
Asyalý konfeksiyon
iþçileri ‘Ben de’ diyor
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Sandýk bir þeydir, 
örgütlü güç her þey!

Gözde TÜZER

B
ir Kürt, bir Rus, bir göçmen
ve bir Ýç Anadolulu... Yok
yok, bu bir fýkra deðil. Bu
dört birbirine benzemezin
ortak noktasý çocuklarý...

Zaten ister çok zengin olun bakýcýlar,
dadýlar olsun, ister çok fakir olun hiç-
bir þeyiniz olmasýn, kadýnlarýn ortak-
laþtýklarý en temel nokta, çocuklarý.
Yedikleri, içtikleri, giydikleri, okullarý
ve en önemlisi gelecekleri... Nerede
okuyacaklar, nasýl bir eðitim alacaklar?
Tam gün olsa ayrý, yarým gün olsa ayrý
dert... 

Geçim derdine seçim derdi, yaz ta-
tiline bayram tatili ekleniyor ama uzun
vadede hepimizin sorunu geçim sýkýn-
týsý. Tüm konuþmalarýn sonu hemen
ayný cümleyle noktalanýyor; “Her þey
çok pahalý ya!” 

Parkta oturuyoruz hepimiz. (Çocuk
parklarý için demokrasinin merkezi di-
yebiliriz bence) “Pazardan geldim, ha-
vuç 6 liraydý” diyorum, “Kapyayý 13’e
gördüm, et alýrým o paraya be”, “Sor-
ma, soðan 4.5 liraydý yine..”, “Doma-
tes düþse de sos yapsak” diye devam
ediyoruz. 

Ve hepimiz için kritik soru geliyor;
“Eee akþama ne yemek yapacaðýz?”
(Kahrolsun toplumsal cinsiyet rolleri!) 

BÝZ PAZARA
GÝDEMÝYORUZ YAHU

Bayrama yaklaþýrken ister istemez
masraflar da artýyor. Zaten cep delik
cepken delik, çocuða ne alacaðýz, kime
gideceðiz, ne yapacaðýz derken hemþire
arkadaþým dert yanýyor: “Ben yine var-
diyada olacaðým, güya hemþireyiz ama

ne gece belli ne gündüz.” Baþka bir ar-
kadaþým “Bizim patron yurtdýþýna çýka-
cakmýþ eþiyle bayram tatilinde, ben de
evde olurum” diyor. Tabi yurtdýþý ve ta-
til kelimeleri ayný cümle içinde geçince
hepimiz bir sinir oluyoruz. “Ne demek
tatil, ne demek yurtdýþý, kimsin sen ar-
kadaþým, biz pazara gidemiyoruz ya-
hu...” diye devam ederken cümleler,
konuþtukça yükseliyoruz hep beraber.
(Yaþasýn servet düþmanlýðý!) 

Ýþten yeni çýkartýlan bir arkadaþ,
“Benim kýzýn yazlýklarýný aldým geçen
gün bayramlýklarý da çýkardým aradan
ama 300 lira harcadým, bitti bütün pa-
ra” diyor. Yahu bu çocuklar ne kadar
çabuk büyüyor! Tabi ki güzel güzel
saðlýkla büyüsünler, boylarý uzasýn, ki-
lolarý artsýn da, bir de bunun kýyafet
derdi var. Altý  ayda bir gardýrop yenile-
mek nedir arkadaþým. Paçalar kýsalýyor,
uzun kollular omuzlardan geçmiyor,
düdük gibi kalýyor çocuklarýn üzerinde
kýyafetler. Büyük alsan, o da bir dert.
Bu sefer de üzerinden düþüyor her þey.
En güzeli küçüklere vermek. Küçülen
kýyafetler hoop küçüklere... (Annemin
deyiþiyle “Eskiden yoktu alamýyorduk,
þimdi var yine alamýyoruz.”) 

Bu arada iþ konusunu soruyoruz.
Birçok yerle görüþmüþ ancak asgari

ücret bile vermediklerini anlatýyor:
“En son güvenlikte bir yer buldum,
ama onun da saatleri uymadý. Kýzý ne-
reye býrakacaðým, yaz okullarý
1600’den baþlýyor. Hadi onu da hallet-
tim diyelim, saat 14-22 arasý dediler.
Nasýl yapacaðým ki...” 

ZENGÝNÝN PARASI
Konu dönüp dolaþýp seçime geliyor.

Hemen herkes sinirli bu konuda. Yeni
bilgiler hemen ögrenilip tüketiliyor.
“Çaldýlar diyorlar da kim çaldý?” soru-
suyla baþlýyor, “Ýstanbul’da para çok
büyük” ile devam ediyor. En son gün-
demse Ankara... Melih Gökçek’e veri-
len 3 araç, depodan çýkan toplar ve 1
milyar liralýk ihale gündemde... “Anka-
ra’da bunu yaptýlarsa Ýstanbul’da neler
yapmýþlardýr...”, “Üç aracýn ikisini ver-
miþ, biri kalmýþ Gökçek’te, arsýz bun-
lar ya”, “Düþünsene Gökçek ihaleyi 1
milyara yapýyor, Mansur 188 milyona.
800 bin cepte...” 

800 bin deyince hesaplamaya çalýþý-
yoruz. 800 binle ne yapýlýr, ne alýnýr
diye. Eee zenginin parasý züðürdün
çenesini yorar.

Tam bunlarý konuþurken konu bana
geliyor. “Sen þimdi tatil için gidiyor-
sun da seçim için geleceksin deðil

mi?” diye bir soru geliyor, biraz da
uyarý mahiyetinde. “Babam sponsor
oldu 21’inde buradayým, 23’ünde seni
evimde istemiyorum, git oyunu kullan
sonra ne zaman istiyorsan alacaðým
ben biletini’ dedi” diye anlatýyorum.
Herkeste bir gülümseme... 

Bu arada yine ayný soru geliyor, “Off
akþama ne yemek yapacaðýz ya” 

‘BU KADAR DA OLMAZ’ 
Herkesle vedalaþýp ailemin yanýna

geldiðimde, teyzelerle sohbet ediyo-
rum. Hemen hepsi 60 yaþ üstü, genel-
de çocuklarý çalýþtýðý için torun baký-
yorlar. Bayram için hazýrlýklara baþla-
mýþlar. Balkondan sesleniyorum karþý
komþuya “Teyzem baþlamýþsýn temiz-
liðe” diye, “Bayram geliyor kýzým, ne
yapayým, çocuklar gelecek” oluyor ya-
nýtý. Alt komþuyla karþýlaþýyoruz, pa-
zardan geliyormuþ. “Her þey ateþ pa-
hasý kýzým, her þeye zam geliyor, pa-
zarcýlar da haklý ama bizim maaþlara
zam gelmiyor ki” diyor. 

Benim ufaklýkla bahçede oynarken
teyzeler de geliyor, yýllarýn AKP’lileri
ama AKP’ye çok kýzgýnlar. Hemen
hepsi Ýmamoðlu’nu kendi oðullarý gibi
görüyor, “Yapýlmaz bu kadar, biz böyle
bilmiyorduk, hýrsýzlýk günahtýr ama
hýrsýz diye iftira atmak daha günahtýr,
þu Ramazan gününde kul hakkýna gir-
diler” diyorlar. Þu 19 günde öðrencile-
rin akbilinin 40 liraya inmesi, görüþ-
melerin canlý yayýnlanmasý takdirle
karþýlanýyor. “19 günde bunu yapan 19
ayda neler yapar” deniyor. 

Tam bunlarý konuþurken yine ayný
soru geliyor, “Ocakta yemeðim vardý,
yanýna ne yapsam acaba, siz ne yapý-
yorsunuz?”

AKÞAMA NE PÝÞÝRSEM?

HEM BAYRAM HEM SEÇÝM ARÝFESÝNDE HEP AYNI SORU 

“Sen þimdi tatil için gidiyorsun da seçim için 
geleceksin deðil mi?” diye bir soru geliyor, biraz
da uyarý mahiyetinde. “Babam sponsor oldu
21’inde buradayým’ diyorum. Herkeste bir
gülümseme... Bu arada yine ayný soru geliyor; 
“Off akþama ne yemek yapacaðýz ya...”

Satýcý bize sesleniyor

Bize “ateþi paylaþacaksýnýz” dediler. Acýyý,
yoksulluðu.
Birleþtirdik ellerimizi, ýsýndýk. 

Sennur SSEZER
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H
ayatýmýzda yaptýðýmýz se-
çimlerin bir karþýlýðý, daha
doðrusu istediðimiz tür-
den bir karþýlýðý olduðunu
düþünüyoruz hep; irade-

mizi kullanacaðýz, seçimimizi yapacaðýz
ve seçimlerimizin sonucunda olmasýný
beklediðimiz neyse onu yaþayacaðýz...  

Hayaller böyle, gerçekler Türkiye!
Bu ülkede kadýnlar ne zaman “seçme”

haklarýný kullanmak istese, karþýlarýna zor
ve hatta zorbalýk çýkýyor.

Bakýn, iþte þu; yalnýzca bir haftanýn
“zorbalýk” bilançosu: 

Kocaeli’de Cemal Oturak karýsý Özgü
Oturak’ý “Akrabalarýna gitmesini istemi-
yordum, gitti” diyerek öldürdü... Ýzmir’de
Cavit A. boþanmak isteyen hamile karýsýný
býçakladý... Diyarbakýr’da Mesut Issý bo-
þanmak isteyen karýsý Müzeyyen Boylu’yu
öldürdü... Aydýn’da Hüsamettin Yavaþ ka-
rýsý Nergis Yavaþ’ý býçaklayarak öldürdü...
Ýstanbul Þehremini’de Özlem Baðdemir,
boþandýðý ama çocuklarýnýn ýsrarý sebebiy-
le birlikte yaþadýðý eski eþi Tuncay Tezcan
tarafýndan boðularak öldürüldü... 

Biliyoruz ki bu cinayetlere verilen cezalar
“Çorba fazla sýcaktý, gömlek ütüsüzdü, baþ-
kasýyla mesajlaþtý sandým, erkeklik gururu-
mu incitti” gibi gerekçelerle ya da “kravat
taktýðý için” indirimlerle kuþa çevrilecek.
(Bu arada Nevin Yýldýrým’a sistematik teca-
vüzüne uðradýðý Nurettin Gider’i öldürdüðü
için verilen indirimsiz müebbet hapis ceza-
sýnýn Yargýtay tarafýndan onandýðýný hatýrla-
talým.)

Kadýnlar, hayat yalnýzca nefes alýp ver-
mekten ibaret olmasýn, þiddetin uzaðýna, in-
sanca yaþamanýn kýyýsýna varsýn diye seçim
yaptýklarýnda “cezalandýrýlýyor.” Ölümle,
tehditle, yaþamlarý boyunca peþlerini býrak-
mayan sýfatlarla, yoksullukla, korkuyla, gele-
cek kaygýsýyla... Ama “seçme haklarýndan”
vazgeçmiyorlar... 

***
Þimdi yine bir seçim zamaný. Bu, kelime-

nin ilk anlamýyla, “demokrasiye” dair olan,
sandýklý oy pusulalý seçimlerden... Bu seçim,
týpký kadýnlarýn yukarýda anlattýðýmýz “se-
çimleriyle” ne kadar benziyor hiç düþündü-
nüz mü? 

“Senden ayrýlmak istiyorum” dediðimiz-
de karþýmýza nasýl önce erkeðin hiddeti ve
þiddeti, sonra ailenin baskýsý, mahallenin
korkusu, devletin iþleri zorlaþtýrmasý, çocuk-
larýn geleceði ile korkutulma, uzayan dava
süreçleri ve boþandýktan sonra yoklukla yok-
sullukla hizaya çekilme varsa, “artýk senin
yönetmeni istemiyorum” dediðimizde de
aynýsý çýkarýlýyor karþýmýza...

“Beka” sorununa çevrilen “belediye se-
çimleri”, çocuklarýmýzýn hayatý, elimizden
alýnmakla tehdit edilen yardýmlar, olmadý
mahalle baskýsý, yetmezse de devlet eliyle
kurulan bir “senin seçimini tanýmýyorum”
kumpasý ile iptal edilip yenileniyor. Dört bir
yandan yalan haberler, çarpýtmalar, manipü-
lasyonlar, tevatürler yayýlýyor ortaya. 

Seçim sonrasýnda bizi bekleyen “gerçek-
ler” ise ekrandan hýzla geçen alt yazýlar gibi,
bir dolandýrma reklamýnýn altýnda minimin-
nacýk puntolarla yazýlan ve suçu dolandýrýla-
na atmaya yarayan “bilgilendirme yazýlarý”
gibi geçiyor gözlerimizin önünden. 

Mesela; 23 Haziran Ýstanbul seçimlerin-
den hemen sonra meclisin ilk iþlerinden bi-
rinin kadýnlarýn nafaka hakkýnýn sýnýrlandý-
rýlmasý olacaðýný öðreniyoruz... Cumhurbaþ-
kaný, “Seçimin hemen ertesinde hýzla dü-
zenleme yapacaðýz” diyerek boþanma süreç-
lerinde “aile arabuluculuðunu” getirecekle-
rini “müjdeliyor.” Paket üstüne paket açýkla-
yan Ekonomi Bakaný, “ivmeli dövmeli” pa-
ketlerinin içine bakýyoruz; kýdem hakkýmý-
zýn týrpanlanmasý, zorunlu bireysel emeklilik
çýkýyor karþýmýza...

Ýçimizi yakan her bir çocuk istismarý va-
kasýnda “etkili önlem hazýrlýðýmýz var” de-
dikleri yeni düzenlemeleri de seçimden son-

raya býraktýklarýný söylüyorlar. Bu “yeni
düzenlemeler”le aslýnda neredeyse af an-
lamýna gelecek uygulamalar tarif edildiði-
ni biliyoruz. 

Bunlara krizin etkilerinin iyiden iyiye
hissedildiði memleket koþullarýnda halký
“hissizleþtirmek” için seçim öncesi “örtü-
lü ödeneklerden” ortalýða saçýlan yardým
ve ödentilerin seçim sonrasýnda vergiyi ta-
bana yaymak adý altýnda söke söke geri alý-
nacaðýný eklediðimizde...

Görüyor ve biliyoruz ki bu seçimler
yalnýzca “Belediyeyi kim yönetecek?” seçi-

mi deðildi, þimdi artýk daha da çok “Nasýl
bir hayat” istediðimizin seçimi haline geldi. 

Biz kadýnlar, her türden zor ve zorbalýða
karþý, erkek-devlet iþbirliðinde hayatlarýmý-
zýn onlarýn “seçtiði biçimde” yaþanmasýna
“hayýr” diyebilmenin ne demek olduðunu,
neleri deðiþtirdiðini bilerek yapacaðýz se-
çimlerimizi yine. 

Bu sayýmýz da neleri, nasýl deðiþtirebile-
ceðimizin iþaretleriyle dolu. Kocaeli’de kreþ
için, Ýzmir 9 Eylül Hastanesinde aðýr çalýþ-
ma koþullarýna karþý kendi birliklerini oluþ-
turan kadýnlardan alýnacak feyzler var. Bun-
lara kadýna ve çocuða yönelik þiddet karþý-
sýnda duygularýmýza tercüman olan, ama
bununla kalmayýp “Ne yapmalý” sorusuna
yanýtlar üreten kadýnlarýn yazýlarý, mektupla-
rý ekleniyor. Kriz koþullarýnda daha da aðýr-
laþan kadýn iþsizliðine iliþkin tabloyu hem
nedenleriyle hem de sonuçlarýyla ele alýyo-
ruz; genç kadýnlar, iþçi sayýlmayan ama her
türlü iþin en aðýrýna muhatap edilenler, iþ-
sizlik korkusu yüzünden nelerin görünmez
kýlýndýðýný anlatanlar... 

Elbette bu zor günlerde sanattan, edebi-
yattan, yüzümüzü güldüren muhabbetler-
den, fikrimizi ýþýtan bilgilerden vazgeçmiyo-
ruz. Kitap sayfamýzda Kadýnlarýn Göç Hika-
yeleri, sinema sayfamýzda Asghar Farha-
di’nin Satýcý filmi ve her dertten paylaþýlacak
bir sonuç çýkaran kadýnlarýn kadýnlýða dair
her meseleyi bizlerle paylaþan mektuplarý
sizleri bekliyor sayfalarýmýzda...

Bir sonraki ay, her þeyin çok güzel ol-
masýna bir adým daha yaklaþtýðýmýz bir
dergide buluþmayý
umuyoruz.
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‘Seçme hakkýný’ seçmek...
Zora, zorbalýða raðmen... 

‘Barýþ’ diye
haykýrmak
için sahadayýz

B
undan dört yýl önce yaþanan Ankara
Katliamý’nda hayatýný kaybeden 103
insandan biriydi Korkmaz Tedik. Ar-
dýnda barýþý ve umudu, dostluðu daha
yüksek sesle hayký-

ran birçok insan býraktý.
Biz de durmadan, yýl-
madan, korkmadan,
yüksek sesle haykýrma-
ya ve yaþatmaya de-
vam edeceðiz. Onun
adýna 4 yýldýr ‘Gele-
neksel 103 Korkmaz
Ýnsan, Barýþ ve Dostluk
turnuvasý’ gerçekleþiyor.

Bu turnuva bu anlamda be-
nim için de çok önemli ve anlamlýydý. Ýlk turnu-
vada biz kadýnlarýn birçoðu ilk defa topu ayaðýmý-
za deðdirenlerdik.Yine de cesaret göstererek sa-
haya çýktýk. Ýlk sahaya çýktýðým gün kalça kemi-
ðim çatladý ve uzun süre düzelemedim. Fakat
ikinci sene hiç tereddüt etmeden “Yine o sahada
olmalýyým” dedim. 

Her sene kadýn takýmlarýnýn sayýsý çoðalýyor.
Eðitim Sen, Mirabel Kardeþler, Mart Menekþele-

ri, Mira’nýn Yýldýzlarý, Ýlerici
Kadýnlar Meclisi, BES’li Kadýn-
lar, Alyazma, Ergene Stare,
Korkmaz Kadýnlar, Konyaaltý
Cemevi Kadýnlar takýmý olarak
bu sene on takým katýlacaðýz. 

Geçen senelerden farklý ola-
rak bu sene iki tane çocuk taký-
mý da olacak. 10 Ekim ‘de katle-
dilen en küçük barýþ katýlýmcýsý
olan Veysel Ataman ve geçen ay-
larda Finike’de tarlada çalýþýrken
hortumun þiddetinden baþýna
sert cisim gelerek kaybettiðimiz
Berivan Karakeçili adýna kurulan
iki takým da yer alacak. Bu tur-
nuvaya emek veren, büyüten, ka-
týlan herkes var olsun. Yine her
gol barýþ ve dostluk için olacak.
Ýnadýna barýþ ve demokrasi de-
mekte ýsrarcý olacaðýz. 21 Hazi-
ran’da baþlayacak olan turnuva
Antalya, Muratpaþa Konuksever
stadýnda baþlayacaktýr. Barýþ ve
demokrasi dostlarý herkesi bekli-
yoruz.

ZZuuhhaall MMeerrccaann // MMiirraabbeell 
KKaarrddeeþþlleerr OOyyuunnccuussuu // AANNTTAALLYYAA

B
ir Engelli Haftasýný daha geride býrak-
týk. Ben, saðlýksal zorluklar yaþayan,
bedensel koþullarý aðýr olan bireyim.
Öncelikle belirtmek isterim ki, engelli
olmaktan ziyade engellenen bireyler

vardýr ve ben de onlardan biriyim. Nedir bu en-
gel? Vücutlarý ya da zihinleri normal kabul edilen
birey ile bir takým problemlerle baþ eden, gerek
bedensel, gerek zihinsel yetersizlikleri olan bi-
reyler ayný dünyanýn insaný lakin problemi olan
bireyler diðer insanlarýn yaptýðý aktiviteleri yapar-
ken ekstra çaba ve emek vermek durumda.  Dün-
yamýz da çok fazla engel olduðu için çoðu prob-
lemi aþamama durumuna engel diyoruz... Evet
çoðu engelde takýlýyoruz lakin o engeller kalkabi-
lir; bizlerin gücü yetemeyebilir fakat normal ya-
þam þartlarý olan bireyler bizlerin engellerini bü-
yük ölçüde kaldýrabilir... 

Mesela merdivenler; onlarý aþmak o kadar güç ki
hatta çoðu zaman imkansýz. Mesela kaldýrýmlar; bu
küçük görünen ayrýntýlar bizleri engelli yapan þey-
ler. Sýrf bunlar yüzünden birçok “engellenen” ola-
rak hayatý yaþayamýyoruz. Zannediliyor ki bizlerin
sadece hastane ve ev arasýnda gidip gelmekten baþ-

ka bir þey yapmamýza gerek yok. Ýþte bu algý birçok
engelden en korkunç olaný ve ne yazýk ki bu aþýlma-
sý en güç unsur. 

Birçok engel aþýlabilir ancak bizleri birey yerine
koymayan zihniyette çakýlýp kalýyoruz. Hâlbuki biz-
ler, en az sizler kadar kültür faaliyetlerinde, eðlence
amaçlý yerlerde, eðitim kurumlarýnda kýsacasý her
yerde olmak istiyoruz. 

Mesela ben, bir kaç hafta önce tiyatro izlemek
istedim. Sanatsal etkinliklere çok ilgi duyuyorum
fakat çok az gidebiliyorum. Çünkü saydýðým en-
gellere çok fazla takýlýyorum. Tiyatro oyunu, devlet
tiyatrosunda sahnelendiði halde ne akülü arabama
göre rampa, ne yerleþebileceðim alan, ne de iyi
duyabilmek için yeterli ses sistemi var. Oraya git-
tiðimde uygun koþullar saðlanmýyor. Þikayetimi
söylediðim halde anlaþýlmamýþ olmak çok aðýr...
Oysa ki bunlarýn hepsi aþýlabilir engeller, bizler
aþmakta güçlük çektiðimiz için hemen “engelli”
diyorlar halbuki bizler engelleniyoruz. Bir gün ka-
bul görmek ve tüm engellerin aþýldýðýný görmek di-
leðiyle... 

