bakanı desteklemek için, analizlerini ve eski taleple
rını yumuşattılar. Roudy'nin yanımızda olduğu, dolayısıyla, onu hükümetin 
geri kalan bölümüne karşı desteklemek zorunda olduğumuz ileri sürüldü. 

Bu tavırla ilgili ahlaki bir yargıya varmak istemiyorum, ama bu durumun 
feminist hedeflerimiz açısından ne kadar etkin olduğu da, kendimize yönelt
memiz gereken bir soru. Başka şekilde sorarsak bu, bir Kadın Haklan Bakan
lığı'nın ne işe yaradığını sorgulamak demektir. 

İlk Örnek: Kürtaj Sorunu 

Ka~ınların 70'li yıllarda verdikleri savaşlar, kürtajın yasal olmasını sağladı 
(Veıl yasası). Fakat bu yasa, kürtajın sadece ilk on hafta içinde yapılmasının 
yanı sıra, reşit olmayan kadınlar ve yabancı kadınlar için, birçok sınırlamaları 
da olan bir yasaydı. Ayrıca, kürtaj masrafları, henüz hastalık sigortalarınca 
ka:şılanmıyor~u ve bizler, kürtajın sosyal sigorta kapsamına alınmasını talep 
edıyorduk. Mıtterrand adaylığını koyduğunda, bize seçimlerden önce verdiği 
yüz bir sözden biri de, bu masrafların karşılanacağı yolundaki sözdü. Roudy, 
bakanlığının başlangıcında ilk yapılacak değişikliğin bu isteğimizin yerine 
getirilmesi olduğunu bildirdi. Bu konudaki kararın Eylül 1982'de çıkacağı 
açıklandı. 

Ağustos 1982'de ekonomi bakanı, "ülkedeki, değişik görüşlü ailelere say
gı gösterilmesi" gerekçesiyle, bu tasarının gündemden kaldırıldığını bildirdi! 
Oysa birkaç ay önce yapılan bir kamuoyu yoklamasına göre, Fransız kadın 
ve erkeklerinin % 67 gibi büyük bir çoğunluğunun görüşü, bu masrafların 
karşılanması yolundaydı. Bakanın kararı, sosyalist hükümetin başta kadınlar 
olmak üzere seçmenlerin büyük bir kısmının hayal kırıklığına uğratılması pa
hasına sağ kanatla flört etmeye karar vermiş olduğu anlamına geliyordu (bu
na "açılma politikası" adını vermişlerdi). 

Bu durumda Kadın Hakları Bakanı'nın olayı şiddetle protesto etmesi hat
ta bakanlıktan istifası beklenmeliydi. Ama gelişme bu yönde olmadı! Kürtaj 
masraflarının sosyal sigorta kapsamına alınması, sadece ve sadece, kadınların 
ye~iden harekete geçmeleri ve 23 Ekim 1982'de on binlerce kadının sokağa 
dökülmesi sonucunda gerçekleşti. 

Yvette Roudy, Aralık 1982'de parasız kürtaj hakkının kabulünü, çalışına 
bilançosunun artıları arasında saydığında, tarihi yeniden yazma çabasındaydı. 

Bu yasa, kadın çıkarlarını savunduğunu ifade eden bir hükümete karşı, ba
ğımsız olarak harekete geçen kadın hareketinin bir kazanımıydı. 

Kadın Haklan Bakanlığı'nın varlığı sayesinde sağlanan ilerlemeleri gör
mezden gelme amacında değilim. Luce, bu gelişmeleri belirtti . Fakat verdi
ğim örnek, her an uyanık ve hükümetten bağımsız olmanın, bizim için ne ka-
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dar önemU olduğunu da göstermektedir. Bu, bizim için kadın hareketinin 

"özerkliğinin" esas anlamıdır. Kadın hareketi, hangisi olursa ol un, bütün 

paı1ilerden bağımsız olmalıdır . Bu ifade, hi.ikümetle her türlü ili şkiyi reddetti 

ğimiz ve Kadın Bakanlığı. ile birlikte çalışmak i stemediğimiz anlamına gel

memektedir. Ama kendimizi aldatmaya gerek yok: Bir bakanın kadın haklan 

konusundaki feminist angajmanı ne kadar köklü olur a ol un , eylemleri hü

kümet politikası çerçevesindedir ve geneJ politik kararlara bağlıdır. Kfütaj 

ma raflannın karşıl anmas ı yönündeki karar, sağ kanada "açılma politikası" 

için gözden çıkarılmıştır. 

İkinci Örnek: Kadına Yönelik Şiddet 

Luce, eski Kadın Hakları Bakanı M ich~le Andre tarafından başl atıl an , kadına 

yönelik aile içi şiddet , U"Za geçme ve enseste karşı düzenlenen kampanyalar

dan bahsetti. Bu kampanyalar, şiddet konu unun varlığ ı ve boyutl arı konu

sunda geniş çaplı bir bilinçlenmeye, tabul arın y ıkılmasına ve birçok kadının 

cesaretlenerek ş i ddete tepki gö ternıesinc k.atlo da bulunmuştur. 

A ma bu kampanyaların gökten zembille inmediğ i veya sadece Kadın 

Hakları Bakanı'nın feminist bili ncinin bir onucu olmadı ğ ı da bi r gerçekti r. 

Eylemler, özelli kle senelerdir her gün bu alanda çalı şma yapan ve tecavüze 

uğrayan kadınlar iç.i n yardım telefonu ya da ş i ddete uğrayan kadınlara sığı 

nak açmak gibi gi r i şimlerde bu lunmuş baz ı femini L grupların düzenli çal ı ş

ma l arı nı n sonucudur. Tabuların y ı kılmasına, susku nlu ğun sona ermesine yo l 

açarak hükümetin şiddete karşı savaşa katılmasına bu gruplar olanak sağla

mışlardır. 
Özerk kadın hareketi ile kurumlar arasındaki ortak çalışmadan vazgeçile

meyeceği, bu sorun bağl amında iyice belirginleşmekted i r. Kadın sığı nak ları. 

ya da tecavüze uğrayan kadınl ar için yardım te lefon ları kurabi lmek içi n, ka

dtnları n , hiçbir femi nisl örgütte bulunmayan maddi olanaklara gereksi nimi 

vardır. Devleti n logistik yardımı son derece gerekli ve normaldir. Çünkü so

ruml uluk toplum tarafından tnşınmahd ır. Bu gibi konularda üç be!, femin i t 

kadının gönüllü hizmetiyle yetinilemez. 
Gene de, kadınlar feminist hedefleri gözden kaçırmak istemiyorlarsa, 

uyanık olmak zorundad ırl ar. Bu konuda bir öınek geçen sene yaşandı. 

Miche le Andı·e, kadına yönelik aile içi şiddet karşı aç ıl an kampanyanın o

mında bir tart ı şma top lan t ıs ı düzen ledi ve bu yönde aktif olan bütün kuru l uş~ 

ta rı bu topl an tı ya davet etli. Zamanın basbakanı Mi h I Rocard da gelerek bir 

konuşma yaptı. Bu katılı m önemliydi, çünkü böy lece aile içi şiddet resmen 

kabul edilmi ş oluyor ve a ile içi ş i ddete karş ı savaşın haklılı ğ ı kan ı t lanmı ş 

oluy rdu. Ancak, Rocard yaptığı konu şmada, sadece erkekler tarafından ku

rul mu~ ve ş iddet uygulayan erkeklerle çalı şan iki kuruluş tan bah elli. Femi -
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nist kuruluşların "unutulması" ne anlama gelmekteydi? Bu "unutmanın" en 

rahatsız edici yanı ise, bu iki kuruluştan en tanınmış olanının geliştirdiği ana

lizin içeriğini bilmemizden kaynaklanıyordu. Bu analize göre, şiddet kurbanı 

olan kadının eşi de bir kurban, hem de kendi şiddetinin kurbanı idi. Böylelik

le şiddete uğrayan kadın ve şiddet uygulayan eşi aynı düzeyde algılanıyor, 

kuruluş çözüm olarak "aile terapisi" öneriyordu. Bu yaklaşım erkeklerin ka

dınlar karşısındaki egemen ve baskıcı- konumlarını gözardı etmekte, aile içi 

şiddeti, ilişkideki sıradan bir olay haline getirmektedir. Feministlerin yaptık

ları çalışmaların, bu yönde "kullanılması "nın kabul görmediğini belirtmenin 

bile gereksiz olacağı düşüncesindeyim. 
Kadın hareketinin kurumlaşmasının getirdiği "tuzak"lardan bir diğeri de, 

örneğin sorunları olan kadınlar için kurulmuş sığınaklar gibi parasal destek 

gören projeleri yöneten militan kadınların yaşadıkları ikilemdir. 
Paris bölgesinde yedi sene önce bir kadın grubu, gerçekte şiddete uğra

mış kadınlara yönelik bir sığınaktan daha geniş çalışmalar yapan bir kadın 

merkezi açtı. Bu merkezin hedefi, kadınlara bağımsızlıkları için gerekli çare

leri arama ve bulma yolunda destek vermekti. Bu yönde hizmet verebilmek 

için, devlet ve belediyelerden gelen para kaynaklan sayesinde, mesleği olma

yan veya diploma almadan okuldan ayrılmış kadınlara okuma yazma, çalış

ma yaşamına hazırlama, bilgisayar kullanımı gibi meslek kursları yapan bir 

eğitim merkezi kuruldu. Kısa bir süre önce burada çalışan kadınlar merkeze 

ayrılan ödeneğin giderlere yetmemesi nedeniyle büyük bir çelişki içine düş

tüler. Ya iki kurs yöneticisinin işine son verilecek, ya da kurslar "sıradanlaştı

rılacaktı". Grupta, erkek stajyerlerin kurs öğretmenliğine kabul edilmeleri yö

nünde öneriler olduysa da, çoğunluk tarafından bu önerinin merkezin gerçek 

amacının sadece kadınlara açık bir yer olması prensibine ters düştüğü gerek

çesiyle kabul edilmedi. Erkek öğretmenleri kabul etmek, kadın merkezinin 

temelindeki feminist projeyi şüpheyle karşılamak ve tehlikeye düşürmek an

lamına gelecekti. Tartışmalar aylarca sürdü. Sonuçta projenin yola çıkış he

deflerinde bir sapma yapılmadan ve işten çıkarmalara gerek kalmadan çözüm 

yolu bulundu. 
Bu örnek sanıyorum ki, birçok feministin karşılaştığı bir ikilemdir. Varo

lan ekonomik düzen içinde iyi yönetim kuralları feminist amaçlarla nasıl 

uyum içine sokulabilir? 

Sonuç 

Sözlerimi bitirmeden önce, konferansın konusu olan "kadın hareketi ve dev

let kurumları birbirini dışlar mı, yoksa birbirlerini tamamlayabilir mi?" soru

suna bakışımı belirtmek itiyorum. Bana göre, iki oluşumun birbirini dışlama

sı gerekmiyor ve kadınlara özgü bir bakanlık, feminist hareketin ortaya attığı 
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taleplere yanıt verebilir. Ama bunun için kadın hareketinin çözümleme, karar 
verme ve eylemde bağımsızlığını koruması, kadınların, kendi adlarına hare
ket eden bir bakanlık bulunduğu inancıyla, hareketten kopmamaları gerekir. 
Başka bir deyişle Kadın Bakanlığı'nın varlığına rağmen yetmişli yıllardaki 
kadın hareketinin sloganı geçerliliğini bugün de korumaktadır: "Kadınlar, 

kendi sorunlarımızı kendimiz halledelim!" 
Kürtajın yasallaştırılmasından on yedi yıl sonra, kadınların kendi hakla

rında karar verme yetkileri, günümüzde yeniden tehlikeye girmiştir. Kürtajın 
yasallığına dokunulmasa bile, fiili olarak bu hakkın günlük yaşamdaki işlerli
ği tehlikeye düşürülmektedir. 

Örneğin, ABD'de de olduğu gibi, hastanelerin kürtaj bölümlerine, kök
tendinci grupların saldırılan çoğalmaktadır. Bu saldın olaylarıyla ilgilenme
sini ve dolayısıyla hükümetin sınırlı da olsa, reaksiyon göstermesini, gene fe
ministler harekete geçirmek zorunda kaldılar. (Hükümet, kürtaj hakkının vur
gulandığı bir açıklama yaptı ve saldın gruplarına karşı alınacak önlemler ko
nusundaki önerileri içeren, hastane başhekimlerine yönelik bir yazı hazırladı.) 

Kadının karar verme yetkisini etkileyen ikinci durum ise, gebelikten ko
runma önlemleri ile ilgilidir: Fransa'da, doğum kontrolü araçları ilkece sosyal 
sigortaca ödenir, fakat uygulamada bu olanaktan giderek daha az yararlanıl
maktadır. Piyasaya yeni sürülen düşük dozlu ve daha az yan tesirli doğum 
kontrol hapları, iki seneden beri ücretsiz haplar listesinden çıkarılmıştır. İlaç 
laboratuvarları, fiyatları istedikleri doğrultuda saptadıkları için, bu haplar di
ğerlerinden daha pahalıdır. Diğer doğum kontrol haplarının fiyatlarını ise 
beklenmedik bir şekilde, iki ya da üç kat artırdılar ve şimdi bu haplar da üc
retsiz alınamamaktadır. Sonuçta doğum kontrol hapı kullanan dört milyon 
kadından, iki milyonu kullandıkları hapların ücretini kendileri karşılamak zo
runda kalmışlardır. Gençlerden bazıları ise, doğum kontrol malzemelerinin 
ücretsiz olduğunu bile bilmemekte,' sadece ücreti karşılanmayan doğum kont
rol haplarını tanımaktadırlar. İki hafta önce başbakanımız Edith Cresson, iki 
yeni doğum kontrol hapının ücretsiz verileceğini açıkladı ve bu gelişmenin 
doğum kontrol hapı kullanma masraflarının % 70 oranında karşılanacağı an
lamına geleceğini belirtti. Bu karar ise, çeşitli kuruluşları bir araya getirerek 
"Kürtaj ve Doğum Kontrolü Hakkı" başlığı altında yürüttüğümüz eylemler 
sonucunda alınmıştır. Bu bir başlangıçtır. Kullanılan doğum kontrol hapları
nın % 30'unun ücreti, halen kişisel olarak karşılanmaktadır. Amacımız bu 
oranın sıfırlanması doğrultusundadır. 

Kürtaj hakkı, sağlık alanında yapılan tasarruflar, özellikle hastanelerdeki 
kadroların ve yatak sayısının azaltılması nedeniyle tehlikeye girmektedir. Bu 
tasarruf önlemlerinden ilk elde etkilenen bölümler, çoğunlukla kürtaj klinik
leri olmaktadır. Bazı yörelerde kürtaj yaptıracak bir hastane bulmak olanak
sız bir hale gelmiş ya da uzun bekleme listeleri oluşmuştur. Dolayısıyla, ka
dınlar çoğunlukla on haftalık yasal kürtaj süresini geçirme durumuyla karşı-
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laşmaktadırlar. Bu durumda geriye yasal olmayan kürtaj veya İngiltere'ye 
kürtaj gezisine gitme seçenekleri kalıyor. Kürtajın yasallaştırılmış olmasına 
rağmen her sene iki bin ile üç bin arasında kadının İngiltere'ye kürtaj yaptır
maya gitmesi gerçeği, bu bağlamda hatırlatılması gereken bir bilgidir. 

Kürtaj hakkı ve doğum kontrolü, Avrupa ülkelerinden gelmiş olan hepi
mizi yakından ilgilendirdiği için bu konuya ayrıntılı yer veriyorum. Polonya, 
Çekoslovakya, eski Alman Demokratik Cumhuriyeti gibi ülkelerde bu tehlike 
gündemdedir ve bundan bir süre önce İspanya'da doktorlar kürtaj yaptıkları 
için hüküm giydiler. İrlanda'da kürtaj hala kesin olarak yasaktır. Herkesin 
Avrupa kavramını konuştuğu bir devirde, sorulması gerekli soru, kadınlar 
için nasıl bir A vrupa'nın hazırlanmakta olduğudur. 

Kadın hareketi ve kurumlaşma ilişkisine dönersek: Kadının karar verme 
özgürlüğünün tehlikeye düşmesi karşısında birçok kuruluş, bu konu ile ilgili 
büyük bir bilgilendirme ve uyarı kampanyası yapmak amacıyla bir araya gel
di. El ilanları dağıtıldı, dilekçeler yazıldı, Ocak 1991'de Paris'te ulusal bir 
gösteri düzenlendi ve bütün kentlerde etkinlikler yapıldı. Bu birliğe feminist 
gruplar, Aile Planlama Merkezleri, İnsan Hakları Derneği, sendikalar ve par
tiler gibi kuruluş ve dernekler katıldılar. Yapılacak etkinliklerin giderlerini 
karşılaması amacıyla, Kadın Hakları Bakanlığı'na bir dilekçe verildi. Kadın 
hareketi ve kurumlaşma konusunu yakından ilgilendirdiği için, bu dilekçe ko
nusunda olan tartışmaların detayına inmek istiyorum. Kamuoyunda daha et
kili olacağı görüşüyle, kampanyamızı destekleyecek doktor, avukat, sanatçı 
gibi tanınmış kişilerden oluşan bir komite kurulması planlandı. Bazı kuruluş
lar, şimdiki Kadın Hakları Bakanı Veroniqe Neıertz'in de bu komitede bulun
masını teklif ettiler. Birliğin çoğunluğu, bir yandan hükümeti sorumlu tutup, 
bir yandan da bir hükümet üyesinin kampanyamızı destekleme komitesinde 
bulunmasının bağdaşamayacağı gerekçesiyle bu teklife karşı çıktı. Veroniqe 
Neıertz'in bir kişi olarak tavrının bize çok yakın olmasına rağmen, kendisi 
kamuoyunun gözünde hükümeti temsil ediyordu. Bizi gerçekten desteklemek 
isterse, hükümet içinde tavrını koyabilir, olumlu bir gelişme olmaması duru
munda istifa etme tehdidinde bulunabilirdi. Bizler ise kendi alanımızda ba
ğımsız olarak mücadeleye devam etmeliydik. Herkes kendi görevini yapma
lıydı. Durumun şeffaf olmasının bizim için öneminin büyük olduğuna karar 
verildi. Çeşitli anlamlara gelebilecek her türlü adımdan, örneğin, "Nei·ertz de 
bizi destekliyor" gibi ikircikli tavırlardan kaçınmalıydık. Çünkü böyle bir söz 
hareketi olumsuz yönde etkileyebilirdi. Alıp alamayacağımız bile şüpheli 

olan bir parayı almak için müracaat ettiğimiz için, kendimizi sorumlu da his
setmiyorduk. Çünkü bu paralar, kendi ödediğimiz vergilerden başka bir şey 
değildir! 
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SİY AH VE BEY AZ KADINLARIN 
POLİTİKASI 

Britanya'dan Birkaç Deneyim 

Stella Dadzie 
Londra/Britanya* 

Britanya'da beyaz kadın hareketi yanında, siyah kadınların mücadelesini ve 
neden siyah kadınlar bağlamında belli sorunları, belli kampanyaları önemli 
bulduğumuzu anlayabilmek için, tarihsel gelişmeye bakmak gereklidir. Bu 
nedenle, yetmişli yıllarda birçok siyah kadını, bilinçli olarak beyaz kadın ha
reketinden bağımsız olma yönünde harekete geçiren bazı tarihsel olayları ta
nımlamak istiyorum. 

Siyah kadınlar Britanya'ya 16. yüzyılda köle ticareti yoluyla geldiler. Bu 
kadınlar, Toxteth, Chapeltown gibi siyah cemaatlerin içinde, beyazlardan ay
rı olarak veya beyazların içinde ama kişisel olarak onlardan yalıtılmış biçim
de yaşam mücadelesi ve ırkçılığa karşı savaş vermeye çalıştılar. 

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Britanya'ya, yeniden çok sayıda siyah 
kadın geldi ve Britanya kapitalizminin hizmetinde, yüzyıllardır siyah kadın
ların yaptıkları geleneksel işleri yapmaya devam etti. Ekonomik nedenler 
başta olmak üzere, meslek sahibi olabilme ve bir aile kurabilme umuduyla 
Karaibler'den kendi istekleriyle -ve Ulusal Sağlık Sistemi ya da Londra Taşı
macılık Sistemi'nde çalışanlardan bağımsız olarak- gelmişlerdi. Beyazların 

yapmayı istemedikleri, hizmet sektörü ve fabrikalarda, kantin veya çamaşır
hanelerde, yarı vasıflı ya da vasıfsız işçilik gibi işleri kabul ettiler. Durum, 
kölecilik ve sömürgecilik şartlarının bir devamı idi. 

Bu siyah kadınlar, geliş nedenleri kendilerininkine benzeyen, ama geliş
leri kendi kararları dışında başka nedenlerden kaynaklanan İrlandalı, Güney 
Avrupalı, Afrikalı, Asyalı, çoğu bu kadınların varlığından hoşnut olmayan ve 
korkan beyaz işçi sınıfı kadınlarla birlikte çalışıyorlardı. Siyah kadınlar ara
sındaki birliktelik duygusu, salt kişisel ilişkiler çerçevesinde oluşmuştu; ama 
bunu örgütlü biçimde dile getirebilecek bir platform bulunmuyordu. 

* Yazar, politik nedenlerle Büyük Britanya yerine, sadece Britanya ifadesini kullan
maktadır. 
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1958 Notting Hill ayaklanmaları türünden sokaktaki ırkçılık fabrikalarda 
da tırmanışa geçmişti. Ev kiralarken, işe alırken ve eğitim sisteminde üstü ör
tülü ayırımcılık örnekleri yaşanıyordu. Irkçı saldırılar oluyor ve ailelerin bir
leşmesini önleyen göç kanununda (1962) olduğu gibi, devletin kurumlaşmış 
ırkçılığı devam ediyordu. Sağlık sistemi bir yandan bu kadınların işgücünü 
sömürürken, öte yandan onların iş, çocuk bakımı ve günlük yaşamda karşı
laştıkları ırkçılık nedeniyle ortaya çıkan stres gibi özel sağlık gereksinimleri
ni dikkate almıyordu. 

Çok daha izole bir durumda yaşayan Afrikalı ve Asyalı kadınlardan fark
lı olarak, sayıca kalabalık olmaları yanında köleciliğe ve 1930'larda sömürge
ciliğe karşı verilen savaşlardaki geleneksel deneyimleri nedeniyle, Karaibli 
siyah kadınlar, kendilerine uygun örgütlenme yollarını arama olanağına daha 
çok sahiptiler. 1950'ler ve 1960'lardaki gayrı resmi ve üstü kapalı ırkçılıklar 
nedeniyle, genelde dışlanıp girmediğimiz yerler olan kilise, berber, çocuk yu
vası, klüp, sendika ve tasarruf bankası vazifesini de gören oturma odalarımız
da toplanmaya başladık. 

Siyah kadınların, başlangıçtaki politik ve toplumsal örgütlenme biçimle
rinin temelinde, ırkçılığa karşı tepki bulunuyordu. Cemaatimizdeki kadınların 
gereksinmeleri konusuyla ilgilensek bile, ortak özelliğimizi ve bizi harekete 
geçiren güdüyü, aynı ırktan gelmek oluşturuyordu. Kendimizi siyah kadınlar
la özdeşleştirme ve siyah kadınların sorunlarını, siyah erkeklerin sorunların
dan bilinçli olarak ayırma durumu yoktu. 

1960'larda Britanya'daki siyah kuruluşların hedefleri, geldiğimiz ülkeler
de sömürgeciliğe karşı ve bağımsızlık yolunda mücadele veren Black Power 
ve Pan Afrika hareketlerinden etkilendi. Kadınlar kahve pişirip, not tutarak, 
fazla ortada görünmeden, sessiz ve sabırlı bir şekilde çalışıyorlardı. Siyah ka
dınların dünyaya "Black is beautiful" (Siyah güzeldir) mesajını vermek ama
cıyla, Afrika saç biçimleri yapmaları ve Afrika kılıkları giymeleriyle birlikte 
yeni bir gurur ve yeni bir bilinç gelişti . Yeni ideal "genç, yetenekli ve siyah" 
olarak tanımlanıyordu. 

