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Kad›n aktivizmi üzerine yap›lan çal›ﬂmalar, kad›nlar›n yaln›zca kad›nl›k kimli¤i üzerinden de¤il, baﬂka kimlikler üzerinden de mobilize olduklar›n› ve
olabileceklerini göstermiﬂtir. Bunlar içinde “annelik”, kad›nlar›n politizasyonunu ve direniﬂ pratiklerini tetikleyen en önemli kimliklerden birisidir.
‹lk olarak söze, “anneli¤i” tan›mlay›p kavramsallaﬂt›rarak baﬂlayal›m. Feminist
literatürde, sosyal inﬂa olarak annelik kurumu (motherhood) ve anneli¤e de¤gin her türlü prati¤i içine alan annelik edimi (mothering) son derece tart›ﬂmal› kavramlard›r. Annelik edimi, hayatta kalmak için baﬂka birinin bak›m ve ilgisine ba¤›ml› olan insan için yap›lan tüm dinamik etkinlikler ve iliﬂkiler a¤›
olarak tan›mlanabilir. Dolay›s›yla, çocuk do¤urmaktan e¤itmeye, hatta engelli
ve yaﬂl›lar›n bak›m›na kadar birçok etkinlik annelik edimi içerisine dâhil edilebilir. Ancak annelik edimi evrensel olarak kad›nl›kla özdeﬂleﬂtirildi¤inden,
her türlü bak›m iﬂi de kad›nl›kla iliﬂkilendirilmiﬂ ve sonucunda da annelik, kad›nlar›n toplumsal cinsiyet rollerini güçlendirmiﬂtir (Arendell, 2000: 1192).
Birçok kültürde kad›nlar, gelecekte anne olacaklar› öngörüsüyle yetiﬂtirilir.
Annelik, kad›n›n birincil görevi, toplumsal cinsiyet rolünün temel belirleyicisidir. Sosyolog Ann Oakley, kad›nlar›n yaﬂamlar›n›n baﬂlang›c›ndan itibaren
üç prensiple yetiﬂtirildiklerini savunur: bütün kad›nlar anne olma ihtiyac› duyar, çocuk anneye ihtiyaç duyar, anne de çocu¤una ihtiyaç duyar (Oakley,
1975: 186-190). Böylesi bir bak›ﬂ aç›s›, çocuk istememenin anormal ve kad›nl›k-d›ﬂ› bir davran›ﬂ biçimi oldu¤unu kabul etmektedir. Anne olmay› reddetmek, kad›nl›¤› da reddetmek anlam›na gelir. Di¤er taraftan anne olmay›,
kendini baﬂka bir canl› için feda etmek olarak yorumlayan yerleﬂik anlay›ﬂ,
anneli¤i sosyal ve kültürel olarak bir tür “erdem” haline getirmiﬂtir. Anne olmama tercihi, bencillik olarak alg›lanm›ﬂt›r.
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Anneli¤in; baﬂkas›n› düﬂünmek, baﬂkas›n›n ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak, baﬂkas›n›n yarar›na eylemde bulunmak gibi yönleri, kad›n›n çocu¤uyla beraber özel
alana kapat›lmas›n› da meﬂrulaﬂt›ran bir anlay›ﬂ›n yolunu açm›ﬂt›r (Gieve,
1987: 38). Bu anlamda annelik, Simone de Beauvoir ve Betty Friedan gibi
ünlü feministlerin de vurgulad›¤› gibi kad›n›n toplumsal ezilmiﬂli¤ini sürdüren ve güçlendiren bir kurum olarak iﬂlemiﬂtir.1
Linda Rennie Forcey, kad›n›n annelikle iliﬂkisini sorunsallaﬂt›ran üç temel
yaklaﬂ›m ortaya koyar (Forcey, 1994: 357). 1970’lere kadar egemen olan ilk
yaklaﬂ›m, kad›n ile erke¤in eﬂit oldu¤u temel prensibini merkeze koyarak,
kad›n›n erkekle eﬂit hukuk, eﬂit iﬂ ve eﬂit e¤itim olanaklar›na ulaﬂabilmesi
için farkl›l›klar›n minimalize edilmesi gerekti¤ini savunur. 1970’lerin ortalar›ndan itibaren eﬂitlik perspektifi yerini yeni bir yaklaﬂ›ma b›rak›r. Kad›n ile
erke¤in öz itibariyle farkl› oldu¤unu kabul eden bu yaklaﬂ›m, kad›n›n do¤urgan olmas› dolay›s›yla daha duygusal, ﬂefkatli ve bar›ﬂsever oldu¤unu iddia
eder. Kad›nl›¤› annelik vas›flar›yla birlikte yücelten bu bak›ﬂ aç›s›, özsel noktalar› ön plana ç›karmas› ve kad›nl›¤› biyolojik özelliklere indirgemesi nedeniyle oldukça eleﬂtirildi. Buna tepki olarak do¤an üçüncü ak›m, kad›nl›¤›n
do¤al kategorilerle aç›klanamayaca¤›n›, kad›nl›¤›n ve anneli¤in toplumsal inﬂa ﬂeklinde incelenmesi gerekti¤ini dile getirdi.