Ezgi PPolen ÇÇELÝK // AANTALYA

H
er geçen gün bir yenisi ekleniyor kadýn cinayetlerine,
çocuk istismarlarýna. Kadýn her yerde eziliyor, þehir ülke
ayýrt etmeden.  Malatya’da da böyle. Bu
coðrafyada yalnýz yaþayan bir kadýn
olmak, âdeta yaþam savaþý vermek

gibidir. En basiti sokaða çýkacaksan giydiðin
eteðin, elbisenin boyunu defalarca düþünmek-
tir aslýnda. “Acaba rahatsýz eden olur mu, baþý-
ma bir þey gelir mi” tedirginliði yaþamaktýr.
Çünkü eðer baþýna bir þey gelirse toplumun
ahlak deðerlerini çiðnediðin içindir ki bu ahlak bu
kime göre neye göredir? Erkek gezebilir, geç saatte
dýþarý çýkabilir ve hatta eðer geç saatte dýþarýda isen erkeðin seni
rahatsýz etme hakký vardýr. Kadýn dýþarý çýkamaz, açýk giyinemez gece
gezemez. Eðer bu duruma baþ kaldýranlardansan; toplumun deðerleri
seni yargýlar. Tabii Malatya’da kadýn olmanýn en kötü yaný da hep-
imizin bildiði pembe trambüs. Birçok kiþinin tepkilerine raðmen hala
devam etmekte bu pembe trambüsün seferleri. Kadýnsan, erkekler ile
ayný otobüse binmemelisin. Yani kadýnsan, bütün ortamlardan izole
olmak zorundasýn. Buralarda kadýn olmak; aileden baský görmek, oku-
tulmamak, 18-19 yaþýnda evlenip hayatýný tamamen bir erkeðin eline
býrakmak zorunda kalmak ve þiddete baskýya maruz kalmaktýr. Bu
coðrafyada sokakta bir erkekten ya da herhangi birinden þiddete maruz
kalabilirsin, âmâ  erkek arkadaþýnla el ele yürüyemezsin. Fakat bunlara
raðmen haklarýný bilen, bu topluma raðmen ses çýkarmayý baþarabilen
kadýnlar var. Kadýnlarýn kendini bulduðu bir dergisi var: Ekmek ve
Gül. Ve Biliyorum, birleþerek çoðalacaðýz.

Berfin GGÜLER // MMALATYA

Deðiþen bir þey yok 
yine engellenenleriz!

Biliyorum, birleþerek çoðalacaðýz
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Sema BARBAROS 
EMEP Ýstanbul Ýl Baþkaný

Ý
stanbul halký için yine ve yeniden
bir “seçim” süreci. Seçim týrnak
içinde; çünkü gelinen aþamada öyle
seçmek diye bir þey yok gibi duru-
yor. Zira kaybettiði seçimi tanýmak

istemeyen bir iktidar söz konusu olunca,
sandýklar yeniden kurulabiliyor, açýlabili-
yor, kapanabiliyor. Oysa 24 Haziran se-
çimlerinde, her ne olmuþ olursa olsun,
nedense “Atý alan Üsküdar’ý geçiyor”du! 

Sonuçta Cumhur Ýttifakýnýn ‘baþkan-
lýk sistemi’nde ýsrarýnýn pratikte böyle
sonuçlarý oluyor. Her ne kadar YSK tar-
týþmalarýyla sýnýrlý bir ‘yeniden seçim’
tartýþmasý yapýlýyorsa da haftalar süren
uzun zahmetler sonucu açýklanan iptal
gerekçesi de, bu baþkanlýk sistemi ýsrarý
zemininde düþünülmeli. Zira ayrý düþü-
nülürse akla ziyan olur, bunu kendimize
yapmayalým.

AKP ve Erdoðan yönetimi, yýllardýr
sürdürdükleri siyasi iktidarýn en temel
dayanaklarýndan biri olarak her zaman
sandýðý gösterdi. “Demokrasi” dediler,
“millet iradesi” dediler, “sandýk sonuçla-
rýna saygý duyacaksýnýz” dediler... Yýllar-
dýr iktidarlarýný saðlamlaþtýrmak için, an-
tidemokratik uygulamalarýna dayanak
olarak, iþçilerden, emekçilerden aldýklarý
oylarý gösterdiler. Tabii ki sandýktan ken-
dileri çýktýðý sürece... “Kazandýklarý” her
seçimin ardýndan eþitsiz koþullar ve ada-
letsizlik eleþtirilerine yanýt olarak attýkla-
rý “Sandýk orada kardeþim!” nidalarýnýn,
kaybedince bittiðini görelim. Evet seç-
mek önemli, ama birlikte bir güç deðil-
seniz kazanmýþ gibi görünseniz de bir
toz bulutu halinde kaybedebilirsiniz.
Onun için evet, sandýk, demokrasi müca-
delesinde bir þeydir, örgütlü gücümüz
ise her þey! 

ÇÜNKÜ ALIN TERÝMÝZÝ ÇAL-
DILAR!

Þimdi hep birlikte bir deneyim daha
yaþýyoruz. 31 Mart ile 23 Haziran arasý
geçen sürede ortaya çýkanlar ve çýkmaya
devam edenler... Ýsraflar, rantlar, yolsuz-
luklar... Ve iþçi ve emekçilere düþen yok-
sunluklar, yoksulluklar... Kadýnlar içinse
ayrýca artan þiddet, ayrýca daha fazla iþ-
sizlik... 

31 Mart seçiminden hemen önce Ýs-
tanbul Büyükþehir Belediyesinin iktidar
yanlýsý vakýflara, derneklere, cemaatlere
yaptýðý yardýmlara dair haberleri okuduk.
Seçimden kýsa bir süre sonra bunlar
daha net ortaya çýktý. Çok geçmedi bele-
diyelerden çalýþmadýðý halde maaþ alan
AKP Kadýn Kollarý baþkanlarý, araba ve
þoför tahsis edilen parti yöneticileri, tek
iþi bankamatiklerden para çekmek olan
yandaþlar olduðunu okuduk. Yine kýsa

sürede AKP’nin “Bütçe yok” dediði için
yapýlmayan indirimlerin, muhalefet vade-
dince nasýl da hýzlýca yapýlabildiðini gör-
dük. Daha neler öðrenecek ve görecektik
ki... Ýstanbul kalesinin düþmesinin
AKP’nin çözülmesine gidebileceðini gö-
ren iktidar, YSK eliyle duruma müdahale
etti. Hem de sadece “Çünkü çaldýlar” di-
yerek... “Kim çaldý, nasýl çaldý, hýrsýza ne
oldu” sorularýna yanýt dahi verme gereði
hissetmeden... 

Oysa çalýnan da hýrsýz da çoktan ifþa
edilmeye baþlanmýþtý: Mesela Sayýþtay ra-
poruna göre yýllýk zarar 753 milyon TL,
mesela son 5 yýl içinde 20 kat artan bütçe
açýðý, sadece 2019 yýlýnda 1.1 milyar TL’lik
faiz gideri, mesela ihtiyaç dýþý alýnan araç-
lar için harcanan 120 milyon TL, sadece
son 3 yýlda internet sitesine harcanan 80
milyon TL, hiç hayata geçirilmemiþ fikir
projelerine son 6 yýlda harcanan 226 mil-
yon TL...

EVET, KESÝNLÝKLE 
BÝR ÞEYLER OLDU!

Taþý topraðý altýn Ýstanbul’u eþe dos-

ta, akrabaya, yandaþa pay ederken, “gö-
nül baðý” kurmamýþ olmak abes olur
zaten. Durum böyle olunca “Ýstanbul’u
kaybettik baþarýlar dileriz” demek öyle
kolay olamadý. AKP aslýnda çok zaman
yaptýðýný yaparak algý operasyonuna
baþladý; önce Ýstanbul’un dört bir ya-
nýndan bilbordlarla Ýstanbul’a teþekkür
etti, sonra olanca muðlak tavrýyla “Bir
þeyler olmasa bile kesinlikle bir þeyler
oldu” dedi. Ne kadar ileri gidebileceði-
ni ölçtü biçti. Sonuçta Ýstanbul’u kay-
betmenin içindeki çözülmenin hýzlan-
masý anlamýna geleceðini gördü. Çünkü
Ýstanbul’un kaynaklarýnýn, Ýstanbullu-
nun alýnterinin yaðmalanmasý üzerine
kurulu “gönül belediyeciliðinin” tüm
planlarý akamete uðradý. Kaynaklar tar-
týþýlmaya, saklananlar ifþa olmaya baþ-
landý. Sonuçta kesinlikle olan bu þeye
müdahale etmek gerekirdi. O müdahale
de YSK eliyle sandýk darbesi oldu. 

KURTARICI DEÐÝL 
ÖRGÜTLÜ MÜCADELE

Ekonomik kriz yýkýcýlýðý artarak de-

vam ediyor... Çocuklarýný doyuramayan,
borçlarýný ödeyemeyen, çalýþmaktan bi-
tap düþtüðü halde üç kuruþu bir araya
getiremeyen, diðer yandan iþsizlikten
bunalan, geleceksizlikten, çaresizlikten
intihara savrulan, iþ cinayetlerinde yaþa-
mýný yitiren emekçilerin öfkesi büyüyor. 

Ýstanbul’un her ilçesinde, her mahal-
lesinde, her pazarýnda, her kaldýrýmýn-
da, hatta bizzat belediyeler tarafýndan
kurulan her iftar çadýrýnda yoksulluðun
her halini görmek mümkün. Kimse
kendisine uzatýlan mikrofondan öyle
korkarak uzaklaþmýyor da artýk. Seçime
dair sorulan her sorunun yanýtý akþam
ne yeneceðine, okul masraflarýna, nasýl
geçinileceðine baðlanýyor. Ve devamý da
geliyor; yönetenlerin sefahati sorgulaný-
yor. Bir yanda yoksulluk sefaletle baþ
etmeye çalýþanlar, kendinden vazgeçme
çaresizliðine düþen iþçiler, emekçiler,
en temel haklarýna el konulanlar, açlýk
sýnýrýnýn altýnda asgari ücretle yaþamaya
çalýþanlar, kadýn erkek çoluk çocuk sa-
atlerce çalýþýp yine de evi geçindireme-
yenler... Diðer yanda musluðun baþýný
tutanlar, yedi sülalelerine bin yýl yete-
cek servetle yaþayanlar, “tek devlet, tek
ülke, tek millet” deyip de pek çok ülke-
de banka hesabý bulunanlar...

“Seçim iþlerini býrakýn, nasýl geçine-
ceðiz”, “Þiddet artýyor, istismar artýyor,
koltuk derdindeler”, “Ýþ bulamýyoruz, iþ
bulsak çocuklarý ne yapacaðýmýzý bilmi-
yoruz”, “Hem sandýk deniliyor hem
mazbata verilmiyor”, “Hani bütçe yoktu
o zaman çalýþmayanlara nasýl maaþ veri-
liyor”, “Hani kriz yoktu, ekonomi iyiydi,
niye pazar fiyatlarý bu durumda”... So-
rular birbiri ardýna sýralanýrken, demo-
krasi tartýþmasý da daha çok yapýlýyor. 

Bunca sefalet, bunca yalan dolan,
bunca güvensizlik, bunca çirkinlik için-
de “Her þey güzel olacak” diye bir çaðrý
duymak, elbette iyi geliyor, güzel geli-
yor. Deðiþime dair umudu besliyor çün-
kü. Ama umut edilenin, seçimle sýnýrlý
bir iyilik, mutluluk hali olmadýðý kesin.
Bunun içinse ihtiyacýmýz olan bir kur-
tarýcý deðil örgütlü mücadeledir. Emek-
çi halk olarak kendimizi deðiþtirici asýl
güç görmeyince gerisi gelmiyor, gele-
miyor. Bunu en çok kadýnlar biliyor; an-
cak kendindeki gücü fark ettiði andan
itibaren tüm sorunlarla boðuþabilme
cesaretini de gösterebildiðini. 

Eðer o seçimden bu seçime gidip ge-
lirken sonunda yine geçim derdine düþ-
mek istemiyorsak, iþçiler, kadýnlar,
gençler olarak kendi taleplerimizin ör-
gütlenmesinden yana seçim yapmalýyýz.
Her þeyi güzel yapabilmenin önce kendi
ellerimizde, sonra kendimiz gibi olan-
larla el ele vermekte olduðunun farkýna
varmalýyýz.

Bunca sefalet, bunca yalan dolan, bunca 
güvensizlik, bunca çirkinlik içinde “Her þey çok
güzel olacak” diye bir çaðrý duymak, elbette 
iyi geliyor, güzel geliyor. Deðiþime dair umudu
besliyor çünkü. Ama umut edilenin, seçimle 
sýnýrlý bir iyilik, mutluluk hali olmadýðý kesin. 

Sandýk bir þeydir, örgütlü güç her þeyECZANE
TEKNiSYENLERi

Uzman Eczacý Ayþegül BEKTAÞ
Esenyalý / Ýstanbul

Ö
mrümce sevmedim “patron” etiketini. Çalýþan
tüm dostlara hep emekçi olarak baktým.
Bazýlarýmýz üniversite okuyup; eczacý, doktor,
avukat ünvaný alabilirken kimilerimiz de elden

geldikçe yarým kalan hayallerinin ucundan yakalamaya
çalýþýr. Týpký eczanelerimizin gizli kahramanlarý, eczane
teknisyeni dostlarýmýz gibi. Her daim gülen yüzleri ile
saðlýk problemlerimizle ilgili ilk danýþtýðýmýz, birinci
saðlýk basamaðýmýz olan eczanelerimizin
vazgeçilmezleriler. Peki onlardan her daim “güler yüz”
beklerken hiç düþündük mü yaþam mücadelelerini? Bize
sonsuz sabýr ile gülmelerini, anlatmalarýný, hatta bazen
sinirimizi yatýþtýrmalarýný, baðýrsak da alttan almalarýný
beklediðimiz dostlarýmýzýn hayatlarýný düþündük mü hiç!
Benim yanýmda 4 yýldýr bir kadýn olarak tüm zorluklarý
göðüsleyen mesai arkadaþýmýn hikayesi mesela...
Babasýný kaybetmiþ, köyünde okuyamamýþ ama dedesi
annesine “Al yavrularýný git Ýstanbul’a, okusunlar”
deyince buraya gelmiþler. Annesi bana “Okusun,
öðrensin istiyorum “ dediðinde baþladý onunla
mücadelemiz. Gözlerime ýþýl ýþýl bakarken içinde
kocaman bir istek olduðu anlaþýlýyordu. Dört yýl el ele
verdik, þimdi üniversiteden aldýðý “eczane teknisyeni”
diplomasýnýn çerçevesine bakarken hâlâ ayný ýþýltýlarý
görüyorum gözlerinde. “Kýz çocuðu çalýþmaz” diyen
akrabalara raðmen; gece nöbeti, büyükþehir demeden,
yýlmak bilmez dostumla gurur duyuyorum! Hayatta
hiçbir þey için geç deðildir ve umut her zaman vardýr.
Zor þartlarda çalýþan teknisyenler bu yaþam
mücadelesine, yýllarýný vermiþ emekçilerimiz maalesef
hem devlet açýsýndan “EYT” ile maðdur edilirken hem
de haklarý olan kýdem tazminatlarý konusunda
iþverenleri ile sýkýntýlar yaþýyor. Bu anlamda; tazminat
bir haktýr ve iþverenden mutlaka talep edilmelidir.
Eczanelerin yoðun ve uzun çalýþma saatleri altýnda; 55
saati aþan mesailer için ek ücret ya da çalýþma
saatlerinin düzenlenmesi haklarýna da ayrýca
sahiplerdir. Talep edebilecekleri ile ilgili
bilgilendirilmeli ve ezici “patron düzeni” altýnda
ezilmemelidirler! Haftanýn 6 günü, günde 10 saat mesai
yapan bu dostlarýmýz görünmez emekçilerdir aslýnda!
Meslek örgütleri, dernekleri ile bütünleþme çabalarý
olan ama yeterli düzeyde seslerini duyuramayan
eczane teknisyenlerimizin haklarýný bir nebze duyurmak
istedim. Özellikle kendi eczanemde emek verip,
eczanemizi yuva yapan tüm teknisyen dostlarýma
teþekkürü kocaman bir borç bilirim.

Saðlýk sisteminin 
dilsiz emekçileri:

Gülsen SAYHAN
Esenyurt / Ýstanbul

M
eral’le hayata dair ora-
dan buradan sohbet
ediyorduk geçenlerde.
Laf lafý açtý, 45 yaþýn-
daki Meral’in tüm ha-

yatý çalýþarak geçmiþ. 12 yaþýnda bir
ayakkabý fabrikasýnda baþlamýþ çalýþ-
maya. Ufak tefek, ince, narin yüz hat-
larý var Meral’in ama gözlerine ba-
kýnca hayatta gerçekten ne istediðini
bilen kararlý bir kadýn olduðunu belli
ediyor. Küçük yaþlarda baþladýðý ça-
lýþma hayatýnda kendisine ne iþ veril-
se yaptýðýný söylüyor. Küçücük yaþta
girdiði çerçeve fabrikasýnda tinerle
vernikle çerçeve temizlediðini, ailesi-
nin paraya ihtiyacý olduðunu, böyle
çalýþarak büyürken kendisini hiç taný-
madýðý birinin istemeye geldiðini ve
aile kararýyla evlendirildiðini anlattý,
“Evlendiðim kiþinin ailesi Bebek’te
kapýcýlýk yapýyor. Bir dönem ayrý evde
oturduk sonra eski eþim çalýþmadýðý

için biz de onlarýn yanýna taþýnmak
zorunda kaldýk. Bir oðlum oldu hem
çocuk bakýp hem de kapýcýlýk yapma-
ya baþladým. Eþim hem çalýþmýyor
hem de sürekli alkol alýyordu, þiddet
uyguluyordu. Sonra bir þirkette çalýþ-
maya baþladým, temizlik, çaycýlýk iþle-
rine bakýyordum. Ýkinciye hamile kal-
dým yine de çalýþýyordum.” 

SAKIN PES ETMEYÝN
Merale bu süreçte kayýnvalidesi de

psikolojik þiddet uyguluyormuþ. Bir
dönem her þeyin kötüleþtiðini anlatý-
yor, “Bitmeyen kredi borçlarý, hiçbir
zaman ne için çekildiðini bilmediðim
paralar ve ‘Aman evimize icra gelme-
sin’ diye sürekli çalýþmak zorunda
kalmalarým...” Ýplerin eve haciz gel-
diðinde koptuðunu söylüyor Meral,
“Birden bire gelen hacze çok sinir-
lendim. Aldým çocuklarýmý babamýn
evine gittim. Babam anneme söyle-
miþ, ‘Ne iþi var iki çocukla burada
gitsin’ diye. Annem de bana nasýl
söyleyeceðini bilemiyordu, ben an-
nem ve bütün kardeþlerim hep çok

korkardýk babamýzdan. Koca evine
gitmekten baþka çarem kalmamýþtý.”
5 sene daha þirkette çalýþan Meral’e
patronu emekli olunca “Gel bizim
evde çalýþ” demiþ. “Bende kabul et-
tim. Her gün evlerine temizliðe gidi-
yordum. Yolda giderken benim gibi
temizliðe giden kadýn arkadaþlarla
karsýlaþýyorduk birbirimize yaþadýðý-
mýz sorunlarý anlatýyorduk.” 

Meral iç çekerek, o evde çalýþýr-
ken yaþadýðý sorunlarý anlatmaya
baþlýyor, “Dýþarýdan geldiðim elbi-
seyle oturduðum koltukta yastýða
yaslanmama izin vermiyorlardý. Oy-
saki neredeyse 15 yýldan beri yanla-
rýndaydým. Çok zenginler ama hiç-
bir zaman kimseye bir iyilik yaptýk-
larýný görmedim.”

Bu arada boþandýðýný söyleyen
Meral, boþandýðý için hiç piþmanlýk
duymadýðýný, çocuklarýný büyüttüðü-
nü, okuttuðunu söylüyor ve tüm ka-
dýnlara bir mesaj gönderiyor; “Sakýn
pes etmeyin ve hayatýnýza sahip çý-
kýn.”

Ömrü çalýþarak geçen Meral’in hikayesi...

Eren AKTAÞ
Ankara

A
nkara Üniversitesi Veteri-
nerlik Fakültesi’nde geçti-
ðimiz aylarda bir akade-
misyenin öðrencisine yö-
nelik cinsel saldýrýsý son-

rasý öðrenciler ve akademisyenler bü-
yük bir eylem gerçekleþtirmiþti. Ben-
zer taciz olaylarýnýn yaþanmasýnýn ola-
sý olduðunu belirten kadýn öðrenciler,
“Okulu bitirmemi engeller, gibi endi-
þeler eþliðinde ve gelecek kaygýsýyla
sessiz kalýnýyor” diyor. Benzer bir ola-
yýn daha önce de yaþandýðýný, ancak
üstünün okul yönetimi tarafýndan ka-
patýldýðýný iddia eden kadýn öðrenci-
ler, akademide tacize karþý bir an önce
önlem alýnmasýný talep ediyor. 

Kampüs içerisinde konuþtuðumuz
öðrenciler, baþta cinsiyetçi eðitimin
son bulmasýný istediler. “Eðitimde
Toplumsal Cinsiyet Eþitliði” projesi-
nin MEB tarafýndan kaldýrýlmasýnýn
ardýndan YÖK’ün de “Toplumsal
Cinsiyet Eþitliði” projesini sonlandýr-
dýðýna dikkat çeken öðrenciler, “Bu
proje toplumsal deðerlerimize aykýrý
diyorlar. Ancak asýl insanlýk deðerleri-
ne aykýrý olan bu cinsiyetçi eðitimlerle

kadýn bedenini aþaðýlayarak, ikincil
göstererek, yeni tecavüzcülerin yara-
týlmasý” dedi. 

Okulda benzer taciz olaylarýnýn ya-
þanmasýnýn olasý olduðunu belirten
bir kadýn öðrenci þöyle devam etti:
“Nedeni ise ‘okulu bitirmemi engel-
ler, o akademisyen olduðu için beni
haksýz çýkarýrlar’ gibi kaygýlar eþliðin-

de gelecek kaygýsýyla da sessiz kal-
mak.” Özellikle de tecavüzcülere, is-
tismarcýlara verilen beraat ve iyi hal
indirimlerinin kadýnlarý “Zaten bir þey
yapýlmýyor” noktasýna getirdiðini de
ifade eden öðrenciler, “Bütün bunlara
raðmen okulda ilk defa böyle bir du-
rum için birliktelik saðlandýðýný gör-
dük, bu nedenle umutluyuz” dediler. 

Genç kadýnlar ‘Okulu bitirmemi
engeller’ kaygýsýyla sessiz kalýyor
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Ayþegül ALTINKAYNAK
Ýletiþim-Ýþ Genel Sekreteri

Ý
stanbul Büyükþehir Belediye Baþ-
kanlýðý seçimlerinin tekrarlanmasý
üzerine PTT iþçisi kadýn üyeleri-
mizle ettiðimiz sohbette kimi Ek-
rem Ýmamoðlu’nun haksýzlýða uð-

ramasýna tepki gösterdi; Ýstanbul halký-
nýn Ýmamoðlu’nu daha fazla oyla baþ-
kanlýða getireceðini söyledi, kimileri ise
yenilgiyi kabul etmeyen AKP’nin bir þe-
kilde yine baþkanlýðý vermeyeceðini dü-
þündüðünü ifade etti.