Siyah ve beyaz kadınlar arasındaki farklar, ilk elde ırk ve sınıf temeline 
dayanıyordu. Irkçılık, beyaz kadınların siyah kadınların sorunlarını görmez
den gelmeleri ya da dışlaması anlamına geliyordu. Beyaz kadınlar, tecavüz, 
ensest gibi kadına yönelik şiddete karşı savaşmaya hazırdılar, fakat devlet ta
rafından ekonomik ve psikolojik alanlarda veya bakirelik testleri gerekçesiy
le beden üzerinde uygulanan şiddet nedeniyle, siyah kadınların yaşamın her 
alanında uğradıkları tecavüzleri yok sayıyorlardı. Gözden kaçırdıkları diğer 
bir konu ise, siyah halkların ülkelerinin savaşlar, emperyalist saldırılar ve 
CIA, IMF ve Dünya Bankası gibi kuruluşların entrikaları gibi nedenlerle te
cavüze uğramakta olduğu idi. Siyah kadınlar, şiddet kavramını beyaz kadın
lardan tamamen farklı bir şekilde anlıyorlardı. 

Beyaz kadınlar, nükleer silahlara karşı Greenham Common'daki gibi kam-
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panyalara katıldılar, fakat Nabibia'daki uranyum maden ocaklarının ve A vust
ralya'daki yerlilerin yaşadığı bölgelerde yapılan nükleer testlerin bu kampan
yalarla olan ilişkisini görmediler. 

Beyaz kadınlar, kız çocukları için cinsiyetçi olmayan ders kitapları, gele
neksel meslek seçimine son verilmesi gibi konularla eğitimde şans eşitliği ta
lebinde bulundular. Fakat ulusun ahçıları, temizlikçileri, otobüs şoförleri ro
lünü yüklenmenin ötesinde herhangi bir talepte bulunmamanın, devlet tara
fından siyah genç kadınlara empoze edildiği gerçeğini sorgulamadılar. 

Aramızdaki yabancılaşmanın önemli bir faktörü de sınıf farklılığı idi. Or
ta sınıf kadınlarının yaşam gerçekliği, alt sosyal sınıf üyesi kadınlardan fark
lıdır. Bizlerin beyaz kadınların konferanslarında, gösterilerinde yer alışımız 
göstermelik olmanın ötesine gitmez. Orta sınıf kadınlarının cinsellik konu
sunda tartışma lüksüne ayıracak zamanlan varken, ekonomik haksızlık ve 
yoksulluğun şiddeti nedeniyle, alt sınıf kadınlarının yaşamları ve aileleri sü
rekli olarak tahrip edilmekteydi. Alt sosyal sınıftaki beyaz kadınların sorunla
rına bile eğilmemiş olan kadın hareketi, geleneksel olarak işçi sınıfı ya da 
lumpenproleter grupta yaşayan siyah kadınların sorunlarıyla hiç ilgilenmedi. 

Kadın eşitliğinden, beyaz kadınların eşitliğini anlayan beyaz kadın hare
keti karşısında, siyah kadınlar kendilerini çok farklı bir yerde görüyorlardı. 
Konferanslarında ve yaptıkları gösterilerde az sayıdaki varlığımız, durumun 
göstermelik olduğunu daha da görünür kılıyor, beyaz kadın hareketine karşı 
duyduğumuz yabancılaşma büyüyordu. 

Feminizm konusu ile ilgilenen siyah kadınlar, giderek kendi seslerini du
yurarak bu yabancılaşma duygusunu ifade eden, kendi kuruluşlarımıza ve ge
ne kendi siyah, lezbiyen ya da feminist kimliğimize olanak verecek, kendimi
zi özdeşleştireceğimiz bir siyah feminizm talebinde bulundular. 

Seksenli yıllarda Brixton, Southall, Toxteth ve St. Pauls'daki ayaklanma
lar gündemi başka konuların belirlemesini getirdi. En önemli sorun, devletin 
siyah radikal hareketin sisteme entegre edilmesine, saptırılmasına ve kontrol 
altına alınmasına yönelik planlarına nasıl tepki göstermemiz gerektiğiydi. 

Bütün bir siyah eylemciler kuşağından erkek ve kadınlar Greater London 
Council (Londra Büyükşehir Belediyesi) tarafından, yerel düzeyde "çok
kültürlülük koordinatörlüğü" adı verilen kadrolara yerleştirilerek siyah huzur
suzluğu kontrol altında tutmaları için, iyi maaşlarla işe alındılar. 

Benzer bir gelişme de fırsat eşitliği cephesinde görüldü. Beyaz feminist
lere, iyi pozisyonlardaki işlerde çalışma olanağı verilmişti. Bu yüzden kimi
leri, beyaz kadınların, siyah halkın sırtından güçlendiklerini savunmaya baş
ladılar. 

Devletin, Güney Afrika ve ABD'de de yapılmış olduğu gibi, siyah cema
atin bir kısmına özel haklar tanıyarak sempati kazanma çabasından sonra, ye
rel düzeyde kendi-kendine yardım bağlamında gelişen mücadele, toplumda 
genel kabul görür duruma geldi. Tek tek kişilerin kendi kaderlerinden sorum-
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lu oldukları masalı ile, eğer tek tek kişiler başarılı oluyorlarsa, başarısız olan
lar da başarısızlıklarının sorumluluğunu taşımalıdır, anlayışı yayılmaya gay
ret edildi. 

Claudia Jones gibi birkaç siyah kadın öne çıkarken, siyah kadınların ço
ğunluğu adsız kalmaya devam etti. Siyah kadınlar en arka sıralarda bırakıl
mıştı ve bu durum ırkçılığa ve sömürgeciliğe karşı savaşta, siyah halkın kur
tuluş mücadelesi, kadınların eşitlik mücadelesine göre öncelik taşır gerekçe
siyle siyah erkekler tarafından da savunuluyordu. Siyah milliyetçilik ve "Af
rikalılığın" idealleştirilmesi, siyah kadının her zaman erkeğinin üç adım arka
sından yürümesi gerektiği görüşünü haklı kılmakta başarıyla kullanıldı. 

Siyah kadınların bilinci ve kendine güveninin artmasıyla orantılı olarak, 
kadın kurtuluşu ve bağımsızlığı konularında da giderek şiddetlenen tartışma
lar oluyordu. Bazı siyah kadınlar bunu beyaz kadınların bir sorunu olarak gö
rüyor ve bizlerin temel insan haklarını alma doğrultusundaki, ırkçılık, sömür
gecilik ve yeni-sömürgecilik karşısındaki mücadelemizle bir ilgisinin olmadı
ğını ifade ediyorlardı. Hatta aralarında, siyah cemaati böleceği ve siyah kadın 
ve erkekleri ekonomik ve toplumsal yaşam savaşı uğruna birleştirme yolunda 
harcanmış çabalan yok edeceği gerekçesiyle, bu konuyu tehlikeli ve yıkıcı 
görenler de vardı. 

Diğer siyah kadınlar ise, aşağıda belirtilen nedenlerden dolayı, kadın sorun
larını siyah mücadelenin gündemine amanın doğru olacağı kanısına vardılar: 

- Politik örgütlerdeki erkeklerin cinsiyetçi tutumları. 
- Afrika ve Üçüncü Dünya Ülkeleri'ndeki bağımsızlık mücadelelerinde 

kadının rolü ile ilgili olarak artan bilinç (Zimbabwe, Angola, Guineau Bis
sau, Vietnam, vb.). 

- Beyaz orta sınıf kadınlarının etkisinde gelişen ve 1970'1erin ortalarında 
kendimizi özdeşleştirmediğimiz beya:zlorta sınıf İngiliz kadın hareketinin 
gündeme getirdiği feminist bilinç. 

Bu faktörlerin etkisiyle kadınlar 1978'de OWAAD'yi kurma amacıyla ha
rekete geçtiler. Birçok kadın kuruluşunu bünyesinde barındıran bu birliğin 
hedefi, siyah kadınlan yalnızlıktan kurtarmak ve onlara politik bir ses ver
mekti. Bu kuruluş Etiopyalı ve Erityalı kadınlardan etkilenmişti ve Britanya 
deneyimine dayanılırken, antiemperyalist anlayış ön planda tutuluyordu. 

Yapılan ilk konferansta, tek tek kadınlar (üniversite öğrencileri gibi) ve 
siyah kadınların yeni kurulmakta olan grupları (BWG, OBWAG, Abasindi) 
bir çatı altında toplandı. Dolayısıyla, ilk kez siyah kadınlar politik bir güç 
olarak kabul gördüler. 

Çalışmalarımızın ağırlık noktalarını eğitim, sağlık önlemleri, işsizlik, 
devlet tarafından yürütülen ırkçılık (göç, polis) ve emperyalizme karşı müca
dele gibi konular oluşturuyordu. Çocuklarımızdan eğitim hakkının esirgendi
ği, ırkçı polis tedbirleri sayesinde (SUS kanunu gibi) suça yöneltildikleri ve 
neo-faşistlerin saldırılarına uğradıkları bir ortamda, gündemimizde kürtaj 
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hakkı gibi sorunlara yer yoktu. 
Gelişen feminist bilince rağmen, küçük bir azınlık dışında siyah kadınlar 

temeldeki farklılıklar nedeniyle, beyaz kadın hareketine yabancılaşmıştı. 

"Karnım bana aittir", "Kadınlar kendileri karar vermek istiyorlar" gibi talep
lerin önemini kabul etmemize rağmen, bizim için çocuk sahibi olmak ve ço
cuklarımızı yetiştirmek hakkı da önemli bir talepti. Çünkü bizler, göçü dü
zenleyen kanunlar nedeniyle, ailelerin sürekli olarak parçalandığı, sağlık dai
relerinin kürtajlar ve istenmeyen kısırlaştırmalar yaptığı, çok çabuk ürediği
miz ve Britanya'yı çocuklarımızla dolduracağımız konusundaki inanç nede
niyle siyah kadınlara hamileliği önleyici hapların dağıtıldığı , Üçüncü Dünya 
Ülkeleri'ndeki siyah kadınların vücutlarının kullanılmas ı istenmeyen, henüz 
denenmemiş ya da yasaklanmış doğum kontrol hapları için deney tahtası ya
pıldığı bir gerçeklik içinde yaşıyorduk. 

Sınıf farklılıkları ve etnik kökene göre yapılan bilinçli kaynak dağılımı 
politikası gibi nedenlerle siyah cemaatler parçalandıklarında, aynı durum 
OW AAD ve diğer kadın gruplarında da gözlendi. Belki de, umduğumuz bir
lik ve beraberliğin giderek yok olması kaçınılmazdı. 

Bundan sonra gündemde Afrika ve Asyalı kadınların birliği ve lezbiyen 
kadın hareketi gibi, iki yeni önemli sorun önemli yer tutmaya başladı. Zaman 
darlığı nedeniyle siyah kadınların birliğini parçalamaya başlayan, kendi ara
mızdaki iç mücadelelerin bir analizini yapma olanağım yok. Zaten bazı ka
dınlar bu tür tartışmaların sadece siyah kadınlardan oluşan çalı ş ma grupların

da yapılması gerektiğini savunuyorlar. Aile içindeki şiddet , resmi makamla
rın zorla oturma yerini değiştirtmeleri ve sınır dışı edilme, devletin ve faşist
lerin zorbalıkları gibi konular, günümüzde siyah kadınları ve siyah feminist
leri yakından ilgilendiren konulardır. İşçi kuruluşlarının gücü ve Afrikalı, La
tin Amerikalı, Asyalı ve Doğu Avrupalı insanların ekonomik bağımsızlıkları 
tehlike altında ve ortadan kalkma durumundayken, bizler sınıfs al ve antiem
peryalist bakış açımızı sürdürme mücadelesi vermekteyiz. 
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Kısa bir süre i.çin, örgütlü kadın hareketini bir tarafa bırakalım ve Britanya'da 
~e belki de Batı Avrupa'da birçok yerde gözlenen bi r olguyu tanımlayalım . 
Içinde yaşadığımız toplumJardaki kadınlar arasında bir kutupla~ ma vardır. 
Bazı kadınlar, kadın hareketinin yirmi sene önce talep ettiklerine eri şmi şler
dir. Bu kadınl arın bir iş i , ailes i, çocuklarına bakım yerleri , bedenleri ve üre:. 
me yetenekleri üzerinde kendi karar verme yetkileri, eğitim şansları, ekono
mik yönden (erkeklerden) bağımsızlıkları ve boş zamanları vardır. 

Ama bu kadınlar çalışan anneler değildirler. Bu kadınlar aileleri olan ka
riyer kadınlarıdır ve de çoğunlukla kariyerlerini feminjzm üzerinden yapmı ş
l ardır. Dergiler çıkanrlar, üniver itele rde kadın araştırma enstitülerini yöne
tirler, belediyelerde büyük dairelerin yönetici idirler. Evlerinde ücretli isçi 
(diğer kadınlar kendileri için çalı " ırl ar) ça lı ştıracak maddi güçleri vardır, ye
meklerini marketlerden yarı hazırlanmış bir ekilde (gene diğer kadınl a r ken
dileri için çalışmaktadırlar.) satın alırl ar, teknoloj i ve para aye inde, oğutu
cu bulaşık makine i, "ınikrowave " fırın , çocuk bakıcı ına eve geç gel.ecekle
rini bildire bilecekleri mobil te lefon gibi , i ş ten tasarru f etmeyi sağlayan ev ge
reçleri ne sah ipti rl.er. 

Erkeklerden bağımsız olarak yaşama özgürlüğüne sahiptirler. Öylesine 
özgürlerdir ki, cinsellikleri, çalışma yaşamları, işyeri değiştirme, geziye çık
ma konularında kendi karar verme yetkileri vardır. Bu kadınların hemen hep-
si beyazdır. · 

Öbür uçta köleleştirilm\ş kadınlar vardı·r . Geceleri kalla.p işe giden kız 
kardeşlerinin gi.indüzleri çalıştıkları , tüketimde bulundukl arı büroları , i şyerle
rini , lokantaları , ote lleri temizleyen kadınlar. Taban ücretten daha düşi.ik üc
ret alırlar, sendikanın koruyuculuğunda değildirler, sosyal sigortaları ve 
emeklilik sigoı1aları, tehlikeli madde ve hastalıklara karşı koruyucu iş elbise
leri yoktur; işyeri değiştirme özgürlükleri, evleri ve sosyal güvenceleri hatta 
ailelerini yanlarında bulundurma hakları yoktur. Bu kadınlar genellikle 
Fas'tan, Sri Lanka'dan, Filipinler'den gelmişlerdir. 
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Bunlardan başka hastanelerde yardımcı işçi olarak çalışan kadınlar var
dır. Belki de Britanya'ya Kuzey Afrika'dan, ya da Filipinler'den göçmen, La
tin Amerika'dan veya Sri Lanka'dan mülteci olarak yeni gelmişlerdir. Bu ka
dınlarla birlikte hastanelerde, acilen işgüçlerine gerek duyulan ve savaştan 
tahrip olmuş bir ülkeyi inşa etmek için gelmiş, bir kuşaktan beri Britanya'da 
yaşayan, binlerce Afro-Karaibli yaşlı kadın da çalışmaktadır. Bütün bu ka
dınlar, kendileri çalışırken, çocukları ırkçı tutum içinde olan polisin takibin
den korunmuş, güvende midir, diye düşünme özgürlüğüne bile sahip değil
dirler. 

Evlerde hizmetçilik yapmak için Bengal, Sri Lanka, Filipinler'den gelen 
kadınlar vardır. Bu kadınlar belli bir aileye bağımlıdırlar. Ücret almadan çalı
şırlar, yeterli besin almazlar, yer değiştirme olanakları yoktur. Ev temizler, 
başka bir ülkenin orta sınıf kadınının çocuklarına bakarlar. Bu kadınlar her 
an ülke dışı edilecekleri korkusuyla yaşarlar. 

Binlerce kadın eve iş almakta, dar oturma odasında bacaklarına dolanan 
çocuklar arasında süpermarketlere iş işlemekte, terliklere ponpon dikmekte, 
yılbaşı kart çeşitlerini harmanlamaktadır. Ruhsuz ve monoton olan bu işleri 
için onlara parça başı para ödenir. Çocuk bakım olanakları yoktur. Zehirli 
gazlara karşı korunmaları yoktur. Belirli bir ücretleri ve belirli iş saatleri yok
tur. Bu kadınlar çoğunlukla en fakir, en düşük eğitim seviyeli ve eski kent 
merkezinin en berbat yerlerinde, son derece kötü evlerde yaşayan Asyalı ka
dınlardır. Kocalarından ayrılma özgürlükleri yoktur. Çalışırken, çocuklarının 
ırkçı saldırılara maruz kalıp kalmadıkları düşüncesinden de kurtulamazlar. 

Olayı doğru saptayalım! 

Bu kutuplaşmada suçun, beyaz kadınlarla özdeşleşen feminizmde ya da 
kadın hareketinde olmadığı kesindir. Son on beş yirmi sene içinde toplumla
rımızda çok yoğun ekonomik, teknolojik, politik ve ideolojik değişme süreç
leri yaşanmıştır. Örgütlü kadınların, bu değişme sürecinin kışkırtıcılığına na
sıl tepki gösterdiklerini incelersek, bu tür gelişmeleri temel alan feminizmi de 
biraz tanımış oluruz. 

Endüstri Toplumundan Endüstri-Sonrası Topluma 

Batı'da, endüstri toplumundan, ağırlığın üretim sektöründe değil, hizmetler 
sektöründe olduğu, endüstri-sonrası topluma bir geçiş olmuştur. Bu değişme 
kadınların çalışma olanaklarını, işyerlerini, iş ilişkilerini ve çalışma tarzlarını 
kökten değiştirmiştir. Yeni teknolojilerdeki atılımlar bir yandan çok uluslu 
şirketlerin üretimi dünya çapında yeniden düzenleyebilmeleıini (fabrikalar 
ihtiyaca göre yer değiştirebilirler), bir yandan da sayısız yeni işyeri kurularak 
yeni işgücü kutuplan yaratılmasını sağlamaktadırlar. Sömürgecilik yerini, ye
ni emperyalizme bırakmıştır, ama Üçüncü Dünya Ülkeleri, halen Batı'nın 
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egemenliği altındadır. Pencap'tan gelmiş ve Heathrow havaalanında çalışan 
Daljit adındaki bir kadının, bir sosyoloğun "neden buradasın?" sorusuna 
"çünkü siz oradaydınız," şeklindeki cevabını hatırlıyorum. Bu konuşm~ 
1965'te geçmişti. Ve bizler serbest ticaret bölgesi, tarım yatırımı, silah ticare
ti, IMF, GATT, şiddeti fazla olmayan çatışmalar gibi gerekçelerle de olsa ha
la oradayız. İnsanları yeniden toprağından, işinden, ülkesinden eden ve onları 
göçmen ya da mülteci olarak Avrupa topraklarına sürükleyen de ekonomik, 
politik, ideolojik düzeylerde birbirine karışmış durumdaki bu varlığımızdır. 

Teknoloji, Batı'da da yeni bir iş işbölümü yarattı. Kalifiye işçi olan beyaz 
erkekler merkezde bulunuyor, çoğu siyah ve Üçüncü Dünyalı olan kadın işçi
ler ise merkez dışında yer alıyorlar. Bizler en azından Birleşik Krallık'ta, ar
tık çok işçisi olan fabrikalar ve kitle üretimi yerine, pazar ekonomisindeki de
ğişmelere duyarlı, daha az üretim yapabilecek, bilgisayar yönetiminde çalı
şan, robotlarla yapılan yeni üretim tarzından bahsediyoruz. Sonuçta gittikçe 
daha fazla iş, fason çalışan küçük firmalar tarafından yapılmakta ve bu durum 
daha az haklan, daha az güvenceleri olan ve düzensiz iş ilişkisi içinde düşük 
ücretlerle çalışan işçileri hiyerarşinin en alt basamağına yerleştirmektedir. 

Bu gelişme süreci içinde, politikada da büyük bir değişme oldu ve Mar
garet Thatcher döneminde sağ kanat atılım yaptı. Thatcher politikası, Britan
ya toplumunun dayandığı sosyal yardım anlayışını değiştirdi, yaşamın bütün 
alanlarında pazar ekonomisi hakim oldu, özellikle büyüyen hizmetler sektö
ründe özelleştirmeler oldu ve çoğunlukla kadınların çalıştığı kamu hizmetleri 
sözleşmeye bağlandı. Başka bir biçimde ve diyalektik bir ifade ile açıklamak 
gerekirse Margaret Thatcher, uç sağ çıkarına, üretim güçleri alanına müdaha
le etti. Thatcherizm politikası, özgürlük kavramının içeriğini de, sözde bir al
ternatif olarak "monetarist özgürlük" şeklinde yeniden belirledi. Bu politika
nın devrimci muhafazakarlığı, cins konusunu da kapsamaktaydı: Kadının ye
rinin aile kurumu ve ülkedeki görevinin de kadın rolü olduğunu ilan etti. 

Ulusal düzeyde sağ politikalara doğru güçlü bir dönüşüm varken, ilgi çe
kici bir şekilde, yerel düzeyde sol güçlendi. Başta özellikle Greater Landon 
Council olmak üzere, belediye meclislerinde yeni bir politika geliştirildi. İlk 
kez ırk, cins, cinsellik gibi konular politik gündeme getirilmekte, çalışmada 
katılımcı yöntemler teşvik edilmekteydi. Bu sol düşünce büyük ölçüde A vru
pa komünizminden etkileniyordu. 

Bizler Kadın Olarak Ne Yaptık? 

Endüstri toplumundaki bu değişme sürecini görmezden geldiğimiz kanısında
yım. Bu durumun düşük ücretliler için ne gibi sonuçlar doğurduğunu da gör
mezden geldik veya yaptığımız en fazla bu durumun aşağı orta sınıf, beyaz 
büro çalışanlarını nasıl etkilediğine bakmak oldu. Özelleştirmeye ilişkin so-
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runları, "riziko grupları" dediğimiz hastanelerde çalışan ya da eve iş alan dü
şük ücret grubuna dahil kadınların işgüçlerinin sömürülmesi bağlamında ele 
aldık, ama feministler bağlamında anlamlı görmedik. 

İkinci kanım ise, yeni emperyalizmi ve yeni mülteciler olgusunu görmez
den gelmiş olmamız. Bizler, mültecilerin sorunlarım mültecilerin sınır .?ı.~ı 
edilmelerini önlemek amacıyla kampanyalar yapanların sorunu olarak goru
yorduk. Kadınlar bu konuları ele alsalar bile, genelde bu tür sorunlar, femi
nistleri ilgilendirmiyordu. 

Thatcherizm konusunda ise, çok önemli bir noktayı, kullanım değerine 
dayanan ilişkilerin yerini değiş tokuş değerine dayanan _ilişki~ere ?ır~k~ığ~~ı, 
diğer bir deyişle, pazar ekonomisinin günlük yaşam üzerındekı etkılerım goz
den kaçırmıştık. Grup aleyhine de olsa kişisel olarak bir yere gelebilme dü
şüncesinden hareketle, bazı kadınlar, kendileri için, Thatcherizmle uyumlu 
bir feministlik anlayışı geliştirdiler. Ya da "topluma bir fiske bile vurmadan 
artık kendine feminist demek olanağı" vardı. 

Sosyalist yönde bir hareket olarak feminizm ile kişisel ilerleme yönünde
ki feminizm arasındaki gerilim ortaya çıktı. Thatcherizm, sosyal sınıflar ve 
sağlık sorunları, sosyal tedbirler, refah, ırkçılık, güven, aile ku~~u gi~i ~o
nularda kadınlar arasında kutuplaşmalara yol açtı. Kanımca femımzm hır oz
gürlük hareketi olarak öldü ve yerinı siyah kadınlar da dahil olmak üzere, or
ta sınıf kadınlarının kariyer feminizmine bıraktı. Bu kariyer feminizmi, ku
rumlaşmış feminist hareketin tüm özelliklerini taşımaktadır. 

İngiltere'ye Özgü Bir Model 

Birleşik Krallık'taki örgütlü kadın hareketi, toplumsal değişmenin kadınlar 
üzerindeki politik ve ekonomik etkilerini görmezden gelerek, kişiler arasın
daki ilişkiler düzeyiyle sınırlı bir ideolojiye ağırlık verdi. 