Farkl›l›klar› vurgulayan ikinci anlay›ﬂ özcü (essentialist) bir analiz sunsa da,
toplumsal cinsiyet ve bar›ﬂ çal›ﬂmalar› alanlar›nda önemli katk›lar sa¤lam›ﬂt›r. Ünlü makalesi Maternal Thinking’de Sara Ruddick, anne olman›n farkl›
bir düﬂünce evreni sa¤lad›¤›n› ortaya koymuﬂ, anneli¤in kad›n› hem güçlü
hem de güçsüz k›ld›¤›n› iddia etmiﬂtir (Ruddick, 1980). Ruddick’e göre kad›n güçsüzdür, çünkü çocu¤unu erkek egemen dünyan›n savaﬂ, katliam ve
kriz koﬂullar›nda büyütmek zorundad›r. Ancak di¤er yandan kad›n güçlüdür,
çünkü bir çocuk için annesi baﬂl›ca yaﬂam kayna¤›d›r ve annenin çocu¤u
üzerinde, bak›m ve besleme yetene¤inden do¤an önemli bir etkisi vard›r.
Anne, çocu¤unun ve dolay›s›yla toplumun gelece¤ini elinde tutan kiﬂi olarak görülür; ama di¤er yan›yla toplumdaki ikincil rolü devam eder.
Demokrasi ve insan haklar› alan›ndan bak›ld›¤›nda, kad›n›n do¤as› gere¤i
üretmeye, hayat vermeye, koruyup kollamaya, dolay›s›yla bar›ﬂ› tesis etmeye daha yatk›n oldu¤unu savunan özcü yaklaﬂ›m, kad›nlara büyük de¤er atfetmiﬂ, daha iyi bir toplumsal düzen inﬂas›nda kad›nlar› cesaretlendirmiﬂtir.
Erkeklikle iliﬂkilendirilen savaﬂ, istila gibi dünyay› tehdit eden olgular›n karﬂ›s›nda kad›nlar, annelikten ald›klar› güçle dünyay› koruyup kollamaya davet edilmiﬂlerdir.2 ﬁüphesiz böylesi bir yaklaﬂ›m, toplumsal cinsiyet iliﬂkilerini ikilikler üzerinden tan›mlayan; kad›n› pasif, duygusal, güdüleriyle hareket
eden, “do¤ayla ilintili”; erkekleri aktif, ak›lc›, mant›¤›yla hareket eden, “kültürel” canl›lar olarak kuran ve böylelikle kad›n›n erkekçe yönetilmesini meﬂru k›lan geleneksel anlat›m› pekiﬂtirmektedir (Ortner, 1972: 12). Kad›n, annelik d›ﬂ›nda baﬂka kimliklere de sahiptir ve e¤er bir “kad›n do¤as›ndan” söz
edilecekse dahi, birçok toplumsal ve kültürel ö¤e de anneli¤in ve kad›nl›¤›n
kurulmas›nda etkilidir.
Evelyn Nakano Glenn anneli¤in tarihsel, kültürel olarak de¤iﬂen ve toplum-

Annelik kurumunun kendisi böyle tart›ﬂmal›yken, kad›nlar›n annelik rolleriyle politikleﬂmesi ve birer siyasi aktör haline gelmesi çok daha karmaﬂ›k bir
alan›n kap›lar›n› aralar. Kad›nlar içerisindeki belki de en geleneksel kesimi
ifade eden anneler, ikincilleﬂmelerinde rol oynayan annelik kimlikleriyle nas›l politikleﬂebildiler?
Bu sorunun cevab›n› ararken, ülkemizden ve dünyadan örneklere bakal›m.