‘OYUMU AK PARTÝ’YE 
VERDÝM AMA YSK’NIN 
KARARI DOÐRU DEÐÝL’

Daha önceki yýllarda genel ve yerel
seçimlerde istisnasýz olarak AKP’ye oy
verdiðini söyleyen üyelerimizin -ki sayý-
larý hiç de az deðil- dile getirdiði görüþ-
ler oldukça dikkat çekici. Siyasi anlamda
yakýnlýk duyup bugüne kadar hizmetle-
rinden memnun kaldýklarý için ya da

baþka alternatif olmadýðýný düþündükleri
için AKP’ye oy verdiklerini anlatan iþçi-
ler son yýllarda AKP’nin uyguladýðý bas-
kýcý yönetim anlayýþý nedeniyle kaygýlý ol-
duklarýný söylüyor,  ama yine de ‘devletin
bekasý için’ desteklenmesi gerektiðini de
düþünüyorlar. Bunlarýn yaný sýra 31
Mart’ta yapýlan seçimlerin YSK tarafýn-
dan iptal edilmesini de doðru bulmuyor,
YSK’nýn verdiði kararýn kendisini güve-
nilmez hale getirdiðini söylüyorlar. Bu
durumda onur ve vicdan sahibi her seç-
menin, particilik yapmaksýzýn hak edene
hakkýný teslim etmek ve seçmen iradesi-
ni yansýtan oylara sahip çýkmak için ge-
rekli hassasiyeti göstermesi çaðrýsý yapý-
yorlar.
OYLAR ÇALINDI
DÝYEN KÝMSE YOK

AKP’ye oy veren vermeyen iþçiler ara-
sýnda birçok fikir olmasýna raðmen “Se-
çimlerde usulsüzlük yapýldý. Binali Yýldý-
rým maðdur edildi, seçimlerin yenilen-
mesi kararýný destekliyorum” diyene hiç
rastlamadýk.

Yaptýðýmýz sohbetler üzerine düþün-
düðümde iþçilerin anlattýklarýnýn sadece
bizim iþ kolumuzda ve iþyerimizdekiler
fikirleri olmadýðýný fark ettim. Aslýnda
Ýstanbul’un genelini yansýtan bir durum
var. Sosyal çevremizde de çoðunlukla ay-
ný tepkiyi yarattýðýný görmek mümkün. 

Ben Ekrem Ýmamoðlu’nun AKP’nin
“Ýstanbul’u ya alacaðýz ya alacaðýz” þek-
lindeki tutumu yüzünden haksýzlýða uð-
radýðýný düþünüyorum. Ama Ýmamoðlu
halka durumu sirayet ettirmekte gayet
baþarýlý oldu, iradesi gasbedilen halkýn
tepkisini umuda çevirmek ve konusun-
da süreci baþarýlý bir biçimde yürüttü
bence, yürütüyor da. Elbette halkýn bir
umut büyütüyor olmasý ve bu umudun
peþinden gidiyor olmasý büyük anlam
ifade ediyor. Ancak unutmamak gereken
bir nokta olduðunu da düþünüyorum;
bugün geldiðimiz noktada ülke, krizin
etkileri ile boðuþuyorken, iktidarýn bas-
kýcý ve iþçi düþmaný politikalarý bütün
þiddetiyle üzerimize yaðarken nihaye-
tinde yerel bir seçim olan ÝBB seçimle-
rinin CHP adayý tarafýndan kazanýlmýþ
olmasý “her þeyin çok güzel olmasý” için
yeterli olmayacaktýr. Evet belki bir nefes
alabiliriz ama sorunlar her birimiz için
çoðalarak varolmaya devam ediyor.
Umudu karþýlýksýz olarak büyümenin
sonunda hayal kýrýklýðý yaþamak da var.
Nihayetinde sermaye sahiplerini var
eden kapitalist sistem düzeninde olabi-
lecek hiçbir durum yüzde yüz iþçinin
emekçinin faydasýna olmaz. Bir taraftan
umuda sahip çýkarken bir taraftan bun-
larý da konuþabilmeliyiz diye düþünüyo-
rum. Evet, haksýzlýðýn karþýsýnda dur-
malýyýz, ama ayný zamanda umudu bü-
yütenleri doðru bir mücadele eksenine
katabilmek için, en gerçekçi kurtuluþun
iþçi sýnýfý mücadelesinden geçtiðini an-
latmak için bir fýrsat olduðunu da düþü-
nüyorum.

Biraz nefes 
alabilmek biz 
kadýnlarýn elinde

Sultan KARATAÞ
Güzeltepe / Ýstanbul

Eyüp Güzeltepe Mahallesi’nde merdiven
temizliði yaparken kadýnlarla sohbetimizin
gündemi ekonomik gidiþatýn hayatýmýza etkileri
oldu. Cennet abla bu sene memlekete gidiyormuþ.
Neden gittiðini sordum, Ýstanbul’da hayatýn çok
pahalý, geçimin çok zor olduðunu söyledi. Köye
gidip bahçe yapacaðýný, kýþlýk yiyeceklerini köyden
getireceðini, eðer getiremezse önümüzdeki kýþý
çýkarmada zorlanacaðýný anlattý. Eve bir tek eþinin
emekli maaþý giriyormuþ. “Üstümüze baþýmýza bir
þey alamýyoruz, kýþlýk yiyeceðimizi memleketten
getiriyoruz” diyor; “Dýþarýya adým attýðýnda para,
neredeyse aldýðýmýz nefes para. Vergiler, elektrik,
su, doðal gaza gelen zamlar derken üç kuruþ
maaþýmýz da daha elimize almadan bitiyor.”

Ayþe de bu yaz Karasu’ya gidecekmiþ; kýþlýk
peynir, zeytin, konserve, elma, armut, erik kurusu
yapacaðýný anlatýyor. Etin evlerin çok nadir
girdiðinin anlatan Ayþe de, hayatýn çok pahalý
olduðunu söyleyerek dertleniyor.

EKONOMÝYÝ ÝÝYÝCE KKÖTÜLEÞTÝRECEK 
BÝR SSEÇÝM ÝÝSTEMÝYORUZ

Alternatifi olan insanlar bunu kullanmaya
çalýþýyor. Böyle bir imkaný olmayanlar ise daha
fazla sýkýntý çekiyor. Her geçen gün hayatta kalma
mücadelesi verirken bizim gibi emekçiler için daha
da kötüleþiyor durum. Þimdi yeniden Ýstanbul
seçimi var. Ekonominin iyice halkýn boynunu
bükmesine neden olacak bir sonuç istemiyoruz. Bu
yüzden herkesin iradesine sahip çýkmasýný
istiyorum.

Ekonomideki durumdan en çok mutfakta
tencereyi kaynatan biz kadýnlar etkileniyoruz.
Market market gezip daha ucuzu bulabilmek için
her gün indirimleri takip etmek zorunda kalýyoruz,
pazarlarda tezgahlarýn önünden en az beþ defa
geçiyoruz ki en ucuzunu bulalým. Temennim bu
hayat pahalýlýðýn son bulmasý. Elbette biraz nefes
alabilmek biz kadýnlarýn elinde, omuz omuza gelip
güçlenmemiz gerekiyor.

NNOT: Benimle daha önce röportaj yapan 
Ekmek ve Gül’e artýk ben de röportaj yapýyorum,

mektup gönderiyorum. Kadýnlarýn bir þeyleri
deðiþtirecek güce katkýda bulunmamý saðlayan

Ekmek ve Gül dergisine teþekkürler…

Umudumuzu 
mücadeleyle 
birleþtirelim

Eda TÜREOÐLU
Avcýlar / Ýstanbul

Seçimlerin yenilenmesi konusunda Avcý-
lar’da konuþtuðumuz iþçi kadýnlar ise hal-
kýn iradesine darbe vurulduðunu, demo-
krasiden ne kadar uzaklaþýldýðýnýn artýk
daha net görünür hale geldiðini düþünü-
yorlar. Görüþtüðümüz iki iþçi kadýnýn dü-
þünceleri þöyle; 

- “Halk karar vermiþ ve artýk bir þeylerin
gerçekten deðiþmesi için oyunu kullanmýþ.
Ben artýk bu hükümetin ne yapmaya çalýþtý-
ðýný anlamak için mantýk yürütmüyorum.

Madem sonucu kendileri belirleyecek seçimi
neden yapýyoruz ki! Demokrasi bize çok
uzak...”

- “Benim en merak ettiðim; baþka ülke-
lerdeki insanlar belediye seçimlerini bile ya-
pamayan bir ülke hakkýnda ne düþünüyor?
Tabii ‘tek adamlý’ yönetim þeklimize yakýþtý
bu seçim. Tutturmuþlar bir ‘beka’ sözü, yahu
madem bu kadar düþünüyorsunuz bu ülkeyi
insanlarý rahat býrakýn da istediklerini seç-
sinler. Bence beka kiþisel bekaya dönüþtü.
Ama olmayacak, bu halk her þeye raðmen
olmaz denileni oldurdu ve yine olacak. Hat-
ta her þey çok güzel olacak!”

ORTADA ‘KÝÞÝSEL BEKA’ VAR

Elif Ekin SALTIK

16
Aðustos 2015-16 Aðustos
2016 tarihleri arasýnda
Sur, Cizre, Þýrnak, Yükse-
kova, Nusaybin, Van ve il-
çelerinde ilan edilen soka-

ða çýkma yasaklarýnda yüzlerce ev yakýldý,
yýkýldý, sokaklar savaþ alanýna döndü, ölü
bedenler günlerce sokak ortasýnda bekle-
tildi, binlerce insan göçe zorlandý; bir hal-
kýn belleði yok edilmeye çalýþýldý. Bu tarih-
lerde, sadece resmi sokaða çýkma yasaðý
ilan edilmiþ zaman dilimleri içerisinde, en
az 321 sivil insan yaþamýný yitirdi. Bu kiþi-
lerin 79’u çocuk, 71’i kadýndý.

Göç Platformu tarafýndan hazýrlanan
‘2015-2017 Sokaða Çýkma Yasaklarý Süre-
cinde Kadýnlarýn Göç Hikayeleri’ kitabý,
iþte tüm bu yaþananlarý hafýzalara kazýmak
için hazýrlanmýþ. 47 kadýnla yapýlan görüþ-
melerden güvenlik sebebiyle sadece
18’inin anlatýsýnýn yer aldýðý kitapta kadýn-
lar, yaþadýklarýný, bir daha hiç anlatamaya-
cakmýþ gibi aktarýyor.

PSÝKOLOJÝK SAVAÞIN
ERÝL BOYUTU

26 Temmuz 2016’da Güneydoðu Ana-
dolu Bölgesi Belediyeler Birliði (GABB)
ile Þýrnak ve Ýdil belediyelerinin, Ýdil’de 16
Þubat-31 Mart tarihleri arasýnda uygula-
nan sokaða çýkma yasaðý ve yasaklar kal-
ktýktan sonra geri dönüþlerde kadýn ve
çocuklarýn yaþamýþ olduðu psikososyal sü-

reçlere yönelik bir raporu haberleþtirirken
unutamadýðým þeylerden biri, kadýnlarýn
evlerini terk ederken “teþhir edilir” kaygý-
sýyla sadece iç çamaþýrlarýný yanlarýna al-
masýydý. Bu olay, yaþatýlan zulmün, kadýn-
lara artý yansýmalarýnýn en çýplak ifadesiydi
benim için. 

Kadýnlarýn Göç Hikayeleri’ni okurken
de ayný þeyi daha derinden hissettim. Eþi-
ni, evladýný, yakýnýný, evini, barkýný kaybet-
menin yanýnda ne kadar kötülük varsa ya-
þatýlmýþtý kadýnlara. Bir apartmanýn bodu-
rumuna saklanan aileler, evlerine geri
döndüklerinde o evin kullanýldýðýna, talan
edildiðine, kadýn iç çamaþýrlarýnýn ortalýða
saçýldýðýna, peluþ oyuncaklara iç çamaþýrý
giydirilerek tecavüz edildiðine, eþyalarýnýn
üzerine polisin askerin tuvaletini yaptýðý-
na, dahasý evlerinde insanlarýn öldürüldü-
ðüne tanýklýk etmiþti.

Göç Platformu, kitabýn
önsözünde, yaþananlarýn
neden özellikle kadýnlarýn
gözünden aktarýldýðýný
þöyle açýklýyor: “Özellikle
sosyal medyada, kadýnlarýn
iþkence edilmiþ bedenleri-
nin resimlerinin paylaþýl-
masý, kadýnlarýn özel eþya-
larýnýn teþhir edilmesi ve
duvarlara yazýlan cinsiyetçi
küfürler, yürütülen psikolo-
jik savaþýn eril boyutunun
somut yansýmasýdýr. Son
süreçteki çatýþmalý ortamýn

özellikle kadýnlar üzerinde, zorla yerinden
edilmeyle birlikte son derece derin etkiler
yaratmasý; kadýnlarýn savaþa ve savaþýn et-
kilerine karþý geliþtirdikleri mücadele me-
kanizmalarý ve dayanýþma örnekleri, ka-
dýnlarýn tüm bu hikâyelerini kendi ifadele-
riyle görünür kýlmak amacý, bu çalýþmanýn
gerekliliðini bizim açýmýzdan adeta zorun-
lu hale getirmiþtir.”

Kadýnlarýn anlattýðý tüm bu gerçekler,
orada yaþananlarýn boyutunuortaya koyar-
ken, kayýplarýn salt rakamdan ibaret olma-
dýðýný gözlerimiz önüne seriyor. 

CEMÝLE...
Kitaptaki 18 anlatý arasýnda basýna yan-

sýyan ama ne olduðunu tam olarak bileme-
diðimiz olaylar yer alýyor. Evinin önünde
sandalyede otururken öldürülen 11 yaþýn-
daki Cemile’yi unutmak mümkün mü? An-

nesi Emine Çaðýrga, ambu-
lans gelmediði için, küçük ký-
zýnýn bedenini, kokmasýn di-
ye 8 gün boyunca derin don-
durucuda saklamýþtý. Sonra-
sýný anneden dinleyelim: 

“1 hafta sonra yine aradýk
ambulansý ve polisi, ‘Nusay-
bin Caddesi’nden Ýdil’e gi-
den yola getirin’ dediler. Bir
tabut hazýrlayýp onu oraya
götürdük. Nusaybin’den,
Batman’dan bir sürü insan
gelmiþti. Hep beraber onu
Ýdil Caddesi’ne götürdüler.
Ama ambulanstakiler ba-

basýna ‘Kimse gelmesin’ yasak demiþ.
Sonra insanlarýn daðýlmasý için ateþ etmiþ-
ler. Oðlum, ‘Kurþunlar ayaklarýmýzýn dibi-
ne düþüyordu’ dedi. Devlet kalabalýktan
cenazeyi alýp Þýrnak’a götürmüþ. Cenaze
orada 8 gün kaldý. Sonra yasak kaldýrýldý.
Þýrnak Devlet Hastanesine gittik. Cemile
ile birlikte 22 cenaze vardý. Biz kýzýmýzý
onunla ayný kaderi paylaþan insanlarla bir-
likte gömmek istedik. Yasak kalkýnca hep-
sini birlikte gömdük.”

Daha önce de bir kýzýný kaybeden Emi-
ne, þimdi de Cemile’sini kaybetmiþti. Onu
sakladýklarý dondurucuyu devletin alýp
otopsi için Diyarbakýr’a götürdüðünü söy-
leyen Cemile, “Yeni bir dondurucu aldýk.
Bir þey koyacak ya da alacak olsam 10 defa
kapaðýný açýp kapatýyorum” diyor. 

BÜYÜK YARALAR BÝLE
UMUDU ÖLDÜREMÝYOR

Kadýnlar savaþýn maddi, fiziksel, psiko-
lojik tüm boyutlarýný en sarsýcý biçimde
yaþýyor. Süreci yaþayan birçok kadýn uyku
bozukluðu, strese baðlý düzensiz kanama,
gebeliðin son bulmasý, erken menopoz gi-
bi bedensel tahribatlarla da boðuþmak zo-
runda kaldý. Evini terk etmeye zorlanarak
göç ettiði baþka yerlerde kendilerini “sý-
ðýnmacý” gibi hisseden kadýnlarý, uzak
metropolere gitmekten alýkoyan ise “bir
gün geri dönme” umudu. 

Baþka bir kadýn, Pelþîn anlatýyor, yaþa-
dýklarý yýkýmýn onlarý nasýl esir aldýðýný ve
oðlunun yaþadýðý travma sonrasý geldiði
hali: “Sur, Hatip Paþa Mahallesi’nde otu-
ruyorduk, yakýn zamana kadar. Yasak ila-
nýyla birlikte hayatýmýz altüst oldu. Hepi-
mizin psikolojisi bozuldu. Olanlardan
çocuklarýmýzýn, herkesin hayatý olumsuz
etkilendi. Oðlum saðlýklý bir çocuktu as-
lýnda ama Sur olaylarýndan sonra uyuþtu-
rucu baðýmlýsý oldu.”

Çatýþmalar baþladýktan sonra polis ve
askerler “evden çýkýn” demesine raðmen
kadýnlar evlerinden çýkmadý. Hem evlerini
býrakmak istemediler, hem de zaten gide-
cek baþka yerleri yoktu. Bir süre sonra sa-
vaþ halinin, çatýþmanýn gündelik yaþamla-
rýnýn bir parçasý haline geldiðini þöyle an-
latýyor Pelþîn: “Önceden korkuyordum,
seslerden ilk 2-3 gün uyuyamýyordum.
Sonra zamanla alýþtým. Sanki ben de on-
larla beraber çatýþýyordum. Gece gündüz
çatýþmalar durmuyordu.”

BARIÞ VE ADALET ÇAÐRISI
Kadýnlarýn yaþadýklarý acý ve kayýplar gi-

bi, savaþa karþý duruþlarý da ortaklaþýyor.
Yaþananlardan ötürü büyük üzüntü duyan
kadýnlar, bu iþin ancak barýþ ile çözülece-
ðine olan inançlarýný içtenlikle dile getirir-
ken, silahlarýn susmasý çaðrýsý yapýyor. Bir
baþka önemli mesajlarý ise “birlikteliðe,
beraberliðe” yaptýklarý çaðrý oluyor. Bir
annenin “Onlar yýkacak, biz yeniden kura-
caðýz” sözlerinde ifadesini bulan umut,
onlar için en büyük dayanak. Kadýnlar
adalet istiyor... 

BÝR BELLEÐÝN AYAKTA TUTULUÞU: 

Kadýnlarýn Göç Hikayeleri
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Reyhan BAÞARAN
Kocaeli

Ý
zmit’in yukarý mahallelerinden biri olan Tavþante-
pe’de sýk sýk bir araya geldiðimiz kadýnlarla hem
ekonomik sýkýntýlarý hem de sosyal yaþamlarýmýzý
konuþuyoruz, tabii çözüm için neler yapabileceði-
mizi de tartýþýyoruz.

Son günlerde artan yoksulluk, iþsizlik ve buna baðlý
özellikle gençlerde madde baðýmlýlýðý yine en çok kadýn-
larýn sorunu oluyor. Bu sýkýntýlarýn ortasýnda kadýnlar
birçok þey yapmak, örneðin çalýþma hayatýna girmek is-
tiyor. Ama özellikle de çocuðu küçük olduðu için çalýþa-
mayan kadýnlar bir türlü çözüm bulamýyor. Bizim de
sohbetlerimizin çoðunu bunlar oluþturuyor haliyle.

Üzerlerine yüklenen sorumluluklar nedeniyle sos-
yal yaþamdan da uzaklaþan kadýnlar için, iyi bir hiz-
met olarak nitelendirdikleri Tavþantepe’nin Cepha-
nelik bölgesinde, belediyeye ait Kadýn Sosyal Yaþam
Tesisi mevcut. Ama küçük çocuklarý olan kadýnlar,
içinde spor salonu, havuz ve kurslar olan bu tesisten
de faydalanamadýklarýný söylüyorlar. Burada da yine
kreþ sorunu çýkýyor karþýmýza. Bu aktiviteleri ger-
çekleþtirecekleri saatlerde çocuklarýný býrakabile-
cekleri bir kreþin olmayýþý...

Geçtiðimiz günlerde mahallede kuaförlük yapan
Suzan ile hem çalýþamayan hem de bu tesisteki akti-
vitelere katýlamayan kadýnlarýn kreþ sorunu ile ilgili
neler yapabileceðimizi konuþtuk. Bunun ancak ka-
dýnlarýn bir araya gelip belediyeye baþvurmasýyla ha-
yata geçirilebileceðine karar verdik. Bu görüþümüzü,
Sevda ve Havva da destekledi. Kadýnlarýn ortak görü-
þü, kreþin ücretsiz olmasý gerektiðiydi. Belediyenin
her mahallede bu hizmeti ücretsiz sunmasý gerekti-
ðini savunuyorlardý. Talebimizin yazýlý olduðu bir
imza metni hazýrlayýp, kapý kapý gezmeye baþladýk.
Kýsa sürede kadýnlarýn ilgi gösterdiði, gerçekleþece-
ðine inandýðý ve bazýlarýnýn imza metni alarak kendi
sokaðýndaki kadýnlara imzalatmak istediði bir süre-
ce dönüþtü. Ýmza veren kadýnlar mahalledeki diðer
sorunlarý da dile getiriyorlardý. “Þunu da eklesek,
buna da bir çözüm istesek” diye eklenenlerle oluþ-
turduðumuz bu çalýþma hepimizi heyecanlandýrdý.
Kapýlardaki sohbetlerimiz, bir araya gelip talepleri
güçlendirmenin önemini ortaya çýkarýyordu.

Kadýnlar arasýnda büyüttüðümüz çalýþmaya ço-
cuðu olmadýðý halde genç arkadaþýmýz Yeter de ka-
týldý. Yolda yürürken imza almak için durdurduðu
bir kadýna konuyu izah ederken, az kalsýn kaza ge-
çiriyordu. Güneþin altýnda uzun saatler bizimle
dolaþtý durdu. Akþam yemeðini yetiþtirmesi gere-
ken Sema da o saate kadar bizimle dolaþýp, imza
toplamaktan imtina etmedi. Hep birlikte el ele
imzalar topladýk.

Önümüzdeki günlerde hep birlikte Ýzmit Be-
lediyesine götüreceðiz imzalarýmýzý ve talebimiz
gerçekleþene da kadar takipçisi olacaðýz. Kadýn-
lar el ele verdiðinde ortak talepler üzerinde birle-
þip örgütlendiðinde mutlaka kazanýmlar elde
edeceðini biliyoruz.

Hanife AKKUÞ
Ayfer KAPLAN

Sincan / Ankara

Y
er Sincan Fatih’te
bir küçük gece-
kondu mahallesi;
halk arasýnda 103
evler denen bu

mahallenin resmi adý Ulubatlý
Hasan Mahallesi. Yoksulluðun,
iþsizliðin kol gezdiði bir mahal-
le burasý. Yýllardýr doðu illeri-
nin köylerinden göç alan, büyük
þehre, bir umut iþ bulmak için
gelen, fakat umduðunu bula-
mayan insanlarýn mahallesi bu-
rasý. Belediye yardýmlarý, market
önlerine akþamlarý atýlan çürük
sebze ve meyvelerle hayatlarýný
devam ettirmeye çalýþan kadýnla-
rýn mahallesi. Seçim sonuçlarýyla
Ankara’da belediyenin el deðiþ-
tirmesinden sonra “Abla, bizim
yardýmlarý, kömürü, ekmeði ke-
seceklermiþ, doðru mu” diye
gözleri korkuyla bakan kadýnlarýn
mahallesi. Seçim sonuçlarýnýn ar-
dýndan mahalleye haber yapmaya
gittiðimiz, ama kendimizi “Ýnsan-
lara nasýl yardýmcý olabiliriz? Giyi-
si, yemek, para bir þeyler bulabilir
miyiz” diye düþünürken bulduðu-
muz yer burasý.