Kadınlar arasındaki köklü bölünme "farklılık" düşüncesine indirgendi. 
Diğer bir deyişle, kadınlar güvenli bir feminist evrensellik çerçevesi içinde 
kalarak "aslında hepimiz aynıyız, her kadın benim kız kardeşim" derken, bir 
yandan da değişik kadınlan görünür kılmalıyız, biraz onların kültürlerini ta
nımalıyız, kitaplarım okumalıyız, bu yeni egzotik unsura değer vermeyi_bi~
meliyiz, müziklerini dinlemeliyiz, yemeklerini yemeliyiz vb. havasına gırdı
ler. Bu aslında son derece seçkinci ve anaç bir tavırdı. Ama önemli olan bu 
değil. Önemli olan bu tavrın sınıf ve güç ilişkilerine bağlı temel ve ~ad~i 
farklılıkları, kişisel düzeye indirgemesi, ırkçılığı "kültür"e dönüştürmesı, bır 
yandan etnik yorumlan desteklerken, öte yandan "içselleştirilmiş ırkçılık"tan 
söz etmesiydi. Beyazlar kendilerini kişisel olarak suçlu hissetti. Kimlik poli
tikası öne çıktı. Ne yaptığımız değil, kim olduğumuz, yani bilinç ve kimlik, 
her tür politikanın hedefi ve amacı olarak kabul gördü. 
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Toplum içindeki bölünmenin, bu ideolojik (belki de varoluşçu) yorumu, 
resmi yerel sol makamlar tarafından da kabul gördü. Sonuç hem ırkçılığa, 
hem de kadına yönelik ayırımcılığa karşı verilen mücadele bağlamında kor
kunç oldu. Mücadele, birden sokaktan, belediye koridorlarına ve parlamento
ya taşındı. 

Yerel yönetimler gruplara maddi yardım verdiği, toplantı ve eylemleri 
desteklediği için, birbiriyle rekabet eden Yahudi, Gujerat, Mipuri, heterosek
süel, lezbiyen gibi kadın grupları oluştu ve birliktelikler bozulmaya başladı. 

Irkçılık ve cinsiyetçilik kavramları da yeniden tanımlandı. Artık bu iki 
kavram, "iktidar" eşliğinde işleyen önyargı, "iktidar" ise, bürokratların kişisel 
iktidarı olarak anlaşılıyordu. Dolayısıyla çalışanların yenileriyle değiştirilme
si, kota düzenlemesi, fırsat eşitliği arayışı, etnik ve cinsel ayırımcılığı kontrol 
daireleri kurulması gibi fikirler öne çıktı. 

Kendi başına ele alındıklarında, kota düzenlemeleri, fırsat eşitliği arayışı, 
etnik ve cinsel ayırımcılığı kontrol daireleri gibi gelişmeler kötü değildir. Fa
kat bunlar ancak bir başlangıç noktası olabilir, mücadelenin özü ve kendisi 
değildir. Bu fikirler, ilerici bir zaman dilimi içinde, Greater London Council 
hepimize açık bir tavır sergilerken, buluşup tartıştığımız, birbirimize tavsiye
lerde bulunup danıştığımız ve her türlü konuyu gündeme getirdiğimiz bir dö
nemin ürünüdür. Sorun şimdi tutucu bir devirde yaşamamızdadır. En küçük 
ilerici özelliği olan projeler bile, artık finans yardımı alamamakta ve bize sa
dece içi boş bir kabuk bırakılmaktadır. Irkçılık ve cinsiyetçilik halkla ilişkiler 
konulan olmuştur. Bu konularla şimdi profesyoneller ve yetkili merciler uğ
raşmaktadırlar. 

Eşitliğin aritmetiğini vurgulamak, eşitlik politikası ile aynı şey değildir. 
Eşitlik aritmetiği, beyaz ve orta sınıf bürokratları ilgilendirmekte, fakat fay
dalanması gerekenlere hizmet etmekten uzak kalmaktadır. 

Siyah ve beyazlardan oluşan yeni bir profesyonel orta sınıf oluştu. Ancak 
bu yeni orta sınıf mücadelenin kavramlarım benimserken, onların içini boşal
tıp anlamsızlaştırdı. 

Bu olguya sadece yerel düzeyde değil, aynı zamanda kadın araştırmala
rında da rastlanmaktadır. Bu araştırmalarda, mücadele ele geçirilmiş, aydınla
rın malı yapılmış, normal kadınların ulaşma sahası dışına çıkarılmıştır. Ka
dınlar arasında bir iş bölümü oluştu: Bazı kadınlar eylem ve mücadele için
deyken, diğerleri analizler yaparak, kariyer yolunda ilerlemektedir. Bu eği
lim, daha sınırlı olarak da olsa siyah kadınlar arasında da geçerlidir. 
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Sonuç 

Özetle, devletin ırkçılık ve cinsiyetçilik gibi konulara el atması, sömürü ve 
ezilmeye karşı mücadele veren bir hareketin, politik olarak doğru sayılan fi
kirler üzerine bir tartışma durumuna gelmesine neden oldu. Temeli topluluk 
olan bir politik anlayıştan, kişisel ilerleme anlayışına kaydık. Bazı kadınlar 
kurtuluşu başarırken, kurtuluş beyaz ve erkek bir dünyanın parçası olmak 
olarak algılandı. Beyaz ve siyah ya da beyaz ve Üçüncü Dünya kadınları ara
sındaki büyük bölünmenin yanı sıra, kadınlar ve siyahlar arasında, ait olduk
ları sosyal sınıf nedeniyle bir başka bölünme daha vardır. 

Neden Acaba? 

Bu soruya yanıtlar aranırken, kadınlar özellikle kötüdür demek çıkar yol de
ğildir, ama nedenleri yakalamak feminizmin prensip ve pratiklerine bakarak 
olanaklıdır. Aşağıdaki üç nedene bir bütün olarak bakmak, kanımca çok an
lamlı olacaktır: 

1. Kadınların kurtuluşu tüm insanlığın kurtuluşuna ve tüm güç ilişkileri
nin değişmesine bağlıdır dediğimiz kuruluş yıllarından sonra, sınıf ya da sos
yalizme dayanan feminist anlayış ve bu anlayışın gerektirdiği devletin gücü 
ile karşı karşıya gelme tavrı terk edilerek, sadece evrensel kadınlık tanımına 
önem veren, reformist ve çoğulcu bir feminist anlayışa geri çekildik. Bu du
rum sadece teorik düzeyde bile gözlenebilir. Başlangıçta Engels okuyup, ka
dının ezilmişliğinin köklerini arıyorduk, daha sonra Marksizm ve feminizmi 
birleştirmeye çalıştık ve en sonunda feminist hareket, post-Marksizm ile ezil
me olgusunun bağımsız bir dinamiği vardır ve kademeler birbirini etkileme
mektedirler doğrultusundaki düşünce tarzından etkilendi. Feminizm, politik 
olmayan bu tavrı geçmişinden öç alırcasına özümledi. 

2. Bu nedenle, bütün kadınlarda ortak olan (evrensellik) ile tek tek her 
kadının kişisel deneyimleri arasında, bir denge kurmayı başaramadık. Bu du
rum feminizmin halen beyaz orta sınıf kadınlan tarafından belirlenmekte ol
ması gerçeğinin bir sonucu olarak rahat yaşamları olan bu kadınların feminist 
talepleri şekillendirmelerine yol açtı. 

3. Kadınlar için vurgulanması önemli olan "kişisel olan politiktir" ifadesi 
genişletildi. Düşman, erkek ya da beyaz olarak tanımlanarak basite indirgen
di ve kişiselleştirildi. Aynı şekilde iktidar olgusu da kişiselleştirilerek "bürok
ratlar"la özdeşlendi. Sonuçta, tüm politika kişiselleştirildi ve subjektif hale 
getirildi. 
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Kadınlar Arasındaki Parçalanmalara Karşı Önlem Teklifleri 

Kurumlaşmış kadınları, aslında hizmet etmeleri gereken topluma karşı so
rumlu kılmalı ve onları tekrar önemli konularla yüz yüze getirmeliyiz. Ka
nımca bu zaten olmaktadır, çünkü kadın projelerine verilen paralarda kısıntı
lar yapılıyor ve bizler tekrar kendi kaynaklarımıza dönmek zorunda kalıyo
ruz. Yoksulluk, bize politikamızı bulma yolunda yardım edecek. Ekonomik 
yönden tekrar kendimize yaslanacağız ve kaderimizi kendi elimize alacağız. 

Mültecilerin ve Üçüncü Dünya insanlarının, A vrupa'da bir ülkeden diğe
rine itilip kakıldığı, her yerde takibe ve saldırıya uğradığı günümüzde, ırkçı
lık, emperyalizm, düşük ücret, sömürü ve güvenlik gibi konular, l 990'larda 
feminist gündeme alınmalıdır. Ama bu konuların feminist ideolojiye eğreti 
bir şekilde eklenmesi büyük bir hatadır. "Üçüncü Dünyalı bu kadınla hangi 
ortak yanım var?" sorusunu kendimize yönelttiğimiz anda, o kadını kendi 
gerçeğimizle sınırlamış, en iyi ihtimalde o kadına ancak kendi kültürünü ifa
de etme olanağı vermiş oluruz. Yapılması gereken bunun tam tersidir. Sorul
ması gereken soru: "Somalili mülteci bir kadın ya da bir Tiirk temizlikçi ka
dının yaşadığı deneyimlerde, bizim feminist taleplerimizin sınırlarını göste
ren nedir?" olmalı. Onların deneyimleri, bizim taleplerimize ve öncelikleri
mize yön vermelidir. Aile kurumu, o kadın için hangi anlama geliyor? Aile 
kurma hakkı var mı? Güvenlik kavramı onun için hangi anlamı taşıyor? Be
nim kendi güvenlik anlayışımda, çocuk arabasının içine çöp atılmaması içeri
ği de var mı? 

Feminizm evrensel olamaz. Evrensellik, feminizmi seçkinci, kadın kurtu
luşunu, sadece hakkında konuşulan ve önemsenmeyen bir olgu yapar. Ara
mızdaki en az özgür olanlara, en fazla ezilenlere, en çok sömürülenlere ve en 
fazla yaralanabilir durumdakilere bakmamız gereklidir. Feminizm anlayışı
mızı, matematikteki en küçük payda anlayışı üzerine kurmalıyız. Ve böyle 
bir feminizm, tanım gereği kurumsallaşamaz, devlet tarafından ele geçirile
mez ve yok sayılamaz. 
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Polonya Halk Cumhuriyeti'nin 

Tek Kadın Kuruluşu 

Slawka Walczewska 
Krakau-Polonya 

Ağustos 1945'te kurulmuş olan Kadın Birliği, bazı dönüşümler geçirerek gü
nümüze kadar varlığım sürdürdü. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, dernekler 
kayıt dosyasında 35. sıra numarasını alarak ilk kurulan derneklerden biri ol
duğunda, savaş öncesinin bağımsız kadın kuruluşunun bir devamı olarak gö
rülmüştü. Polonya'da aynı ad altında Birinci Dünya Savaşı'ndan beri çalışma
larım sürdüren başka bir dernek daha vardı. Kadın Birliği'nin daha önceki ka
dın kuruluşlarının izinden gitmek istemesi ve bütün aktif kadınlan birleştirme 
amacına yönelmesi nedeniyle, savaştan önce kurulmuş özellikle sol kanattan, 
Demokratik Kadın Klübü, Kadın Kooperatifleri Birliği, Çiftçi Kadınlar Der
neği, Uluslararası Üniversiteli Kadınlar Derneği gibi kuruluşlar bu birliğe 
katıldılar. 

Kadın Birliği'nin başlangıçtaki, bütün kadınlan bünyesinde birleştirme 
amacı, bir süre sonra, önceleri yumuşak başlayıp ellili yıllarda giderek artan, 
belirgin ve güçlü bir baskı uygulamasına dönüştü. 1950'lerde, Kadın Birliği 
bütün kadın etkinliklerini kendi elinde toplamış bulunuyordu. Kadın Birli
ği'nin hangi yöntemlerle çalıştığına, savaştan sonra çıkmış ilk kadın dergisi
nin kaderi örnek gösterilebilir. Bu dergi Ocak 1946'da önce aylık, kısa bir sü
re sonra ise haftalık bir dergi olarak çıkmaya başlamıştı. Moda ve Pratik Ya
şam adındaki bu dergi, politika veya meslek yaşamı gibi konularla ilgilenme
yen, kültürlü genç kadınlar için düşünülmüştü. Dergide moda, ev idaresi, ti
yatro, konser veya sanatçılarla ilgili konulara yer veriliyordu. Politika ve sis
tem tleğişimi gibi konular işlenmiyordu. Moda ve Pratik Yaşam dergisinin çı
kışından kısa bir süre sonra, Kadın Birliği, Günümüzün Kadını adında bir 
dergi çıkarmaya başladı. Bu dergi meslek sahibi, özellikle de işçi kadın ima
jının propagandasını, naif ve göze batıcı bir şekilde yapmaya başladı. Günü
müzün Kadını dergisinin sayfalarım mutlu, güler yüzlü traktör sürücüsü ka
dınlar, kolhozlarda çalışan çiftçi kadınlar ya da kadın duvar işçileri dolduru-
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yordu. Bu dergi dört sene çıktı. Moda ve Pratik Yaşam dergisinin, okuyucula
ra daha çekici geldiği düşüncesinden yola çıkan Kadın Birliği, rekabet etme 
yerine bu dergiye yavaş yavaş el koydu. Günümüzün Kadını d~r~isinin ka
panmasından bir yıl önce, 1948'de Moda ve Pratik Yaşam dergısın~e: dah~ 
önce görülmeyen türde politik, ideolojik ve Günümüzün Kadını dergısındekı 
gibi yazarının adı olmayan makaleler yayınlanmaya başlamıştı. Bir yıl sonra 
derginin adı, herhangi bir açıklamada bulunulmadan Moda ve Yaşam olarn:1<
değiştiriliyordu. Birkaç ay sonra, Ocak 1950'de ise, şef redaktör artık der~ı
nin çalışanları arasında değildi ve gene bir açıklama yapılmamıştı. Bu tanlı
ten sonra dergide her şey anonimleşti, yazar adlan kaldırıldı, yerine "yayın 
kurulu" ifadesi geldi. Aynı aydan (Ocak 1950) başlayarak Günümüzün Kadı
nı artık çıkmamaya başladı. Moda ve Yaşam dergisinin Kadın Birliği kurulu
şunun yeni yayın organı olduğu söylenmemesine rağmen, bu herkes için açık 
bir durumdu. Kadın Birliği'nin gözünde Moda ve Yaşam kendi yayın organı 
idi. Örneğin 1957 yılındaki seçimlerde, bu derginin birinci sayfasında kadın
lara seçime katılmaları ve Komünist Parti'yi seçmeleri yolunda çağrıda bulu
nulmakta idi. 

Kadın Birliği'nin bütün aktif kadınlan bünyesinde toplama hedefi, de
mokratik yöntemler çerçevesinde yapılabilse ve Kadın Birliği'nin bağımsızlık 
tasarımı kadınlara yeni perspektifler açabilseydi, belki de kadın çıkarları açı
sından olumlu görülebilirdi. Fakat durum böyle olmamıştı. Kadın Birliği'nin 
stratejisi bağımsız kadın hareketinden değil, 19. yüzyıl solundan kaynaklanı
yordu. Temel anlayışı, erkek bakış açısına uygun bir şekilde insanların kurtu
luşuna yönelikti, gerçek kadın istemleri ve taleplerine son derece az yer veril
mişti. Kadın Birliği'nin kuruluş öyküsü, kadın hareketinin komünist kadın ör
gütü tarafından nasıl engellendiğini ve yadsındığını-göstermektedir. 

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, Kadın Birliği'nin kuruluşunda, Polonya 
Komünist İşçi Partisi Merkez Komitesi, örgütlenme bölümünde çalışmış olan 
Isolda Kowalska büyük çaba göstermiştir. Kurucu üyeler arasında Demokra
tik Cephe'yi oluşturan parti üyesi aktif kadınlar vardı. Dört kadın Komünist 
Parti'den, iki kadın Sosyalist Parti'den, bir kadın Çiftçi Partisi'nden, bir kadın 
da Demokrat Parti'den gelmişlerdi. Kadın Birliği'nin ilk başkanı, parti üyesi 
değildi, fakat Sovyetler Birliği'nde kurulmuş olan Polonya ordusunda politik 
danışmanlık yapmıştı. Böyle oluşan Kadın Birliği, Polonya'daki bütün kadın
lan temsil eden bir kuruluş olma iddiasıyla ortaya çıktı. 

Kadın Birliği'ndeki kadınlar, kendi toplum anlayışlarının gerçekleşme
sinde komünistler tarafından kullanıldılar. İdeolojinin çerçevesi ve partinin 
otoritesi dışında, kadınların gerçek çıkarlarını ifade etmek ve savunmak iste
diklerinde cezalandırıldılar. Örneğin, 1960'lann başında "işyerleri düzenle
mesi" adı altında, 60 000 kadın memur işten çıkarıldı. Kadın Birliği bu olaya 
tepki verince 1966'da işyerlerindeki kendi kadın kuruluşları yasaklandı. Böy
lece milyonlarca üyesi varken, bir gece içinde birliğin üye sayısı 75 000'e 
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düştü . Dolayısıyla Kadın Birliği çok ender olarak, kadınların gerçek çıkarla
rını desteklemiş ve kendi çalışmaları ise dikiş ve yemek kursları ile sınırlı 
kalmıştır. Buna paralel olarak üye sayısı da gittikçe azalmış ve yaşamını dev
let ödenekleriyle sürdürmüştür. 1980 yılında üye aidatlarının oranı, tüm geli
rin % 5'i düzeyindeydi. 

Polonya'da tek kadın kuruluşu olan Kadın Birliği, hem kadınların hem de 
tüm toplumun bilinci açısından çok olumsuz bir etki bıraktı. 

- Toplumda kadın imajını, homojen bir grup olarak yerleştirdi ve sık sık 
Polonyalı kadınlar adına sözcülük yaptı. Polonya Feminist Derneği'nin 
l 989'da Yuvarla Masa Toplantısı görüşmelerinden sonra, resmileşme yolun
da yaptığı ilk müracaatın "bir kadın kuruluşu zaten vardır" gerekçesiyle red
dedilmiş olmasına da bu neden olmuş olabilir. 

- Komünist ve sosyalist kadınları, kadın hareketinin militanları olarak ta
nıttı. 1982'de bile Kadın Birliği'nin bir dergisinde, kadın hareketinin 19. yüz
yılda Rusya'da Vera Zazuliç ve Lenin'in karısı Nadiezda Krupskaya ile başla
dığı yazılıyordu. İşçi kadınları, tek doğru yol olan sınıf kavgasından uzaklaş
tırdıkları gerekçesiyle eski kadın hareketinin feministleri unutturuldu . Hatta 
Kadın Birliği'nin yaşlı üyelerinin savaştan önceki aktif yaşanılan da unuttu
ruldu. Sanki yaşamları 1945'te başlıyordu. Böylece feministler, toplum tara
fından da komünistler ve sosyalistlerle aynı bağlamda algılanır duruma geldi . 
Kadınların mutlaka komünist ve sosyalistlerle aynı bağlamda tanımlanmaya
cak özel bir çıkar grubu oluşturabileceği konusunun , günümüz Polonyası'nda 
anlaşılamamasına büyük ölçüde Kadın Birliği neden olmuştur. 

- Resmi ideolojinin sınırlaması nedeniyle Kadın Birliği, iki savaş arasın
da var olmuş diğer kadın kuruluşlarının çalışmalarıyla kendi çalışmaları ara
sında bir devamlılık sağlayamadı. Dolayısıyla kadınların birçok önemli ve 
cesur sorulan unutulma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Kadının ev içinde 
yaptığı işlere yeterince ilgi gösterilmedi. Kadın Birliği sadece geleneksel ka
dın işinin , modernize edilme i konu u ile ilgileniyordu; bu işleri n kad ının gö
revi olmas ı sorgulanmadı. "Ev İşçileri Derneği " ise, daha 1930'da ev i şçil iği
nin meslek olarak kabuJ edilmesi. ve bu i şe ücret verilmesi talebinde bulun
muştu . 

Tüm sistemin cinsel konulardaki tutukluğu nedeniyle, Kadın Birliği de 
kadınların cinsel sömürüsü konusunda, elli sene önce ortaya konmuş olan 
açıklık ve keskinlikte konuşmayı beceremedi. 

Daha 1930'larda kadınlar, Kobieta Wspolczesna dergisinde "erkeklerin 
kadınlara karş ı görünmeyen birliği " konusunda yazılmış yazılan okurlarken, 
daha sonra erkeklerin ayrıcalıkları söz konusu dahi edilmedi. 

Polonya Halk Cumhuriyeti'nin kadın bağımsızlığı konusundaki en büyük 
başarı s ı, kadının meslek yaşamına katılımı yolunda olmuştur. 

Kadın bakış açısı ile yorumlandığında bu ilerici bir adımdı , ama aynı za
manda da kadınlara çifte yük yüklemiş ve onların ekonomik sömürüsüne yol 
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açmıştır. Kadınların desteklenmeleri, özellikle işçi kadınlar bağlamında ol
muş, kadınların mesleki kariyerlere girmeleri desteklenmemiştir. Böylelikle 
kadınlar erkeklerle rekabet etmeyen ek bir işgücü haline gelmişlerdir. Kadın
lar Birliği, kadınların ücret karşılığı çalışması ile sömürülmesi arasındaki far
kı görmekten acizdi. 

Yönetimdeki Komünist Parti tarafından desteklenen Kadın Birliği, sol, 
komünist kökenine ve kadınların bağımsızlığı konusunda bu partinin metod 
ve tasarımlarını benimsemesine rağmen, bütün kadınları temsil etmeyi iddia 
etmekteydi. 

Kadınlar, ne Kadın Birliği'nde rahatça fikirlerini söyleme olanağına sa
hiptiler, ne de kendi örgütlerini kurma özgürlükleri vardı. Bu durum, onları 
büyük bir edilgenliğe götürdü. Bu edilgenlik ve kadın kuruluşu ile ilgili 
olumsuz çağrışımlar, şimdi Polonya'daki yeni kadın kuruluşlarının önündeki 
en büyük iki sorundur. 
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KADINLAR VE 
"DAYANIŞMA" SENDİKASI 

Malgorczata Tarasiewicz 
Varşova-Polonya 

Dayanışma sendikası, içinde çeşitli akımları barındıran sosyal bir harekettir. 
Bu akımlardan bir tanesi (en büyüğü olmasa da) işçi haklan yolunda mücade
le verdi. 1989'da bir araya gelen Kadın Örgütü de bu akım içinde görülebilir. 

Yasal olmayan çalışma döneminde, sendika var olan toplumsal sistemin 
yadsınm_ası konusunda yoğunlaştı. Daha sonra ise, kendi iktidar yapılarını ge
liştirdi. işçi sorunları, Solidarnosc'un (Dayanışma) etkinlik gösterdiği diğer 
konular arasında ikincil bir konumda bulunmaktaydı. 

1980-1990 arasında Dayanışma sendikasının üyeleri on milyondan bir 
milyona düştü. Sendikada kalanlar ise sendika üyeliklerini politik bir amaçla 
değil, duygusal nedenlerle sürdürüyorlardı. 

Dayanışma ile Katolik kilisesi hiyerarşisi arasında geleneksel bir bağ 
vardı. Sendika, 1989'da işçilerin radikal taleplerini ılımlı taleplere çevirme 
yönünde çaba göstererek hükümeti destekledi. Örneğin, büyük sayılarda işten 
çıkarmalar nedeniyle oluşan huzursuzlukları azaltmak için, artan işsizlikle 
paralel olarak Polonya annesi modeli propagandası yapıldı. 