En iyi bilinen anne hareketi ﬂüphesiz, Arjantin’deki Plaza de Mayo Anneleri’dir. 1976’dan 1983’e dek süren askeri diktatörlük rejimi s›ras›nda “kaybedilen” 30,000 kiﬂiyi arayan annelerin oluﬂturdu¤u bu grup, ülkede her türlü sesin susturuldu¤u bir dönemde do¤du. Çocuklar› için tüm yasaklamalara ra¤men ﬂehrin en büyük meydan›nda her perﬂembe, baﬂlar›nda beyaz
baﬂörtüleriyle eylem yapt›lar. Çocuklar›n›n u¤rad›¤› felaketten önce s›radan
kad›nlarken, ortak ac›larla bir araya gelerek örgütlü bir toplumsal harekete
can verdiler.
Benzer hareketler, askeri rejimlerin, darbelerin yaﬂand›¤› birçok ülkede tekrarland›. 1977’de El-Salvador’da kurulan CO-MADRES, Sri Lankal› kad›nlar›n
Tamil halk›na uygulanan zulme engel olmak için oluﬂturdu¤u Anneler Cephesi bunlardan yaln›zca birkaç› (Hensman, 1996: 55-65). ‹çinde yaﬂad›¤›m›z
co¤rafyada da y›llardan beri çeﬂitli nedenlerle anneler örgütleniyor. 70’lerde
çocuklar› faﬂist sald›r›larda öldü¤ünde, 80’lerde 12 Eylül ve hapishane koﬂullar›na karﬂ› ç›kmak için, 90’larda gözalt›nda kaybedilmeleri önlemek için, açl›k grevi ve ölüm orucuna giren çocuklar›na destek olmak için ve son olarak Kürt halk›na yönelik bask› ve ﬂiddetin sona ermesi için anneler bir araya geldi. 1995’te 15 kad›n taraf›ndan temelleri at›lan bu son anne hareketi,
Kürt sorununun çözülmesi ve bar›ﬂ›n sa¤lanmas›n› umut ederek kendisine
Bar›ﬂ Anneleri ad›n› verdi.
1990’larda Kürt hareketinin yükselmesiyle, Kürt kad›n› hem mücadelenin
hem de akademik çal›ﬂmalar›n öznesi haline geldi. Handan Ça¤layan’a göre
Kürt kad›n› iki ﬂekilde tan›mlanm›ﬂt›: “savaﬂç› kad›n” ve Kürt kimli¤ini ileriki nesillere taﬂ›yan Kürt annesi olarak (Ça¤layan, 2007: 25). 1993’te PKK’nin
da¤ kadrosunun üçte biri kad›nlardan oluﬂmaktayd› (Özcan, 1999: 160). Dolay›s›yla kad›nlar›n politikaya ve toplumsal cinsiyet iliﬂkilerine yaklaﬂ›mlar›n›n, di¤er yandan Kürt hareketinin kad›na yaklaﬂ›m›n›n ve nihayetinde bunlar çerçevesinde ﬂekillenen Kürt kad›n› imaj›n›n büyük oranda de¤iﬂti¤i söy-

1- Bkz. Betty Friedan, The Feminine Mystique (New York: Dell, 1963); Simone de Beauvoir, The Second Sex
(New York: Random House, 1974).
2- Bkz. Sara Ruddick, Maternal Thinking: Toward a Politics of Peace (New York: Ballentine Boks, 1989); Robin Morgan, The Anatomy of Freedom: Feminism, Physics, and Global Politics (Oxford: Martin Robertson,
1982)
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sal cinsiyet iliﬂkilerince ﬂekillenen bir iliﬂki oldu¤unu savunur (Glenn, 1994:
11). Di¤er bir deyiﬂle, anneli¤i tan›mlamak için biyolojik de¤il, toplumsal rol
ve pratiklerden yola ç›kan bir analizin ihtiyac›n› vurgular. Tek bir ideal annelik durumundan bahsedilemeyece¤i gibi, anneli¤i biçimlendiren s›n›fsal,
ulusal, kültürel fakl›l›klar ve çeliﬂkiler de göz ard› edilemez.
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lenebilir. Handan Ça¤layan’›n Kürt kad›n dergilerinden gözlemledi¤i gibi, art›k zavall›, kurtar›lmay› bekleyen kad›n de¤il; kendiyle birlikte halk›n› da özgürleﬂtiren, de¤iﬂip dönüﬂen, de¤iﬂtirip dönüﬂtüren bir kad›n imaj› karﬂ›m›za
ç›kar (Ça¤layan, 2007: 101, 107, 109).