Burada tanýþtýðýmýz Feride ve
Gülnihal iki kýz kardeþ, biyolojik
olarak deðil tabii. Dayanýþma ba-
kýmýndan bir kardeþlik bu, kader
kardeþliði. Evlere temizliðe giden,
birisi iþ bulursa diðeriyle birlikte
giden ve aldýklarý parayý paylaþan,
akþamlarý birlikte market önünde
kalan sebze ve meyveleri toplayan,
hiç ayrýlmayan bu iki kýz kardeþle
Ýstanbul seçimlerini konuþarak
baþlýyoruz sohbetimize.

Feride gülerek, “Herkes bir anda
CHP’li oldu burada. Ýmamoðlu’na
da çok üzülüyorum, elinden oyunca-
ðýný almýþlar gibi sanki, öyle üzgün
geziyor televizyonlarda” diye anlat-
maya baþladýðý konuþmasýnda bir
süre sonra kulaðýna gelen bir dedi-
kodu üzerinden korkusunu paylaþý-
yor bizimle: “Ama benim derdim

baþka. Bir dedikodu dolanýyor. Diyorlar
ki, ‘Belediye el deðiþtirdi, bizim gýda,
ekmek, kömür yardýmýný kesecekmiþ.
Yapabilirler mi abla? Keserlerse ne yer,
ne içeriz?”

ÇOCUÐU BIRAKACAK 
KÝMSE YOK, NE YAPAYIM!

Ýþ bulmanýn çok zor olduðunu, ko-
casýnýn kahvede günlüðü 25 liraya iþ
bulduðunu söyleyen Feride þöyle de-
vam ediyor: “10 lira sigara,10 lira yol
parasý, 5 lirayla eve dönüyor. Arada ben
de temizliðe gidiyorum ama yetmiyor.
Ne yapacaðýz bilmiyorum. Geçenlerde
bir eve temizliðe gittim, yanýmda kü-
çük oðlumu da götürdüm, biraz þýmar-
dý tabii çocuk. Evin hanýmý ‘Çocuk çok
þýmarýk, bir daha gelme’ dedi. Çocuðu
býrakacak kimse yok, ne yapalým?”

‘HER ÞEY BENÝM
ÜZERÝMDE’

Gülnihal de Feride’yle ayný kaderi
paylaþýyor. Kocasý 1 yýldýr iþsiz, her
gün kahveye gidiyor ve çocuklara
bakmýyor. Gülnihal, “Her þey benim
üstümde. Geçenlerde benim küçük
oðlan mahallede kendinden büyük-
lerle kavga etmiþ, gençler evi taþladý,
eþimi dövdü. Araya gireyim derken,
ben de dayak yedim. Kendimizi ko-
ruyamýyoruz, çocuklarý da çete gibi
buranýn. Bir yere gidiyoruz, aklýmýz
hep çocuklarda” diye anlatýyor.

ÇALIÞMANIN ÖNÜNDEKÝ 
ENGEL ÇOCUK BAKIMI

Sohbetimizin devamýnda kreþ olsa
nasýl olur diye konuþuyoruz. Kreþ ol-
masý, kadýnlarýn çocuklarý güvenebi-
lecekleri bir yere býrakabilmeleri bir
çok engeli kaldýrýyor çünkü. Feride
de Gülnihal de çalýþabilmenin önün-
deki en büyük engelin çocuk bakýmý
olduðunu düþünüyor.

Ankara’da yeni bir belediye baþkaný
var, kenti halkçý belediyecilikle yönete-
ceðini söylüyor. Aradan bir ay geçti fa-
kat hâlâ kadýnlarýn sorunlarýna dair ha-
rekete geçilmedi. Mahallelerde konuþ-
tuðumuz kadýnlarýn çoðunun sorunu
çocuk bakýmý. Ücretsiz ve güvenilir
kreþler ve etüt merkezleri, çocuk baký-
mý konusunda kadýnlarýn sorunlarýnýn
büyük bir kýsmýný çözeceðe benziyor.

Bizim yardýmlarý
keseceklermiþ doðru mu?

ANKARA’DA BELEDÝYE EL
DEÐÝÞTÝRDÝ KADINLAR TEDÝRGÝNKadýnlar kreþ talebine

imzasýný atýyorMeltem TEKER

M
erhaba kadýnlar
Hayatýn, her fýrsatta üstümüze  sü-
pürdügü, tozunu pasýný silkeleyip,
þöyle rahat bir “oh” çekip oturduðu-
muz her yere, hepinize Ekmek ve Gül

tadýnda sýcacýk bir merhaba!
Sezon boyunca benzer kaygýlarla durmaksýzýn

koþturduk. Elbette dileðimiz, emeðimizi sýcak yaz
güneþiyle harmanlayarak kendimize bir nebze olsun
alan açmak. Güneþ demiþken, ben de bu muhteþem
yaþam kaynaðýnýn her halini, kýrk yaþýmdayken, bir
kadýnda keþfettim desem inanýr mýsýnýz? 

Hem de bir yerel seçim telaþý içinde, tanýþtýðým
yüzlerce kadýnýn arasýndan, tesadüf kulaðýma çalý-
nan þiirimsi sesinde, keskin parlak bakýþlarýnýn bes-
lediði yüz hatlarýnda, oldukça samimi jest ve mimik-
lerinde güneþin her halini görebildiðim kadýn. Tür-
kan Abla... 

DÜNYANIN BÜTÜN
KADINLARINA DOKUNURKEN

Onunla ilk sohbetimiz kalabalýklar içinde, seçim-
lere dair, her kelimesi önemli diyaloglarla baþladý.
Yerelde kadýn sorunlarýný, iðneden ipliðe ne varsa
bir bir eleyip, maddeler halinde önümüze sunuyor,

pýrýl pýrýl enerjisiyle üret-
tiði çözümleri arkasýn-

dan sýralýyordu. Ay-
ný anda hem öðre-

ten oluyordu,
hem öðrenen.
Çok sonralarý,
kendisini has-
tam olarak ka-
bul ettiðimde,
kýþý yeni bitir-
miþ, baharý ku-

caðýna doldurup
telaþla çýkýp gel-

miþti adeta; “Mel-
tem Haným MERHA-

BA!” 
Biz hem o gün,

hem sonraki
tedavi

sü-

reci boyunca dünyanýn bütün kadýnlarýna dokunur-
ken, bazen bir kitabýn sayfalarýnda, bazen bir resmin
renklerinde ya da bir tiyatro salonunun koltuklarýnda
hatta bir gecekondunun mutfaðýnda buluyorduk
kendimizi. Hele de karýþýk tostla çayýmýza tadýný tu-
zunu veren Türkan Ablanýn hayatý...

HAYATI SORGULAYAN KÜÇÜK KIZ
Ardahan’ýn bir köyünde, kalabalýk ailesinin ilk ço-

cuðu olarak dünyaya gelmiþ. Daha 6 yaþýndayken
yüklendiði “annelik” rolü ile kardeþlerine bakmakla
baþlamýþ hayat mücadelesi. Kardeþlerinin ocakta ya-
narak ölmesine de þahit olmuþ, hastalýktan telef ol-
masýna da. “O yaþta tattýðýn hiçbir þeyi kolay kolay
unutmazsýn Meltem Haným. Yumurtayla takas aldý-
ðým ilk domates çok acý, üzüm ise çok çok tatlýydý...” 

Okul çaðý geldiðinde, taþýnmak zorunda olduklarý
ilçeye giderken, yüklü öküz arabasýndan nehre dü-
þüþü, babasýnýn onu kurtarma telaþý, hala gözleri
önünde Türkan Ablanýn. Okumayý söküp, tanýþtýðý
ilk karakter Fadik’in eþek heybesinden dünyaya bak-
týðý gibi, o da baþlamýþ hayatý sorgulamaya. Henüz 7
yaþýndayken eline aldýðý kitaplar, bir daha hiç ama
hiç yalnýz býrakmayacaktýr Türkan’ý. Aradan  geçen
dört beþ yýldan sonra, Türkan’ýn babasý Almanya’ya
iþçi olarak gider. Küçük kýzýn içinde kalan o koca-
man boþluðu anlatýrken, naif bir gülücükle kelimele-

rini süsler. “Babam her izne geldiðinde, annemle
birlikte geriye saydýðýmýz günler boþa çýkardý. Baba-
mýn gitgide evimize yabancýlaþtýðýný izlerdik. Bir çok
bavulla gelirdi. Ýçindekiler beni hiç mutlu etmezdi.
Babam ve getirdiði bavullar... Eþitlenmiþtiler...”

YENÝ UFUKLARA DOÐRU
Kardeþlerine kah annelik, kah ablalýk ederken,

denediði abilik ve babalýk rollerini anýmsýyor Tür-
kan. Annesinin tek baþýna doðurduðu, ana kýzýn bin-
bir zahmetle büyüttüðü tam 9 kardeþ. Tüm bu hen-
gamenin içinde, küçük kýzýn okuma aþký her þeyin
önüne geçmiþ; ne annesinin geçirdiði aðýr hastalýk-
lar, ne babasýzlýk, ne de yaþanan yokluk onu yýldýr-
mýþ. Civardan, devlet tarafýndan toplanýp götürülen
kýz çocuklarýyla birlikte devam eden okul hayatýnda,
tuttuðu evler, maruz kaldýðý haþereler, gittiði sine-
malar, yaþadýðý maceralar, artýk yeni seslere yeni
ufuklara doðru giden yolun taþlarýný döþemeye baþ-
lamýþtýr.  Doðunun en zorlu koþullarýnda, deðil sýcak
çorba, sýcak suya hasret geçen lise yýllarý, onu çelik
bilekli, güneþ yürekli bir kadýn yapmaya yetecektir
elbet.

MÝNNETSÝZ YAÞAM ÝÇÝN
Derken üniversite yýllarý gelip çatmýþtýr. Büyük

þehir de olsa, ev tutmak, çevre edinmek, ayakta dur-
mak, savaþmak ve kazanmak hayatýn öteki adýdýr ar-
týk. Bundan sonrasýnda, üstüne ekonomik baðýmsýz-
lýk da eklenince, hayata bir isim daha koyar Türkan:
Minnetsiz yaþam... 

Devlet memurluðundan iþçiliðe, öðretmenlikten
tekstile, büro emekçiliðine kadar çeþitli alanlarda, çok
hem de çok çalýþýr. Gittiði her yerde, gördüðü her
haksýzlýkla “mücadele” anlayýþý, tek tercihi olmuþtur
hep. Bu uðurda feda ettiði devlet memurluðu da, ya-
þamak zorunda kaldýðý fakir bodrum katlarý da, göðüs
göðüse dövüþmelerden arta kalan ceza koþullarý da
onun bu anlayýþýna zerre gölge düþürmemiþtir. 

Bitmeyen enerjinle, dolu dolu gülüþünle hep bizle
kal GÜNEÞ KADINIMIZ... 

Devlet memurluðundan iþçiliðe,
öðretmenlikten tekstile, büro
emekçiliðine kadar çeþitli alan-
larda, çok hem de çok çalýþýr.
Gittiði her yerde, her haksýzlýk-
la “mücadele” anlayýþý, tek 
tercihi olmuþtur hep.

TÜRKAN



M
erhabalar Ekmek ve
Gül okurlarý, sizlerle
hem yaþadýðýmýz eko-
nomik sorunlarýn ha-

yatýmýzý nasýl etkilediðini, hem
de ülke gündemini meþgul
eden seçimlere iliþkin dü-

þüncelerimi paylaþmak
istedim. Öncelikle Ýstan-
bul seçimlerinde büyük

bir haksýzlýk yaþandý. Ancak
23 Haziran’da bunun deðiþe-

ceðini düþünenlerdenim. Eski-
den seçimlerde devlete güve-

nirdim ama, Ýstanbul se-
çimleri sonrasý devlete
güvenim kalmadý.

Gelelim bizim
evin geçim derdine.
Eþim mevsimlik iþçi

olarak çalýþýyor. Çocuðumun kronik
rahatsýzlýðý olduðu için ben çalýþamý-
yorum. Çocuðumun aylýk ilaç masrafý
300 ile 400 lira arasýnda deðiþiyor.
Çocuklarýmý sinemaya, gezmeye gö-
türemiyorum. Bir yerlere gittiðimizde
bakýp, geliyoruz, çocuklarýmýn gözü
kalýyor. Alýþveriþ yaparken 5-6 marke-
te uðramak zorunda kalýyorum. En
ucuzu hangisi ise 1-2 lira dahi olsa
onu almaya çalýþýyorum. Artýk marka-
ya deðil, ucuzuna bakýyorum. Elektri-
ði, suyu daha dikkatli kullanýyorum.
Çamaþýr makinesini bile çok dikkatli
kullanýr hale geldim.

Her yerde bir kriz var. Seçimde
kriz, ekonomide kriz. Buradan yöne-
tenlere seslenmek istiyorum; biraz da
halký düþünün... 
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Mevhibe AKDENÝZ
Sultangazi / Ýstanbul

H
er gün iþe gitmek için
sabah 6.30’da Gazi Ma-
hallesi’nden Þiþli’ye gi-
den 49GB aracý için du-
rakta oluyoruz. Otobüs

hep hýnca hýnç  dolu, ancak kalabalý-
ðýn çeþitli iþ kollarýndan iþçi arkadaþ-
larla tanýþmak gibi kazanýmlarý var. 

Yaklaþýk 40 dakika süren yolculu-
ðumuzda çoðu zaman yaþamýn ne ka-
dar zor olduðunu konuþuyoruz. Pek
çoðu hizmet sektöründeki iþçiler ça-
lýþma ve yaþam koþullarýnýn her gün
kötüye gittiðini, asgari ücret aldýklarý-
ný, hayata yetiþememek gibi büyük
rahatsýzlýklar yaþadýklarýný anlatýyor.

Ekonomik kriz ortamýnda bir de
seçimin yenilenmesi meselesi var. 31
Mart seçimlerinde herkeste bir heye-
can vardý, çünkü tek adam ittifaký ge-
riletilmiþ, korku duvarý yýkýlmýþtý. Bir
umuttu bu. Bu nedenle ÝBB’yi Ekrem
Ýmamoðlu’nun kazanmasýný kýymetli
buluyordu otobüste konuþtuðum ka-
dýnlar. Ama þunu hepimiz çok iyi bili-
yorduk, bu seçim ekonomik buhraný,
enflasyonu bertaraf edecek bir seçim
deðildi. Ve YSK AKP’nin baskýsýyla
Ýstanbul Büyükþehir Belesiyesi se-
çimlerinin tekrarlanmasýna karar ver-
di. Þimdi gündem yine tekrarlanan
seçim oldu, ama biz kadýnlarýn gün-

demi ise Ýstanbul seçimlerinin yeni-
lenmesinden ziyade geçim derdiydi.

Emekli olmuþ, bahçe katý bir ev
almýþ, bu nedenle tekstilde çalýþmaya
devam eden bir ablamýz var. Önce
kumaþlara barkot yapýþtýrma iþinide
yapmýþ, bir süre sonra kollarýnda da-
yanýlmayacak aðrýlar baþlamýþ, tedavi
olmasýna karþýn sorun bitmemiþ. Ýþ-
ten ayrýlmak durumunda kaldý fakat
geçinemeyinde tekrar çalýþmaya baþ-
ladý. 

Bir diðer kadýn arkadaþýmýz da
mutfak çalýþaný. Ýþe gidebilmek için 2
araç deðiþtiriyor. Asgari ücretle çalýþý-
yor ve hayata yetiþememekten þika-
yetçi. Eþinden ayrýlmýþ baþka bir ka-
dýn arkadaþýmýz çocuðuyla ayakta
durmaya çalýþýyor, diðer kadýn arka-
daþýmýz ise içinde bulunduðumuz
darboðazda bir de iþini kaybetme

korkusu yaþýyor. 
Konu geçim olunca “Marketin

önünden öyle geçiyoruz, sadece fiyat-
lara bakýyoruz” deyip gülüþmeleri-
miz de oluyor. Yaþamsal ihtiyaçlarý-
mýz bile þu ara bizler için lüks olmuþ
durumda

Ýstanbul seçimlerinin yenilenmesi
bizim sorunlarýmýzý elbet çözmeye-
cektir, fakat bu böyle gitmez demek
için oyumuzu da kullanacaðýz. Ülke-
nin içinde bulunduðu durum kötü,
insanlar olanlarý huzursuzlukla izli-
yor. Yarýnýn kaygýsý tüm iþçi ve emek-
çiler üzerinde bir çaresizlik hissettiri-
yor. Bizim yapmamýz gereken ise ça-
resizlik içinde beklemek deðil çözü-
me dair formüller aramak için acil
birleþmek olacaktýr. O, bu, þu deme-
den birlikte mücadele etmekten baþ-
ka çaremiz yok. 

‘Taþeronu kaldýrdýk’
deyince televizyonu
kaldýrýp atasým geliyor

Hafize Bulut
Ankara

T
aþeron temizlik iþçisi Ayþe ve ev kadýný Emine,
Sincan Ertuðrulgazi Mahallesi’nde yaþayan, altlý üstlü
oturan iki komþu. Ayþe, ekonomik koþullarýn
aðýrlaþmasýyla evi geçindirmekte iyice

zorlandýklarýný, ihtiyaçlarýný karþýlayamadýðýný anlatýyor,
iktidarýn ‘Taþeronu kaldýrdýk’ sözlerine öfke duyuyor. Emine
de “Ramazan geldi geleli bir yumurtalý pide alamadým”
diyerek yaþadýðý burukluðu paylaþýyor.

Emine’nin eþi iki yýl önce vefat etmiþ. Eþinden baðlanan
maaþla geçinmeye çalýþýyor. Önlisans mezunu bir oðlu var
ama iþ bulamýyor. Emine’nin anlattýðýyla “Bulduðu iþlerde
de çalýþamýyor”.

Emine, “Oðlana hem kýzýyorum, hem üzülüyorum. Düzgün
bir iþ yok, tamam ama çalýþmasý da lazým. Ramazan geldi
geleli yumurtalý pide alamadým, normal pide alýyorum daha
ucuz diye.

BULAÞIK MAKÝNESÝNÝ SATALIM’ 
DÝYE EÞÝMLE ÞAKALAÞIYORUZ

Sohbetimiz devam ederken Ayþe giriyor bu defa söze.
Taþeron olarak çalýþtýðý iþ yerinde üç aydýr maaþýný düzenli
alamadýðýný söylüyor. “Maaþlar parça parça yatýyor, o da bir
iþe yaramýyor zaten. Her þey iki katý pahalandý neredeyse.
Bulaþýk deterjaný almýyorum artýk. Geçen eþimle þakalaþtýk
‘Bulaþýk makinesini satalým’ diye. Þimdi bunlar ‘Taþeronu
kaldýrdýk’ diye övünüyor ya televizyonu kaldýrýp atasým
geliyor o zaman, öyle sinirleniyorum. Seçimleri de
karýþtýrdýlar, dolar yine fýrladý gitti. Bu insanlarýn halini
düþünen yok ki! Onlar kendi derdinde”.

‘EV ÝÞÝ, ÇOCUK BAKIMI BÝZÝM ÜZERÝMÝZDE, 
EK ÝÞ YAPACAK VAKÝT YOK’

Emine ve Ayþe daha önce mantý ve kozmetik ürün
satýþý iþine girmiþler evin yükünü biraz olsun
hafifletebilmek için. “Eve ek gelir olsun diye bir hevesle
baþladýk ama yetiþemedik. Ev iþi bizim omzumuzda,
çocuk bakýmý bizim omzumuzda. Nasýl yapacaksýn
mantýyý!” diye anlatýyorlar. Makyaj malzemesi satýþýnýn
ise kendilerine göre bir iþ olmadýðýný söylüyorlar:
“Komþuya, akrabaya ‘Hayýr’ diyemiyorsun ki. Ürünler
gelince parasýný peþin ödüyorsun ama sana peþin
gelmiyor para. Komþularýn hepsi bizim gibi eline ne
zaman para geçerse ödüyor. Yani o iþ de olmadý”.

‘KADINLARI 
DÜÞÜNEN YOK’

Emine yoksulun
derdinden kimsenin
anlamadýðýný, vicdanlý
yöneticiler gerektiðini
söylüyor. Son olarak ise
“Kadýnlarý düþünen zaten hiç
yok. Belki de cumhurbaþkaný
bir kadýn olsa bu kadar
sorun olmazdý” diye
bitiriyor konuþmasýný.

Çaresizlik içinde 
beklemek istemiyorsak...

‘Markaya deðil, ucuzuna bakýyoruz’

Özge ÖZKAN
Mersin

N
otalar, sesler etrafýnda gönül-
leri buluþturan Mersin Ek-
mek ve Gül Kadýn Korosu-
nun “Herkesin derdine der-
man, ruhuna ilaç oluþundan

insanlarýn birbirine dokunmasýna, acýlarýn
azalmasýndan kahkahalarýn çoðalmasýna
giden yoldur” demek çok abartýlý olmaz
diye düþünüyorum. Ýþte bu yolda yaþamla-
rýný, zihinlerini de deðiþtiren koro üyeler
olarak o deðiþimi anlattýk Ekmek ve Gül’e.

Koroda 25 kadýnýz. Kimimiz anne, ki-
mimiz abla, kimimiz hemþire, kimimiz
öðretmen, kimimiz eþ, kimimiz öðrenci…
Ama hepimiz bireyiz, kadýnýz. Ve birlikte
birbirimizin her þeyiyiz, birlikte her þeyiz.

Önce kendimden baþlamak istiyorum.
Mersin Üniversitesi Mütercim Tercüman-
lýk bölümü öðrencisiyim. Kitap fuarýnda
bir kitap üzerine konuþma ile baþlayýp, bir
evde birlikte yenen yemek, devam eden ta-
nýþýklýk kadýn korosuna katýlýmla sonuç-
landý. Hep sosyal biri oldum. Müzikle ilgili
her þeye de ilgim vardý, ama sesimin kötü
olduðuna o kadar inandýrýlmýþým ki kendi-
mi koroda hayal edemiyordum. Fakat bu
yolda aslýnda bunun da hiçbir önemi ol-
madýðýný anlamýþ oldum. Koroya baþladý-
ðýmda “Ýnsanlar nasýl bu kadar samimi”
diye düþünmekten kendimi alamamýþtým.
Ama sonra baktým kadýnlar yürekten sarý-
yor, kocaman, aðýz dolusu gülümsüyor;
Taþ olsan bu kadar içtenliðe kayýtsýz kala-
mazsýn. Öyle sivri yanlarým törpülendi ki.
Bir de ses sese deðince güzelleþiyormuþ.
Týpký insanýn insana el verince acýsýnýn
azaldýðý, ruhunun güzelleþtiði gibi… 

GÜLCAN KORO SAYESÝNDE
ÝNSANLARI SEVMÝÞ

Gülcan, Þehir Bölge ve Planlama bölü-
münden bu yýl mezun oldu. 5 yýllýk üni-
versite yaþamýnýn sonunda gelmeye baþla-
dýðý “Koro sana ne kattý’ sorusuna, “Ben
içine kapanýk, kendi kabuðundan çýkma-
yan biriydim. Bir yýlbaþýna katýldým haya-
tým deðiþti” diye cevap veriyor. “Farklý
alanlardan birçok kadýn var ama oraya git-
tiðimiz de herkes birbirini kucaklýyor her-
hangi bir ayrým olmaksýzýn. Koroya gitti-
ðimde çok ciddiye alýnmayacaðýmý düþü-
nüyordum. Ama çalýþmalara katýlmadýðým
günlerde arandým ve anladým ki insanlar
birilerini önemsiyor. Kadýnlarýn birbirine
destek olmasý ya da herhangi zorlu bir
þeyde peþinden koþmasý benim görmedi-
ðim þeyler” diyen Gülcan, çok arkadaþ
edinmeye insanlara güvenebiliriz düþün-
cesine gelmiþ. Ýnsanlarý sevmediði, insan-
lardan nefret ettiðini düþündüðü bir dö-
nemde koroya katýldýðýný söyleyen Gülcan,
koro sayesinde psikoloða gitmeyi bile bý-
rakmýþ. “25 tane kadýn var burada, hepsin-
den öðrenecek çok þey var. Ve þunu da öð-

rendim, kötü ses yoktur, kadýn korosuna
katýlmamýþ ses vardýr” diyor. 