Seksenli yılların başınd~n itibaren Dayanışma, sendika olarak Uluslarara
sı Sendikalar Birliği'ne katıldı. Uluslararası Sendikalar Birliği, Dayanışma'yı 
işçilerin taleplerini öngörecek ve onları profesyonel olarak yönlendirebilecek 
bir gelişme yönünde desteklemek istiyordu. Gelecekte ortaya çıkabilecek an
laşmazlıklar konusunda, önceden tahminde bulunabilmek için, bölgesel bir 
sendika yapısı yerine, "çeşitli dallara ayrılmış bir sendika yapısı" yaratıldı. 
Aynca kadın çıkarlarını sendikada temsil edecek bir grup kuruldu. Uluslara
rası işçi hareketinin bir öngörüsü olan, kadınların kendi çıkarlarını korumak 
için aktif olacak.lan, Batı'dan öğrenilmiş bir bilgiydi. Polonya'da kadınlar he
nüz kendi sosyal çıkarlarını korumaya başlamamışlardı, çünkü koruyacak 
herhangi bir çıkarları yoktu. Aynca var olan çıkarlar da bir hak değil, bir sa-
daka niteliğindeydi. · 
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Genel durum kadınların kendileri için öngöıiilen geleneksel rolleri kabul
lendiğini gösteriyordu. Sadece az sayıda kadın, meslek yaşamını, bağımsızlı
ğının bir temeli olarak görüyordu. Kadınların (ev dışındaki) işleri, kocaları 
tarafından (en azından işçi ailelerinde) pek kabul görmüyordu. Ailenin küçük 
çocuğu olması durumunda, kocaların sadece % 8'i eşinin ev dışında çalışma
sını kabul ediyordu. Aynca ev dışında çalışma kararını veren kadının karşı
laştığı başka zorluklar da vardı. Kadın ve erkeklerin ev işlerini paylaşma ko
nusunda yapılmış araştırmalar, ailede genellikle paylaşmanın olmadığını gös
termekteydi. 

Kadınlar, kendilerine toplumda geleneksel olarak yüklenen rolleri ayı
rımcılık olarak görmüyorlardı. Oysa, altı bölgede boş bir işe IO0'den fazla 
kadın başvuruyordu. Kayıtlı işsiz kadınlardan % 97'sine hiçbir iş teklifi gel
memişti. 

Kasım 1989'da Dayanışma bünyesinde bir "Kadın Dairesi" kuruldu. Ka
dınlar, "Kadın Dairesi"nin özellikle ilgilenmesi gerektiği kanısında oldukları 
şu noktaları saptadılar: 

- Geleneklerin ve kadın ve erkeklerin rolleri bağlamındaki kalıpyargıla
rın etkileri 

- İşyerlerinde, meslekte yükselme ve ücret açısından eşitliğin sağlanması 
(bazı bölgelerde, kadın ücretleri ile erkek ücretleri arasında % 30'a varan 
farklılıklar bulunmaktadır) 

- Cinsiyete dayanan işbölümü 
- Kadınlar için sınırlı iş olanakları 
- Kadınlar için bazı işlerde çalışma yasağı 
Polonya'daki ekonomik krizin, sosyal ve mesleki konum bakımından ka

dın ve erkekler arasında var olan farklılıkları daha da artıracağı saptandı. Kı
sa vadeli kazanç peşinde koşan ve çalışma koşullarının kötüleşmesine aldır
mayan ortak yatırımlar, yabancı yatırımlar ve özelleştirmeler de bir başka en
dişe kaynağıydı. 

"Kadın Dairesi"ndeki görüş farklılıkları çok derindi. Bazı kadınlara göre, 
kadın bilinci eşitlik sorunu için yeterli derecede gelişmemişti ve kadınlar 
haklarını bilmiyorlar, sendika içinde kuvvetli bir kadın lobisi yaratma yolun
da taleplerde bulunmuyorlardı. Yaşlı nesil kadınlan, kadın ve erkeğin eşit ol
duğunu düşünüyor ve yüzde yüz bir eşitliğin ise, ancak Sovyetler Birliği'nde 
var olduğunu söyleyerek, böyle bir eşitlik istemediklerini belirtiyorlardı. 

Diğer bir tartışma konusu ise, kötü çalışma koşullarıydı. Sendika üyeleri 
kötü koşullar konusuna değinmeden, yüksek ücret ve çalışma süresinin azal
tılmasını talep ediyorlar, fakat bu koşulların değişmesi ve işyerlerinde güven
lik önlemlerinin alınması talebinde bulunmuyorlardı. 

Emekli maaşları da çok düşüktü. Emeklilik çağı çoktan gelmiş işçi ka
dınlar, emeklilik maaşları çok düşük olduğundan çalışmaya devam etmek zo
runda kalıyorlardı. Bu nedenle sendika, 30 çalışma yılını doldurmuş kadınlar 
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için emeklilik talebinde bulunuyordu. 
Gittikçe artan işten çıkarmalar bağlamında annelik izninden sonra tekrar 

işyerine dönme olanağı bulamayanlar için, yukarıda değinilen taleplerden ba
zıları gerçeklerden uzak bulunuyor ve devletin koruyucu gücüne gösterilen 
güvenin bir ifadesi olarak görülüyordu. Bazı kadınlar, çocuklu annelerin ev
lerinde oturmaları ve devletin onlara maaş vermesi teklifini getirirken, bazı 
kadınlar da bu olanağın çocuklar 14 yaşına gelinceye kadar tanınması gerek
tiğini belirtiyorlardı. Batı'da bu tür düzenlemelerin olmaması onları çok şa
şırtmıştı. "Ailede tek kişinin ekmek getirmesi" sistemini savunan kadınlar da 
bulunmaktaydı. 

Gece işi konusunda da çok tartışma oldu. Var olan ekonomik durum ve 
talep azalması nedeniyle, kadınlar bazı endüstri kollarında üçüncü vardiyanın 
kaldırılması talebinde bulundular. Bazı kadınlar 30, 35 yıldan beri gece var
diyasında çalışıyordu ve günde dört ile altı saatten fazla uyuma olanakları 
yoktu. Bu kadınlar gece vardiyasının kaldırılması talebini getirdiler. 

Başka bir sorun, doğum kontrolü araçlarının bulunamaması ile ilgiliydi. 
Kaçınılmaz sonuç olarak, ortaya yüksek kürtaj oranlan çıkıyordu. "Kadın 
Dairesi" üyelerinin çoğunluğu kürtaj konusundaki yeni kararlan kadınlar açı
sından olumsuz bulmuşlardı. 

"Kadın Dairesi" alkol alışkanlığı ve aile içi şiddet konularını da sendika
nın ele alması gereken sorunlar olarak tanımlamıştı. 

Kadınların ele aldığı sorunlardan bir tanesi de, işyerlerinde asılı olan por
nografik kadın fotoğraflarıydı. Batı'da, kadınları küçük düşürücü olarak görü
len bu resimlerle ilgili olarak, birçok kadın kendilerinin rahatsız olmadığını 
söylüyordu. 

"Kadın Dairesi", Dayanışma'dan aşağıdaki noktaları içeren bir program 
yapması talebinde bulundu: Çalışma yaşamında ücretlerde ve işte yükselme
de ayırımcılığın önlenmesi, anayasada garanti altına alınmış eşitlik konusun
da ve kadınlara yönelik ayırımcılık anlamına gelen kararlarla ilgili bir araştır
ma yapılması, sadece kadınlan ev işlerinden sorumlu tutan anlayışın değiş
mesine yardım amacıyla erkekler ve kadınlar için geçerli olacak ebevyn izni 
gibi sosyal ödemelerin kabulü. 

Dayanışma'daki kadın üye sayısını sadece birkaç sendika üyesi bilmekte
dir. Kadınların sendika yönetimine katılma oranı çok düşüktür. "Kadın Daire
si"nde aktif olan kadınlar, sendikada kadınların çalışmasını engelleyen ne
denleri adlandırmayı tam olarak beceremedilerse de evdeki görevler, yorgun
luk, yöneticilik yeteneğindeki eksiklik gibi nedenlerden bazılarını ifade etti
ler. Sadece birkaç üye sendika yönetimine kadın katılımı için kota modelini 
destekledi. Birçoğu bu tür düzenlemeleri demokratik seçim anlayışına aykırı 
olarak gördü. 

"Kadın Dairesi "nin talepleri, sendika politikası ile çelişiyordu. İkinci 
kongresinde Dayanışma, "doğmamış çocuğun yaşamını" koruma yönünde bir 
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karar aldı (delegelerin sadece % lO'unu oluşturan kadınların fikrine, bu karar 
alınırken kimse önem vermedi). "Kadın Dairesi" birçok kez kürtaj yasağına 
karşı tavır aldı. Bunun üzerine "Kadın Dairesi" yasa dışı ilan edildi. Kadınlar 
parti politikası yapmak ve Dayanışma'yı içerden yıkma çabası içinde bulun
makla suçlandılar. 

"Kadın Dairesi"nin karar ve bildirilerini geçersiz kılmak için, sendika yö
netimi tarafından öngörülmüş "Kadın Ulusal Dairesi" ifadesi yerine "Ulusal 
Kadın Dairesi" ifadesinin kullanıldığı ileri sürüldü. Aylarca varlığı yadsındı. 
Gerekçe olarak da "Kadın Dairesi"nin statüsünde bazı değişiklikler yapılması 
zorunluluğu öne sürüldü. Biayistock'dan bir üyenin Büyük Britanya'ya gitme
sine, Dayanışma'nın Biayistock'daki yöneticisinin, bu kadının kürtaj yasağına 
karşı çıktığı, dolayısıyla ahlaksız olduğu gerekçesini öne sürmesi sonucu izin 
verilmedi. 

Bir anlaşmazlık konusu da sosyal politika ile ilgiliydi. Sendika politikası, 
erkekleri kayıran aile ücretinin desteklenmesinden yanaydı. 

"Kadın Dairesi", göstermelik bir kuruluş olarak kalmadığı için, sendika 
yönetiminin beklentilerine cevap vermiyordu. Üçüncü ulusal kongrede, Da
yanışma başkanlığına aday olan her üye, kadın politikası hakkındaki kendi 
düşüncelerini açıklamak zorunda bırakıldı. Ve sendika gazetesinin son sayı
sında feminist bir kuruluş olduğu belirtilerek, "Kadın Dairesi"ne yönelik en 
ağır suçlama yapıldı. 
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İT AL YAN KADIN HAREKETİ 
VE ÖZERKLİK 

Mariagrazia Rossilli 
Roma-İtalya 

İtalyan Kadın Hareketindeki Bugünkü Durum 

Tüm İtalyan kadın hareketi, 1980'lerde yeni bir kimlik, yeni eylemler ve yeni 
bir örgütlenme arayışı içindeydi. Kadının özne olarak kabulüne teorik bir te
mel oluşturmak amacıy l a, femini t teori daha karmaşık bir bütün oldu . Cins
ler arasındaki farkWık teorisi, evrensel olamn birli ği ve yansızlığını sorgula
dı . Şimdi cinsler arasındaki farklılık ve özerklik teorisinin içeriği çok farklı 
anlamlar içeriyor. Bu nokta üzerinde daha detaylı durmak istiyorum. 

Feminizim, hem politik alanda kurumlan ve politika sahnesini. etkiledi , 
hem de diğer ülkelerde olduğu kadar belirgin olmasa da, İtal ya'daki hareketin 
bir kurumlaşma süreci içinde olduğu gözlendi. 

Hareketin, kurumlar karşısındaki durumunu tanımlarken birbirinden her 
zaman kesinlikle ayırt edilemeyen üç ayrı yaklaşımdan yararlanacağım. Sen
dikalarda, bugünkü adı Sol Demokrat Parti (PDS) olan eski Komünist Par
ti'de ve özellikle kadın hareketinde aşağıda belirtilmiş üç tavır, bazen bir ara
da varlıklarını sürdürmektedir: 

1. Kurumlar içinde politika yapılması 
2. Özerklik politikasının, kadınların kurtuluşu için gereksiz görülen ku

rumlara yönelik radikal eleştirileri 
3. Kurumlarla pragmatik bir ilişki temelinde yapılan özerklik politikası 

(çatışma, mücadele pazarltk, sızma, etkileşim) . 

Kurumlar İçinde Politika Yapılması 

Yapılan propagandalar sonucu feminist teoriler, özellikle Komünist Parti (Sol 
Demokrat Parti) ve sendikalar ile sınırlı da olsa Sosyalist Parti (SP) gibi ku
rumlaşmış partilerde tartışma ve değişikliklere yol açtı. 
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Feminizm ve sendika arasındaki ilişki bağlamında, ele aldığımız döne
min tartışma ve değişiklikleri çerçevesinde, 1984'te üç büyük İtalyan sendi
kasının (CGIL, CISL, UIL) parçalanmasına değinmek gerekir. Bu gelişme 
sonucunda Ulusal Kadın Kuruluşu da üç ayn gruba ayrıldı. 

Sendikalar koruyuculuk politikalarını bıraktıktan sonra, eşitlik kavramı, 
içeriği erkekler tarafından saptanmış bir ilke olarak sorgulandı. Sendikalarda
ki kadınlar, üretim ve yeniden üretim kavramlarının içeriğini yeniden tanım
ladılar ve sendikanın üretimci değerlerini. eleştirdiler. Böylece, örneğin 
1991'de ilk kez ulusal bir anlaşma yapılarak, kadınların iş anlaşmalarında il
ke olarak, bakım sorumlulukları gereği izin alma hakları tanındı. 

Kadın grupları ve sendikalar arasındaki en yoğun tartışmalar, kurumlar 
içinde oluyor ve politik temsil sorunları üzerinde yoğunlaşıyordu. Bu tartış
malar, sendika yönetimindeki kadın sayısında küçük bir artışa neden oldu. 
Yalnız KP denetimindeki CGIL % 25'lik bir kota kabul ederken, CGIL'deki 
kadınlar bile kota konusunda görüş birliğine varmış değildirler. 

Sendikalar için özerklik kavramının nasıl çeşitli anlamlara geldiğine ve 
çeşitli sendikal kuruluşlardaki kadınların çelişkili güçlerine örnek olarak, 
CGIL'e yakınlığı ile tanınan metal işçileri sendikası FIOM'in ulusal kadın 
grubunun yaptığı bir anlaşma verilebilir. Bu yıl, ulusal ücret pazarlıkları sıra
sında, sendikaların kadın temsilcileri ve işveren arasında işyerindeki cinsel 
tacizle ilgili bir anlaşma yapıldı. Bu konu ilk defa işçi kadınların haklarına te
cavüz ve yöneticilerin otoritelerini kötüye kullanmaları olarak tanımlanmıştı. 
Fakat iş saatleri ve ücretler konusunda herhangi bir kazanım yoktu. Hatta 
sendikalar, güney İtalya'daki endüstri tesislerinde, kadınlar için pek az sayıda 
iş yaratılması karşılığında, kadınlarla ilgili gece çalışma yasağının kalkması
na bile razı olmuşlardı. 

Özellikle belediyelerde oldukça iyi temsil edilen, pek çok reform teklifi 
yapan, aynca kooperatif ve kurumlara çok aktif destek veren sosyalist kadın
lardan da kısaca bahsetmek istiyorum. Sol Demokrat Parti'de (KP) kadınlar 
özellikle parti tabanında iyi temsil edildikleri için, % 40'lık kota düzenleme
sinden sonra parti yönetiminde sayılan daha da artmıştır. 

"Kadınların Gücü Kadınlardan Gelir" başlığı altında yayınlanan bir bildi
riden sonra, 1986'da KP, formel olarak cinslerin farklılığı teorisini kabul et
mişti. Bu program sayesinde KP ve feminist hareketin birçok kesimi arasında 
yoğun bir diyalog süreci başlamış ve birçok feminist, KP ideolojisi dışında 
görüşleri de olsa, partiye üye olmuştu. 1987'de komünist kadınlar, toplumun 
çeşitli alanlarında feminist harekette aktif olan kendi adayları ile seçime ka
tılmaya karar verdiler. Bunun sonucu olarak listedeki kadınların büyük bölü
mü seçildi (seçilen kadınların % 50'sinden fazlası bu parti listesinden meclise 
girdi). Belediyeler düzeyinde kadın merkezleri, dernekler gibi kuruluşlar, se
çilen kadınlar yoluyla politik destek ve maddi yardım aldılar. Bu ortak çalış
ma, 1989'da KP'yi yeniden kurma ve adını değiştirme teklifi yapıldığında en 
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üst düzeye erişmişti. O zamanlar birçok feminist, sivil toplumun çeşitli alan

larından gelecek katkılara açık bir parti biçimine destek vermekteydi. Ancak, 

aynı zaman dilimi içinde, komünist kadınların özerkliğinin ne kadar pamuk 

ipliğine bağlı olduğu da ortaya çıktı. 
Küçük bir feminist azınlık dışında, KP'deki kadınlar parti içi hiziplere 

bölünmüşlerdi. Bu nedenle 1990'da yapılan yerel seçimlerdeki oy kaybı, se

çilmiş kadınların da katlanan bir şekilde azalmasına neden oldu. Gelecek se

çimleri düşündüğümüzde durum daha da ciddileşmektedir. Çünkü, seçim sis

teminin birden çok tercihi kaldırarak tek bir tercih hakkı tanınması yolunda 

değiştirilme j için yapılan referandum, parti listelerindeki kadın adayların, 

parti sekreterlerinin artan güçleri nedeniyle h~sızlığa uğrama ına neden ola

caktır. Partiyi, sınırlı sayıda seçim bölgesinde temsil edecek az sayıda kadı

nın seçilmesi ve seçilecek kadın sayısında dramatik bir gerileme olması bek

lenmektedir. 
Bu olumsuz etkileri dengelemek amacıyla SP ve Sol Demokrat Parti'nin 

kadın milletvekilleri parlamentoya, kamu kaynaklarının % lO'a varan bir bö

lümünün, parti listesinden seçilmiş kadınların sayısıyla orantılı olarak politik 

partilere dağıtılması teklifini götürdüler. Feminist hareket bu yasa tasarısını 

"çeyiz kanunu" olarak eleştirdi. 
Birbirine bağlı bu tedbirler çerçevesinde, kurumlar düzeyinde, SP ve Sol 

Demokrat Parti'nin kadın milletvekilleri, aralarında Fransa'da yürürlükte olan 

annelik destekleme parasının kabulü yolundaki teklif de bulunmak üzere, 

parlamentoya 40'a yakın yasa tasarısı getirdiler. Diğer yasa tekliflerinde, ni

kah cüzdanı olsun ya da olmasın, bütün çiftlere yönelik, aileyi destekleyecek 

ek ödemeler, işsiz kadınlarla iş sahibi kadınlara çocuğun doğumunda yapıla

cak maddi yardımlar ve ana ya da babadan birinin, kısmen de olsa ücretli izin 

olanağı gibi konular ele alınıyordu. 

Özerklik Politikası 

Feminist hareket içindeki politik ve teorik tartışmalarda, Milano (Kadın) Ki

tapçısı'ndaki kadınlar önemli bir referans noktası oluştururlar. Bu kitapçıdaki 

kadınların diğer merkezlerde, derneklerde ya da partilerde aktif olan kadınlar 

üzerindeki etkisi büyüktür. Roma'daki Virginia Wolf Merkezi de feminizm 

anlayışında Milano Kitapçısı'na yakın bir çizgidedir. 
Bu anlayışa göre bir kadına acı çektiren, ona dünyada cinsler arası fark

larda ifadesini bulan ve toplumsal boyutları olan bir "anlam" yükleyecek, 

sembolik bir konum ve sosyal bir dilden yoksun olarak dünyaya gelmektir. 

Kadın olmak ancak diğer kadınlarla ilişkiler bağlamında yorumlanabilir. Ka

dınlar ve dünya arasındaki cinsiyete dayalı bağ, ancak annenin sembolik di

liyle kurulabilir ve hem kadınların ezilen bir grup olarak temsiline hem de ta-
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rafsız adalet kavramı (cinsiyeti esas almayan) temelindeki eşitlik düşüncesine 

son vermeyi olanaklı kılar. Bu aynı zamanda hak talebi politikasının eleştiri

sinin temelidir. Sosyal ilişkilere cinsiyete dayalı bir boyut verilmesi için "gü

ven geliştirme" önerilmekteydi; bu amaçla hep başka bir kadın odak noktası 

olarak seçilerek, bu kadınla işyerinde özel bir ilişki içine girilecek, bu kadı

nın sosyal üstünlüğü kabul edilecek veya desteklenecekti. Kadınlar, var olan 

toplumdan dışlandıklarına göre, bu tavır yeni bir toplumsal anlaşmanın teme

lini teşkil edecekti. Bu toplumsal anlaşma iki alanı kapsayacaktı. Alanlardan 

birisi erkekler için, ki biz bunu evrensel toplumsal anlaşma olarak görüyor

duk, diğeri ise kadınlar için olacaktı. Bu teklif daha sonra yapılacak, özellikle 

kurumlarda cinsiyete dayalı temsil olanağı tartışmalarının ana noktası haline 

geldi. Kadın olma nitel bir özellik olduğundan, klasik demokratik temsilin sa

yısal şekli ile ifade edilemezdi. Parlamentodaki kadın sayısı, bu kadınların ta

rafsız olarak görev yapmalarını etkilemeyecektir. Var olan düzen aşılmadan, 

cinsler arası fark anlam kazanamaz, çünkü bizler erkeklerle eşit olmak için 
değil, kadının kurtuluşu için mücadele veriyoruz. 

Eğer kadınlar, diğer kadınların meslek sahibi olmaları gibi, parlamentoya 

girmek istiyorlarsa, kadınlardan yana tavırlarını pratikte nasıl uygulayacakla

rını söylemelidirler. Böylece diğer kadınlarla temsil yoluyla değil, kadınca 

taleplerinin açı~~anmasıyla ilişki kurar; kendilerini diğer kadınlara karşı so

rumlu kılarlar. Ozetle politik amaç şudur: Feminist devrim sembolik düzey

dedir, kadınlar arasındaki taraflı, erkeklerin toplumsal anlaşmasına paralel 

olarak var olan bağlayıcı anlaşma ile kurulacak politik toplum ancak günü

müzün toplumundan çıkarak gelişebilir ve gelişmelidir. 

Kurumlarla Pragmatik İlişkiler 

Özerk kadın merkezleri, dernekler, kuruluşlar, kurumlar karşısında uyarıcı, 
karşılıklı etkileşimci, işbirlikçi tavır içindedirler. Bu özerk kadın merkezle

rinde çalışan kadınlar, çeşitli partilerin üyesi olabilir ya da olmayabilirler ve 

başk_a grupların kültürel ve politik alanda elde ettikleri sonuçları kullanırlar. 

Italyan feminizminin önemli bir karakteristiği, birçok kentte var olan çe

şitli gruplar arasındaki yaygınlığıdır. 1986'da Siena'da yapılan kadın kongre

sine yüzden fazla bu tür grup katıldı. Şimdi grup sayısı daha da artmış du

rumdadır. Bu grupların çalışmaları politika ve kültür alanlarındadır ve her 

merkezde, projede aktif olan kadınların ilgi alanını yansıtan, özgün projeler 

geliştirilir. Turin'deki kadın merkezinin geleneğinde ücretli çalışan kadın so

runları ile ilgilenmek vardır. Bologna'daki merkezi diğer merkezlerden ayıran 

özelliği ise, bu merkezin varlığını belediye meclisinden gelen maddi yardım

la sürdürmesi, fakat belediye meclisi ile bir anlaşma yapmış olan bir kadın 

derneği tarafından özerk olarak yönetilmesidir. Birçok merkez ve grup, dü-
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zenledikleri seminerlerin ve yürüttükleri araştırmaların sonuçlarını yayınla
maktadır. Birçok küçük feminist yayınevi ve farklı politik akımlardan kadın
lar tarafından· çıkarılan çok sayıda özerk gazete ve dergi vardır. 

Benim de temsilcisi olduğum haftalık dergi il Paese delle donne (Kadın
ların Ülkesi), kadınların özerk toplumsal etkinlikleri konusunda güzel bir ör
nek oluşturmaktadır. Bu derginin yazı işlerindeki kadınlar, çalışmalarını oku
yucu kadınlardan, politik partilerin kadın gruplarından, sendikalardan ya da 
derneklerden gelen makaleleri toplama ve yayınlama ile sınırlamışlardır. 

