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“Eşitlik Savaşçısı” filmini izlerken aklıma gelen düşüncelere engel olamıyorum. Harvard
üniversitesinde hukuk okuyan Ruby, öğrencilik yıllarından itibaren erkekler tarafından
eşitsizliklere maruz kalmıştır.  İş hayatında çeşitli davalara bakar ancak bir dava dikkatini çeker.
Vergi yasasına göre kadınlar evde bakıcı çalıştırıyorsa bunun için vergilerden fiyat düşülecektir,
ancak bu sadece kadınlar için geçerlidir. Bu sistemin neden erkekler için de olmayacağını
söyleyen bir erkeği bulur ve mahkemeye dava açarlar. Ruby’nin cinsiyet eşitsizliğini kadın değil
erkek üzerinden yakalaması önemliydi benim için. Anayasadaki bütün kanunlarında ki kadın
erkek eşitsizliğini ima eden ve yazan kanunları ele alır. Bununla ilgili görüşlerini bir manifesto
yazarak belgelendirir. Artık devrin değiştiğini kadının evde oturan birey olmadığını, yaşamının
devamını sağlayan birçok olayın (bakıcı, çocuk, evlilik gibi) kadının çalışmasına engel
olamayacağını savunur. Aslında bu erkek egemen toplum tarafından kadına uygulanan şiddetin
göstergesidir. Cinsiyetin ve ırkın değiştirilemediğini bu yüzden siyahiler gibi kadınlarında
ayrımcılık gördüklerini görürüz filmde. Geçmişten itibaren süregelen kadın evde oturmalıdır,
duygusaldır, güçsüzdür fikrini alaşağı etmeye çalışır. Yasaların sadece kadınlara ayrımcılık
yapmadığını aynı zamanda erkekleri de belli kalıplar içine sokarak sanki evin direği olmak
zorundalarmış gibi ya da sert, kaba olmaları gerekiyormuş gibi göstererek aynı ayrımcılığı
yapıyor erkekleri belli sınırlar içine hapsediyor. “Diren!” filminde ise kadınların oy hakkına sahip
olmak istemesi sadece bir başlangıçtı, kanunlardaki eşitsizlikler, cinsiyetçilikleri despot ve eski
zamanda kalmış kafa yapıları ile başa gelmiş devlet büyükleri ve kanun yapıcılar olduğu sürece
bu değişmeyecek. Eşitlik aslında iki cinsiyetinde en temel haklara sahip olması değil midir?
Anayasanın ilk ve en önemli maddelerinden olan “kanun önünde herkes eşittir” cümlesi diğer
kanunlarda yok sayılıyor ve bu düzeni kuranların kendi yorumları, kendilerine göre toplumun
düzeni, ahlak anlayışı için kadınları eve kapatarak toplumun huzuru korunmak isteniyor. Bu
yüzden gördüğüm kadarıyla cinsiyetçilik hem erkek hem de kadın için yapılıyor. Toplumun
huzuru sadece birkaç erkeğin ağzından çıkan kelimelere bağlı olmamalı. Toplumu oluşturan her
bireyin söz hakkına sahip olması, her türlü hakta eşit olması yaşamları için vazgeçilmez bir
kuraldır. Diğer türlü üretilen bu eşitsizlik kadınların yaşam hakkını elinden almak oluyor. Bu ona
uygulanan bir şiddet türüdür. Toplumun huzuru ve ahlakı bozulur diyorlar, fakat bu tartışılan bir
şeydir. Bir kadının evde oturması nasıl bir karmaşayı önleyebilir ya da bunu ona zorla yaptırmak
hangi ahlaki özgürlüğe sığar. Bir kadın çalışıp çalışmamak konusunda kararı kendisi
verebileceği gibi erkeklerinde evin direği olma sorumluluğu yoktur çünkü bu iki durum da
toplum tarafından üretilen durumlardır. Sadece baştaki rütbe sahibi erkekler böyle istiyor diye
kadınların çocuk yapacağı zamana karışılamaz. Kadın madende çalışma hakkına sahiptir ancak
çalışmayı talep etmeyebilir sadece bunun izni olması bile özgür bir seçim hakkına sahip olduğu
anlamına gelir. Özgür olduğumuz halde belli seçimler için yasal kısıtlamalar yapılamaz. Erkekler
mühendis olur, kadınlar hemşire ya da öğretmen olur kalıpları kırılmadan toplumda eşitliğe
sahip olamayız çünkü zaten bu ahlaka aykırıdır. Erkekler de sosyal bilimler alanında yükselebilir
ve kadınlarda mühendis olabilir. Bu kısıtlanmadan yaşamak en temel haktır. Eğer ortaçağ
karanlığında kalmış zihinleri ile modern zamanda olan bedenlerin birleşmesinden oluşan devlet
büyükleri olmasa ülke yıllarca geriye gitmez. 