Ulusal mücadeleyle birlikte de¤iﬂen kad›nlar›n bir k›sm› da annelerdi. Çocuklar› çat›ﬂmada ölen, tutsak olan ya da da¤a ç›kan Kürt anneleri, anne olman›n uluslarüstü bir kategori oldu¤unu varsayarak Türk annelerine bar›ﬂ
ça¤r›s›nda bulundular. T›pk› Cumartesi Anneleri gibi, Galatasaray’da toplan›p oturma eylemleri düzenlediler, ‹stanbul ve Ankara’da gösteriler yapt›lar,
meclise bar›ﬂ talebiyle dilekçe verdiler (Milliyet, 31 Aral›k 2004). Hilmi Özkök’le görüﬂmek için Ankara’ya geldiklerinde içeri al›nmad›lar; onlar da beyaz çiçeklerini, asker ve gerilla cenaze törenlerinden görüntüler içeren bir
CD’yi ve art›k sembolleri haline gelmiﬂ bir beyaz tülbendi Özkök’e gönderdiler (Sabah, 31 Aral›k 2004).
Kürt kad›nlar›n›n geleneksel giysisi olagelmiﬂ beyaz tülbendin annelerce sahiplenilmesinin bir nedeni vard›. Kürt annesi Müyesser Güneﬂ’in anlat›m›yla, Kürt adetlerine göre, e¤er bir anne bir kavga esnas›nda tülbendini yere
atarsa, taraflar kavgay› b›rakmak zorundad›r (Sabah, 31 Aral›k 2004). Bu tarihsel anlay›ﬂ hem anneleri bar›ﬂ›n tesisinde rol oynamalar› gerekti¤i konusunda yüreklendirmiﬂ, hem de eylemlerine biçimsel bir zenginlik katm›ﬂt›r.
Bar›ﬂ Anneleri, anne olman›n toplumda yaratt›¤› “sayg›nl›ktan” faydalanamad›lar. Arjantin’deki Plaza de Mayo annelerinin ya da Cumartesi Anneleri’nin
yakalad›¤› kitle deste¤ini yakalayamad›lar. Dünyan›n çeﬂitli yerlerindeki hareketlerde yer alan annelerin, “Neden babalar de¤il de anneler?” sorusuna
verdi¤i yan›tlardan birisi de, annelerin erkeklere nazaran daha az ﬂiddet görece¤i varsay›m›d›r. Anneli¤in cinsellikten ar›nm›ﬂ, “kutsallaﬂm›ﬂ” hali, birçok
toplumda anneye korunakl› bir yer sa¤lam›ﬂt›r. Ama defalarca ﬂiddet ve tacize u¤rayan Bar›ﬂ Anneleri için böyle bir yer hiçbir zaman olmad›. 10 May›s 2007 Anneler Günü’nde Bar›ﬂ Anneleri Galatasaray toplanmalar›n› bir bas›n toplant›s›yla, “Annelere en güzel hediye bar›ﬂt›r” diyerek bitirdiler. 10
haftal›k eylemler süresince 16 Bar›ﬂ Annesi gözalt›na al›nd› (Evrensel, 10 May›s 2007).
Bar›ﬂ Annelerinin baﬂl›ca amac›, gözyaﬂlar› kendilerinkinden farkl› olmayan
asker anneleriyle bir araya gelmekti. Politikac›lar›n ve bürokratlar›n çocuklar›n›n savaﬂta ölmedi¤ine, yaln›z yoksullar›n çocuklar›n›n öldü¤üne iﬂaret
eden, tüm annelerin “k›z kardeﬂli¤i”ni ve dayan›ﬂmas›n› vurgulayan bir diskur kursalar da bunu hayata geçiremediler. Yaln›zca birkaç asker annesi oluﬂuma destek verdi. Bar›ﬂ Anneleri örne¤inde anneli¤in di¤er toplumlarda ve
di¤er dönemlerde oldu¤u gibi birleﬂtirici olamamas›n›n temel nedeni, ulusal
çeliﬂkilerin kad›nl›k, annelik gibi kimliklerden çok daha belirleyici bir ﬂekilde rol oynamas›yd›.
Bar›ﬂ Anneleri, eylemleri boyunca çocuklar›n›n “ölü ele geçirilen teröristler”
olmad›¤›n› vurgulad›lar. Bir çocuk devlete karﬂ› suç iﬂleyebilirdi ama bu bir
annenin gözünde, çocu¤unu daha az de¤erli k›lmazd›. Baﬂka bir deyiﬂle, anne ile çocuk aras›nda kurulan iliﬂkinin resmi devlet politikas›yla belirleneme-

Bir süre önce gelen bilgilere göre PKK yeni bir strateji geliﬂtiriyordu.