Kurumlar karşısındaki özerk tutuma diğer bir örnek ise UDI'dir. Feminist 
özerklik yönündeki dramatik adım, UDl'nin 1982'de yayınladığı kadın ba
ğımsızlığı konusundaki bildiriydi. Bu bildiride, KP ve SP ile yapılacak poli
tik birlikler reddediliyor, kadın sendikası desantrali.ze ediliyor ve hangi parti
nin destekleneceği yerel temsilcilikler ve sonuçta her kadının kendisine bıra
kılıyordu. UDI bu yolla özerkliğini kazanmış, fakat politik alandaki etkisini 
de büyük ölçüde kaybetmiştir. 

Kadın merkezleri, üniversite kurumu dışında yapılan ve sayılan giderek 
artan kadın araştırmalarının yürütüldüğü yapılardır. Gerçekte İtalyan üniver
sitelerinde bugüne dek henüz bir "Kadın Araştırmaları" bölümü kurulmamış
tır. Kuşkusuz diğer kadınların yapıtlarını incelemek veya bu yapıtları dersle
rinde kaynak olarak kullanmak isteyen akademisyen kadınlar vardır, fakat 
araştırmalarını üniversite yapısı dışında sürdürmektedirler. Bu kadınlar, üni
versite ile özerk kadın merkezleri arasında gidip gelirler. İtalya'da akademik 
kurumlar yenilik düşmanı olduklarından, kadın araştırmalarının bu kurumlar
da yerleşmesi beklenmemelidir. Birçok akademisyen kadın, kadın araştırma
ları konusunda çalıştığı halde, üniversitede kadın araştırmaları bölümlerinin 
oluşturulmasına bir tür kadın gettosu olduğu gerekçesiyle karşı çıkmaktadır. 
Şimdi ye dek bu konuda karşıt fikirler arasında tartışmalar yapılageldi ve de
vam da edecektir. Kurumlaşmış kültür üretimine karşı eleştirel bir anlayışın 
var olabilmesi, böylece kadınların kadın bakış açılarını ve kadın gerekçeleri
ni ders planına dahil edebilme gücünü bulmaları amacıyla, genellikle kültürel 
üretim alanının özerkliği ön planda tutulmaktadır. 

Bünyesinde öğretmen, kütüphaneci, arşivci kadınların da örgütlendiği 
"İtalya Tarihçi Kadınlar Topluluğu"nun (SIS) yaptığı çalışmalar, özerklik ve 
kurumlarla ilişkiler konusundaki düşüncelere verilebilecek anlamlı bir örnek
tir. SIS, "tarihsel belleğin" taşınmasını politik bir ödev olarak gördüğü için, 
kadın tarihi konusunu normal ders planına entegre ettiği, araştırma bursları 
verdiği, kadın tarihi alanında araştırma projelerini desteklediği bazı üniversi
telerde de etkindir. 

SIS üyelerinin, politik pozisyonları farklıdır. Aralarındaki en önemil fark 
ise şöyle tanımlanabilir: Bazı kadınlar, bu kuruluşun feminist tarih eleştirisi 
olanağı sağlaması gerekçesiyle, bilimsel alanda ayrı bir kadın kuruluşu ola
rak varlığını sürdürmesi gerektiğini düşünmektedirler. Diğer kadınlar ise, 
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SIS'in akademik kurumlar karşısında tarihçi kadınların çıkarlarını, bir baskı 
grubu olarak ifade etmesini önemli bulmaktadırlar. Bu tür karşıt görüşler, bi
lim kadınlarının diğer kuruluşlarda da kadın araştırmalarının kurumlaşmasıy
la ilgili tartışmalarını belirlemektedir. 

İtalya'daki bugünkü durumu anlatırken özel bir tartışmadan daha söz et
mek istiyorum. Yukarıda belirttiğim üç yaklaşımı temsil eden kadınlar ara
sında, anlaşmazlığa birçok neden vardır. En sorunlu konu ise, parlamentoda
ki politik temsil konusudur. Milano Kitapçısı'nın bu konudaki tavrını yukarı
da açıkladım. Parlamentodaki politik temsil konusunda, Sol Demokrat Parti 
ve sendikalarda şu değişik görüşler vardır: 

- Cinsiyete dayalı politika: Temsilin cinsiyete dayalı belirleyicileri, yani 
temsil biçiminin (görünürlüğün) niteliği yeniden tanımlanmalı veya sivil top
lumdaki politik olarak aktif kadınlar arasındaki ilişkiler için temsili bir forum 
oluşturulmalıdır. 

- Kota düzenlemesi yoluyla, kadınların başka çıkar grupları gibi çalışan 
bir çıkar grubu oluşturması sağlanmalıdır. 

- Cinse özgü temsil düşüncesi: Politik kurumlara, "bağımsız ve eleştirel 
kadın öznelliği" anlayışına dayanan dişil otorite prensibi getirilmelidir. 

- "Olumlu ayrımcılık" yasası, politika alanında da uygulanmalıdır. 

Değerlendirme ve Teklifler 

Günümüzdeki durum, özellikle kadın merkezlerinde ve kadın derneklerinde 
ifadesini bulan, büyük bir toplumsal enerjiye işaret etmektedir. Kendine özgü 
durumu nedeniyle, Milano Kitapçısı politik kurumlar içinde ya da toplumsal 
mücadelelerde etkin değildir. Sol parti ve sendika üyesi feministlerin özerkli
ği azalmaktadır. 

Edinilen deneyimler, feminist hareket eğer özerk bir güç olarak ve kurum 
dışından etkili oluyorsa, politik partilerin, sendikaların ve kurumların femi
nist düşüncelere kulak vereceklerini göstermiştir. Özerkliğin ve toplumsal 
enerjinin güçlenmesi ile kurumlar içindeki kadınların etkinlikleri tekrar can
lanabilir. 

Yaşadığımız yirmi yılın deneyimleri temelinde, özerk bir dişil politik öz
nenin önemini düşünmenin, ilk elde önem vermemiz gereken konu olduğu 
kanısındayım. Özerk dişil politik öznenin önemi derken, modern zamanın bü
yük politik tasarımını (liberal-demokratik tasarım ve sosyalist düşünceyi) 
eleştirebilecek, özerk bir politik kültürün önemini anlıyorum. Çünkü kanımca 
ancak özerk bir politik düşünce, toplumun feminize edilmesi olarak da tanım
lanan, bu büyük toplumsal enerjiyi verimli bir yöne kanalize edebilir. 

Kadın özerkliğinden politik özne olarak bahsederken, çeşitli kurumlar 
karşısında takınılabilecek tavırlardan daha geniş ve karmaşık bir şeyi ifade 
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etmek istiyorum. Özerk, dolayısıyla eleştirel bir politik düşünce kavramının, 
geniş ufuklu ve güçlü olduğu inancı ile yola çıkılırsa, kurumlar karşısında es
nek ve pragmatik davranabileceğimiz ve davranmamız gerektiği ortaya çıkar. 
Politik düşüncenin özerkliği derken, neyi ifade etmek istiyorum? Yazım çer
çevesinde analiz etmeyeceğim birçok noktada, Milano Kitapçısı'nın düşünce
leriyle aynı görüşte değilim. 

Fakat kendi özerk politik düşünce kavramımı açıklamak için, sadece bazı 
noktalara değineceğim. Özerk kültürümüzü, aynlamayacağımız biyolojik be
lirlenmemize doğrudan bağlayan, sembol ana kavramı tasarımım kabul etmi
yorum. Aynı zamanda kadınları, mücadeleci bir birlik yerine, kısmi, paralel 
bir topluluk olarak gören "kadınlar arasındaki toplumsal anlaşma" görüşüne 
de katılmıyorum. 

Ben toplumu bir bütün olarak düşünüyorum. Kadın ve erkeklerin yazgı
ları hem birbirine bağlı hem de birbiriyle çatışma içindedir. Tarafsız ve erkek 
değer yargılarının günümüzde egemen olduğu bu toplumu eleştirmeden ve 
onunla çatışmadan, özerklik olmaz. Fakat toplum bir bütün olduğundan, ne 
birbiriyle ilişkide ne de birbiriyle çatışma durumunda olan, birbirine paralel 
iki "toplumsal anlaşma" olanak dışı olacağı için, benim anlayışıma göre, poli
tik özne olarak kadın, kısmi özne değil, ancak evrensel bir özne olabilir. Ve 
evrensel bir özne olarak da, tüm toplumu ilgilendirecek, evrensel toplum 
eleştirisi yapmalı ve öneriler getirmelidir. Kadın bağımsızlığı ve kadın ile er
kek arasındaki eşitlik/eşit haklar düşüncesinin eleştirilmesi gerektiği konu
sunda ise, Milano Kitapçısı ile aynı görüşleri paylaşmaktayım. Bu kavramın 
eleştirisini yeniden ve enerjik bir şekilde ele almamız gerektiğine inanıyo
rum. Hangi erkeklerle eşitlik? Modern Batı ve erkek kültürü ile gerçekten 
kendimi özdeşleştirmek istiyor muyum? Bu kültür, hümanist aydınlanma 
akılcılığını, aşkın akılcılık adına dayatan bir ideolojinin ürünüdür. Eşit haklar 
ve şans eşitliğinin, liberal demokratik düşüncenin taşıyıcıları olduğu doğru
dur. Ve gene bu düşünce "toplumsal anlaşmanın" cinse özgü karakterini gör
mezden gelir. Sosyalist geleneğin özünde yatan "gerçek eşit haklar" da cins
ler arasındaki farklılığın bir reddi değil midir? Sonuçta erkeklerle eşitlik ola
naksızdır. Ve bunun nedeni bütün kadınlar tarafından eşitliğe erişilemeyeceği 
görüşü de değildir. 

Örneğin sosyal hiyerarşinin en üst basamaklarındaki, ekonomik eşitsiz
lik, yani erkekler ve kadınlar arasındaki gelir farkı, sosyal hiyerarşinin alt ba
samaklarında olduğundan daha büyüktür. ABD'deki kadınların çok iyi bildiği 
gibi, erkeklerle eşit haklar yolundaki mücadele, eşitsizlik yapısal olduğu için 
ümitsiz bir mücadeledir. 

Bana göre, kadınlar ayn bir cinstirler, kadın ve erkek arasındaki fark, 
üreme potansiyeli demek olan cinsiyet farkıdır. Üreme potansiyeli kavramım 
özellikle kullanıyorum, çünkü ne anne rolünü (yani cinsiyete dayalı iş bölü
münü) ne de biyolojik anneliği, sırf doğal bir olgu olarak görüyorum. Zaman 
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ve mekan içinde olagelmiş çeşitli toplumlarda ve çeşitli toplumsal sınıflarda, 
üreme fonksiyonu değişik şekiller almış, değişik anlamlar ve önem taşı!!1ıştır. 
Tüm bedenimiz gibi, üreme fonksiyonu da tarihselleşmiş doğamızdır. Ureme 
fonksiyonu, öznenin iş kadını, Çinli bir köylü kadın, fabrika işçisi bir kadın 
ya da Güney Amerikalı büyük toprak sahibi bir kadın olmasına bağlı olarak 
biçim değiştirir. 

Üreme fonksiyonu ve toplumsal sınıf birbirini etkiler ve böylece kadının 
toplumsal işlevini de belirler. Bu nedenle kadınlar bir cinstir ve çeşitli çıkar 

grupları oluştururlar. Dolayısıyla, sayılar :e nicel~kler~ ~aya~ı b~~ p~l~ti~ te~
sil sistemi ile ifade edilemeyecek olan cınsel asımetrımn mtelıge ılışkın bır 
fark olduğu doğrudur. 

Serbest veya kontrol edilen bir pazar ekonomisinin şekillendirdiği, işin 
niceliksel ve yetişkin erkeğin işi ile ölçülen bir mal olarak görüldüğü bir top
lumda, eşitsizlik yapısal bir olgudur. İş pazarındaki ve genel olarak pazardaki 
nitelik farkları, sadece niceliksel farklara indirgenerek ifade edilebilirler. Ka
dının biyolojik üreme potansiyeli, düşük bir niceliğe, yani düşük bir değere 
indirgenir ya da değersiz kabul edilir. 

Koruma düşüncesi, bu eşitlik/eşit haklar konusuna çok yakından bağlıdır. 
Sanki kadınlarda bir sakatlık, bir özürlülük qurumu varmış gibi, üreme potan
siyeli korunmalıdır yönünde bir tutum takınılır. Özerk dişi politik öznenin 
düşüncesi, ancak eşitlenebilir erkek özne ile dişil yoksunluk temelinde yükse
len eşitlik ve farklılık ikiliği sona erdiği zaman başlayabilir. Bunun için tüm
toplumun radikal düşünce değişimini öngören, dişi bir özgürlük anlayışından 
yola çıkmalıdır. 

Dişi özgürlük anlayışından yola çıkan bir düşünce, tüm evren konusunu 
yeniden gözden geçirme, (eğer biyolojik üreme değersiz olarak görülmeye
cekse) pazar mekanizmasının sorgulanması ve ayrıca üretim dünyasının tek
rar gözden geçirilmesi anlamına gelir. Ne, nasıl ve hangi öncelikle üretile
cek? Bu sistem içinde, sosyal adalet ve eşit hak düşüncesi cinsellik asimetri
sinin aşılması olarak değil, bu asimetriyi gerçekleştiren eşitlik olarak, yeni
den tanımlanmalıdır. Sosyal adalet, yoksulluk ya da yoksulların pastadan da
ha büyük pay alabilme mücadelelerinden öte bir kavramdır. 

Politik düşünce özerkliğinden yola çıkarak, bugün, burada, hemen şimdi 
mücadele kavramı yeniden tanımlanabilir. Yeni kavramlar bulunabilir. Er
keklerle eşitlik ve eşit haklar konusunda konuştuğumuz yeter! Yeni tanımlar 
bulalım! 

Eğer dengesizliğin bilincindeysek, bu dengesizliğe karşı mücadeleye, 
gerçeği daha iyi yansıtan bir şekilde başlayabiliriz . Bu ifade ile,_ den~esizliği 
düzeltme çabası, kadın kurtuluşuna mutlaka karşıttır demek ıstemıyoru~. 
Ama gerçeklik konusunda hayale kapılırsak hem kurtuluş hem de buna baglı 
sosyal adalet tehlikeye düşer. Dengeyi etkilemekten, "equilibriıım"dan bah
settim; "equilibrium" bana "libra", yani terazinin iki kefesini anımsatır. Sade-
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ce tek kefe yerine, iki kefede de etkin olmalıyız. "Olumlu ayrımcılığın" ilan 
edildiği süreçte, örneğin neden erkekler için mecburi ev işi kursları düzenlen
mesin? 

Kurumlarla ilişkiyi, karakteristiği özellikle çatışma olan ve özerk politik 
düşünce ile toplumu harekete geçirme olanağı taşıyan bir güçler dengesi te
melinde anlıyorum. Burada, mücadelede, pazarlıkta ve çeşitli kurumlarda et
kin olma yolunda birbirinden bağımsız olarak çalışan, çeşitli kadın dernekleri 
ve kuruluşlarının rolü önemlidir ve kadın/erkek birlikte çalışılan kurumları 
etkileyebilir. 

Özerk kuruluşlar ve kurumlarda çalışan kadınlar arasında bağlayıcı olma
yan bir anlaşma yapılabilmelidir. Bu anlaşma ile kurumlar sorumlu tutulabi
lirler. Fakat ana sorun, çeşitli kadın gruplarının, eğer kadın kurtuluşu yönün
de değil de cinslerarası dengesizliği düzeltme amacıyla çalışıyorlarsa kurum
larla işbirliği yapan kuruluşlara dönüşmeleridir. Kadınlar çeşitli çıkar grupla
rı içinde olduklarından korporatizm yönelimi, kurtuluşu tehlikeye atmakla 
kalmaz, kadınlar arasındaki sosyal farklılıkları da derinleştirir ve cinsel den
gesizliği, bazı kadınların aleyhine olacak yönde değiştirebilir. 

Özetle, çeşitli kadın kuruluşlarının kurumlar içinde yer alması ilk elde, 
ne olumlu ne de olumsuzdur, şeklinde yorumlanabilir. Önemli olan bu kuru
luşların hedeflerinin ne olduğu ve bu hedeflerini nasıl gerçekleştirdikleridir. 
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Stella Dadzie ve Jenny Bourne 
ile Bir Tartışma . 

Bir dinleyici*: Mariagrazia'nın, dün kadın görüşü ve feminist görüş konusun
da söylediklerine atıfta bulunmak istiyorum. Ve bunu yaparken sadece söyle
nen sözleri değil, politik çalışma ve teorileri ele almak istiyorum. Sorum şu: 
Feminist kadınlar ya da feminist kadın hareketi olarak, şimdiye değin erkek
ler tarafından geliştirilmiş kavranılan alarak, onlan sorgulamadan kullanma
dık mı? Kendi tutumumuzu bu sorgulanmamış kavramlara karşı geliştirme
dik mi? Irkçılık ve cinsiyetçilik konulan bağlamında erkeklerin tanımlarını 
kullanmadık mı? İngiltere'deki kadıl}lann ırkçılığın tanımı konusunda daha 
ileride olduğunu düşünüyorum. 

Federal Almanya'da göçmenlere ve mültecilere yapılan saldırılar, yaban
cı düşmanlığı, yabancıdan nefret etme duygusu olarak tanımlandı ve ırkçılık 
tanımı yapılmadı. Bu konuda bir kadın görüşü de yoktur. Kullanılan kavram
lar, erkeklerin geliştirdiği faşizm, yabancı düşmanlığı gibi ifadeler. Bizler ka
dın olarak, bütün baskıcı, ayırımcı ve sömürücü toplumsal durumları kadın 
bakış açısı ile tanımlamalı, yeniden ifade etmeli ve feminist bakış açımızı da 
eklemeliyiz. 

Stella: Dil her zaman doğal olarak çok önemli. Kadınların genel olarak 
dili, cinsiyetçi ve ırkçı dili irdelemeleri de önemli. Alman dilinde "Siyah 
adamdan kim korkar" gibi pek çok deyim vardır. Buna karşı tavır almamız 
doğaldır ve sorgulamak gereklidir. Fakat semantikte takılıp kalırsak, işin özü
nü gözden kaçırırız. Yabancı düşmanlığı ve ırkçılık arasında büyük bir fark 
olduğunu biliyorum. Fakat bana, faşizmin feminist tanımını soracak olursa
nız, zorlanırım. Çünkü faşizm, faşizmdir ve bu bağlamda benim için önemli 
olan tanım değil, faşizm gerçeğidir. 

* Konferans ses kayıtlarında, tartışmaya katılan bütün dinleyici kadınların isimleri sap
tanamadığı için, bazı kadınlar için "bir dinleyici" ifadesi kullanılmıştır. 
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Jenny: Ben de Stella ile aynı fikirdeyim. Kadın hareketinde dili kendi ba
şına bir hedef olarak görme gibi, kuvvetli bir eğilim var. Önce yaptıklarımızı, 
sonra da dolayısıyla dilimizi değiştirmenin daha doğru olduğu kanısındayım. 
İngiltere'de siyah halkın uzun bir mücadele geleneği vardır; terimleri müca
dele yaratmıştır. 

Monique: Fransız feministlerini ve Fransa'daki göçmen kadınlan göz 
önüne alarak, tartışılmasını düşündüğüm bir konuyu açmak istiyorum. Femi
nistler, Fransa'daki cinsiyetçiliği ve ırkçılığı nasıl dile getiriyorlar? Başka bir
deyişle, cinsiyetçiliği ve ırkçılığı nasıl anlıyoruz? 

Aramızda konuşurken, anlam kargaşasına yol açacak, çeşitli anlamlara 
gelecek sözler olmamalı, çünkü bu olgu, uluslararası ortak mücadele strateji
mizde ve uluslararas ı kadın dayanışmasını geliştirme çabalarımızda verimsiz
liğe götürür. Bu tür deneyimleri göz önüne almak faydalı olacaktır. 

Biz bu toplantıda, neden Fransa'daki değişik kültürlerden gelen iki kadın 
tarafından temsil edilmedik? Çok basit: Bu bizim tarihimizin bir uygulaması
dır. Bu aynı zamanda, Fransız kadınlarla göçmen kadınların son yıllarda yan 
yana mücadele ettiği, Fransa'daki feminist tarihin de bir uygulamasıdır. Fran
sa'daki durum değişiktir, çünkü Fransa'da işçi sınıfı ve göçmenler Almanya, 
İngiltere ya da ABD'de olduğu gibi getolarda yaşamamaktadır. Göçmen işçi
ler ve Fransız işçiler tamamıyla karışık bir durumda yaşanan mahallelerde, 
birlikte büyüdüler. Öte yandan, Fransa'daki Antillerden gelen siyah göçmen
ler, Fransız oldukları için bir Fransız vatandaşının sahip olduğu haklara sa
hiptir. Bu kişilere yönelik ırkçı tutumlar ise başka türdendir. Bu, Fransa'da 
ırkçılık olmadığı anlamına gelmez. Vurgulamak i stediğim şey, bizdeki duru
mun çok özel bir görünüşü olduğudur. Bu özel durumu anlamamak yanlışlara 
götürür. 

Fransız feministleri, uygulama ve mücadeleleri ile, topluluklara dayalı 
toplumları olsun kapitalist toplumu olsun cinsiyet ayırımının şekillendirdiği 
görüşüne dayanan teoriler geliştirdiler. Irkçılık sorununu, bu analiz temelinde 
ele alabiliriz. Bu teoriler her ne kadar, karşıt gibi görünse de, gene de Fran
sa'da bizim mücadelemiz, özellikle yan yana çalıştığımız, yerel seçim hakkı 
konusunda çalışmalar yapmakta olan "SOS Racisme" (SOS Irkçılık) ve göç
men kuruluşları gibi kuruluşlara "cinsiyetçi tavırları kültürün bir parçası ola
rak tanımlar, her türlü eleştirinin dışında bırakır, cinsiyetçiliği, ırkçılık ile ay
nı bağlamda tartışmayı reddedersek, patriyarkanın kendi mekanizmaları ile 
kadın ezilmişliğini devam ettirmesine olanak tanırız" bilincini yerleştirdi . Fe
ministlerin, ırkçılık sorununu, cinsiyetçilik sorunundan yola çıkarak analiz et
me yolundaki tavrı, yeni bir anlayışa dayanmaktadır. Bu anlayışa göre, kültü
rel sorunlar tartışılırken, kültürün kendisi bir hedef değildir, insanlığı ilerle
meye götüren kültürel gelenekler olduğu gibi , kaldırılması gereken kültürel 
gelenekler de vardır. Son zamanlarda, bizler Fran sız kadınları ve göçmen ka-
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dınlar olarak birçok alanda, birlikte deneyimler kazanıyoruz. Örneğin Fransız 
erkeklerine ve göçmen erkeklere seçim hakkı konusundaki sorularımızı y_ö
neltti ğimizde , göçmen erkekler, seçim hakkını göçmen kadınlara ta?ımak ıs
temediklerini belirttiklerinde ya da bu sorunun içeriğini, kültürün bır parçası 
olarak tanımlayıp her türlü sorgulama dışında tutulması gerekt~ğ_ini belirterek 
cevap vermeyi reddettiklerinde bu erkekleri , Fransız erkeklen ıle aynı safta 
buluyoruz. 

Bu doğrultuda düşünmeye devam etmeliyiz. Bu, ırkçılık sorununu tartı-
şırken, cinsiyet farkı düşüncesini göz önünde bulunduran bir tasa~dır. ~~r~
da yeterli zamanımız olmadığı için, bu konudaki yazıları tartışılabılmesı ıçın 
gönderebilirim. 

Stella: Fransa'da yaşamıyorum, ama "Commune Deux" (Komün İki) ile 
ili şkilerim oldu. Fransız pa aportu ahibi olma ile, hemen Fran_s ı zlar'ın ~içine 
karışarak Frans ı z sayıldığım düşüncesine katılmıyon'.?1 · ~en_dı ~aşad~?ıı~ız 
ülkede kul.lanılabilecek, ulu larara ı ortak bir strateJ ı geli ştırebılecegımıze 
veya öncelik vereceğimiz konularda ortak bir anlay~şa _ulaşabil~ceğim_iz~ de 
inanmıyorum. Fransa'da etnik sorunlar olmadığını ıddıa etm: nm kes~nlıkl_e 
olanaksız olduğu inancındayım . Fransa'da doğmuş olmama ragme_n,_ eger bır 
suç işleyecek olursam sınır dı ş ı edilebilirim. Fransız pasaportu _s~ubı olma~, 
Fransa kökenli bir kişi gibi korunacağım anlamına gelmez. Asımila yon, ası
milasyon isteği ya da sadece integrasyon durumlarını, ırkçılık içermeyen bir 
durumla karıştırmamalıyız. Eğer ifade edilen görüşü kabul edersek, kadmla
rın mücadelelerinin özünü gözden kaybetme tehlikesi ile karşılaşırız. 