‘DIÞARI ÇIKMA HAKKI
KAZANDIM’

Koro ile birlikte dýþarý çýkma hakký ka-
zanan Esra “Akþamlarý dýþarý çýkmak bir
kadýn için kolay olmuyor” diyor ve devam
ediyor: “Üç yýl önce baþladý benim koro
maceram. O dönemler kendim için pek
bir þey yapamýyordum. Arkadaþým aracýlý-
ðýyla katýldým. Hayatým ev iþleri, yemek,
temizlik iken bir anda çok güzel bir aile-
nin içinde buldum kendimi. Herkes birbi-
riyle dayanýþma içinde. Çýkarsýz, güzel bir
amaç için bir araya gelip emek veren in-
sanlarýn varlýðýný görmüþ olmak bana en
büyük katký oldu. Ekmek ve Gül Korosu
beni o kadar güzelleþtirdi ki; hayatýmda
renkli ve güzel anýlar biriktirdim. Ýyi ki ta-
nýmýþým, hepinizi çok seviyorum.”

‘BÝRLÝKTE DAHA GÜZEL
VE GÜÇLÜ OLDUÐUMUZU
GÖRDÜK’

Güneþ koronun en eskilerinden, beþ
yýldýr koroda. Çok þey biriktirmiþiz diyor
ve ekliyor: “Bu yýl 25 kiþiydik ama beþ yýl-
lýk süreçte çok gelip katýlan ancak yaþam
koþullarý nedeniyle ayrýlan o kadar çok in-
san oldu ki... Hepsiyle görüþüp bir þeyler
paylaþýyoruz ama aramýzdan ayrýldýklarý
için de üzülüyoruz. Yeniler katýlýyor, katý-
lanlar için seviniyoruz. Çünkü pek çok en-
geli aþýp bir araya geliyoruz. O nedenle

çok kýymetli.”
Sonnur ise korodaki ritimcilerden. Er-

bane çalmayý öðrenmek üzere gelenler-
den. “Çalmayý öðrenemedim ama koroda-
kilerle birlikte þarkýlarý söyledim. Önü-
müzdeki yýl erbane çalmayý öðrenip korist
olarak deðil ritimci olarak koroya katký su-
nacaðým” diye anlatýyor o da koro macera-
sýný.

Önceki yýl koroyu izleyen, izledikten
sonra “Ben de katýlayým” diyerek ekip
üyesi olan Elif, çalýþma temposuna, tüm
yorgunluðuna raðmen, çalýþmalara gecikse
de koro çalýþmasýndan sonra eve mutlu
olarak gittiðini içtenlikle anlatýyor. Elif,
“Çünkü yoðun bir çalýþma içinde bazen
kendimizi unutuyoruz, kendimize zaman
ayýramýyoruz. Onun için haftada iki saat
bile olsa kendimize zaman ayýrmak o ka-
dar iyi geliyor ki. Kadýnlarýn bir arada ol-
masý, birlikte vakit geçirmesi, bir þey yap-
masý çok deðerli. Birlikte daha güzel ve
daha güçlü olduðumuzu gördük” diyor. 

SÝGARAYI BIRAKAN BÝLE VAR
Mimarlýk öðrencisi Merve koronun

kendi yaþamýna ve kadýnlarýn yaþamýna
kattýklarýný þu cümlelerle anlatýyor: “Hepi-
miz evlerimizden, iþ yerlerimizden, biz
öðrenciler üniversiteden, okulumuzdan
bir mücadele vererek koro çalýþmalarýna
geliyoruz.  Hayatýmýzdaki zorluklarý aþa-
rak, birbirimizin yaþamlarýný paylaþýyoruz.
Yalnýz olmadýðýmýzý, sorunlarýmýzýn ortak
olduðunu tartýþýyoruz. Nafaka konusun-

dan þiddet, taciz, tecavüz davalarýna kadar
bize dair her konuyu konuþuyoruz. Ve bu-
rada da çok güzel sonuçlar ortaya çýkarý-
yor, çünkü kadýnlarýn birlikteliði daha gü-
zel sonuçlar doðurur.” 

Ýstanbuldan Mersin’e taþýnan ve çalýþtý-
ðý iþi býrakan Fatoþ, “Birkaç kez gider son-
ra býrakýrým, diyordum, bana terapi gibi
geldi. Yaz tatili nedeniyle ara veriliyor, fa-
kat ben çalýþmalara baþlayacaðýmýz günleri
iple çekiyorum” diyor. 

Geçen yýl iþ nedeniyle ara vermek zo-
runda kalan Songül ise þunlarý söylüyor:
“Bu yýl yeniden katýlmak beni çok mutlu
hissettirdi. Ayrýca bir yýldýr sigarayý býrak-
tým ve bana burasý güç veriyor.”

BURADA EMEK VAR
KADIN DAYANIÞMASI VAR

“Bu kadar kadýnýn birbirine dokun-
masý gerçekten çok güzel. Dünya kadýn-
larýn emeðiyle güzelleþiyor, biz de bunu
her etkinliðimizde duyuruyoruz,” diyen
Cemile’nin ardýndan Sabahat, “Çalýþan
biriyim. En azýndan haftada iki saat ken-
dime zaman ayýrýyorum, stres atýyorum”
diyor. Geçen yýl ailevi nedenlerle ara ve-
ren ancak geri dönen Dilek ise “Býraktý-
ðýn yerden ayný duygu ve ayný sýcaklýkla
katýlmak bu evin içinde olmak çok güzel.
Burada emek var, burada kadýn dayanýþ-
masý var, devam etmeliyiz,” diye anlatý-
yor duygularýný. 

Sultan da “Þarký söylemek gibi bir he-
vesim hep vardý benim. Çocukken korolar-
da yer aldým ama yetiþkin halimde sesimle
dalga geçildi. Öðrencilerim ise sesimi çok
beðeniyordu. Koroyla tanýþýnca hemen ka-
týldým. Bence çok güzel oldu” diyerek se-
vincisi paylaþýyor. Son sözü söyleyen Nuray
ise “Ben koroya büyük bir istekle gidiyo-
rum, çünkü çok mutlu bir insan olarak çý-
kýyorum” diyor.

‘Koroda 25 kadýnýz. Kimimiz anne, kimimiz abla,
kimimiz hemþire, kimimiz öðretmen, kimimiz eþ,
kimimiz öðrenci... Ama hepimiz bireyiz, kadýnýz. Ve
birlikte birbirimizin her þeyiyiz, birlikte her þeyiz.’

Kötü ses yoktur, kadýn korosuna girmemiþ ses vardýr
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016 yýlýnda Cannes Film Festi-
vali’nde izleyiciyle buluþan Sa-
týcý, Asghar Farhadi’nin yönet-
tiði, izlenmesi gereken filmle-
rinden biri. Baþrolde, Farha-

di’nin birçok filminde sýkça karþýlaþtý-
ðýmýz oyuncular Taraneh
Alidoosti ve Shahab Hosseini
bulunuyor. Ýran’daki kadýn
erkek iliþkisi üzerinden için-
de olduðunuz toplumu ve
normlarý sorgulayacaðýmýz
Satýcý (The Salesman), pa-
ramparça olan iliþkilerin dra-
matik altyapýsýný, “taraftar”
olmamýzýn önüne geçerek
sunuyor.

Rana (Taraneh Alidoosti)
ve Emad (Shahab Hosseini),
tiyatro sanatçýsý bir çifttir ve
Ýran’da Miller’ýn Satýcýnýn
Ölümü adlý oyununda rol almaktadýrlar.
Filmin açýlýþ sekansýnda yönetmen bu
oyuna dikkat çeker. Bir masa, üç san-
dalye... Evin üst katý ve iki yatak... Þef-
faflýk; evin içi ve sokak... 

Filmin hikâyesi, Rana ve Emad çifti-
nin yaþadýðý apartmanýn, binanýn ya-
nýndaki inþaat çalýþmasý dolayýsýyla za-
rar gördüðü bir sahneyle baþlar. Gece-
ye bina sakinlerinin çýðlýðýyla uyanan
çift, derhal apartmaný boþaltýr. Artýk
kendilerine kalacak yeni yer bulmak zo-
rundadýrlar. Ayný oyunda rol aldýklarý
oyuncu arkadaþlarý Babak’tan (Babak
Karami) yardým isterler. Babak, kiracý-
sýnýn henüz çýktýðý evini Rana ve
Emad’a gösterir. Ýçinde bulunduklarý
durumdan dolayý çift evi tutar. Fakat
Babak’ýn arkadaþlarýndan eski kiracýsý
hakkýnda gizlediði bir sýr vardýr. Kiracý-
nýn eþyalarý bilmedikleri nedenle hâlâ
evin içerisindedir.

Sýr þöyle kenarda dursun, çiftin rol
aldýklarý oyunu izlemeye, Ýran’daki ya-
salara göre kültür sanat eserlerini kont-
rol etmekle görevli “sansür” kurulu ge-
lecektir. Emad, kurulla görüþmek için
tiyatroda kalýr. Rana ise evine döner.
Yeni evine taþýnan kolileri açýp yerleri-
ne yerleþtirirken, eski kiracýnýn eþyala-
rýný da bir kenara istifler. Saat artýk
ilerlemiþtir, tam banyoya gireceði sýra-
da kapý çalar. Gelenin eþi olduðunu dü-
þünen Rana otomatiðe basar, kapýyý

aralar ve duþa girer.

SORGULUYOR
SORGULATIYOR

Filmin bu noktasýna kadar aslýnda
Ýran hakkýnda bildiklerimizin zýddý
olan iki karakter izleriz. Kültürlü, mut-
lu, eðlenmesini bilen, kadýn-erkek iliþ-
kilerini doðru bir þekilde yakalamýþ bir
çift... Fakat bu olaydan sonra ortaya ko-
nan tablo öyle olmaz. Ýçeri giren Emad
deðildir, Rana bir saldýrýya uðrar ve bu
saldýrýyla çift için hiçbir þey ayný þekil-
de devam edemeyecektir. Bundan son-
ra özellikle de erkek karakterin, her ne
kadar karþý pencerede dursa da, içinde
saklanan, kurtulamadýðý o erilliði göre-
ceðiz. Rana büyük bir travmanýn tam
kalbindedir; yaþadýðý þeyi sessizlikle
karþýlar ve içine kapanýr. Emad’ý ise in-
tikam duygusu günden güne kemirir. 

Yönetmen tam da bu noktada kadýn
ve erkek arasýndaki bakýþ açýsýnýn ne
denli farklý olabileceðini gösterir ve ba-
þarýsý da sanýrým burada. Çünkü filmi
izleyen artýk salt izleyici deðil, olayýn
merkezinde biri haline gelir ve hepimiz
için sorgulama baþlar. Önce neyden
kurtulmalýyýz? Adaletsizlikten mi yoksa
kadýný (ama açýktan ama gizli) yok sa-
yan yargýlarýmýzdan mý?

Rana ve Emad’ýn içinde olduðu ola-
yýn yaný sýra, yönetmen Ýran’da yaþamý-
ný sürdüren kadýnlara da dikkat çek-

mekte. Mesela tiyatroda fahi-
þe rolü oynayan, oyun met-
ninde çýplak olmasý gereken
oyuncu, Ýran yasalarýna göre
rolünü sahnede kýrmýzý bir
pardösüyle oynar. Erkek rol
arkadaþý, kadýn oyuncunun
söyledikleriyle görüntüsünün
çeliþmesi üzerine prova sýra-
sýnda durumla dalga geçer
ama bunun kadýn oyuncuda
yaratacaðý ruh halini asla dü-

þünmez. Bir baþka sahnede Emad’la
ayný dolmuþta olan bir kadýnýn ondan
rahatsýz olarak yer deðiþ-
tirmesini görürüz. Emad
yaþadýðý durumu, “Emin
ol daha önce takside ba-
þýna kötü bir þey gelmiþ-
tir” diye deðerlendirerek
kadýna hak verir.

Fakat ayný Emad, eþi-
nin yaþadýðý olayýn intika-
mýný “eþine raðmen” al-
mak ister. Ona ne hisset-
tiðini sormaz, neler yaþa-
dýðýný tam olarak dinle-
mez. Zaman zaman þüp-
he duyar; hep bir “aca-
ba”sý vardýr. Rana ise
önce karakola gitmek is-
ter ama Ýran’da “kadýn
haklarý” her zaman hak-
sýz olmaya endeksli ol-
duðu için vazgeçer. Bir
de kendini açýklýyor ol-
mak onu iyiden iyiye
kötüleþtirecektir. O,
olayý bir þekilde unut-
maya çalýþsa da
Emad’ýn bencilliðinin
peþinde sürüklenirken bulur kendini.

HAKLI YA DA
KAHRAMAN ARAMIYOR

Baþta bahsettiðim Arthur Miller’ýn

Satýcýnýn Ölümü oyunu, filmde öylesine
kullanýlmýþ deðildir elbet. Hikâyesi,
filmle konu olarak ayný olmasa da karak-
terlerinin gösterdiði geliþim filmdeki
karakterlere ýþýk tutar. Satýcýnýn Ölü-
mü’nde de karakterler zor bir toplumda
yaþamaya çalýþýr. Her ne kadar oyunda
bireysel olarak yaþanan öyküler varmýþ
gibi dursa da bir toplumun siyasi, ahlaki
yozluðuna koca bir alan açýlýr. 

Bu yüzden oyunun filmle baðlantýsý
oldukça önemli. Filmin son sahnesinde
yer alan Satýcýnýn Ölümü’ndeki Wil-
ly’nin ölümü, Rana ve Emad’ýn içinde

olduðu ruh halinin de haberci-
sidir ayný zamanda.

Film kimseyi haklý çý-
karmýyor, kimseyi kötüle-
miyor, kimseyi de kahra-
man yapmýyor. Sadece bir
durum gösteriyor. Bu du-
rumu gösterirken de siz-
den taraf olmanýzý asla ve
asla istemiyor. Fakat sor-
gulamanýzý bekliyor. Ka-
dýn erkek iliþkilerinde ne-
den susan tarafýn hep ka-
dýn olmak zorunda oldu-
ðunu, neden bir hak mü-
cadelesi verilecekse bunu
yapanýn erkek olduðunu...
Boðazýnýzda bir düðümü
temizlenirken, baþka bir
düðüm daha atýlýyor. Filmi
izlerken gözünüzün önüne,
haberlerde sadece bir sayý
olarak verilen “kadýnlar”
düþüveriyor. Veyahut bir an-
da kulaðýnýza kýzý öldürül-
müþ bir babaya “Kýzýnýza
sahip çýksaydýnýz” diyebilen

bir cehaletin, piþkinliðin sesi çalýnýyor. 
Film sizi bir sona taþýmýyor. O sonu

belki de, kendimize borçlu olduðumuz
mücadele getirecek...

Film kimseyi haklý
çýkarmýyor, kimseyi de

kahraman yapmýyor.
Sorgulamanýzý bekliyor.

Neden susanýn hep
kadýn olmak zorunda
olduðunu, neden bir

mücadele verilecekse
bunu yapanýn hep 
erkek olduðunu... 

Satýcý bize sesleniyor

Orijinal Adý: The Salesman
Yönetmen / Senarist:
Asghar Farhadi
Oyuncular: Shahab Hosseini,
Taraneh Alidoosti, Babak
Karimi, Mina Sadati...
Tür: Dram
Ülke: Ýran, Fransa

Günseli UÐUR
Dokuz Eylül Üniversitesi

Hastanesi SES Ýþyeri Temsilcisi

D
okuz Eylül Üniversite Hasta-
nesinde çalýþan, Türkiye
Saðlýk Ýþçileri Sendikasý
(Saðlýk-Ýþ) üyesi kadýnlar
sendika bünyesinden  bir ka-

dýn komisyonu oluþturmak için kollarý sý-
vadý. Geçtiðimiz günlerde ilk toplantýlarýný
yapan kadýnlar, çoðu temizlik iþ kolunda
olduðu için öncelikle temizlik personeli-
nin sorunlarýný ve kadýn olarak yaþadýklarý
sorunlarý masaya yatýrdýlar bu toplantýda.

Sorunlarýný ifade etmek için sabýrsýz,
mücadele ve dayanýþma için birlik olmaya
hazýr olan kadýn iþçiler oldukça heyecan-
lýydý. Çok yoruluyorlar, eziliyorlar, hor gö-
rülüyorlar, kendilerini hastane çalýþanlarý
içinde ‘en aþaðýdakiler’ olarak tanýmlýyor-
lardý. 

“Kadýnlarýn örgütlenmesi, bilinçlenme-
si þart” diyen kadýn iþçiler, güçlenmek için
dayanýþmak zorunda olduklarýnýn farkýn-
da. Bu yüzden iþe, okuma yazma bilme-
yenlere eðitim verilmesi ve özel günlerde
ihtiyacý olana destek saðlamak amacýyla
ortak kasa oluþturarak baþlamak istediler. 

Yoksulluktan önce ‘özel hayatlarýnýn ol-
mamasýndan’ yakýnýyor kadýnlar. Evet al-

dýklarý maaþ emeklerinin karþýlýðý deðil,
evet geçinemiyorlar, hep borçlular, hep
kredi çekiyorlar ama diyorlardý ki “En
önemlisi sosyalliðimiz kalmadý...” 

Ekonomik koþullarýn zorlaþmasýyla iyice
eve kapanmaktan þikayetçi olan kadýnlar
mutsuz: “Sosyalleþeceðimiz tek yer dü-
ðünler, ama taký takma korkusuna düðüne
de gidemiyoruz”, “Ýþçiyiz, geliniz, kýz evla-
dýz, anneyiz, eþiz, üstüne ev iþleri... Hiçbi-
rini tam yapamýyoruz, çok yoruluyoruz,
ama mutlu olamýyoruz, çevremizi de mut-
lu edemiyoruz”... 

Haftada altý gün, 07.00-16.00 saatleri
arasýnda çalýþan kadýnlar bir günlük izin-

lerinde de evde çalýþtýklarýndan býrakalým
sosyal hayatý dinlemeye bile zaman bula-
mamaktan yakýnýyorlar. Üstüne bir de
ekonomik kriz var. Ýçlerinden biri, “2020
lira alýyorum, eþim çalýþmýyor, çocuk liseye
gidiyor. Sürekli kredi kartýna yükleniyoruz,
rutubetli evlerde yaþýyoruz. Bir çocuktan
sonrasýný düþünmek bile istemiyoruz, hiç-
bir þey olmasa kreþ sorunu var...”

KADROYA GEÇMEK
SORUNLARI ÇÖZMEDÝ

Hükümetin “müjde” diye duyurduðu
taþerondan kadroya geçen iþçiler, bu ka-
dýnlar. Ama kadroya geçmek sorunlarý

çözmek bir yana iyice artýrmýþ: “Sayýmýz
azaldý, doðal olarak iþ yükümüz çok arttý.
Eleman sayýsý sýkýntýsý çok büyük; birimle-
rimiz sýk sýk deðiþtiriliyor, hafta içi 2 ser-
vis temizlerken hafta sonu 2 katýn temizli-
ði isteniyor, hocalarýn kadýn personel ter-
cih etmesi de bizim iþimizi artýrýyor. Gö-
rev tanýmýmýz dýþýndaki iþleri de yapýyo-
ruz. Polikliniklere hasta olarak gittiðimiz-
de ise personel önceliði kapsamýna alýn-
mýyoruz.” 

Tüm bu zorluklara karþý taleplerini ise
þöyle sýraladýlar: “Ýþ yükü azalsýn, 80 odam
var, her gün 20 paspasý elimle yýkýyorum.
Çamaþýr makinesi yok”, “Hamileyim ama
yerimi deðiþmiyorlar”, “Sendikadaki erkek
iþçiler de anlamýyor halimizden...”

YOÐURT KABINDAN
ATIK KUTUSU!

Bir diðer sorun da þeflerin baský, kayýr-
ma ve ayrýmcýlýk yaparak iþçiyi bölmeleri.
Bir de “Hastanelerde pansuman arabala-
rýnda, hemþire desklerinde artýk yoðurt
kaplarý görürseniz þaþýrmayýn” diye uyarý-
yorlar. Çünkü hastane tasarruf yöntemi
olarak yoðurt kaplarýný atýk kutusu olarak
kullanmayý planlýyormuþ. Kadýn iþçilere
bir iþ daha; yoðurt kabý yýkamak. “Ýþçi sað-
lýðýný riske atan bu uygulamanýn karþýsýn-
da olacaðýz” diyorlar, “Çünkü biz örgütlü
kadýnlarýz.”

Zahide ÇERÝKÇÝ KÝPER
Esenyalý / Ýstanbul

G
önül zenginliði sözü bazý
insanlarýn yüzünde vücut
bulur diye düþünmüþtüm
Leyla’yý mutfakta misafirle-
rine iftar için yemek hazýr-

larken gördüðümde. Sohbetimiz de bu-
nu kanýtlýyordu.

37 yaþýnda, bir çocuk annesi, ev iþçisi
Leyla, evlenmeden önce uzun yýllar tek-
stil iþçiliði yapmýþ. “Çok severek yapma-
dým ama en azýndan maddi olarak özgür-
düm” diyor. Evlenince eþinin düzenli ol-
mayan iþ yaþamý yüzünden biriken borç-
larý, kirayý ve faturalarý ödemek için ara
sýra tekstil iþçiliði yapmýþ. Eþi üç yýl önce
evi terk ettiðinde çocuðu küçük çocuðu-
nu býrakacak yer bulamayýnca gündelik-
çiliðe baþlamak zorunda kaldýðýný söylü-
yor Leyla. 

Ailesinden de destek görmediðini be-
lirterek, Bazen çocuðun eline harçlýk ve-
riyorlar o kadar. Ben de zaten onlarýn
yardýmýný istemem, ne olursa olsun ken-
di ayaklarýmýn üzerinde dururum. Bir de

içleri rahat aslýnda, komþularýmý, ev sa-
hibimi tanýyorlar, güveniyorlar. Yoksa
yalnýz kalmamý kabul etmezlerdi” diye
anlatýyor. 

Aðýrlaþan bu ekonomik koþullarda
kazandýðý paranýn yetip yetmediðini
soruyorum, bir hesap yapýyor hýzlýca;
“Haftada iki gün gittiðim bir ev var
oradan aylýk þeklinde alýyorum, aslýnda
böyle benim zararýma oluyor. Ayda eli-
me 850 TL geçiyor, haftada bir kez bir
binanýn merdivenlerini siliyorum, arada
da çaðýran olursa komþumla birlikte te-
mizliðe gidiyorum. Yani ayda elime top-
lam 1200 TL civarýnda para geçiyor, 600
lira kira, gerisi de belli iþte...”