“ﬁehit yak›nlar›yla ortak duygu illüzyonu sa¤lanmas›.” Yani: Bir ﬂehit annesi Vatan sa¤ olsun demiyorum” diyorsa bunu desteklemek.
Bu sesleri art›rmak. Savaﬂ karﬂ›tl›¤› ad› alt›ndaki bu tür ç›k›ﬂlar› sistemli olarak yükseltmek. Bar›ﬂ anneleri savaﬂ karﬂ›t› olan ﬂehit yak›nlar›yla “Ancak ac›l› anneler birbirini anlar” yaklaﬂ›m›yla bir
araya gelmeli. Böylece halkla güvenlik güçleri aras›ndaki moral ba¤
çökertilebilir. Evlad›n› askere gönderen annenin kafas›na bu endiﬂeyi koymak. Sonra da en duygulu an› olan cenaze s›ras›nda bu tepkileri yükseltmek. Böylece devletle, hükümetle, TSK ile vatandaﬂlar
aras›ndaki “vatanseverlik ba¤›”n› kopartmak. O¤ullar›m›z boﬂuna
ölüyor fikri yerleﬂtirilmeli. Askere göndermeme ve savaﬂ karﬂ›tl›¤›
duygusu körüklenmeli (Çekirge, 2006).
Çocuklar› Kürt hareketiyle iliﬂkilenmiﬂ kad›nlar›n kendilerinin de, organik ya
da inorganik olarak hareketle iliﬂkili olabilecekleri düﬂünülebilir. Bar›ﬂ Anneleri’nin bas›n yay›n organlar›ndaki temsili, annelik kurumuna duyulan
sempatiyi ortadan kald›rmaya yönelik, eril yap›larla iliﬂkilendirme ﬂeklindedir. Ancak eleﬂtirel bak›lmas› gereken nokta, annelerin kurumlarla iliﬂkilerinin olup olmad›¤› konusundan ziyade, kad›nlar›n kendili¤inden harekete
geçemeyecekleri, kendi iradeleriyle mücadele edemeyecekleri varsay›m›n›
içeren genel yaklaﬂ›md›r. Anne olmay›, “do¤as› gere¤i” edilgen ve sabit sayan erkek egemen anlay›ﬂ, kad›nlar›n illa ki baﬂka bir yap› taraf›ndan “kand›r›ld›¤›n›” varsaymaktad›r. Sosyal bilimlerin en çok “özne”ye vurgu yapt›¤›
bir dönemde, bir toplumsal hareketin eyleyenlerinin yok say›lmas› düﬂünülemez. Politik uzant›lar›n ve yap›lar›n etkisi bir yana, kendilerini “anneler”
olarak tan›mlayan ve kolektif bir kimlik etraf›nda toplanan öznelerin eylemleri esas al›nmal›d›r.
Di¤er yandan anneye geleneksel olarak biçilen “fedakârl›k” hali, onun alanlara ç›kmas›n› meﬂrulaﬂt›ran bir boyut kazanm›ﬂt›r. Her s›n›f ve ulustan anneye göre, bir anne çocu¤u tehlikedeyse yavrusunu kurtarmak için savaﬂ›r,
bu son derece basit bir mant›kt›r. Böyle bir tespit gene ister istemez “kad›n
do¤as›na” gönderme yapsa da, politik alanda kolektif kimli¤in inﬂas›nda
az›msanamaz bir etki yaratm›ﬂt›r. Dolay›s›yla Bar›ﬂ Anneleri örne¤i annelik,
öznelik ve politika iliﬂkisinin bir kez daha düﬂünülmesi noktas›nda önemli
bir yerde durmaktad›r.
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yece¤ini gösterdiler. Bu örgütlü karﬂ› ç›k›ﬂ›n özneleri kad›nlar, hele hele isyan edecekleri hiç düﬂünülmeyen anneler olunca, bu kad›nlara yönelik politika da keskinleﬂti. Resmi söylemde hareket, “örgüt taraf›ndan yönetilen
kuklalardan” ibaretti. Hürriyet Gazetesi’nde yay›nlanan bir yaz›da, annelerin
örgütlenmesi “stratejik bir plan›n parças›” olarak tan›mlan›yordu:
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