Rosa: Bu tartışma sırasında, en azından Avusturya'da kadın hareketinin 
büyük ı rkçı çizgiler taşıdığını fark ettim. Kendimiz hen~z yaşlı olmadı !ımız 
için, kadınların emeklilik hakları ile uğraşmıyoruz. Fa_bn ka~a çalışmadıg~m~z 
için, kadınlan gece çalıştırma ya ağı konu uyla ilgı lenmıyoruz. K~n_dımız 
yerli olduğumuz için, yabancı hakları veya Avu turya'd~ yabancılar ı çın du
rumun zorlaşması konu larına eği lm iyoruz. Kadın hareketınde yabancı kadın 
lar çok önemsiz bir rol oynayabiliyorlar. A vusturya'daki durumu son derece 
iyi biliyorum ve üzülerek belirtmeliyim ki, yabancı kadınlar bu_ ~arekette ne
redeyse yoklar. Döndüğümde bu konuda değişiklik sağlamak. ıçın çalışmak, 
umarım bu toplantının bana getirdiği bir fayda olur. 

Bir dinleyici: Toplantı salonundaki dile getirilemeyen gergin ve_ saldır
gan durum, acaba biz, beyaz Avrupalı, oldukça ayrıcalıklı ve Y~ud_ı _oln~~
yan kadınları on derecede rahats ız eden bu konu ile de yakı ndan ıl gılı degıl 
mi, diye kendime oruyorum. Sizler, yeni bir içerik aray ı şmdas ını z ve Jrkçılı k 
ve ırkçılığa karşı mücadele konularının dahil edildiği bir feminizm tanımının 
ne olduğu ya da ne olabileceğini tartışıyorsunuz. 
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Bu benim için, aynı zamanda, kadın hareketi içindeki hiyerarşileşmeye 
yöneltilecek eleştiri anlamına da geliyor. Önemli sorunlar, önemsiz sorunlar 
bu hiyerarşik düzen içinde saptanıyor. Dolayısıyla, yeni bir yapı, özellikle 
beyaz kadın hareketindeki "kutsal ineği" kurban etme anlamına geliyor. 

Stella: Yeni bir tanım isteyip istemediğimizi bilmiyorum. İfade etmek is
tediğim nokta şudur: Britanya bağlamında bizim sorunlarımızdan bazılarını, 
Almanya ya da Avrupa bağlamında tekrarlamak istemiyorsak, başka kadınla
rın konularını da gündeme almamız gereklidir. Bugün öğleden önce verdiğim 
örnekleri ele alırsak: Kürtajdan çok daha fazlasını içeren bir kürtaj konusu 
var. Konu sadece kürtaj değildir; çeşitli kadınlar için çeşitli anlamlara gelen 
bir konudur. Aynı şekilde, evlilikteki şiddet konusu, kültürel ya da başka ne
denlere veya devletin te.pkilerine bağlı olarak, farklı kadınlar için çeşitli an
lamlara geliyor. İngiltere'de eğer siyah bir kadın, kocası kendisine karşı şid
det uyguladığı için polis çağırırsa, bunun başka türlü sonuçları ortaya çıkıyor. 
Kadın polis çağırmasın demek istemiyorum, ama kadının içinde bulunduğu 
gerçek, büyük bir ihtimalle, kamuyu rahatsız etme suçundan, kocası ile bir-

. likte tutuklanması durumunu da içermektedir. Dolayısıyla bu sorun, bu kadın 
için başka anlamlar da içermekte. 

"Biz bütün kadınlar birlikte" derken ve uluslararası, eşitlikçi, ortak bir 
strateji konusunda konuşurken, kullandığımız "biz" ifadesinin farklı içerikler 
taşıdığını görme gereği vardır. 

Bir dinleyici: Kutuplaşma konusuna tekrar geri dönmek ve Jenny'e sor
mak istiyorum: Bu kutuplaşmaya gerçekten inanıyor musun ve bu ne anlama 
geliyor? Ben kutuplaşmaya inanmıyorum, çünkü beyaz Federal Almanyalı 
bir kişi ve sahip olduğum "ayrıcalıklarımla", önüme çekilen setleri her gün 
yaşıyorum. Dolayısıyla Monique'in ırkçı ve hiyerarşik yapıların analizinde, 
ikili mantık ve cinsler arası ilişki düşüncesinden yararlanılabileceği görüşüne 
katılıyorum. · 

Jenny: Ben kutuplaştırmak ya da herhangi bir kişiyi dışlamak istemedim. 
Siyahların bana, "Sen beyaz olduğun için bir tavrın yok, bu konuda hangi ce
saretle konuşabilirsin" dediği durumlarla çok karşılaştım. Diğer kadınlarla 
beraber, beyaz bir kadın olarak, ırkçılığa karşı bir tavır geliştirmeye çalıştım. 
Ama taleplerde bulunurken, bir ölçüye gereğimiz var. Ve bizler, ayrıcalığı 
olanlar, ölçü olamayız. Bu ifade, talep formüle edilirken, bizim dışarıda bıra
kılacağımız anlamına gelmez. Ama kendimizi ölçü olarak kullandığımız za
man, biz diğerlerini dışarıda bırakmış oluruz. 

Stella: Jenny konuşmasının başında 1936'1ardan bahsetti . Şimdi, yurtlar 
yakılır, sokakta insanlara saldırılırken, bizler arkamıza dayanıp "bizim önce-
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liklerimizin siyah kadınlarla bir ilgisi yok" mu diyelim? Hayır! Eğer kadınlar 
için adalet sağlamak için mücadele ediyorsak, bu adaletin bütün insanlar için 
geçerli olan bir adaletle aynı anlama geldiğinden yola çıkıyoruz demektir. 

Bir dinleyici: Eğer bazı insan grupları dışarıda bırakılırsa, feminist dü
şünceleri gerçekleştirmeye inanmak, bence yanlıştır. Özellikle bizde, Alman
ya'da, çok tehlikeli bir gelişme kaydedilmekte. Bizler için, kadın olarak en te
mel konu, günlük olanın ötesine gidecek şekilde şu olmalı: Siyah kadın tanın
madan, benim konumuma kadın olarak önem veriliyor, diye düşünmemem 
gerekli. Bu sadece aşağılanmada hangi basamakta olunduğu sorunudur. Çün
kü aşağılanan her kadınla, beyaz kadın da aşağılanır. Doğal olarak ateş düştü
ğü yeri yakar, fakat bu ifade, başkasının yaralandığı durumları gördüğümde, 
karşı tavır takınmayacağını, talepleri kabul ettirmek için birlikte çalışmayaca
ğım ve birlikte bağırmayacağım anlamına gelmez. 

Bu konuda kendi deneylerim oldu. Aslında Demokratik Alman Cumhuri
yeti son günlerine geldiğinde ve iki Almanya'nın birleşmesinin beklendiği bir 
süreçte, kadın hakları konusundaki tartışmalar, siz Batı Almanyalı kadınlar 
tarafından, sadece kürtaj konusunda kadının özerk karar yetkisi ve dolayısıy
la ilgili kanunun 218. maddesi [kürtajla ilgili kanun maddesi, ç.n.] ile sınır
landı. Fakat benim için, kadının karar verme yetkisi sadece 218. madde ile 
belirlenmiyor. İki Almanya'nın birleşmesinden önce sahip olduğumuz çalış
ma hakkı, oturacağımız bir ev hakkı, devletin örgütlemekle yükümlü olduğu 
çocuk baktırma hakkı gibi haklar da bu bağlamda önemli. 218. madde ile il
gili girişimlere, diğer önemli taleplerin de entegre edilmesi olanaklıydı. Bu 
durum yapılan gösteri yürüyüşüne daha fazla kadını çekebilirdi . Şu anda için
de bulunduğumuz ekonomik ve toplumsal durumda, her kadın 218. maddeyi 
en önemli konu olarak görmeyebilir, fakat bu konuyu Demokratik Alman 
Cumhuriyeti'yle birlikte kaybolan temel haklarla bir bütün olarak görebilirdi. 
Bu konu bütünlüğü, çok sayıda kadını sokağa dökebilir ve aynı zamanda ne
lerin kaybolduğu, nelerin kazanılmış olduğu ve neye erişilebileceği yönünde, 
Batı Alman kadınlarında bir bilinçlenme olurdu. 

Margret: Başka bir paralel daha var. Bizler hep "biz hareketin içindeki 
kadınlarız" diyorduk ve bu ifadenin dışına çıkmak zordu. Erkek kurullarına 
kadınların katılımını isterken, bizim de başımıza gelmiş olan sorun, şimdi 
tekrarlanıyor. Hep şöyle deniyordu: "Biz istiyoruz, ama kadınlar gelmiyor." 

Taraşma yöneticisi: Bu tartışmayı zorlaştıran , ya da bir yaralanma olarak 
yaşanan, iki ana noktasını tekrar etmek istiyorum. Algılama sorununu ciddi 
olarak ele alırsak, sadece kendi algılamamızdan, kendi duygularımızdan, 
kendi yaşam deneyimimizden yola çıkabiliriz. Ancak başkalarının talepleri 
konusunda düşünmeye başlarsak, kendimiz için verdiğimiz kota mücadeleleri 
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gibi, örneğin yabancı kadınlar ve siyah kadınlar için de kota taleplerine gel
memiz doğaldır. İşte bu nokta, tartışmanın neden böylesine duygusallık dolu 
olduğunu gösteren noktalardan biridir. Şimdiye kadar erkek dünyasına yö
nelttiğimiz taleplerle, şimdi beyaz kadınlar olarak bizler karşılaşıyoruz ve bu 
talepler bize yöneltiliyor. 

Henüz daha tam olarak ifade edilmemiş olan ve Monique'in fikirleriyle 
ilgili olan diğer bir tartışma alanı ya da tartışma noktası ise, benim de başka 
bir bağlamda, Women's CSCE'de kadınlar arasında yaşadığım bir tartışmadır. 
O toplantıda "önce kadın olarak kendi çıkarlarımıza sahip çıkalım. Bütün 
azınlıklara hemşirelik yapamayız" denmişti. Kelimesi kelimesine olmasa da, 
bu yönde bir ifade vardı. Aynca azınlık haklan tartışması yaparsak, bizim ka
dın olarak konumumuz ne olacaktır? Beyazlar olarak, azınlık hakları yönün
de taleplerde bulunurken bu talebe azınlıkların da kadın olarak bizim hakları
mıza saygı göstermeleri talebini ekleyeyim mi? (Kolaylık olsun diye, azınlık 
sözcüğünü kullanıyorum, ama azınlıklar her zaman azınlık değildirler.) Bu 
düzeydeki karşıtlıklar tartışma konusu oldu. İfade ettiğim iki ana tartışma 
noktası, buradaki tartışmamızı da güçleştirmekte. 

Regina: Kadın talepleri ya da kadın çıkarları konusundaki düşünceleri or
taya koyarken, erkek grupları ya da erkeklerin egemen olduğu gruplara gön
derme yapmanın doğru olmadığı kanısındayım. Çünkü erkekler bize "neden 
gelmiyorsunuz, biz açığız, meselenizi anlatın" dediklerinde, biz de buna razı 
olmuyoruz. Buna karşı onlardan, toplumun nasıl olması gerektiği konusundaki 
feminist analizimizi, kendi analizleri ve talepleri içine almalarını, yani ne dedi
ğimizi anlamalarını istiyoruz. Bu bağlamda konumuz, özgün bir kadın bakış 
açısı geliştirmek ve bu açıyı analizimize dahil etmektir. Sorun özellikle ezilen, 
özellikle ayrımcılığa uğrayan, özellikle yoksul birileri için bir şey yapma soru
nu değil, politik durumun bütününü görmektir. Böylece birileri için bir şey 
yapma konusu sosyal bir ilgi değil, feminist hareketin ne dereceye kadar ger
çekten yeniden aktif, günlük politikada aktif olacağı sorusuyla ilgilidir. 

Bir dinleyici: Feminizmin kabul etmediği şeylerden birisi de, başkaları 
adına konuşmaktır. Başkaları adına konuşmak başka hareketlerin, özellikle 
erkeklerin hareketlerinin bir özelliğidir. Sosyalist ya da Marksist olsunlar, 
büyük kitleler adına konuşurlar. Buna karşılık feminizm insanlar, kadınlar 
konuşabilsin, arzularını, taleplerini, isteklerini ifade edebilsin diye, mekan 
yani olanak yaratmayı denedi. Bizler erkeklerin sosyalist ya da Marksist ön
cülüğü yerine, feminist öncülüğü getirme çabasında bulunmadık. 

Aynca feminizmin ırk konusunda konuşması ve bu sorunu yeni bir bi
çimde ele alması gereklidir. Erkeklerin egemen olduğu bu toplumun ırkçılığı 
ürettiğini, savaşlar yaptığını, insanları deri rengine, paraya, merkez ya da 
merkez dışı olmaya göre böldüğünü, birbirinden ayırdığını göstermeliyiz. 
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Bunlar erkeklerin egemen olduğu bir toplumun ürettiği ayrımlardır. Kadın 
hareketlerinde bu bakış açısı ortaya konulmaz ve öncelikler bu noktalara göre 
belirlenmezse, erkeklerin ekmeğine yağ sürülmeye devam edilecektir. 

Bir dinleyici: Azınlık veya marjinal grup kavramlarının artık feminist 
dilde yer almamasını istiyorum. Bu kavramların son derece ayırımcı, son de
rece önyargı dolu olduğunu düşünüyorum. Almanya'ya feminist bir toplantı
ya gelip, bu sosyolojik günlük dili duymak tüylerimi diken diken etti. 

Şu anda bir kavram bulamam, Sinti ya da Roma gruplarının, siyah kadın
ların veya toplumun diğer gruplarının bu konudaki tavırları konusunda tartış
maya bir katkıda bulunamam. Ben bir lezbiyen olarak, sadece kendi konu
mum bağlamında konuşabilirim. Ben bu kavramlar yönünde herhangi bir ta
nım getirmek ya da sizlerin sorunu olan bir konuda feminist öncülük yapmak 
istemiyorum. Heteroseksüellik sorununu, heteroseksüel kadınlara iade ediyo
rum. Bu konuyu kendiniz tartışın, diğer sorunların yanında, bunu da politik 
bir sorun olarak bize aktarmayın. 

Bir dinleyici: Bazı kavramlar beni dehşete düşürüyor. "Irk" kavramını 
kabul etmem olanak dışı. İnsanlar arasında farklar var, ama bu farklar ırk de
ğil. Ne söylediğimiz konusunda dikkatli olmalıyız. Fransa'daki göçmenler 
kendilerini siyah olarak tanımlamıyorlar. Bizdeki göçmenlerin, doğal olarak 
sorunları var ve yoksulların çoğunluğunu da onlar oluşturuyorlar. Ama beyaz 
ve siyahlardan bahsedemeyiz. Belli bir durum içinde bulunanlardan bahsede
biliriz. Zaten en doğrusu da, onların kendi adlarına konuşmalarıdır. 

Stella: Kavramların mücadele içinde geliştiğini unutmamalıyız. Bu önem
lidir. Bizim Britanya'da kullandığımız "siyah" kavramı, yıllarca başkaları ta
rafından "renkli derililer", "zenciler", "Wags*" gibi, kendimizin reddettiği baş
ka sözcüklerle adlandırılmamız bağlamında ortaya çıkmıştır. 1960'larda biz
ler "siyah" kelimesini ele aldık ve bu sözcüğü tıpkı lezbiyenlerin "homo" ve 
"lezbiyen" sözcüklerini olumsuz bir içerik yerine, olumlu bir içerikle algıla
maları gibi, olumlu kullandık. Kendini tanımlama yönünde ciddi olarak düşü
nülürse, Britanya bağlamında uygun olan bir kavramın, Almanya gerçekleri 
içinde uygun olmayabileceğini anlamalıyız. Benim için "siyah" kavramı poli
tik bir mücadele ile ilgilidir, derinin rengi ve milliyetle bir ilgisi yoktur. Yok
sa çok dar bir tanım olurdu. Ve benim çalıştığım bağlam içinde de uygun bir 
kavramdır. Eğer bizler, özellikle 1992'deki gelişmeleri de göz önünde tuta
rak, bir pan Avrupa dilimiz olsun istiyorsak, bu sorunu tartışmalıyız; üzerin
de konuştuğumuz grupları ifade edebilmek için, ortak bir dile gereksinimiz 
vardır. Ayrıca terminolojimizdeki farklılıkları tanımak da önemlidir. 

* kaçıklar (ç.n.) 
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Margret: Burada, Federal Almanya Cumhuriyeti'nde, beyaz kadınlar, po
litik mülteci kadınlar, göçmen kadınlar, yabancı kadınlar, siyah kadınlar, Ya
hudi kadınlar, lezbiyenler, toplumun dışladığı yaşlı kadınlar, ensest ilişkisine 
zorlanan genç kızlar yaşamaktadır. Çeşitli şekillerde ezilen ve sömürülen, de
ğişik toplumsal kadın grupları vardır. Alman kadın hareketi, şimdiye değin, 
bütün bu kadın grupları için bir ses olma gayreti gösterdi; ara sıra, gösterme
lik de olsa, bir politik mülteci ya da göçmen kadını bazı toplantılara davet et
meye çalıştı. Fakat yukarıda saydığım bütün ezilen gruplar için yapılan poli
tika, esas olarak Alman kadın hareketi tarafından geliştirildi ve yürütüldü. 

Gelecek için düşüncem, bir platform yaratılarak genç kadınlar, lezbiyen
ler, siyah kadınlar, politik mülteci kadınlar gibi bütün grupların kendi sesleri
ni kendilerinin dile getirmeleri, kendi taleplerini ve politikalarını kendile~nin 
geliştirebilmeleri ve bu platforma taşıyabilmeleri olanağının yaratılmasıdır. 
Bu tür bir platform için, kadınlar arasındaki en küçük paydayı ise, sadece ka
dına özgü baskılar oluşturmalıdır. 

Jenny: Üzerinde birleşebileceğimiz pratik stratejiler yok değil. Örneğin, 
gelecekte çeşitli Avrupa ülkelerinin temsil edildiği bu tür bir konferans tek
rarlanacak olursa, adı geçen kadın gruplarının temsili de. garanti altına alın
malıdır. Gruptan birisi, "erkeklere sorduğumuzda ve onlar kabul ettiğinde, 
katılmamıza olanak veriyorlardı" demişti. Fakat biz bunun kabul edilebilecek 
bir durum olmadığını, çünkü kadınların, erkek gruplarına katılmalarını engel
leyen gerçek nedenin, egemenlik yapısı olduğunu biliyorduk. Toplumda aynı 
şekilde siyah kadınları, Üçüncü Dünya Ülkeleri kadınlarım, göçmen kadınla
rı, politik mülteci kadınları dışlayan egemenlik yapıları vardır. Biz bu ege
menlik biçimlerini görmeli ve seslerini duyurabilmeleri için, böylesine top
lantılara katılma olanaklarının yollarını açmalıyız. 

· Diğer bir konu da şu: Sizler beyaz kadınların oluşturduğu bir grupta, ka
dın sorunları konusunda konuşurken, toplantıda bulunmayan kadınlar için or
taya çıkabilecek sonuçları da göz önünde bulundurmaya bilinçli olarak çaba 
göstermelisiniz. Misyonerlik, iyilik ya da koruyuculuk tutumu içinde, diğer 
kişiler hakkında konuşmak yerine, aranızda bulunmayan kadınlara sorma yö
nünde gayret etmelisiniz. Ve de o kadınlarla birlikte mücadele etmelisiniz. 
Aynı şekilde, bu temel prensiplerle, ırk veya etnik farklılıklar bağlamında ol
masa bile, lezbiyenlerin ya da yoksulların seslerinin işitilmesini sağlayabilir 
ve yapılan hataların gelecekte tekrarlanmasını önleyebiliriz. 

Marie-Anne: Benim için ırkçılık bir gerçektir ve bu gerçek için, yeni bir 
ad gerektiğini sanmıyorum. Faşizm konusunda da böyle düşünüyorum. Fa
kat, bu kavramların gerçeğini kadınların ve feministlerin gözüyle görme yö
nünde çaba göstermek zorunda olduğumuz kanısındayım. Birkaç yıldan beri, 
Fransa'da feminist hareket içinde bu yönde çalışmaktayız. Son iki yıldır, yo-
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ğun olarak faşizm konusunda tartışıyoruz, çünkü sağ uçtaki parti, Ulusal 
Cephe'nin somut bir yükselişi ile karşı karşıyayız. Faşizmin özellikle kadınla
rı nasıl kullandığını, kadınları kendi amacına nasıl alet ettiğini, örneğin, kadı
nın aile ile belirlenen rolünü, vb. gibi, analiz etmek istiyoruz. Bu analizimizi 
toplumumuzun özelliği olan cinsiyet ayrımı temelinde yeniden inceliyoruz. 
Ya da ırkçılığı düşünürsek: Fransa'da, arkasında ırkçı motifler bulunan ve sa
yısı ne yazık ki az olmayan cinayetler incelendiğinde, birkaç yıldan beri öl
dürülen Magrepli ve Afrikalılar'ın listelerinde sadece erkek adları bulunduğu 
saptanabilir. Bu durum, Magrepli veya Afrikalı kadınların ırkçılık kurbanı ol
madıklarını mı gösterir? Buna inanmıyorum. Bu durum, kadınların, ırkçılığın 
başka şekillerinin kurbanı olduğunu göstermektedir. Siyah kadınlar bağla
mında, Batı erkek ideolojisindeki cinsel fantaziler konusunda düşünmeye ça
lıştık. Saydığım noktalar, bizim bu konudaki angajmanımızın ilk adımlarını 
göstermektedir. Irkçılık kavramına gelince: Benim de başka bir fikrim yok. 
Bu kavram gerçeği çok iyi ifade ediyor. 

Bir dinleyici: Doğu'dan Batı'ya, Avrupa'da milliyetçiliğin ve faşizmin 
güçlendiğini görmekteyiz. Üstünde konuşmadığımız konu ise, faşist düşünce
yi çekici bulan kadınlarla nasıl çalışabileceğimiz noktası. Kadın olarak ırkçı
lıkla mücadele, sadece bizlerin siyah kadınlar karşısındaki tutumumuzu de
ğil, içinde bulunduğumuz toplum ve sorunları karşısındaki tavrımızı da içerir. 
Bu da, günümüz Avrupası'nda, bizlerin üstlenmesi gereken çok önemli bir 
görevdir. 

Tartışma yöneticisi: Devam edecek bir tartışmanın başında olduğumuzu 
düşünüyorum. Fakat şimdi önce bir çay arası verelim. 
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Helga'nın Oturumu Açış Sözleri: 

Şimdi kapanış oturumuna başlıyoruz ve başl~g~çt~ ~öy_l_ediğiı_n g_i_bi ~mp_rovi
ze edeceğiz. Taviz vermeye hazır olmak hepımız ıçın onemlı, __ çunku, bırçok 
kadın toplantıda bulunan her kadının , kapanış tartışması~da. ~z hakkının ol 
masını istiyor ve bunu yapacak yeterli zamanımız yok. Şımdı o_nce konuşma
cılardan bu toplantının kendileri için ne tür bir kazanım ve esınlenmeye yol 
açtığı yönünde, on dakikadan uzun olmayacak bir özet rica ediyoruz. 

Brita Gulli: 
Özerklik: Özerklik konusunda, toplantı sonundaki düşüncelerimi bilmek isti-
yorsunuz. Kolay bir soru değil. Özeı:kliğin, (politik) kurumlar dışında k~lm~
yı içerdiği yönünde bir düşüncem, hiçbir zaman olmadı. Aynca bu tur bır 
özerklik anlayışının zamanı da çoktan geçti. 