Sigortasý olup olmadýðýný sorduðumda
ise “Eþimle resmi olarak ayrýlmadýk, eðer
çalýþýyorsa ya da sigortasý varsa onunkin-
den faydalanýyoruz ama çoðu zaman
onun da sigortasý olmuyor zaten” diye
yanýtlýyor. Emeklilik ise hayal bile deðil.
Eski eþinin de arada ondan para istediði-
ni, birkaç sefer verdiðini ama artýk ver-
mediðini anlatýyor. Þiddet görüp görme-
diðini sorunca “Tehdit var” diyor.

Leyla, çalýþtýðý yerlerde karþýlaþtýðý

zorluklarý, yaþadýðý sorunlarý þöyle anlatý-
yor: “Bazen takýntýlý insanlarla karþýlaþý-
yorum, ufak bir kýl düþmüþse ya da baþka
bir þey görürse ‘burasý olmamýþ’ diyor.
Titiz olduklarýndan da deðil, para verdiði
için her iþini sonuna kadar yaptýrýyor. Al-
lah aþkýna ben onun eþinin iç çamaþýrla-
rýný katlamak zorunda mýyým! Bir öðret-
menin evinde çalýþmýþtým bir ara, çok
iyiydi sað olsun, üç ay kadar sigortamýn
bir kýsým parasýný verdi, biraz da üzerine
ben koydum dýþarýdan sigortamý yatýr-
dým. Ýlk zamanlar takýntýlý iþverenler yü-
zünden bu iþi yapamayacaðýmý düþünüp
ayrýlmayý çok istedim, ama olmuyor iþte
çaresizlik... Aç karnýna çalýþtýðým bile ol-
du. Düzenli bir iþim olsun; sigortasý,

haklarý falan olsun çok isterdim. Hiçbir
þey olmazsa belki emeklilik olurdu.”

“Riskli iþ” diyor, ama neyseki þimdi-
ye kadar iþ kazasý geçirmemiþ. Gerçi
kaza yok ama meslek hastalýklarý var;
“Bacaklarým çok aðrýyor, belim tutulu-
yor...” 

Leyla’nýn elleriyle yaptýðý kahveleri-
mizi içerken devletten yardým alýp al-
madýðýný soruyorum. Eþi çalýþmadýðý

dönemlerde belediyeye baþvurmuþ, ayda
150 liralýk market kartý almaya baþlamýþ.
“Sadaka gibi, onunla hangi ihtiyacýmý gö-
rebilirim ki” diyor. 

Ýki yýl önceki bir mitingde konuþan
örgütlü ev iþçisi kadýnlarý hatýrlatýyorum,
bu iþ kolunda da kadýnlarýn örgütlendiði-
ni söylüyorum. “Ben çekingen, kendi ha-
linde biriyim, öyle þeyleri bilmem. Ama
iyi bir þeydir mutlaka” diye konuþuyor. 

31 Mart seçimlerinde Ekrem Ýma-
moðlu’ya oy vermiþ Leyla, devletten bek-
lentilerini ise þöyle sýralýyor: “Devlet ka-
dýnlarý desteklemeli, düzenli iþ saðlama-
lý, ama maalesef bunlar yapýlmýyor. Eko-
nomik sýkýntýlar da önce kadýnlarýn ve
çocuklarýn hayatýný etkiliyor.”

Biz önemliyiz; temizlik olmadan saðlýk olmaz

EV ÝÞÇÝSÝ LEYLA
ANLATIYOR: Sigorta yok, gelecek yok, para yok!
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Müslime KARABATAK

M
ilyon dolarlýk þirketlerin kat
kat, oda oda temizliðini ya-
pýyorlar, saatte 5 dolardan
bile az kazanýyorlar, evleri-
nin kirasýný ödemekte, aile-

lerine bakmakta zorlanýyorlardý. Pahalýla-
þan ve zorlaþan hayat, bir süpürge misali,
çoðu göçmen olan kadýn erkek temizlik
iþçilerini ikinci bir iþte çalýþmaya itiyordu,
ki ay sonunu getirebilsinler. 

Amerikalý temizlik iþçileri 1980’lerde
ücretlerinde düþüþ, sosyal haklarýnda ka-
yýplar yaþamaya baþlamýþtý. Özellikle Rea-
gan döneminin sendika ve iþçi karþýtý poli-
tikalarýndan onlar da nasibini alýyordu.
1983’te Los Angeles’ta bir temizlik iþçisi,
saat ücreti olarak 7 dolar alýrken ve kendi-
si ile ailesi için tam saðlýk sigortasý varken,
1986’da saat ücreti 4,5 dolara indirilmiþ ve
saðlýk sigortasý elinden alýnmýþtý. 

Ellerinde kalan tek haklarý,
eðer üye iseler, sendikalarýydý.
Onu da kaybetmemek ve diðer
haklarýný alabilmek için, ülke ge-
nelinde yayýlan bir ‘Justice for Jani-
tors’ (Temizlik Ýþçilerine Adalet)
kampanyasý baþlattýlar, 1985’te. SE-
IU’nun (Hizmet Ýþçileri Uluslarara-
sý Sendikasý) Pittsburgh’ta baþlattýðý
kampanya iþçilerin lehine sonuçla-
nýnca, ‘Justice for Janitors’ þehir þe-
hir yayýlmaya baþladý. Diðer yereller-
deki sendikal faaliyet de canlanýyor ve
toplusözleþmelerde olumlu adýmlar
atýlýyordu. Özel sektör binalarýndaki te-
mizlik iþçileri de örgütlenmeye baþlamýþtý. 

‘BÝRLEÞEN HALK 
ASLA YENÝLMEZ’ 

Yýllar, birçok þehirdeki temizlik iþçileri-
nin mücadeleleri ve bazý kazanýmlarýyla
ilerlerken, Los Angeles temizlik iþçileri
için tarihe geçecek bir olay yaþanacaktý.
Toplusözleþme haklarýnýn yok sayýlmasýna,
sigorta haklarýnýn gasp edilmesine, ücret-
lerinin düþürülmesine karþý diðer þehir-
lerde olduðu gibi burada da mücadele
ediyordu iþçiler ve bina bina kazaným sað-
lýyorlardý. Þehirdeki en büyük televizyon
ve film þirketlerinin olduðu Century City
gökdelenine gelindiðinde, sendikanýn o
bölgede artýk yüzde 70’lik bir örgütlü gü-
cü vardý. O gökdelenin temizlik iþleri Da-
nimarka kökenli, sendika karþýtý ISS þirke-
tindeydi. Þirketin sendika üyelerini iþten
atmasý, tutuklattýrmasý, yasalarý hiçe say-
masý temizlik iþçilerini iyice kýzdýrmýþtý. 

Ama iþçiler o binada da kazanmaya ka-
rarlýydý. 15 Haziran 1990’da 200 temizlik
iþçisi, yüzü aþan kadýn, erkek, çocuk, yaþlý-
larýn da içinde olduðu destekçi grubuyla

birlikte, Century City binasýnýn önünde
protesto yapacaklardý. Her zaman olduðu
gibi, o gün de sloganlar atacak, sendikal
örgütlenme ve ücret artýþý taleplerini hay-
kýracaklardý. Fakat o gün, Amerikan iþçi
sýnýfý tarihine geçecek bir polis þiddeti ya-
þandý. Eli coplu polisler, göstericileri bina-
ya yaklaþtýrmama emrini almýþtý. Emekle-
rini çalan hýrsýzlar cam gökdelenin üst
katlarýndayken, iþçiler her gün temizliðini
yaptýklarý binanýn giriþine alýnmýyor,
emeklerinin gerçek karþýlýðýný istedikleri

için coplarla darbediliyorlardý. Ailelerine
desteðe gelen yaþlýlar ve çocuklar ile te-
mizlik iþçilerine desteðe gelen halk da
coplanýyor, yerlerde sürükleniyordu. Ey-
lemcilerin saldýrýdan önceki gülücükleri,
esprili sloganlarý, yerini 1973 Þili Darbe-
si’nde direniþ marþý haline gelen “El
pueblo unido, jamás será vencido” (Birle-
þen halk asla yenilmez) sloganýna býrak-
mýþtý... Göçmen iþçiler, geldikleri ülkel-
erdeki mücadelenin deðerlerini de Ameri-
ka’ya taþýyorlardý bir anlamda.

Onlarca kiþi gözaltýna alýndý, onlarcasý
hastaneye kaldýrýldý. Yaralananlarýn arasýn-
da iki hamile kadýn vardý ve biri polis þid-
deti yüzünden çocuðunu düþürdü. Olay-
dan sonra temizlik iþçisi bir kadýn Ýspan-
yolca þöyle diyordu: “Ben bu ülkede yasal
olarak hayatta kalmaya çalýþýyorum. Banka
soymuyorum, uyuþturucu satmýyorum.
Sadece ücretimin artmasýný istiyorum,
hiçbir yasayý çiðnemiyorum. Polis, beni
sanki bir çöpmüþüm gibi sürükledi!”

SÍ, SE PUEDE! 
Polisin uyguladýðý þiddet, önce yetkililer

tarafýndan inkar edildi, göstericilerin sal-
dýrdýðý ve polisin savunmaya geçtiði söy-
lendi. Fakat televizyon kanallarýndan ya-
yýnlanan görüntüler ortaya çýkýnca, toplu-
mun her kesimi temizlik iþçilerine destek
verdi. Polis þiddeti iþçileri yýldýrmadý, halk
olayýn arkasýný býrakmadý, politikacýlar ve
sendikacýlar þirkete yönelik baskýlarýný
sürdürdüler. Amerikadaki Birleþik Tarým
Ýþçilerinin sloganý, artýk temizlik iþçileri-
nin de sloganý haline geldi: “Sí, se pue-
de!” (Evet, yapýlabilir!)

Ve gerçekten de oldu. Ýki sloganýn da
hakkýný teslim etti iþçiler ve onlarý destek-
leyenler. Ve böylece 15 Haziran’ý iþçilere
þiddet uygulanan bir gün olmaktan çýkarýp
kendi zaferlerini hatýrlatan bir gün yaptý-
lar. ISS, sendikayla masaya oturmak zo-
runda kaldý. Kampanyalar, yýllar içinde
farklý iþyerlerinde devam etti. Bugün de
‘Fight for 15$’ ve ‘Raise America’ adlý as-
gari ücret kampanyalarý devam ediyor. 

Not: Ken Loach’un yönetmenliðini yap-
týðý Bread and Roses (Ekmek ve Güller)
filmi, Los Angeles’daki temizlik iþçilerinin
mücadelesini konu alýr. 

Kaynak: https://www.labor.uc-
la.edu/what-we-do/research-tools/cam-

paigns-and-research/justice-for-janitors/
Justice for Janitors. UCLA Labor Center.

Temizlik Ýþçilerine Adalet!

AMERÝKA’da temizlik iþçilerinin Justice for Janitors (Temizlik Ýþ-
çilerine Adalet) mücadelesinden etkilenen baþka ülkelerdeki te-
mizlik iþçileri de sendikalarýyla birlikte bu tür kampanyalar düzen-
ledi. Ýngiltere’de Justice for Cleaners (Temizlik Ýþçilerine Adalet),
Avustralya’da Clean Start: Fair Deal for Cleaners (Temiz Baþlangýç:
Temizlik Ýþçileri için Adil Anlaþma), Almanya’da Ich putze
Deutschland (Almanya’yý Temizliyorum) gibi... Uluslararasý Hiz-
met Sektörleri Sendikasý UNIGlobal’ýn dünyadaki üye sendikala-
rýnca 15 Haziran, Temizlik ve Güvenlik Ýþçilerine Adalet Günü ola-
rak kutlanýyor. Bu günün simgesi ise sarý temizlik eldiveni.

15 HAZÝRAN; ULUSLARARASI TEMÝZLÝK 
VE GÜVENLÝK ÝÞÇÝLERÝNE ADALET GÜNÜ

Ýki sloganýn da hakkýný
teslim etti iþçiler ve
onlarý destekleyenler. 
Böylece 15 Haziran’ý 
iþçilere þiddet 
uygulanan bir gün 
olmaktan çýkarýp kendi
zaferlerini hatýrlatan 
bir gün yaptýlar. 

Uzm. Dr. Sanem BÝLGÝLÝ

M
is gibi yaz... Kýþ boyunca
eve ve iþe hapsolan bu-
runlarý hiç deðilse hafta
sonlarý þöyle güzel koku-
lu ormanlara, daðlara,

bayýrlara, deniz kenarlarýna çýkarma
vakti. Fakat o da ne! Yoksa siz de sade-
ce kötü kokular mý alýyorsunuz? 

Normaldir; ne de olsa memlekette
kirletilmemiþ yer kalmadý. 

Ama ya, bir tek siz hiç koku almýyor-
sanýz? “Ayy ne biçim kokuyor” cümlesi
bir tek sizden çýkmýyorsa? Taze ekme-
ðin, piþen güzel bir yemeðin, bahçede
dal veren gülün, çocuklar yýkanýnca ka-
falarýndan yükselen buðunun o güzel
kokusunu duyamýyorsanýz? Bu sadece
“duyarsýzlýk” deðil de bir hastalýksa? 
TAT DUYUSUYLA
ORTAK ÇALIÞIR

Ýnsanýn milyonlarca yýllýk evrimi için-
de iþlevini diðer canlýlara göre daha az
muhafaza ettiði duyusudur; koku. Doku-
narak hissedemeyeceðimiz, karanlýkta
görmemizin mümkün olmadýðý ve duya-
mayacaðýmýz pek çok þeyi kimyasal re-
septörler aracýlýðý ile ayýrýp tespit edebil-
me becerisidir. 

Koklama becerisi oldukça deðiþken.
Bakýn bir örnek; insanda 350 koku resep-
törü varken bu sayý farelerde 1300, kedi-
köpeklerde ise 22 milyon reseptör kadar-
dýr. Bazý hayvanlar için hayati öneme sa-

hip olsa da koku duyusunun,
bizi zehirleyici bir takým kö-
tü gazlardan korumak veya
hoþ bir parfüm kokusu ya
da taze ekmek kokusunun
bize hissettirdiði hoþ duygu
dýþýnda bir faydasý yoktur. 

Tat ve koku duyusu ortak
çalýþýr ve beyinde de ayný
merkezden kontrol edilir.
Koku duyusu bozukluðunda
ya da hiç koku duyusu olmama
(anosmia) durumlarýnda tat al-
ma duyusu da bozulmuþ olur.

Ýmdat koku
alamýyorum
Ýmdat koku
alamýyorum
Ýmdat koku
alamýyorum
Ýmdat koku
alamýyorum
Ýmdat koku
alamýyorum

HÝÇ KOKU ALAMAYANLARIN
HASTALIÐI: ANOSMÝ

Total koku duyusu kaybý demek olan anosmi, yaþam kalite-
sini etkileyen ciddi bir sorun. Nasýl ki bir kör göremiyor, bir
saðýr duyamýyorsa, bir anosmi de koku alamaz. Bu yüzden

tatma duyusu da yeterince iþlevini yerine getiremez. Ba-
zen doðuþtan hiç koku alamama ile kendini gösteren bir
hastalýktýr. Hiçbir kokuyu hiç duyamadýðý için kiþi böyle
bir hastalýða sahip olduðunu bile bilemez. Dünya Anos-

mi Vakfý, anosmik kiþilere evlerinde gazla çalýþan hiç-
bir þey kullanmamalarýný ve yangýna karþý çoklu

alarm sistemÝ kurmalarýný önerir. 

SÝGARA KOKU
DUYUSUNU AZALTIYOR

Bazý tehlikeli zehirli maddeler koku
reseptörü harabiyeti yaratarak kalýcý
koku duyusu kaybýna neden olabilir.
Mesela uzun süre sigara içenlerde
olfaktor sinir reseptör duyarsýzlýðý geliþir
ve koku duyusu azalýr. 

Yaþ ile birlikte koku duyusunun
azaldýðý, eþik yaþýn 60 yaþ civarýnda
olduðunu söyleyebiliriz. 

Psikiyatrik hastalarda genellikle
kokuyu ters algýlama (parosmi) veya
olmayan kokuyu algýlama (fantosmi)
görülmektedir. Psikozlarda, depressif
hastalýklarda, konfüzyonel durumlarda
koku yakýnmalarý olabilir. Þizofreni,
depresyon, histeri gibi hastalýklarda koku
alma bozukluklarý görülebilir.

Zararsýz gibi görünen burun açýcý
damlalar çok uzun süre kullanýldýklarýnda
koku duyusunun azalmasýna yol açabilir. 

Toksik madde ve dumanlara baðlý
olarak geliþen koku kayýplarý da vardýr.
Bazý kanser tedavi ilaçlarý ve radyoterapi
de koku kaybý yapabilir. Bazý beyin
tümörleri, hipofiz tümörleri, beyin
anevrizmalarý gibi kafa içi hadiseleri koku
kaybý ile kendilerini gösterebilir.

Koku kaybý olan hastalarýn yüzde
73’ü yemek piþirme konusunda zorluk,

yüzde 68’i ruh
hallerinde olumsuz
yönde deðiþiklikler,
yüzde 56’sý
iþtahlarýnda azalma,
yüzde 41’i kendi
kokusunu
alamamaktan, yüzde
30’u yemeði sürekli
yakmaktan þikâyetçi.  

Koku kaybý
yaþayan kadýnlar bu
durumdaki
erkeklerden daha
fazla þikâyetçi
oluyor. 

EEDDÝÝNNSSEELL koku duyusu kaybý durumlarý ise
burun içinde týkayýcý sorunlar (et büyümesi,
burun kemiði yamukluðu ya da alerjik ödem
gibi), enfeksiyon ve kafa travmalarý sayýlabilir.
Üst solunum yollarý enfeksiyonlarý çok sýk, ge-
çici tipte koku duyusu kaybý yaratýrken, bazen
çok ufak kafa travmalarý sonrasý bile koku du-
yusu kaybý gözlenebilir. Eriþkinde bu sýklýk
yüzde 5-10 iken, çocuklarda travmaya baðlý
koku duyusu kaybý yüzde 1 oranda görülür.
Travmadan sonraki 3 ayda iyileþme yüzde 75
oranýnda geri dönüþle son bulur. 24 saatten
fazla bilinç kapalýlýðý söz konusu ise koku du-
yusu kaybý kalýcý olabilir. 

Tedavi altta yatan etkenin tespiti ve or-
tadan kaldýrýlmasýný içerir. Burun içi týkayý-
cý sorunlarýn gerekirse cerrahi yolla temiz-
lenmesi, üst solunum yolu enfeksiyonu
sonrasý geliþen koku duyusu kaybýnýn 3-5
gün sonra kendiliðinden geri gelmesi ve
travma sonrasý sinir hasarýnýn uzun süreli
tedavisi sonrasý düzelmesi tedavi seçenek-
lerimizi oluþturur. 

A ve B vitaminleri ile çinko takviyesinin ya-
pýlmasý, gereksiz ilaçlarýn kesilmesi ve tiroid
fonksiyonlarýnýn normale getirilmesinin koku
duyusu azalmasýný tedavide umut verici oldu-
ðu söylenebilir.

ENFEKSÝYONLAR, KAFA TRAVMALARI
KOKU DUYUSUNDA KAYBA YOL AÇABÝLÝR

FISTIK EZMESÝ, MENTOL VE SABUN

KOKUSU ALAMIYORSANIZ DÝKKAT!

ABD’deki Florida Üniversitesi McKnight Beyin Enstitüsü Koku ve Tat Mer-

kezi’ndeki araþtýrmacýlar; Alzheimer hastalýðýnýn erken dönemlerinde in-

sanlarýn sol burun deliðinden koku alamamasýný, hastalýðýn erken teþhisi

için bir gösterge olduðunu ortaya koydular. Fýstýk ezmesi, mentol ve sabun

kokusu Alzheimer hastasý kiþilere 20 santim mesafeden koklatýlmýþ ve teþ-

hisli Alzheimer hastalarýnýn, bu kokularý duymadýklarý tespit edilmiþ! Koku

duyusunda azalma ya da kayýp, Alzheimer’ýn erken belirtileri arasýnda ilk

sýrada yer alýyor.

!!!!!
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K
adýn cinayeti ya da kadýna
yönelik þiddet haberleri
paylaþýmlarý ile dolu sosyal
medya hesaplarý. Sosyal
medya üzerinden yürütü-

len kampanyalar, yardým çýðlýklarý en
çok kadýnlardan geliyor. Tek baþýna baþ
edemeyeceðini bilenler, yargý ile uðraþ-
maktan yorgun düþenler, tek baþýna
adaletin saðlanamayacaðýnýn farkýnda
olanlarýn dayanýþma çaðrýlarý dolduruyor
sosyal medya aðlarýný. 

En çok kadýnlar biliyor galiba bu ül-
kede adaletin nasýl bir þey olduðunu.
Þiddete uðradýðýnda korkusuz, çekince-
siz, sakince adli mercilere gidebileceði-
ni söyleyen kaç kadýn vardýr acaba? 

Yargýlanmayacaðýný, suçlanmayacaðý-
ný, barýþtýrýlma baskýsý yaþamayacaðýný,
þikayetini yapýp kendi yaralarýný sarmaya
çalýþýrken adaletin týkýr týkýr iþleyeceðini
düþünen var mý aranýzda? Ya da kadýn
cinayeti davalarýnda, çocuk istismarcýla-
rýnýn dosyalarýnda failin gereken cezayý
alacaðýna olan güvenimiz ne kadar? 

Bu sorularýn yanýtlarý sanýrým bu ül-
kede yaþayan bütün kadýnlar için ayný.
Güvenmediðimiz bir adalet mekaniz-
masý karþýmýzdaki. 

KADINLARIN YARGI ÝLE 
ÝMTÝHANI

Kadýnlarýn yargý ile imtihanýnýn uzun
bir tarihi var aslýnda. Son 10 yýldýr da ka-
dýn hareketinin temel gündemlerinden
biri olduðunu söyleyebiliriz. Zira 17 yýllýk
AKP iktidarýnýn en somut verilerinden bi-
ri kadýnlarýn uðradýðý þiddetin sistematik
olarak artmýþ olduðu gerçeðidir. Arada ya-
pýlmýþ olan olumlu diyebileceðimiz yasal
düzenlemeler,
inanýlmaz bi-
çimde artan
þiddete iliþ-
kin önlem
alýyormuþ
gibi yapma
ihtiyacýndan
doðmuþ ol-
sa da,

siyasal iktidar toplumsal hayatýn her ala-
nýnda kadýna eþitsiz uygulamalarý ýsrarla
sürdürerek, kaðýt üzerinde kadýnlar lehine
olan yasalarý bile uygulamayan bir yargý
sistemini güçlendirdi.