21.yüzyılda hala özgürlük, eşitlik kavramlarını tartışıyor olmak bunun için savaşıyor olmak ülkenin
hangi insanlar tarafından yönetildiğini gösteriyor. Eğer karanlıkta yıldızlı bir gece istiyorsak
bulutları kovarak başlamalı ve yaşam hakkının özgürlüğünü ele almak zorundayız. Ancak her
geçen gün medyada ki şiddet haberleriyle bunun olamayacağının sinyalleri veriliyor sanki. Ve
genç bir kadın olarak bunları izlemek içimde asla sönmeyecek yangınları büyütüyor. Şiddet
öylesine meşrulaşıyor ki dilde, zihinlerde ve toplumda kadın olarak bunun önüne geçmek zamanla
imkânsızlaşıyor. Hayat boyu içinde yaşadığımız bu eril düzende var olmanın zorluğu içerisinde
görünür olmanın yollarını ararken ve silinme korkusuyla beklerken namlunun ucunda, doğrultulan
bu şiddet silahına bir kez daha bakıyorum. Şikâyet edilmeyecek bir meşruluk barındırırken
kendisinde, sesim çıkmadan direnmenin yolunu arıyorum. Şiddeti anlıma dayanmış bir silahın
ucunda fark etmem, geç kalınmışlık hissiyle yalnızlığımda nefesimi kesen son kurşun oluyor.
Attığım her adımda, gördüğüm her kadında ve kırdığım her aynada aynı güç damarlarımda.
Sayfalarca biriken her bilgiyi, o malum günde atılan her sloganı ezbere biliyorum. Ancak aynada
gördüğüm sadece doğrultulmuş bir silah bana ve tüm kadınlara. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin
içinde var olan her kavrama, fikre yaslarken sırtımı asıl olan gerçekliğin meşruluğu ile baş
başayım. Yanılmışım. Kadınlara uzatılan görünmez silahların nasıl dilde, medyada, zihinlerde
meşrulaştığını ve dönüşerek tek bir noktaya doğrulduğuna şahit oluyorum. Ölümüne giden bir
tutuklunun meşru güç tarafından verilen mahkûmiyetini kendi aynamdan izliyorum. Ve şiddetin
bir toplumda basamak basamak inşa edilişine her bir kadının hayatından bakıyorum. Bu kentte,
kurulan her düzende meşru gücün nasıl yayıldığına şahit oluyor, elimden gelmeyenlere
kederleniyorum. Beni yatağımda rahat bırakmayan karanlığın nasıl büyüdüğünü ve bedensel
acıdan daha güçlü, ruhu mahkûm ettiği kara delikte nefes almanın zorluğuyla bir kez daha
sıkıyorum yumruğumu. Masada üst üste dizilmiş kitaplara bakmak artık daha çok acı veriyor. Altı
çizili cümlelerde feminist makaleler, medyada toplumsal cinsiyetin görünürlüğünü anlatan kitaplar
ve Türkiye’de toplumsal cinsiyet çalışmalarında gördüğüm her bir istatistikte var olmanın
dayanılmaz anlamsızlığında bitiyor gece. Temeline şiddetin yerleştirildiğine inandığım bu eril
düzende, kadının görünür olma savaşı bir silahın gölgesinde var oluyor. Anlayamadığımız, bu
meşruluk zamanla uyulması gereken bir norma dönüşüyor ve uymak artık kaçınılmaz kalıyor.
Özgürlüğün sadece ruhlara özgü olduğu ile kandırılıp kölelere verilen bu tavsiye ile bedenlerin
özgürlüğünün nasıl hiçe sayıldığını fark ettiğimde bu düzenin içinde savruluyordum. Sadece
karanlıkların değil aydınlıklarında bazı gerçeklerin üzerini örtebildiğini öğrendim. Zihinlerde
zamanla inşa edilen kuralların, normların, silahların düzen adı altında dayatılarak bir kente
dönüşmesi ve kendi kurdukları bu zihin devletinde şiddeti meşrulaştırarak bir gerçeklik inşa
ettiler. Bu gerçekliğin meşruluğu eril düzenin zihnindedir. Ve tek kurtuluş zihinlerdeki bu gücün
yıkılmasıdır. 