·Politik kurumlar bünyesinde aktif olmak ve bunun önemi konusunda, 
Doğu Avrupa ülkelerinden gelen bilgileri çok ilgi çekici ~ulduı:11 . Kadınlar_ın 
sahip olduğu politik ve sosyal hakların, böylesine hızlı bır şekilde yo~ _e?ıl
mesinin nasıl olanaklı olduğunu anlamak güç. Bu sabah tartışmada, degışım
den öne~ Doğu A vrupa'daki sistemlerde kadınların bütün hakl~r_ının olduğu, 
fakat güç sahibi olmadıkları söylendi. Belki, bu bir neden olabıhr, ~ma gene 
de değişme sürecinin kısalığı çok şaşırtıcı. Bu deneyimi çok önemlı buluyo~ 
rum ve çıkarılacak dersler var. Çünkü, kurumlara giren, b~ ~urumlan bellı 
bir ölçüye kadar kontrol edebilir ifadesi, sıklıkla kullanılan bır ıfade. . . V. 

Norveç bakış açısıyla söylersek, fark kadınların kurumlara nasıl gırdıgı 
ile ilgili. Norveç'te, kendimiz bu yolda mücadele verdik ve belki ?e ~u m~ca
dele, gelecekteki durumun farklı olmasını sağlar. Kadının, ken_dı gu7 muca
delesi içinde kurumlara girmesi ya da erkekler tarafından yönetılen bır devlet 
tasarısına uyduğu için, kadınlara kurumlara girişte olanak sağlanması arasın
da bir fark bulunup bulunmadığını, önümüzdeki on yılın Norveç'te gösterece-
ği kanısındayım. . . . 

Belki bu ifade çok genel. Fakat bu yönde Doğu A vrupa'dakı gelışmele~·ı 
çok şaşırtıcı buluyorum ve gelecek toplantıda bu sorulardan bazılarını yem
den irdeleme olanağı bulunabilir. Erkek egemenliğini sadece yargılamak çok 
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genel, bu konuda daha fazla detaya inmeliyiz. 
Esinlenme: Hangi konuda esinlendiğimizi de belirtmemizi rica ettiniz: 

Benim için en gerçek kazanım, Türkiye temsilcisinin konuşması ve Türki
ye'deki tarihsel süreci ve bir kadın partisi kurma veya kadınlar için politik 
kampanya çabalarını duymak oldu. Bu tür tarih araştırmaları, politik gücü
müzü kurumlar içinde, ama kendi kuruluşlarımıza yaslanarak sağlama alma
lıyız yolundaki görüşümü destekliyor. 

Aynca bu iki gün içinde çok acı öyküler de duyduk, fakat bunların ev
rensel olgular olduğunu ve kadınlan teorik ve pratik olarak egemenlik alanla
rı dışına atmak veya dışında tutmak doğrultusunda çeşitli yollar -baskı, şid
det, vb.- bulunduğunu düşünüyorum. Bu yüzden, bu acı konuları tersine çe
virmeli ve feminist olgunun en önemli sorun olduğu konusunda bizi doğrula
yacak bir bağlamda kullanmalıyız. 

Anlaşılan Doğu Avrupa ile Batı Avrupa arasında bu değişik alanlarda, 
bazı ortaklıklar bulunuyor. Bu ifadenin bir soyutlama olduğu muhakkaktır. 
Fakat, eğer kürtaj konusunu ele alırsak, Doğu Avrupa ülkelerinde Katolik ki
lisesinin, kürtaj hakkını kısıtlama doğrultusundaki çabalarını duyduk. Bu tür 
eğilimleri Batı Avrupa'da da, Norveç'te de görebileceğimiz düşüncesindeyim. 
Norveç'te gen teknolojisi gittikçe önem kazanmakta. Bu konuyu henüz derin
lemesine tartışmadık, ama büyük olasılıkla gen teknolojisindeki gelişmeler, 
kadının karar verme özgürlüğünü daraltacak bir yönde gelişecek. 

Görüyoruz ki, her yerde aynı şeyler olmakta ve bunları soyutlayarak in
celersek, ideolojik gerekçelerin değişik olduğunu görüyoruz. Olanlar evren
seldir ve her geçen yıl, benim bu konudaki kanımı da pekiştirmektedir. 

Böylece, çerçevesi geniş tutulmuş bir konsensüs ve bizi ilgilendiren ol
gular bağlamında varolan paralellikler temelinde, özerklik konusunu da tartı
şabiliriz. Bu konferansa katılmak benim için çok hoş oldu. Çok acı şeyler de 
olmasına rağmen, konuşmaları zevkle dinledim. Kendimizi, diğer kadınların 
neler yapmakta oldukları konusunda bilgilendirmemizin, özerklik açısından 
önemi çok büyüktür. 

Bu arada beni üzen ve ümitsizliğe düşüren büyük sorun ise, medyada, çe
şitli ülkelerde kadın hareketinde neler olduğu konusunun yer almayışıdır. Bu
nu nasıl değiştireceğimizi bilmiyorum. Fakat halen bir şeylerin yapıldığını, 
kadın hareketinin yaşadığını ve yetmişli yıllardan beri büyük değişiklikler 
geçirdiğini duymak beni cesaretlendiriyor. Bu gerçeği, normal haberler dışın
da, başka haberlere yer vermeyen gazeteleri okur, radyoyu dinlerken göz 
önünde bulundurmalıyız . 

Mariagrazia Rossilli: 
Her şeyden önce, bana Doğu Avrupalı kadınlarla ilk defa karşılaşma olanağı 
sağlayan, çok önemli ve ilgi çekici bulduğum, böyle bir toplantının yapılmış 
olmasından duyduğum sevinci belirtmek istiyorum. 
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Toplantının ilk günü konuşmamı yaparken belli bir hedefim vardı. Birço

ğunuzun ilgilenmediğini ya da uygun bulmadığını veya çok soyut olarak algı

ladığını bana gösteren ilk reaksiyonlardan sonra, bir yanlış yapmış olabilece

ğim duygusuna kapıldım. Belki yeterince açık konuşmadım ve bağlam dışına 

çıktım. Fakat böylesine genel bir temel seçmenin yanlış olduğunu düşünmü

yorum. Çünkü birlikte olduğumuz bu iki gün, kadınlar ve feministler arasın

da büyük sorunlar ve büyük ayrılıklar olduğunu, bana açıkça göste'rdi. Bazı 

ayrılıklar eski, bazıları ise yeni. 
Öylesine değişen bir dünyada yaşıyoruz ki, bu durumdan kadınlar ve fe

ministler de etkileniyor, aralarında yeni ayrılıklara yol açıyor. Dün yapılan tar

tışmalarda belirginleşen farklılıklar ya da Büyük Britanya'dan gelen kadınla

rın belirttikleri farklılıkları, yirmi yıldır kadın hareketinde olduğum için, aşağı 

yukarı eski farklılıklar olarak niteleyibilirim ve bu farklılıkların gerçek oldu

ğunu biliyorum. Bunlar hem can sıkıcı, hem de bizi konumuzda ileriye götür

mez. Bu farklılıklar karşısındaki geleneksel davranış, kendisini suçlu hisset

mesi için, karşısındakine saldırma çabasıdır. Bu tutumla bir yere ulaşılmaz. 

Suçluluk duygusunun etkisi büyür ve arada var olan uçurumu derinleştirir. 
Yeni farklılıklar da gördüm. Yugoslavyalı kadınların anlattıkları durum 

beni gerçekten dehşete düşürdü. Batı Almanyalı kadınlar ile eski Demokratik 
Alman Cumhuriyeti'ndeki kadınlar arasında ve Yugoslavya'daki kadınlar ara

sında ayrılıklar var. Yugoslavya'daki kadınlar belli bir süre çeşitli devlet ya 

da ulus (ya da hangi kavramı kullanırsak kullanalım) sınırlarıyla ayrı tutulu

yorlardı. Şimdi bu bölünmüşlüğün süreklilik kazanacağı görülüyor. 
Tarihsel krizler, savaşlar ve ekonomik krizlerde olanların tekrarı yaşan

maktadır. Kadınlar istemese de, erkeklerin bakış açısıyla düşünmeye başlı

yorlar ve birbirlerinden, erkek çıkarları üzerinden tanımlanmış çizgilerde ay

rılıyorlar. Bu kendi kararları değil, ama çoğunlukla başka seçenekleri ve baş

ka bakış açısı seçenekleri de yok. Böylesine yeni çığır açan değişiklikleri tar

tışmalı ve bu gelişmeleri kadın açısından anlamaya çalışmalıyız. Batı Alman 

kadınları kendilerini Batı Alman halkı olarak değil, sanki sömürgeleştirilmiş 

bir grup gibi görmeli ve olanların, hem Batı Almanya'daki hem de eski Doğu 

Alman Cumhuriyeti'ndeki kadınları etkilediği gerçeğini algılamalıdırlar. 
Kadınlar olarak, bir bakış açımız olmalı. Gerçek çıkar farklarını analiz 

etmekten korkumuz olmamalı. Yoksa aramızda, kadın çıkarlarına değil, er

kek çıkarlarına dayanan bir ayrım kaçınılmaz olur. 
Karışık ve iyi anlaşılır olmamasına rağmen, söylediklerimi de, bu neden

le idealize ettim. Benim amacım, kadın-erkek karışık kuruluşlar içinde, erkek 

egemen kuruluşlar içinde ya da özerk kadın kuruluşları içinde yapılabilen ça

lışmalar konusundaki tartışmanın, bu dar çerçevesini aşmak ve başka bir tavır 

alarak, içinde milliyetçilik de bulunan bu büyük karşıtlığı çözmektir. 
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Ulrike Stock: 
Görevim olan çalışma grubu raporu yerine, Mariagrazia'nın biraz önce söyle

dikleriyle ilişki içinde, çalışma grubundaki tartışmalar konusunda konuşmak 

istiyorum. Bütün konferans boyunca çok düşündüm ve çok şeylerin farkına 

vardım. Fark ettiğim noktalardan biri de, değişik ülkelerden gelen biz kadın

ların ortak bir dil bulma çabasıydı. 
Ve bu süreç çalışma grubunda da devam etti. Kurumlaşma ile özerklik 

arasındaki gerilimi tartışacaktık ve tartışma, önce çeşitli anlayışlar hakkında 

birbirimizi suçlayarak başladı. Sonra bu düzeyden ayrılıp, hangi değişik de

neyimleri yaptık, kurumlaşma anlayışımızda, eğer varsa, hangi farklar bulun

makta ve bunu nasıl değerlendiriyoruz yönünde, birbirimizi hoşgörü ve dik

katle dinleme noktasına gelinceye kadar, belli bir süreye gerek duyduk. Bu

nun iyi bir deneyim olduğu kanısındayım. Çünkü birbirimizi yargılama düze

yinden uzaklaşmayı ve birbirimizi dinlemeyi başardık. Tartışmamız, Mariag

razia'nın da işaret ettiği doğrultuda ve bunu bir çağrı olarak da ifade etmek is

tiyorum, birbirimizi düşüncelerde karşılıklı sömürgeleştirmeme konusunu 

içerdi. Çünkü bu tutum, erkeklerle olan tartışmalarımızda her zaman eleştir

diğimiz ve bu nedenle de kadınlarla bir araya gelmeyi tercih ettiğimiz bir 

davranışın yeniden üretimi anlamına gelecektir. 
Aramızda değişik fikirlerde olanlar var. Grupta tartışmadığımız bir nok

tayı eklemek istiyorum. İçinde yaşadığımız yapılardan etkilenmemiş olma

mız mümkün değil. Bu gerçeği, tartışmalarımızda ve toplantılarımızda hatır

lamalıyız. Bu da erkeklerde eleştirdiğimiz tavırların, kısmen bizde de varol

duğu anlamına gelir. Örneğin, Alman-Alman tartışmalarında ya da Doğu

Batı tartışmalarında yapıldığı gibi, birbirimize vasilik etmek böyle bir tavır

dır. Daha sabırlı olmamız gerektiğine ve bu konferansın da bu yolda bir baş
langıç olduğuna inanıyorum. 

Dinlemek konusunda çaba gösterdiğimiz için, hepinize teşekkür ediyor 
ve bu doğrultuda devam etmemiz çok önemlidir diyorum. 

Luce Sirkis: 
Bu konferanstan çok memnun kaldığımı, aynı zamanda arkadaşlarım adına 

da ifade etmek istiyorum. Kendi adıma konuşursam, bu toplantıya katılmak

la, Fransa'daki hareketin ayırıcı özelliklerini bilinçli bir şekilde görmüş ol

dum. Doğal olarak, buraya gelmeden önce aradaki farkları düşünmüştüm. Fa

kat gene de, bizim hareketimizin politikayla kurduğu ilişkileri nedeniyle, ni

teliğinin farklılığını saptamak benim için iyi oldu. Fransa, son derece politize 

olmuş bir ülkedir. Hareketleri ne kadar özerk olursa olsun, hareketteki kadın
lar, politika ile ilgilenirler. 

İkinci farklı nokta ise, Fransız kadın hareketi çoğulcu olmaya devam 

edecektir. Bu noktayı özellikle vurgulamak· istiyorum, çünkü patriyarkanın 
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tuzakları tartışma konumuzdu. Patriyarka kavramı üzerinde düşündüğümüz
de, önce kendi ülkelerimizdeki patriyarkayı daha sonra da uluslararası düzey
de patriyarkayı anlarız. Patriyarkanın bu iki düzeydeki en büyük tuzağı, ara
mızdaki ayrılığı kullanmasıdır. Hareketlerimizde farklar var. Bunu görmez
den gelemeyiz. Ve bu aynlıkları sakladığımızda da feminizme faydası do
kunmaz. Aksine, bu farkları analize ederek, birbirimiz için faydalı hale getir
meliyiz. Fransa'da hareket içinde sorunlar vardır. Cinsiyet farkı sempatizanla
rı ile yasal düzeyde mücadele vermek isteyenler arasında teorik düzeyde 
farklar bulunmaktadır. Sınıfsal düzeyde farklarımız da vardır. Bunu Stella'nın 
konuşmasına atıfta bulunarak söylüyorum. Fakat bu farklar ırk bağlamında 
değil, en fazla sömürülen kadınlar ile burjuva kadınlan arasındaki farklar 
bağlamındadır. Bu fark kaybolmak üzeredir, çünkü en fazla sömürülenler, 
göçmen kadınlar olmaktadır; dolayısıyla ayırım, artık yerli Fransız kadını ile 
göçmen kadın arasında ortaya çıkmaktadır. Bu konunun, hem göçmen kadın
lar, hem de bizim kendi aramızda tartışılması gerekmektedir. 

Başka bir uçurum ise, lezbiyen gruplar ile kendilerini heteroseksüel bir 
grup olarak görmeyen, ama lezbiyenler tarafından bu kategoride görülen, hete
roseksüel kadın grupları arasındadır. Burada büyük tartışmalar yapılmaktadır 
ve belki de patriyarkayı zayıflatacak taktiklerin bulunmasını bu tartışmalar be
lirleyecektir. Ama eğer karşı karşıya gelir, birlikte tartışmaz, birlikte çalışmayı 
hedeflemezsek, bu durum aynı zamanda, içine düştüğümüz bir tuzak da ola
caktır. Biz Fransa'da bu tuzaktan uzak durabilmeyi, biraz olsun başarabildik. 

Fransız kadın hareketi konusundaki bu düşüncelerim, bana her ülkenin 
tarihinin, o ülkenin kadın hareketi için ne denli önemli olduğunu gösterirken, 
bizlerin ne kadar şekilci düşündüğünün de bilincine vardım. Örneğin, aynı ta
rihsel gelişmeye sahip oldukları için bütün Doğu Bloku ülkeleri veya sistem 
düzeyinde Hollanda ve Norveç'le karşılaştırılabilecekleri için bütün İskandi
nav ülkeleri benzer bir gelişme gösterirler, çünkü aynı tarihsel gelişmeyi ge
çirdiler, bana karşılık İtalya'nın tarihi farklıdır ve teori konusunda çok ileri 
gitmesine karşılık yasal planda İskandinavlar'ın çok ge:risinde kalması bunun
la açıklanabilir. 

Sözlerimi bitirmeden, bir Fransız kadını olarak, Yunanistanlı arkadaşlar
la tartıştıktan sonra kendimi onlara ne kadar yakın hissettiğimi söylemek isti
yorum. Ülkelerimiz ve kadın hareketlerimiz birbirine paralel bir gelişme gös
teri yor. 

Konferansın genel havası ile ilgili bazı düşüncelerimi de söylemek istiyo
rum. Dinlemesini öğrenmeliyiz. Ben iki cinsin birlikte çalıştığı politik gruplar
dan, kadın hareketine geldim. Kadın hareketi içinde, ki benim için en önemli 
kişisel deneyim bu olmuştu, yeni bir düşünme tarzı, kişilerin birbiriyle ilişki
sinde, dinlemesinde ve kendini ifade etmesinde yeni bir tavır vardı. Bunları, 
Monique konuşmak için söz almak istediğinde zorluklar yaşadığı için söylüyo
rum. Bir kadın, eğer biraz zor bir konuyu açıklamak istiyorsa, konuşmaya ayrı-
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lan süreyi aşsa bile, konuşmak için zamana gereksinimi vardır ve başkaları ona 
bu olanağı tanımalıdır. Etkin çalışılarak, zaman açığı tekrar kapatılabilir. Top
lantılarımızı, erkeklerin toplantılarına benzer yöntemlerle yapmamalıyız. İste
diğimiz yaratıcı, yeni ve değişik olana erişemezsek çok yazık olur. 

Bu toplantıya katılabildiğimiz için, gerçekten memnunluk duyduğumuzu 
söylemek istiyorum. Burada sizlerle buluştuğumuza da seviniyoruz. Ve ben 
kişisel olarak, gelecekte sizlerle birlikte çalışmaya devam etmeyi samimi ola
rak arzuluyoum. 

Anne-Marie Pavillard: 
Eklemek istediğim bazı şeyler var. Bu tür buluşmaların yararlı olduğuna ina
nıyorum, ama karşılaştığımız sorunlar, her uluslararası toplantıda olduğu gibi 
hep aynı. Herkes kendi ülkesinin gerçeğinden yola çıkıyor ve bu gerçekler 
öylesine farklı ki, diğer ülkelerin durumu kavranılıncaya kadar belli bir süre 
geçıyor. 

Luce, Fransa'daki feminist hareketin son derece politik karakterine atıfta 
bulundu. Bu durum, çok merkeziyetçi bir ülke olan Fransa'nın tarihi ile ya
kından bağlantılıdır. Doğal olarak, Fransa ile Batı Almanya'daki durum ara
sında büyük fark var. 

Birbirimizi anlayıncaya kadar, belli bir süreye gerek var. Burada küçük 
bir eleştirim var: Biraz önce bize, Frauen-Anstiftung kuruluşu konusunda, 
yani yaptığınız çalışmalar, projeler ve bu konferansı düzenleme nedenleriniz
le ilgili bilgiler vereceğinizi söylediniz. Bunların, aslında konferansın başlan
gıcında söylenmesi gerekliydi. Böylece belki konuya yaklaşımımız başka 
olur ve belki de bazı yanlış anlamalar engellenmiş olurdu. 

Margorzcatta Tarasiewicz: 
Polonya açısından konferansla ilgili görüşlerimizi söylememi Slawka benden 
rica etti. Dolayısıyla bu konferans sürecinde bana önemli görünen bir konuya 
dikkatinizi çekmek istiyorum. Çoğunlukla bizim Doğu A vrupa'daki, Polon
ya'daki yalıtılmış konumumuz gözden kaçırılmaktadır. Burada konuşurken, 
sanki bazı Batılı kadınlarda, Doğu A vrupa'daki kadınların sadece Batı'da ya
pılan geçmiş deneyimleri yapmak zorunda oldukları ve bizlerin sanki farklı 
olmadığı yolunda bir inancın bulunduğu izlenimi, bizlerde sık sık oluştu. Bu 
kadınlar, bizim biraz geri kalmış ama gene de kendilerine benzediğimizden 
yola çıkıyorlar. Bizim, arkamızda kalan kırk yıllık süreçte, bir kuluçka maki
nesindeki gelişmeyle karşılaştırılabilecek durumumuzdan sonra, büyük bir 
şok tesiri yapan böyle toplantılara geldiğimizde, sizlerin yıllardır sürdürdüğü 
tartışmalarla yüz yüze bırakıldığımız, belli ki gözden kaçmakta. 

Konferans programında yer verilmesi unutulmuş ve benim için çok 
önemli olan bir nokta, Doğu Avrupalı kadınların kendi aralarında buluşabile
cekleri bir olanağı bulmaktı. Bütünlüğümüzü korumak için, önce kendimizi 
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tanımlamamız gerekmez mi? Neredeyiz ve nereden başlamamız gerekmekte? 
Ayrıca, biz bazı kavranılan yeniden tanımlamadan, sizlerin tartışmalarına da 
entegre edilmek istemiyoruz. Özerklik bizim için ne demek? Kurumlaşma bi
zim için ne demek? Biz Doğu Avrupalı kadınlar için feminizm ne demek? 

Bu konferansta özerklik, kurumlaşma, feminizm gibi kavramların tartış
malarda tanımlanmasının denenmediğini düşünüyorum. Sadece soyut ve aka
demik bir biçimde bu konuda konuşuldu, fakat kimse bu kavramların hangi 
anlama geldiğini tanımlamadı. Bu bizim için çok ônemliydi. 

Olumlu bir şey de söylemek istiyorum. Bizler için, Batı'da yürütülen bü
tün bu tartışmaları duymak ve sizler için olan önemini görmek çok önemliydi. 

Slawka Walczewska: 
Benim için de, kadın hareketinin yapılarının ve içeriğinin tartışıldığı bir or
tamda bulunmak çok önemli ve ilgi çekiciydi. Doğu Avrupalı kadınların özel 
bir çalışma grubu olanağı bulmaları da, doğal olarak önemliydi. Kadın hare
keti ve kadınların çeşitli sorunları konularında, birbirimizle konuşmak için az , 
fırsat bulmamız çok yazık oldu. 

Değişik politik deneyimlerimiz temelinde, çeşitli kadın sorunlarına, mut
laka başka türlü yaklaşmaktayız. Ayrıca sadece öğle yemekleri ya da çay ara
)arında değil, programda da konuşma olanağı bulmak, mutlaka ilgi çekici 
olurdu. Umanın yapılması planlanan toplantı, bu eksiklikleri giderecektir. 

Doğu A vrupa'yı temsil eden biz iki Polonyalı kadının konuşmalarından 
sonra, dinleyici kadınlarda Orta ve Doğu A vrupa'daki kadınların durumuna du
yulan ilginin yanında, sadece Doğu Avrupalı kadınlar bağlamında değil, ülkele
rimiz konusunda da bilgi eksikliği olduğu görüldü. Sadece Doğu Avrupalı ka
dın konusu değil, genel olarak Doğu Avrupa konusunda da bilgi eksikliği var. 

Konferansın konusu ile ilgili olarak da, şunu belirtmek istiyorum: Tartış
mada benim için ilgi çekici olan, kurumlaşma tehlikesine yönelik uyarılar ol
du. İçinde bulunduğumuz şu dönemde, kadın kurumlarına büyük bir gereksi
nim duyulmakta. Yeni kadın hareketinin başındayız ve kadın gruplarından 
bazı kadınlar, kadın kurumlarından , sağlam kadın yapılarından yardım almak 
istiyorlar. Ve bizler şimdi büyük güçlükler içinde bu kadın kurumlarını kur
maya çalışıyoruz. 

Duyduğum diğer bir uyarı ise bu kadın kurumlarının temeldeki hareket
ten ayrılmaması, bir şekilde kadın hareketi ile olan bağlarını sürdürerek, ha
reketten bağımsızlaşmaması, kadın hareketine yabancılaşmaması doğrultu
sunda idi. Demek ki, kadın kurumlarının sadece olumlu değil, olumsuz yön-
leri de var. ·· 

Heidi Burmeister: 
Geniş kapsamlı bir fikir alışverişi yönünde bir gereksinimimiz bulunduğunu, 
bunun ise bizi hem birbirinden farklı hem de farklı zaman dilimlerinde yer 
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alan kadın tarihlerinden gelen bireylerle karşı karşıya getirdiğini, cuma akşa
mı belirtmiştim. Bu ifade, Doğu (Avrupa) ve Batılı (Avrupa), siyah ve beyaz 
veya Ermenistan, Azerbeycan, Sırbistan, Hırvatistanlı kadınlar arasında var 
olan farkları hemen çözebileceğimiz anlamına gelmemekte, fakat geleceğimi
zin, birbirimizi anlamada gösterdiğimiz çabalarda olduğu anlamını içermekte
dir. Yarın olacakları bilmiyorum, ama bu toplantı var olan tüm farklılıklara 
karşın, birlikte konuşma çabası içinde olunduğu için beni etkiledi. Bu durum, 
kadın toplantıları da dahil olmak üzere doğal bir durum değildir. 