Erkek egemenliði, adaleti erkekler
üzerinden gören ve kurgulayan bakýþ
açýsý sistemin esasý olunca, kadýnlar için
hukuk artýk hiç iþlemiyor. Þimdi bir de
yasal haklara yönelik kapsamlý saldýrýla-
rýn sürdürüldüðü bir dönemin içindeyiz
üstelik. Ýmzalandýðý için gurur duyulan
Ýstanbul Sözleþmesinin, 6284 Sayýlý ko-
ruma tedbirlerini saðlayan yasanýn, na-
faka hakkýnýn, boþanmada arabuluculu-
ðun tartýþýldýðý günlerdeyiz. Velhasýl
adaletin daha da zorlaþacaðý günlerin
iþaretleri bunlar bir yandan. 

MÜTEVAZI OLANAKLAR 
MUAZZAM DAYANIÞMA

Kadýnlarýn yargýyla imtihanýna geri

dönersek... Þule Çet dosyasý, baþlý baþýna
sosyal medya kampanyasý sayesinde açýl-
mýþ bir dava olarak kayýtlara geçecek gibi
görünüyor. Þule’nin ölümünün ardýndan
dosyaya intihar gibi bakýlýp þüphelilerinin
serbest býrakýlmasý üzerine arkadaþlarý
ve ailesinin baþlattýðý kampanya, soruþ-
turmanýn seyrini tamamen deðiþtirdi.
Dosya Ankara Cumhuriyet Baþsavcýlýðý
tarafýndan yeniden incelendi, þüphelile-
rinin ifadesi yeniden alýndý, ve tutuklan-
dýlar sürecin sonunda. Arkasýndan soruþ-
turma hýzlýca sonuçlandý, dava açýldý ve
yargýlama süreci baþladý. 20 Mayýs’ta
ikinci duruþmasý görüldü Þule Çet dava-
sýnýn, sanýklar halen tutuklu.

Özetlemeye çalýþtýðým süreç olma-
saydý þurasý çok açýk ki dosya intihar
olarak kapanacak, kimse tutuklanmaya-
cak ve Þule Çet adýný hiç kimse duyma-
yacaktý. Bir düþünelim ülkenin dört bir
yanýnda ne çok böyle olay vardýr, kayýt-
larda intihar diye yer alan ne çok kadýn
cinayeti bu þekilde kapatýlmýþtýr, yargý
eliyle. 

Kadýnlarýn mütevazý olanaklarý ile
gerçekleþtirdikleri muazzam dayanýþma
ile çalýþtýrmaya çalýþtýklarý bir yargý sis-
temi iþte karþýmýzdaki. Bunu öyle iyi bili-
yor ki Þule’nin arkadaþlarý ikinci duruþ-
mada da davanýn peþini býrakmayacakla-
rýný gösterdiler. Duruþma salonu kadýn-
larý almadý, salonun önü dahi týka basa
kadýnlarla doluydu. Ýþin ucunu bir býrak-
salar sanýklarýn tahliye edileceðini bili-
yorlar çünkü. O yüzden bir davanýn ba-
þýndan sonuna kadar takip etmek gibi
zorlu bir görev kadýnlarýn yürütmeye ça-
lýþtýðý. 
DAYANIÞMA
CESARET VERÝYOR

Oysa böyle mi olmalý? Bir ülkede be-
lirlenmiþ yasalar var ise o yasalarýn her-
kes için uygulanmasýný beklemek gerek-
mez mi? Hatta kadýnlar ölürken yetersiz
kalan yasal düzenlemeleri geliþtirmeye

çalýþmak zorunlu olmaz mý? Baþýnýza
bir þey geldiðinde adalete güvenebilece-
ðini bilmekten daha rahatlatýcý ne olabi-
lir ki? Bu ülke böyle deðil iþte, uzun za-
mandan beri hem de.

Kadýnlarýn bu büyük mücadelesi ina-
nýlmaz iþe yarýyor. Bütün bu erkek yargý
sistemine raðmen yaþadýklarýný paylaþ-
masýna, þikayetçi almalarýna, sessiz kal-
mamalarýna yarýyor. Ama her bir kadýn
‘Evet beni yargýlayacaklar, evet beni suç-
layacaklar, ama mücadele edeceðim’ du-
ygusuyla giriþiyor bu sürece. Kah bir ar-
kadaþýndan destek görüyor, kah güven-
diði kadýn avukatlarla yol yürüyor, kah
sendikasýndan güç alýyor, kah bir kadýn
derneðine baþvuruyor... Bir þeyler yapý-
yor sonuçta.

KÝMÝN YARGISI DAHA ADÝL 
Elbette henüz bu dayanýþmanýn ulaþ-

ma þansý olmayan kadýnlarýn sayýsý çok
fazla. Nevin Yýldýrým’ýn yaþadýklarý tam
da bunun somut örneði. Isparta Yal-
vaç’ýn bir köyünde yýllarca süren tecavü-
ze karþý bir þey yapabilme olanaðý olma-
dý Nevin’in. O küçücük köyde herkesin
bildiði ama ses çýkarmadýðý, hatta Ne-
vin’i suçladýðý süreç, en son Nevin’in te-
cavüzcüyü öldürmesi ile sonuçlandý.
Oysa Nevin’in bunlarý hiç yaþamamýþ ol-
masý gerekirdi, yaþamýþ ise köydekilerin
Nevin’in yanýnda olmasý, þikayetçi olma-
sý için yüreklendirmesi gerekirdi. Ne-
vin’de “Giderim þikayetçi olurum, adam
cezasýný alýr, ben de hayatýma devam
ederim” gibi bir düþünce, adalete ina-
nabileceðine dair bir duygu olsa her þey
çok farklý olurdu.

Ama olmadý; adalet kadýnlara ulaþmý-
yor çünkü. Adaletin sonraki hesaplaþ-
masý ise çok sert oldu Nevin’le. Yargýtay
kararý geçtiðimiz günlerde açýklandý.
Meþru müdafaayý, haksýz tahriki býra-
kýn, iyi hal indirimi bile verilmedi Ne-
vin’e. Hani þu nerdeyse bütün kadýn ci-
nayeti davalarýnda erkeklere uygulanan
meþhur indirim! Nevin’i öncesinde ko-
rumayan yargý, sonrasýnda da ölen erke-
ðin, hatta bütün erkeklerin “hakkýný”
korumayý seçti.

GERÇEK ADALET ÝÇÝN 
Sonuçta yargýya deðil ama birbirimi-

ze güvenmeyi öðretiyor bu süreç bize.
Erkek egemenliðine karþý yürüttüðü-
müz mücadelenin bir parçasý olarak
yargý ile de mücadele ediyoruz. Yargý di-
reniyor evet, çünkü siyasal iktidardan
besleniyor; kadýnlarýn eþit olmadýðýný
söyleyen mevcut sistemin çok önemli
bir parçasý sonuçta. 

Ama kadýnlar da mücadele ediyor iþ-
te. Siyasal iktidar aradan yýllar geçtikten,
köprüler altýndan çok sular aktýktan
sonra bile kadýn düþmaný olarak anýlma-
ya devam edecek, orasý kesin. Kadýnla-
rýn mücadelesi, yürüttükleri dayanýþma
ise bundan sonrasýna býraktýklarý ile de-
vam edecek. Eþitliðin olduðu gerçek
adalete geriþinceye kadar...

Kadýnlarýn mütevazi olanaklarý
ile gerçekleþtirdikleri muazzam
dayanýþma ile çalýþtýrmaya

çalýþtýklarý bir yargý sistemi
karþýmýzdaki.
Bunu öyle iyi
biliyor ki
Þule’nin
arkadaþlarý ikin-
ci duruþmada
da davanýn
peþini býrak-
mayacaklarýný
gösterdiler.

PEÞÝNÝ BIRAKMA!
Nevruz MERSÝN

Esenyalý / Ýstanbul

H
er gün camlardaki yazý-
lar deðiþiyor, kaldýrýmlar
boyanýyor, tüm aksesu-
arlar her sabah dýþarý çý-
kartýlýyor, akþam ise top-

lanýp kapanmamak için direniyor,
çünkü onun kendini dinleyebildiði
tek dayanaðý bu sanat evi.

“Mücadeleci ve azimli duruþun as-
lýnda adýmdan geldiðini düþünüyo-
rum” diyor Fethiye ve baþlýyor hikaye-
sini anlatmaya: “1974 mayýsýnda Bit-
lis’in Tatvan ilçesinde, babam tiyatro
sahnesinde Fatih Sultan Mehmet rolü-
nü oynarken dünyaya gelmiþim. Adýmý
da babamýn o günkü sahnesinden al-
mýþým. Fatih takamamýþlar, yakýn ol-
sun diye Fethiye demiþ amcalarým. Ai-
lemin ilk çocuðuyum. Zayýf bir bün-
yem olduðunu söylüyor büyükler, hatta
yaþayabileceðime ihtimal bile verme-
miþler. Ama kolay kolay pes eden biri
deðilim, tutunmuþum iþte yaþama.”

Annesi, erkek çocuk sevdasý yüzün-
den dört çocuk daha dünyaya getiriyor
ama hiçbiri yaþama tutunamýyor. Bir
kýz kardeþi oluyor, bu kez de annesi
“Ben erkek çocuk doðuramýyorum,
nasýl olsa bu da ölecek” gibi þeyler dü-
þünmeye baþlýyor, kendisi ve 6 aylýk kýz
kardeþini babasýna býrakýp evi terk edi-
yor. O günden sonra deðiþen hayatlarý-
ný þöyle anlatýyor: “Annemin bana ve-
remediði anneliði ben kardeþime ya-
þatmaya çalýþtým. Ama 9 yaþýndaydým,
hiçbir þeyin farkýnda bile deðildim...”

Babaannesi ve halasýyla yaþamaya
baþlayan Fethiye’ye, babasýnýn mesleði
gereði sürekli göç eder halde olmasý,
bir de küçük kardeþinin sorumluluðu
aðýr geliyor. Halasý da evlenince kalý-
yorlar bir baþlarýna. Babasý baþkasýyla
evleniyor: “12 yaþýnda bir kýz çocuðu
hevesiyle babamýn niþan yüzüklerini
kendi ellerimle taktým, bize anne ola-
cak diye düþündüm” diyor.

BÜTÜN HAYATIMI 
DEÐÝÞTÝRDÝLER

Fethiye, çocukluðunda yaþadýðý ve
tüm hayatýný etkileyen bir olayý þu söz-
lerle anlatýyor: “1991 yýlýnda Adýya-
man’dayýz, ortaokuldayým. Babamýn
esas mesleði Din Kültürü Öðretmenli-
ði ama o zamanýn þartlarý yüzünden
mesleðini yapamadýðý için bir yem fab-
rikasýnda müdür olarak çalýþýyor. Evler
þehirden uzak, sadece bir sabah bir
akþam servis var, o da iþçi servisi. Tek
öðrenci benim. Saatlerim uymamasýna
raðmen okuyabilmek için o iþçi servi-
siyle þehre gidip geliyorum. Servis þo-
förü Mehmet amca benim o araca bin-

memden hep rahatsýz. Sebebini bilmi-
yorum ama istemediði gözlerinden
okunuyordu. Bir gün koþarak duraða
gelip aracýn kapýsýný tam açarken ani-
den arabayý sürmeye baþladý ve bunu
birkaç kez tekrarlayýp bir türlü binme-
me fýrsat vermedi. Ben de sinirlendim,
hakaret ettim. Annemden sonra haya-
týmýn ikinci dönüm noktasýnýn bu olay
olacaðýný o zaman bilemiyordum. Olay
fabrika müdürüne, oradan da babama
kadar gitti. Babam anlatmama fýrsat
dahi vermeden beni okuldan aldý ve
kurtuluþum olarak gördüðüm eðitim
hayatým o gün son buldu. Buna daya-
namadým ve iki kez intihara teþebbüs
ettim, birinde babaannem fark etti, di-
ðerinde ise deðer mi diye düþünüp
vazgeçtim. Bunu þimdiye kadar kimse-
ye de anlatmadým.”

KOCAMI ÖLDÜRDÜLER
ELÝME PARA SAYDILAR

Babasýnýn çalýþtýðý fabrika kapanýn-
ca bu kez de Gebze’ye taþýnýyorlar.
Fethiye artýk 18 yaþýnda ve burada ba-
basýnýn tüm engellemelerine karþý sev-
diði adamla evleniyor. Eþiyle geçirdiði
zamanlardan bahsederken gözündeki
sevgiyi ve özlemi görmemek mümkün
deðil. 23 yaþýnda anne oluyor. Evlilikle-
rinin beþinci yýlýnda eþi, yeni baþladýðý
iþyerinde alýnmayan önlemler nedeniy-

le asansör boþluðuna düþüp iþ cinaye-
tine kurban gidiyor. Buradan sonra
Fethiye için her þey yeninden baþlýyor.
Fethiye yaþamýnýn devamýný þöyle anla-
týyor: “Cenaze, taziye iþleri bittikten
sonra ne yapacaðýmý bilemedim. Ku-
caðýmda 2 yaþýnda oðlumla kalmýþtým.
Babam, ‘oðlunu býrak öyle gel’ dedi.
Kaynanamlar da ‘Gidersen çocuðu bý-
rak öyle git’ diyordu. Anneyim ben, na-
sýl evladýmý býrakabilirim! Oðlum za-
ten babasýz kaldý, bir de annesiz nasýl
býrakýrým. Annesizliðin ne demek ol-
duðunu en iyi ben bilirim…”

Kocasýnýn ölümü nedeniyle iþyerin-
den aldýðý tazminata eþinin kardeþleri
el koyup her gün  ‘vereceðiz’ diye oya-
lýyorlar. Fethiye, oðlunu kaybetmemek
için 19 yýldýr ölmüþ eþinin ailesinin ya-
nýnda zoraki de olsa yaþamaya çalýþý-
yor. Bu süreçte baský yüzünden çeþitli
hastalýklar geçiriyor, bir keresinde mi-
de kanamasý geçirip ölümün eþiðinden
döndüðünü anlatýyor. Yine yaþadýðý or-
tam nedeniyle, psikolojik tedavi görüp
çocuðu için ayakta kalýyor. Yaþadýðý
zorluklarý þöyle dile getiriyor: “Kadýn
olmak zor, bunu biliyordum, öðretmiþ-
lerdi bana küçücükken. Ama dul bir
kadýn olmak daha zormuþ bunu da öð-
rettiler. Ýþ kazasýna kurban giden eþi-
min tazminatýný elime saydýlar. Kendi-
me ait bir hesabým yok tabii o zaman-

lar. Zoruma gitti, sonuçta kocamý al-
mýþlardý benden onun yerine bir mik-
tar para vermiþlerdi. Ama yine de oð-
lumun tek güvencesiydi o, sonra borç
diye aldý kayýnlarým onu da.”

ÝLK KEZ YALNIZ 
ÇIKTIM DIÞARI

Fethiye önce eþinin ailesiyle anlaþý-
yor ve Esenyalý’ya taþýnýp karþýlýklý iki
daire tutuyorlar. Ama daha taþýnmadan
yine bir þekilde oyuna getiriyorlar Fet-
hiye’yi ve ayný evde yaþamaya baþlýyor-
lar. Yeni evdeki zorlu yaþamýný ise þöy-
le anlatýyor: “7 yýl boyunca tutsaktým
resmen, yalnýz baþýma sokaða dahi çý-
kamayan, yanýmda refakatçi olmadan
oðlumun veli toplantýsýna dahi gide-
meyen bir kadýndým. Bir kere isyan
edip ‘yeter artýk ne yapmam gerektiði-
mi biliyorum’ dedikten sonra oðlumun
veli toplantýsýna tek baþýma gidebil-
miþtim. O anýn verdiði sevinci nasýl
anlatabilirim bilmiyorum. Kýrmam ge-
rekiyordu artýk zincirlerimi, her þeyimi
almýþlardý benden; ilk önce annemi,
sonra eðitimimi, eþimi, tüm gençliði-
mi götürmüþtü zaman. Oðlumu almak
istediler her þeyi verdim ama onu ve-
remezdim. Artýk bir þeyler yapmam
gerekiyordu kendim için. Zincirlerimi
kýrmaya ve kendim için bir þeyler yap-
maya karar vererek baþladým boya yap-
maya. Bu benim yeni hayatýmdý ve
kendim için yaþayacaktým bu hayatý.”

‘KENDÝME AÝT BÝR YER
BURASI...’

Onunla tanýþtýðýmýz bu þirin, bu-
ram buram emek ve sanat kokan ahþap
boyama atölyesini nasýl açtýðýný anlat-
maya baþlýyor sonra: “Çeþitli kurslara
katýldým, yine ailenin tüm baskýlarýna
raðmen kursu tamamlayýp eþimin
emekli maaþý ve borçlarla burayý çok
büyük umutlarla açtým. Bir þeyler yap-
mam gerekiyordu ve yaptým, hayat bul-
dum burada. Bütün umudumu baðla-
mýþtým buraya. Fakat beklediðim gibi
olmadý gene, ülkenin ekonomik ve si-
yasi durumu beni de vurdu maalesef.
Kapatmamak için direniyorum ama
yapamýyorum, ekonomim buna uygun
deðil. Ekonomik kriz bir yandan, sana-
ta ve sanatçýya gösterilen tavýr ve top-
lumda yarattýðý algý bir taraftan üzeri-
me üzerime geliyor. Kiramý bile çýka-
ramýyorum çoðu zaman, özel ders ve-
reyim diyorum talep yok... Ama olsun
iyi hissediyorum burada; kendime ait
bir yer burasý, yaþam alaným, emeðim.
Kapatmamak için direneceðim, hayal-
lerimi tekrar tekrar gömmek zorunda
kalmamak için direnip kapatmayaca-
ðým dükkanýmý. Ne kadar dayanabili-
rim bilmiyorum...”

Fethiye emeðiyle yeniden hayat buldu

Fethiye, 
küçük yaþta
annesini
kaybetti,
eðitim 
hayatý 
sona erdi,
eþini iþ 
cinayetinde
kaybetti...
Ama 
her þeye
karþý 
yeniden
ayaklarýnýn
üzerinde
durmayý
baþardý. 
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Açelya, Gökay, Koray ÞENGÜL

M
erhaba,
Öncelikle size kendimizi
tanýtalým. Biz geçim derdi
ile büyümüþ, daha küçük
yaþlarda 6 kardeþine baka-

bilmek için ayakkabý fabrikalarýnda uzun
yýllar çalýþarak kardeþlerini okutmuþ Fat-
ma Þengül’ün üç evladýyýz.

Annemiz, 19 yaþýnda evlendi, 20 yaþýn-
da Koray’ý, 21 yaþýnda Gökay’ý, 25 yaþýnda
da hayalini kurduðu kýz çocuðu Açelya’yý
kucaðýna aldý. Daha 30’una basmadan
eþini, yani babamýz Ülgen Þengül’ü trafik
kazasýnda kaybetti. Bizi kimseye muhtaç
etmemek için iki iþte birden çalýþan an-
nemiz, 2013’te meme kanserine yakalan-
dý. Uzun bir tedavi süreci sonrasý bu sa-
vaþý da güler yüzüyle, yaþam sevinciyle
kazandý.

Emekli olduktan sonra da hayatýn zor-
luklarýyla karþýlaþan annemiz, son olarak
özel bir bankanýn emekliler lokalinde
çaycýlýk yapýyordu. Son 6 aydýr ayný iþye-
rinde çalýþan katili Zeynel Akbaþ ile arala-
rýnda tartýþmalar yaþanýyordu. Zeynel Ak-
baþ’ýn kendini kovdurup tazminat alabil-
mek için çalýþmadýðýný, o çalýþmadýðý için
de iþ yükünün kendi üzerine bindiðini
anlatýyordu annem. “Sen çalýþmadýðýn
için iþ yükün bana biniyor, kendi iþini
kendin yap” diye karþý çýkýnca annem,
Zeynel Akbaþ kinlenip, ruhsatsýz silah te-
min edip, kapýmýzýn önünde pusu kura-
rak evden çýkmasýný bekleyip, annemize 4
kurþun sýkarak onun hayat dolu gülüþünü
bizlerden çaldý. Katil, annemi öldürdük-

ten sonra hem mahallenin linç giriþimin-
den kurtulabilmek için hem de “iyi hal”
indirimi alabilmek için kendini koltuk al-
týndan yaraladý.

Annemiz gibi, hayata güler yüzlü davra-
nan, evlatlarýnýn mutluðu için kendi mut-
luluðunu ikinci plana iten bir kadýn cina-
yete kurban gitti! Birçok kadýn/çocuk teca-
vüze uðrayýp öldürülüyor veya hayatlarý
boyunca psikolojik ve fiziki þiddete maruz
býrakýlýyor, susturuluyor!

BAÞKA KADINLAR ÖLMESÝN
DÝYE SAVAÞIYORUZ

Katilin annemizi bizden almasýndan
itibaren yaþadýðýmýz en aðýr duygu ise piþ-
manlýk. Onunla daha fazla zaman geçire-
bilir, annemizi daha mutlu edebilirdik.
Ölümünün ardýndan hepimiz derin bir

travma yaþadýk. 35 yýl mutlu yaþadýðýmýz
baba yadigarý evimizden taþýnmak zorunda
kaldýk. Çünkü kapýdan her çýktýðýmýzda
annemizi yerde kanlar içinde gördüðümüz
aný tekrar tekrar yaþamaya katlanamýyor-
duk. Þimdi bilmediðimiz bir mahalle, alý-
þýk olmadýðýmýz bir ortamda 5 kiþi bir ev-
de birbirimize kenetleniyoruz; Koray, eþi
Yasemin, çocuklarý Arýn, Gökay Açelya. 

O katil annemizin hayallerini çaldý. An-
nemizin tek dileði, evlatlarýnýn mutluluðu-
nu görmek, torununu büyütüp, beraber
parklarda gezmekti. Biz evlatlarý olarak
bundan sonra ona layýk olarak, bir arada,
omuz omuza yaþamaya çalýþacaðýz. Dýþarý-
dan bakýldýðýnda “Helal olsun Fatma’nýn
evlatlarýna” denilmesini saðlayacaðýz. Bi-
zim yaþadýklarýmýzý baþkalarý da yaþamasýn
diye savaþacaðýz.

Þu sýralar dava süreci devam ediyor.
Türkiye’de bu tür davalar çok uzun zaman
alýyormuþ. Annemizin ölümünün üzerin-
den neredeyse 60 gün geçti, ama daha da-
vanýn tarihi bile belli deðil. Katilin en aðýr
cezayý almasýný istiyoruz, belki böylece yü-
reðimiz bir nebze olsun rahatlar.

EN ÖNEMLÝSÝ 
DAYANIÞMAYMIÞ

Annemizin vefatýndan sonra kadýn der-
neklerinin önemini daha çok anladýk. Acýyý
hafifletme konusunda en önemli þey daya-
nýþmaymýþ. Bu gibi dayanýþmalar travma
yaþayan insanlar için en önemli psikolojik
destek oluyor. Dayanýþma derneklerini ku-
ran, destekleyen, çalýþmalar yapan ve bizi
hiç yalnýz býrakmayan tüm kadýnlara çok
teþekkür ediyoruz.

Kadýnlar susmayýn! Yaþadýðýnýz þiddeti
yüksek sesle söyleyin. Þikayet edin!
BÝR ÇAÐRIMIZ VAR

Son söz olarak sizlerden ricamýz þu;
Biz baðýrýyoruz, bizimle beraber baðýrýn,
baðýrýn ki sesimizi herkese duyuralým! An-
nemiz için sosyal medya üzerinden kurdu-
ðumuz @fatmaninsesi sayfalarýný takip
edin, sosyal medyadan kamuoyu baskýsý
yaratýp bu caninin cezalandýrýlmasý için
bize yardýmcý olun. Dava günü adliyenin
avlusunu hýnca hýnç doldurup hep bir
aðýzdan baðýralým; Fatma Þengül için ada-
let! Kadýn cinayetlerini durduracaðýz! 