Şimdiye değin bu toplantı gibi birçok büyük toplantıya katıldım ve ben 
de o toplantıları, gelecek için atılan umutlandırıcı bir adım olarak yaşadım. 
Özellikle Doğu Avrupalı kadınlaıın "bu toplantıda kendi aramızda konuşacak 
az olanak vardı" şeklindeki ifadelerini iyi anlıyorum. Dinlediklerimiz bizde 
şok etkisi yarattı. Bu toplantıyı planlarken, Doğu ve Batılı kadınlan bir arada 
toplantıya çağırmanın zorluğunu biz de yaşadık. Bir yandan Batı Avrupa ka
dın hareketinde edinilen deneyimlerin, bunca yıl sonra bir değerlendirmesini 
yapabilmek ve bu deneyimlerle neler yapabileceğimizi tartışabilmek için, be
raberce yoğun bir şekilde düşünmeye büyük gerek duyuyorduk. Fakat aynı 
zamanda, doğal olarak bu deneyimlerin aktarılamayacağı ve aktarılmaması 
konusu da bizim için bilinen bir nokta idi. 

Doğu Avrupa ağırlıklı, gelecek toplantıya bağlama çabasıyla söylediğim 
bu sözler, belki biraz şanssız oldu. Daha baştan iki ayrı toplantı olacak deme
mek ve bu toplantıdaki karşılaşmaları olanaksız kılmamak için, böyle bir yol 
seçtik. Gelecekte bu tür çalışmalar nasıl tasarlanmalı yönündeki eleştiriler ve 
dolayısıyla yeni fikirler için teşekkür ediyor, buradaki deneyimin, gelecek 
toplantı için daha iyi bir temel oluşturacağını umuyorum. 

Frauen-Anstiftung Üzerine Birkaç Söz 
Toplantının başında anlatmayı ihmal ettik, Frauen-Anstiftung kuruluşu ile il
gili bazı bilgiler vermek istiyorum. Federal Almanya'da, partilerin kurduğu 
vakıfların desteklenmesi için, Federal Parlamento'da temsil edilen bütün par
tilere ayrılmış büyük paralar vardır. Yeşiller Partisi parlamentoya girdiğinde, 

bu paraları alıp almaması sorunu ile karşılaştı. Eğer bir vakıf kurulacaksa, bu 
vakfın, en azından o zamanlar, olanak dahilinde partiden uzakta olması tartış
masız bir düşünce idi. 

Bu durum, Yeşiller Partisi'nden bazı kadınlar ve özerk kadın projelerin
den birçok kadından oluşan, iki düzine kadına "partiye, bizlerden başka kim, 
daha uzak olduğunu garanti edebilir" düşüncesini getirdi. Yeşiller Partisi'ne, 

vakfa ayrılmış bütün paraların, gelecekte bir kadın vakfına verilmesi doğrul
tusundaki isteklerini yönelttiler. Aynca bizler, bir politik jest olarak da anla
şılabilecek bu tavnn, Yeşiller'e yakışacağını düşünüyorduk. Bu istek üzerine, 
tahmin edebileceğiniz gibi, büyük bir gürültü koptu. Birçok kişi bunun bir 
utanmazlık olduğunu düşündü. Bizlerden başka, birçok grup daha bu vakıf 
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parası konusunda mücadeleye katıldı. 
Yeşiller Partisi, sonuçta üç özerk vakfın vakfa ayrılan paralan eşit mik

tarlarda paylaşacakları bir çatı vakıf kurdu. Bu paranın üçte biri Frauen
Anstiftung'a gelmektedir. Para gelinceye kadar, aşağı yukarı iki yıl süren ve 
bana göre son derece verimli bir zaman dilimi içinde, daha önce hiçbir kadın 
projesinin eline geçmemiş miktarlarda böylesine çok paramız olduğunda, ne
ler yapabileceğimiz, neler yapmak istediğimiz yönünde rüyalar, ütopyalar ge
liştirdik. Bütün bunlar paraların geldiği anda birden sona erdi, çünkü karşımı
za birdenbire yapılaşma diye bir sorun çıkmıştı, hem de hemen yapılması ge
rekiyordu. İlk para 1989 yazında geldi ve 1989 yılı için ayrılan paraları har
camak için altı aylık süremiz vardı. Bu durumun altından kalkabilmemiz için, 
derhal bir yapılaşmaya gitmek zorundaydık. 

İlk başta, sadece biz iki kadın idare bürosunda oturacağız ve paraları yö
neteceğiz, diye düşünmüştük. Çünkü yönetim için mümkün olduğu kadar az 
para harcamak ve olanak bulduğumuz miktarda çok parayı kadın projelerine 
aktarmak istiyorduk. Bu hesabımız gerçekleşmedi. Şu anda vakfımızda, 21 
kadrolu kadın çalışmakta. Aslında, hep stres içinde bulunmadan ve perişanlık 
sınırına varmadan çalışmak istersek, bu sayının iki katı miktarda elemana ge
rek var. 

İşin başında, yaptığımız tartışmalardan başarılı çıkar ve her yıl belli mik
tarlarda parayı alırsak, bu parayı kendi karar ve görüşümüze göre, paraya ge
rek duyan kadın projelerine dağıtacağız şeklinde düşünüyorduk. Bu düşünce 
bizi iki sorunla karşılaştırdı. Sorunlardan birisi, paraların değişik bakanlıklar
dan ~elmesi ve bakanlık yönetmeliklerinin, bizi bağlamasıydı. 

!kinci sorun, hangi kadın projeleri ile ortak bir çalışma içine gireceğimiz, 
hangileriyle ortaklığımızın olmayacağı konusunda karar vermek zorunday
dık. Bu karar ise, sonuçta bir değerlendirme sorunu anlamına gelmekteydi. 
Başlangıçta "biz parayı sadece dağıtacağız" yolunda düşünüyorduk. Bu da 
örneğin Federal Almanya'daki her kadın projesi için 100 mark verilebileceği 
anlamına geliyordu. Bu paranın hiç kimseye bir faydasının olmayacağını, do
ğaldır ki, çok çabuk gördük. Bu defa da, ağırlık noktalarımızı kararlaştırma 
durumunda kaldık. Ağırlık noktalarımızı saptarken, kendi aramızda ve dışı
mızdaki kadın projeleri ile politik tartışmalar içine girdik. 

Paraların üçte ikisi "bağlanmış para" olarak tanımlanır ve Üçüncü Dünya 
olarak adlandırılan ülkelerdeki kadın projelerine verilme mecburiyeti vardır. 
Şu anda daha da küçülmüş olan, küçük parça ise yurt içindeki projelere gider. 
Yeni Federal eyaletlerdeki kadın projeleri de bu bütçeden destek alır . Paranın 
bir kısmı, Dışişleri Bakanlığı üzerinden gelir ve bu toplantı gibi toplantıları 
olanaklı kılar. 

Bu birkaç nokta ile bizlerin her gün hangi konularla karşı karşıya olduğu
muzu göstermek istedim. Kendi altyapımızı yaratma, "neye göre karar veri
yoruz?" sorusu bağlamında çizgilerimizi saptama, perspektifler, tasarılar ge-
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liştirme durumundayız. Dolayısıyla vakfımız içinde, zaten yeterince sorunlu 
olan sadece kendi ülkemizdeki kadın projeleri ve kadın hareketi arasındaki 
aşağı yukarı bütün karşıtlıklar ve anlaşmazlıklar değil, biraz önce ifade etmiş 
olduğum gibi Üçüncü Dünya Ülkeleri'ndeki kadın projelerinin kendi araların
daki, kadın projeleri ile bizim aramızdaki ve Doğu Avrupa ülkelerindeki pro
jelerle bizim aramızdaki gibi karşıtlıklar, anlaşmazlıklar her an gündemde. 

Bu durum olabildiğince demokratik bir yapı ortaya çıkarmanın zorluğun
da ifadesini bulmaktadır. Biraz önce, aramızdan bir kadının söylediği gibi, 
kadın projelerinde hiyerarşi olsun istemiyoruz, ama bir yapımız olmadan da 
kendimizi dışarıya karşı politik bir güç olarak gösterebilmemiz zor. Bu süreç 
henüz sona ermedi ve bazen aramızda tartışırken kendimizi ifade edememe 
sınırına kadar geliyoruz. 

Bildiğiniz gibi Yeşiller, 1990'daki son Federal Parlamento seçimlerinde 
Federal Parlamento'ya giremediler. Bu durum bizleri aylar boyu, vakfın yaşa
yıp yaşayamayacağı, Federal Parlamento tarafından gelirlerine son verilip ve
rilmeyeceği konusunda tereddütte bıraktı. Yeşiller'in tekrar Federal Parla
mento'ya seçilme şanslarının olabileceği düşüncesiyle, hiç olmazsa gelecek 
seçimlere kadar vakıfların varlıklarım devam ettirmeleri yolunda bir karar 
vardır. Yeşiller şimdi eskisinden de kuvvetli olarak, yeni eyaletlerdeki grup
larla birleşmeye özen göstereceklerdir. Vakfımıza ayrılan bütçe, şu anda 
1990 düzeyinde dondurulmuş durumda. 1994'teki gelecek seçimlere kadar da 
bütçemizde bir büyüme olmayacak ve bu sınırlar içinde hareket etmek zorun
da kalacağız. 

İlave etmem gereken bir nokta daha olacak: Her kadın projesinin mücade
le etmek zorunda olduğu bir durum, Frauen-Anstiftung'un da gündemindedir. 
Şimdiye dek diğer kadın grupları ile birçok iyi projeler yaptığımızı düşünüyo
rum. Fakat istediğimiz kadar harikalar yaratalım, basında adımız hiç geçmi
yor. Kadın konusunda çalışmalar, dolayısıyla bizim çalışmamız da, erkek ege
men basındaki cinsiyetçi yapılanma yoluyla görünmez kılınmakta. Bu da bi
zim varoluşumuz bağlamında son derece ciddi bir sorun oluşturmaktadır. 

Rosa: Bu toplantıyı düzenlemeniz son derece iyi oldu. Böyle bir toplantı
nın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi hepimiz kendi ülkelerimizde 
bilgi ağının düğümlerine başlayabiliriz ve ilişkilerimizi yaşatabiliriz. 

Frauen-Anstiftung'un, o sırada nerede gerekiyorsa, ama değişik Avrupa ül
kelerinde, fakat bizi Batı Avrupa, Orta Avrupa, Doğu Avrupa gibi ayırmaya
cak, değişik ağırlık noktaları olan ve de Avrupa Topluluğu'na, sadece belli ül
kelerin kabul edilmesi durumuna karşı., gerçek bir alternatif oluşturacak, dü
zenli aralarla ve giderek kurumlaşacak Avrupa toplantıları yapması dileğimdir. 

Heidi: Evet, verdiğin mesaj önemli: Kadın projelerinin mali yönden des
teklenmesi bizim için önemli ana konulardan birisidir. Mali temel ise, kadın-
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larla ortak çalışma, kadınlar için bir mekan olanağı sağlama, bu mekanı bü
yütme çabasının çarelerinden biridir. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunabil
memiz, deneyimlerimiz ve gelecek hakkındaki planlarımız konusunda ileti
şim kurabilmemiz için, kadınların gerçekten bu tür karşılaşma olanakları ol
malıdır. Bu tür çalışma, bize gerçekten Frauen-Anstiftung'un da katkıda bulu
nabileceği anlamlı bir olanak olarak görünmektedir. Bu çalışmaları, sadece 
Avrupa çerçevesinde değil, dünyanın diğer parçalarında da daha yoğun bir 
şekilde sürdüreceğiz. 

Helga: Frauen-Anstiftung'un hangi projeleri desteklediği ve hangi proje
lerle ortak çalışmaya gittiği bağlamında eklemelerim olacak: Genel olarak ka
dınlar arasındaki bilgi ağını desteklemeye ve bilgi ağı kurmaya özendirme bağ
lamında çalışırken, kadın hareketi içinde hareketin kendisi üzerinde düşünme 
çabalarını destekleme ve özendirme diğer bir önemli ağırlık noktasını oluştur
maktadır. Örnekler vermek şu anda kolay değil, ama bu bağlamda bütün kıtala
ra dağılmış olan, sanırım on bir proje ve planı desteklemekteyiz. A vrupa'da, ya
kın çevredeki ülkelerde yılda on beş, on altı, yirmiye varan projeler destekleni
yor. Buna sayılara elli ile altmış arasında değişen yurt içi projeler ekleniyor. 

Denizaşırı ülkelerde desteklediğimiz konferanslar ise: Bu yıl Latin Ameri
ka'da 5. Feminist Latin Amerika Konferansı organize edildi. Sayılan 3000'e 
varan kadın konumlarını tartıştılar. Daha sonra Brezilya'da, özellikle kullanı
mı Üçüncü Dünya Ülkeleri adı verilen ülkelerde yaşayan kadınlar üzerinde de
nenen, gen teknolojisi ve yeniden üretim teknolojileri konulu bir konferans ya
pıldı. Latin Amerika ülkelerinde çeşitli kadın eğitimi projelerini de destekle
mekteyiz. 

Yurt içinde proje destekleme paralarını, sadece kadınların politik eğitimi 
konusunda kullanabiliriz [Bu sınırlama, devletin bir sınırlamasıdır, ç.n.]. Bu 
alanda, olanak bulduğumuz ölçüde merkezci anlayıştan uzak, tabana yakın, 
bölgeci anlayış içinde kentler ve çeşitli bölgelerde kadınlarla ve kadın grupla
rıyla ortak çalışmalar yürütüyoruz. 

Heidi: Şimdiye dek geleneksel olarak erkeklerin eli altında hangi para 
kaynaklan olduğunu iyice araştırmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Fe
deral Almanya'da örneğin "kardeş kent" uygulamaları vardır. Sizler de kendi 
deneyimlerinize dayanarak bilirsiniz ki, kentler arası ilişki, son derece erkek 
merkezli bir karşılaşmadır ve kadınlar, ancak heyette bir üye olarak bu gezi
ye katılabilirler. Benim kentim olan Hamburg, Prag, Marsilya ve St. Peters
burg ile kardeş kent olmuştur. Bu durumun, kadınlar eğer birleşirler ve kendi 
paylarını talep ederlerse, kamu bütçesine el atabilmemiz doğrultusunda ola
nak sağlayabileceğini düşünüyorum. 

Diğer ülkelerde de, henüz planlama aşamasında da olsa, politik parti ve 
politik vakıf arasında bir konuma sahip, bizim vakfımız gibi yapılanmalar ol-
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duğu kanısındayım. 

Avrupa bağlamında bazı örnekler vermek istiyorum: Bu yıl Batı Alman
ya'da siyah göçmen kadınların Avrupa'daki konumunu ele alarak, üç haftalık 
büyük bir konferans yapan, bir grup siyah kadınla ortak çalışmamız oldu. Her 
ülkede durumun nasıl olduğu ve özellikle yükselen ırkçılık, yabancı düşman
lığı ve bunlara benzer durumlar bağlamında, kadınların geliştirecekleri strate
jilerin nasıl koordine edileceği konusunda fikir alışverişi yaptılar. Örneğin, 
kendilerini Avrupa düzeyinde organize etmeye çalışan özürlü kadınlar proje
si gibi, birçok kadın projesi ile düzenli bir ortak çalışma içindeyiz. Bugüne 
kadar özürlü kadınlar için, yaşadığı kent ya da ülke dışında buluşma ve özür
lü kadınların çeşitli Avrupa ülkelerindeki durumu konusunda bilgi edinme 
olanağı olmadığı gibi, önemi büyük olan politik stratejiler ya da feminist ta
lep stratejileri geliştirme fırsatını da bulamamışlardır. 

Doğu Avrupa'da, şimdiye değin özellikle SSCB'de, çeşitli kadınlar ve ka
dın projeleri ile ortak çalışmalarımız oldu. Polonya'da, Polonya Feminist top
luluğu ve Moskova ve Petersburglu kadınlarla ilk tartışma toplantımız yapıldı. 
Ortak çalışmada devamlılık sağlayacak bir yapılaşma yönünde, birlikte çalış
tık. Bundan başka Yunanistan, Britanya ve bütün Avrupa ülkelerinde, özellikle 
fikir alışverişi ve birlikte çalışmamıza yol açacak birçok buluşmalar yapıldı. 

Yorumlar 

Hildegard: Konferansın konusuna geri dönmek ve tartışmanın Frauen-Ans
tiftung ile sınırlı kalmasını önlemek istiyorum. Konferansın bana birçok ya
rarları oldu. Buna karşılık Polonyalı kadınların hissettiklerinin altını çizmek 
istiyorum. Tartışmak istediğimiz, kadın hareketinin düşeceği ana tuzak olan 
bölünme durumundan kendimizi kurtaramadık; bu toplantıdan ayrılırken, Do
ğu Avrupa kadın hareketinin sorunlarıyla mücadelede yalnız bırakıldığı inan
cını taşıyorum. 

Çok çabuk yaralandığınız için, bunu bir saldırı olarak değil, bir sorun 
olarak almanızı istiyorum. Siz Batılı kadınlar, halen Batı Alman kadınlarısı
nız, ama doğal olarak zor bir süreç olan, birleşmiş bir Almanya'nın kadını 
olamadınız. Sermayenin, erkek olan sermayenin, Doğu'yu fethettiği bu devre
de, Doğu [Alman, ç.n.] kadını, öyle ya da böyle, sorunlarıyla yalnız kalıyor. 
Aslında Doğu [Avrupa, ç.n.] ülkelerinde, yeni Federal eyaletler de dahil ol
mak üzere, bir konuda acilen harekete geçilmesi gerekirken, bunun yapısal 
sorunlara indirgendiğini zannediyorum. Kadın haklarında yüksek bir standart 
kaybolur, Batılı, yani kısıtlı kadın haklarına indirgenirken, bu sorunun öne
mini bu toplantıda gözden kaçırdık. 

Bu durum Doğu Avrupalı kadınlar, sorunlarını anlatırken, çevirinin ve 
dolayısıyla anlamanın eksikliğinde de kendini gösteriyordu. Güncel konular 

109 



KADIN HAREKETiNiN KURUMI.AŞMASI 

da dahil olmak üzere, derinlemesine bir anlayışın, neler yapılabileceği konu
sunda birbirimize danışmanın gerektiği bir durumda, çeviri eksikliği yüzün
den, kelimelerle birbirimizi anlama olanağı verilmedi. Anayasada ve yasalar
da normlaştınlmış hakların nasıl yok olduğu konusunun önemi doğru bir şe
kilde anlaşılamadı. 

Sizler yapılanmada yardım ediyorsunuz, bu önemli bir şey, ama içeriğe 
yeterince önem verilmedi. Ben bu kongreden, evime geri dönerken, Doğu 
[Alman, ç.n.] kadını olarak, bu haklar konusunda yalnız mücadele edeceği
miz duygusunu da beraberimde götürüyorum. Aslında bu mücadele Federal 
Almanya kadınlan olarak, hepimiz için geçerli olmalıydı. Sizden ricam, söz
lerimden, bu konuda isteğiniz yok anlamını çıkarmadan, hepimizin içinde ol
gunlaşması gereken bir sorun olarak anlamanızı istiyorum. Fakat şu anda biz
ler sorunlarımızın büyük bir kısmı ile tek başınayız; böyle hissediyorum. 

Milena: Kişisel bir şey ifade etmek istiyorum. Bu kadın topluluğunda 
kendimi tek başıma hissetmiyorum. Tam tersine. Margret'in dün bir düşünce
si vardı. Bana Prag'ın hangi kentle kardeş olduğunu sordu. Buradan yola çı
karak fahişelikle ilgjli son derece somut bir danışma projesi gelişti. Büyük 
bir kentte, kadın bakış açısı ile fahişelik tanımı ne olmalı ve sadece erkekle
rin fahişeliği örgütlemelerinin önüne nasıl geçilir? Tartışmayı son derece öğ
retici ve yapıcı buldum, çok teşekkür ediyorum. Somut olarak nasıl ortak ça
lışılacağını, bu örneğin gösterdiği kanısındayım. 

Christiane: Ben buraya Batılı kadınların benim işimi yüklenecekleri ya 
da konferanstan evime dönerken, oradaki hareketin bundan böyle yoğun bir 
şekilde, Doğu Almanya ile ilgileneceği doğrultusunda bir bekleyiş içinde gel
medim. Burada Batı Alman kadın hareketinin içinde bulunduğu sorunları 
duymak, nerede durgunluklar var, hangi ütopyalar içindeler, hangi olanakları 
var gibi soruları yöneltmenin, benim için önemli olduğunu düşünüyorum. 
Çünkü, sadece Demokratik Almanya bağlamında konuşuyorum, şimdi Batı 
Alman kadın hareketlerinin gelmiş olduğu yere, bizler çok çabuk geldik. Bu 
durum Demokratik Almanya'nın özelliği. Doğu Alman eyaletleri ile Polonya, 
Çekoslovakya, Bulgaristan ya da Sovyetler Birliği'nde kadın hareketlerinde 
nelerin, hangi yoğunlukta ve hangi niyetlerle oluştuğu konusunda büyük 
farklar bulunmaktadır. Doğu Alman kadınlarının, Frauen-Anstiftung bir giri
şimde bulunsun da, Doğu Alman eyaletleri bilgi ağını kursun ve Doğu Al
manyalı kadınlar için de bir kuruluş şekli bulsun diye beklememeleri son de
rece doğru bir tavırdır. Benzerliklerimizin ve farklılıklarımızın neler olduğu
nu görerek uluslararası düzeyde bu tür ağlar kurma isteği ve gücü, Doğu Al
manya'da da artık oluşmalıdır. 

Bu gelişme adım adım olur ve dışarıdan gelecek bir desteğe bağlanamaz. 
Gerçekten Doğu Alman eyaletlerinde oluşacak girişimciliğe inanmamız ve , 
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belki de bunu bizim başlatmamız gerekmektedir. 
Benim için bu esinlenme son derece önemli. Bu tartışma sürecine, Doğu 

Alman eyaletleri ara ında yoğun olarak girişmeliyiz. Kadın Birliği bu tartış
mayı başlatabileceğimiz yer olabilir. 

Kapanış: 

Helga: Cevabına çok teşekkür ederim. Şu anda elime gelen kağıtta, tam 
12.30'da bu salonu terk etmemiz yazılı, çünkü bizden sonraki konferans saat 
15.00'te başlayacak. Teknik aletlerin sökülüp taşınması, yenilerinin kurulma
sı işleri de var. Şimdi sadece organizasyonla ilgili birkaç cümle ve birkaç du
yuruluk zaman kaldı. Birkaç saniye sessiz olabilir misiniz, lütfen. Toplantı- · 
nın tutanakları katılan herkese gönderilecek. Çeviri işi nasıl olacak bilmiyo
rum ama çok çetin bir iş olacağı kesin. 

Şimdi bütün kadınlara, toplantıyı düzenleyenlere, bu işte görev almış 
herkese, dinleyicilere, burada bulundukları için ve yaptıkları katkılardan do
layı teşekkür ediyor ve kongreyi kapatıyorum. 

Bu toplantının, basın yoluyla daha geniş bir kesime duyurulacak değerde 
olduğunu söylemek istiyorum. Bunu bir eleştiri olarak değil, toplantının de
ğerini vurgulamak için söylüyorum. Bu düşüncenin, bugün aklıma geldiğini 
de biliyorum. Bu, toplantıyı bizim değerlendirmemiz açısından önemlidir. 

Heidı: Son derece doğru. Eğer bu tür çalışmalarımızı kamuoyuna iletme
yi başaramazsak, bunun bizler için politik intihar anlamına geleceği de, hepi
miz için son derece açık olmalı . 
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