Bugün bizim baþýmýza gelen yarýn si-
zin, kardeþinizin veya evladýnýzýz baþýna da
gelebilir. Bunlar yaþanmasýn diye herkese
sesleniyoruz; #FatmaÞengülÝçinAdalet ya-
rýn sizin için de adalet demektir!

Annem için adalet herkes için adalet demektir

Meryem KAYA
Kocaeli

H
er gün yeni bir istismar ha-
beri duyuyoruz, okuyoruz.
Ülkenin birçok farklý yerinde
çocuklar cinsel, fiziksel,
ruhsal saldýrýya maruz kalý-

yor. Daha birkaç hafta önce Ýzmir’in Ki-
raz ilçesinde 13 yaþýndaki bir çocuk oku-
lunun güvenlik görevlisi tarafýndan istis-
mar edildi. AKP’li Belediye Baþkaný ise
“Dallandýrýp budaklandýrmayalým kýzýn
da, oðlanýn da adý çýkmasýn” diyerek ola-

yýn üstünü örtmeye çalýþtý. Bunlar med-
yaya yansýyanlar... Peki ya bilmedikleri-
miz, göremediklerimiz!

Yaþananlar “bireysel sapýklýk” olarak mý
açýklanacak ya da çocuklar kimlere, nasýl
emanet edilecek? Akýllarda bir sürü soru
var. Biz de Kocaeli Ekmek ve Gül Kadýn
Dayanýþma Derneði olarak, Körfez Yarým-
ca ve Esentepe mahallelerinden kadýnlarla
bir araya gelip, bu sorulara yanýt aradýk.
Avukat ve sosyal hizmet uzmanýnýn katýlý-
mýyla gerçekleþtirdiðimiz panellerde,

çocuk istismarýnýn ancak birlikte mücade-
le ettiðimiz ölçüde önlenebileceðini ko-
nuþtuk. Her iki panelde de mahalleli “Ha-
berlerden okuyoruz bir de bu adamlarýn
cezalarý indiriliyor, hatta serbest býrakýlý-
yorlar. Bu nasýl olabilir?” gibi sorular sor-
du. Uzmanlar, yargý süreçlerinin istismara
uðrayan çocuklarý bir kez daha maðdur et-
tiðini, istismarý uygulayanlarýn ceza indi-
rimleri ile adeta ödüllendirildiðini anlattý.
Kýz çocuklarýnýn küçük yaþta evlendiril-
mesi, 15 yaþ altý çocuklar için “istismara

rýzasý vardý” diyen yargý kararlarý, çocukla-
rýn istismar edenle evlendirilmesini yasa
diye meclise sunan bakanlar... Bunlar ve
daha fazlasýnýn bu ülkede daha önce de
var olduðu ve çocuklarýn sesine ses olun-
madýðý müddetçe de var olmaya devam
edeceði konuþuldu.

Bir diðer tartýþma da idam ve hadým ko-
nusu oldu. Uzmanlar, idam ve hadým yön-
temlerinin çocuk istismarýyla mücadelede
etkili çözümler olmadýðýný vurguladý. Ýdam
ve hadýmýn uygulandýðý ülkelerde sorunun
çözülmediðine dikkat çeken uzmanlar; is-
tismarýn yaþanmadan önlenmesi için ön-
lemler alýnmasý gerektiðinin altýný çizdi.
Bunun için de çocuklara cinsellik eðitimi
verilmesi, anlattýklarýnýn ciddiye alýnmasý,
rahatça konuþabilecekleri ortamlarýn oluþ-
turulmasý gerektiði belirtildi. 

Etkinliklere katýlan kadýnlar, öðrendikle-
rini çevrelerine de anlatacaklarýný söyler-
ken, bu tür faaliyetlerin sürdürülmesini is-
tediler. Hep birlikte gördük ki bir araya ge-
lip sorunlarýmýzý konuþtukça çözüm yollarý
artýyor, yan yana durdukça zorluklarýn kar-
þýsýnda daha güçlü durabiliyoruz.

Mahalleli 
çocuk istismarýna 

karþý bir arada

Zelal ARAR
Antep

E
vdeki sýkýntýlardan ve maddi
yetersizlikten dolayý okulu bý-
rakmak zorunda kalan, 17 ya-
þýnda iki genç iþçi onlar. Hat-
ta henüz çocuk iþçi bile diye-

biliriz. Antep Ünaldý Mahallesi’nde ön-
ceki çalýþtýklarý konfeksiyon atölyesinde
þiddet, taciz, kötü çalýþma koþullarýna
maruz kaldýklarýný anlatýyorlar. Þimdi o
çalýþtýklarý atölyeden ayrýlýp baþka bir
atölyeye girmiþler. Ýsimlerini vermek is-
temeyen, benim de Ayþe ve Fatma ola-
rak yazacaðým bu iki iþçiye býrakýyorum
sözü.

Yaklaþýk beþ senedir iþçi olarak çalýþan
Ayþe söz alýyor önce: “Ýþe yayan gidiyoruz.
Günde 12 saat çalýþýyoruz. 1 saatlik mola-
mýz var. Haftalýk 250 lira yevmiye alýyo-
ruz.” Ara sýra öksürüyor. Atölyenin hava-
sýz ve toz içinde olduðundan bahsediyor. 

“Ýþe gitmediðimiz gün haftalýðýmýz-
dan kesinti yapýlýyor” diyen Fatma ise
ustalarýn fazla mesai ile açýðý kapattýðýný
söyleyerek devam ediyor: “Kazanlý press,
çay servisi, atölyedeki getir-götür iþleri,
temizlik... Her iþi neredeyse biz yapýyo-
ruz. Ýþimiz bittikten sonra diðer iþçilere
yardým etmek zorundayýz, makineci ve
halfeler ise iþleri bittikten sonra evlerine
gider. Bizler mesai bitimine kadar atöl-
yede oluruz.”

‘10 YAÞINDAKÝ ÝÞÇÝLER
USTADAN DAYAK YÝYOR’

Atölyede yaþlarý 10 civarýnda iþçilerin
de olduðunu söylüyorlar. Ayþe, “5 maki-
ne var diyelim, birine yetiþemedikleri
takdirde dayak yiyorlar ustalardan. Yetiþ-
kin biri olsa dahi yetiþemez bu iþlere”
diyor. Ayþe, þiddetin yalnýzca çocuklara
deðil iþi yetiþtiremeyen çýraklara da uy-
gulandýðýný söylüyor ve sýk sýk “Sýrtýna
kýrbacý yersin” sözünü iþittiklerini akta-
rýyor. Ustalarýnýn kýzgýn veya canýnýn sýk-
kýn olduðu zamanlarda çocuklarý döve-
bildiðine de þahit olmuþlar, hatta patro-
nun ustalara “Ýstediðini yapmazsa döv”
dediðine... 

“Ezilmenin ne olduðunu iþe baþlayýn-
ca anladým” diyen Ayþe, bugüne kadar
hiç duymadýðý hakaretlere, küfürlere ve
þiddete maruz kalmýþ.

REGL DÖNEMÝNDE BÝLE
TUVALET MOLASI 5 DAKÝKA

Ayda bir menstürasyon dönemlerinde
aðrý çektiklerini dile getiren Ayþe, “Usta-
ya ‘Rahatsýzým, gidip dinleneyim’ diyo-
rum, nedenini sorunca “Kadýnsal sorun”
diyorum. “Elini yüzünü yýka, hap kullan”

diyerek iþimin baþýna dönmem gerektiði-
ni söylüyor. Fatma sözü alýyor: “Kardeþim
regl dönemindeydi. Sorununu anlattý us-
taya, ‘Ýþ yoðun, gidemezsin’ dedi. O da
kaçtý. Ertesi sabah iþe geldiðinde dövdü-
ler.” Fatma “Regl dönemlerinde dahi tu-
valet molasý 5 dakika” diye ekliyor.

Fatma kýz kardeþinin uðradýðý baþka
bir þiddet olayýný daha paylaþýyor. 45, 50
yaþlarýnda bir adamýn kardeþini rahatsýz
edici davranýþ ve ifadelerde bulunduðunu,
kýz kardeþinin patrona durumu bildirmesi
üzerine patronun “Bir þey olmaz” dediði-

ni ekliyor sözlerine: “Çaylarý kardeþim
daðýtýyordu, o adama vermek istemedi.
Mecbur çay götürecekmiþiz, fakat götür-
mediði için dayaðý yemiþti.” 

Þimdi çalýþmaya baþladýklarý atölyeye
ayný durumlarla karþýlaþmamak umuduyla
girdiklerini ancak oranýn da ayný olduðu-
nu þu son sözlerle aktarýyorlar: “Bize ge-
lip vurduklarýnda sesimizi çýkaramýyoruz,
ama arkamda duran olsa hakkýmý ara-
rým.” Ayþe, birçok Ünaldý iþçisi kadýnýn ve
çocuðun ayný sýkýntýlarý yaþadýðýný dile ge-
tiriyor.

Ýþçilerin bir araya
geliþinden
tedirgin oluyorlar

B
en devlet teþvikiyle kurulan
bir tekstil firmasýnda çalýþý-
yorum. Çalýþtýðým iþletme
bir buçuk yýldýr kurs adý al-
týnda üretim yapýyor. Fabri-

kada yaklaþýk 90 kiþi çalýþýyor ve bunla-
rýn yarýsýndan fazlasý ÝÞKUR’a baðlý.
Açýlmasýndan yerel seçimlere kadar
servis ve yemek Vali tarafýndan karþýla-
nýyordu. Vali ayný zamanda kayyum
olarak belediyeye atandýðý için bu mas-
raflar belediye bütçesinden karþýlaný-
yordu tabii ki. Yerel seçim sonrasýnda
hem servis hem yemek kaldýrýldý. Yeni
belediye baþkanýyla görüþmeler sonra-
sýnda servis devam ediyor. Fakat ye-
mek 1 ay boyunca verilmedi, evleri-
mizden götürmek zorunda kaldýk. 

Tek sýkýntý bunlar deðil tabii...
LCW gibi dünya markalarýna üretim
yapýyoruz ama markanýn ünlü olmasý
bizlerin daha iyi koþullarda çalýþmasý-
na yetmiyor. Sürekli performans dayat-
masýyla karþý karþýya kalan makineler
gibi olduk. Sürekli bant sayýlarý karþý-
laþtýrarak yarýþa sokuluyoruz. Tuvalette
çoðu zaman sabun olmuyor, maaþlarý-
mýzý neredeyse iki ayda bir alýyoruz.
Sýkýntýlarý patrona söylediðimizde hiç-

bir çözüm üretilmiyor, “Beðe-
nirsen çalýþ, beðenmezsen ka-
pý” deniliyor. Bir araya gelip bu
sýkýntýlarý konuþmamýzdan çok
korkuyorlar, en ufak bir þeyde
“Hemen eylem yapýyorsunuz”
diyorlar. Bizler bir araya gele-
rek bu sýkýntýlarý dile getirme-
ye devam edeceðiz, onlar da
bu bir araya geliþlerden tedir-
gin olmaya devam edecek.
Çünkü biliyoruz ki bir araya
gelip haklarýmýzý talep etme-
diðimiz sürece kimse bizleri
düþünmeyecek. Bir ay boyun-
ca verilmeyen yemekleri ayar-
lamalarý bir buçuk ayý buldu.
Sorduðumuzda geçiþtirdiler.
Yapýlan toplantýda iþçi arka-
daþ “Ne zaman yemek verile-
cek” diye sorduðunda pat-
rondan “Önce çalýþýn da hak
edin” cevabý aldý. Biz iþçilere
köle gibi bakan patronlara
karþý bizler de gücümüzün
farkýna varýp insanca çalýþma
koþullarý için mücadele et-
meliyiz. Bunun dýþýnda bir
çözüm yok.

Bir ttekstil iiþçisi 
DERSÝM

Eda TÜREOÐLU
Avcýlar / Ýstanbul

K
ýdem tazminatýnýn fona devre-

dilmesine iliþkin hükümetin
sürdürdüðü çalýþmalar devam

ederken iþçi kadýnlarla yaþa-
dýklarý sömürü ve kýdem taz-

minatý üzerine sohbet ettik. Hayallerinin

ellerinden alýndýðýný söyleyen iþçiler, ký-

dem tazminatý mücadelesi vermeye kararlý. 

Yaklaþýk 12 yýldýr ayný firmada çalýþtýðýný söy-

leyen bir iþçi kadýnýn kýdem tazminatý gasbý-

na iliþkin söyledikleri önemli, “Bugüne kadar

iþ yerinde yaþadýðým tüm olumsuzluklara iþ-

siz kalma kaygýsý ve tazminatýmý alamama

endiþesiyle boyun eðmek zorunda kaldým.

‘Senin bu kadar yýl içinde yaþadýðýn hiçbir

þeyin önemi yok. Biz karar verdik senin taz-

minatýný alýyoruz’ diyorlar þimdi Bunu kabul

etmiyorum. Bu kez boyun eðmeyeceðim...”

Bir baþka kadýn iþçi de bugüne kadarki

emeklerinin karþýlýðý olduðunu söylüyor ký-

dem tazminatýnýn, “Yediðimiz ekmekten, iç-

tiðimiz suya kadar... Hatta kazandýðýmýz pa-

radan bile vergiler alýnýyor.Yetmiyor, ne yap-

sak ne kadar ödesek bitmiyor. Seçim dönem-

lerinde vaatlerin ucu bucaðý yok; ‘Þöyle ya-

pacaðýz, böyle olacak.’ Her defasýnda bu hü-

kümetten yana kullandým oyumu. Her defa-

sýnda biraz daha piþman oldum. Bitti artýk

tükendik. Býraksýnlar da kýdem tazminatýmýz

bizde kalsýn.”
“Bu emekler üzerine kurulu hayallerimiz

var” diyen bir baþka kadýn iþçi de þöyle isyan

ediyor: “Hakkým olaný alýp yýllar boyunca iþ-

letecekler. Ýlla yapacaðýz diyorlarsa bu fonun

ismini ‘Ýþçilerin kýrýk hayalleri ve sömürdü-

ðümüz haklar fonu’ olarak deðiþtirsinler de

amacýna uygun olsun. Bu da son damla oldu

ve bir daha bunu yapanlara oy vermeye de

hiç niyetim yok.”

Ünaldý’da iþçi olmak: Küfür, þiddet,
taciz, kötü çalýþma koþullarý...

Adý ‘Ýþçilerin kýrýk hayalleri ve
sömürdüðümüz haklar fonu’ olsun!
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Hazýrlayan: Berivan BALKAY

Asyalý konfeksiyon iþçisi
kadýnlar ‘Ben de!’ diyor

A
sya merkezli baþlatýlan
#GarmentMeToo (Kon-
feksiyon-Ben De) sosyal
medya kampanyasýnýn öz-
nesi, hazýr giyim sektörün-

de çalýþan kadýn iþçiler. Kadýnlar, kü-
resel ölçekte konfeksiyon tedarikçisi
olan ünlü firmalarda cinsiyete dayalý
þiddetin son bulmasýný talep etmek
için sosyal medya üzerinden bir kam-
panya baþlattýlar. 

Bangladeþ, Endonezya, Hindistan ve
Etiyopya gibi ucuz iþ gücünün ve yoðun
sömürünün olduðu ülkelerden kadýnla-
rýn çalýþma koþullarýnýn düzeltilmesine
iliþkin kampanya mayýs ayýnýn ilk hafta-
sýnda gündeme geldi.  

Dünyada moda sektöründe çalýþan
iþçilerin yüzde 75’i kadýn. Sektördeki
kâr arttýkça bununla birlikte güvencesiz
ve aðýr çalýþma koþullarý da artýyor kaçý-
nýlmaz olarak… Asya ülkelerinde hazýr
giyim sektöründe çalýþan kadýn iþçiler,
iki yýl önce Hollywood starlarýnýn baþ-

lattýðý #MeToo hareketinin getirdiði
sesten sonra kendi çalýþma alanlarýný
temsil eden #GarmentMeToo etiketiy-
le sosyal medyada kampanya baþlattýlar.
Endonezya’dan kampanyaya destek ve-
ren ve ayný zamanda kampanyanýn da
parçasý olan fabrika iþçisi Kokum Ko-
malawati kadýn iþçilerin neler yaþadýðý-
ný ve kampanyayý baþlatma nedenlerini
dergimizle paylaþtý.

ÜNLÜ MARKALARA
ÜRETÝM YAPIYORDU 

Kokum Komalawati, Adidas ve Mi-
zuno Shoes markalarýna üretim yapan
PT Panarub Dwikarya fabrikasýnda iþ-
çiydi ve çalýþma koþullarýnda iyileþtirme
yapýlmasýný talep ettikleri için o ve ar-
kadaþlarý 7 yýl önce iþten çýkarýldýlar.
Fakat fabrikaya açtýklarý dava hala de-
vam ediyor. Kokum, “Uzun çalýþma sa-
atleri, kadýnlarý çocuklarýyla ilgilenemez
hale getiriyor. Sözlü ya da fiziksel þid-
det iþçi kadýnlarda ciddi anlamda dep-
resyona yol açýyor. Mesela hamile kadýn

iþçiler hala gece me-
sailerine kalmak zo-
runda, dikiþ dikmek
zorunda. Ve tüm bun-
larýn yanýsýra izin hak-
larýmýzý almak için da-
hi zorlanýyoruz” diye-
rek kadýnlarýn çalýþma
koþullarýna dikkat çe-
kiyor. Kokum, çalýþtýðý
süreçte aldýðý ücretin
asgari ücret olduðunu

ve bunun çocuðu olan, kira ödeyen bir
iþçinin geçinmesi için kesinlikle yeterli
olmadýðýný da ekliyor.  

SESÝMÝZÝ DUYURUN
Sosyal medyada baþlayan #Garment-

MeToo kampanyasýna iliþkin Kokum;
“Arkadaþlarým ve ben bir yýl önce bir
sosyal medya kampanyasý baþlattýk. Tesa-
düfen bir ay önce de #GarmentMeToo
kampanyasý baþladý ve biz de bu kam-
panyaya dahil olduk. Esasen sosyal med-
ya kampanyamýzýn hedefi diðer ülkeler-
den destek bulabilmek. Çünkü davamýza
ne Adidas ne de Mizuno Shoes sahip
çýkmýyor” diyor. Kendileri gibi diðer bü-
yük firmalara üretim yapan iþçilerin de
ayný durumda olduðunu söyleyen Ko-
kum, “Bu sorun yalnýzca Endonezya’da
yaþayan ben ve arkadaþlarýmýn sorunu
deðil. H&M, Adidas, Mizuno Shoes gibi
fabrikalara çalýþan tüm iþçilerin sorunu.
Ve elbette sesimizi duyurmak, yaygýn bir
þekilde destek almak oldukça zor. Size
de derginizde ve sitenizde bize yer verdi-
ðiniz için çok teþekkürler” diyor.

Kaynakça: https://editi-
on.cnn.com/2019/05/11/africa/ethiopia-gar-
ment-workers-lowest-paid-intl/

https://asia.floorwage.org/news/garment-
metoo-women-garment-workers-demand-an-
end-to-gender-based-violence-across-the-
global-garment-supply-chain-1 

https://in.reuters.com/article/bangladesh-
garments-accord/bangladesh-garment-uni-
ons-say-new-factory-oversight-deal-risks-
worker-safety-idINKCN1SR16M

MOLALARDA BÝLE DIÞARI
ÇIKMALARI YASAK

SSOONNÝÝ, Endonezya’da H&M maðazasý-
na üretim yapan bir hazýr giyim fabrika-
sýnda çalýþýyordu. Soni, yönetimin mola-
larda kendisine ve arkadaþlarýna dýþarý
çýkmasýna izin vermediðini söylüyor.
Üretim hattýnda arýzalý olan bir makine-
yi bildirmek için yönetime gittiðini söy-
leyen Soni’ye yöneticilerin makineyi ta-
mir etmek yerine üretim hedefini ta-
mamlamasý ve bu tür þikayetlerle boþa
vakit harcamamasý gerektiði söylenmiþ.

‘TACÝZE UÐRADIM’ DEDÝ,
‘DÜZGÜN GÝYÝN’ DEDÝLER

SSHHAANNTTII de Sri Lanka’da H&M için ça-
lýþan iþçi kadýnlardan biri. Fiziksel tacize
uðradýðýný söyleyen Shanti’ye yönetim-
den “Eðer siz kýzlar doðru düzgün giyi-
nirseniz hiçbir erkek size bakmaz, size
dokunmak istemez” diye bir yanýt geldi.  

ÞÝKAYETÝNÝ SÖYLEYEN
ÝÞÇÝYE MOBBÝNG

PPOOOORRNNIIMMAA Hindistan’da Adidas ve
Decathlon þirketlerine ihracat yapan bir
fabrikanýn dikiþ bölümünde çalýþýyor.
Sendikal faaliyet de yürüten Poornima,
iþ yerinden 8 ay izin almýþtý ve döndük-
ten sonra çalýþtýðý departmanýn deðiþti-
rildiðini öðrendi. Bunu kabul etmeyen
Poornima yönetime bir þikayet dilekçe-
si yazdý. Verdiði dilekçe sonrasýnda ise
karþýlýk olarak günlerce genel müdürün
sözlü tacizine maruz kaldý.

Ýþçiler, üretim yaptýklarý Adidas, Decathlon, Mizuno Shoes, H&M gibi
dünyaca ünlü markalarýn kampanyalarýna sessiz kalmasýna tepkili. 

Arzu Erkan
Kocaeli

M
etal sektöründe; iþkolunda
örgütlü iþçi sendikalarý
(Türk Metal, Birleþik Me-
tal-Ýþ, Özçelik-Ýþ) ile pat-
ron sendikasý MESS ara-

sýnda imzalanan, 2017-19 dönemi grup
toplusözleþmesinin yürürlük süresi 31
Aðustos’ta sona eriyor. Sendikalar bu ay
Çalýþma Bakanlýðý’na yetki baþvurusu ya-
pacak, eylül ayý itibariyle de müzakereler
baþlayacak. 

Ýþkolunda 130 bini aþkýn iþçiyi ve ailele-
rini doðrudan ilgilendiren sözleþme gö-
rüþmeleri, bu yýl metal iþçileri açýsýndan
ekonomik krizin gölgesinde ve zorlu geçe-
ceðe benziyor. Bunun ipuçlarý aylar önce-
sinden belirmeye baþlamýþtý. Yýlbaþýndan
itibaren krizin yükünü iþçilerin üzerine
yýkmaya çalýþan metal patronlarýnýn iþten
atmalardan ücretsiz izinlere, belli süreler-
de üretime ara verip kýsa çalýþma ödene-
ðinden yararlanmaya kadar bir dizi saldýrý-
sý ile karþýlaþtý iþçiler. 

Büyüklüðü ve grup sözleþmesinin kap-
samý açýsýndan metal sözleþmelerinin her
sektörü doðrudan etkilediði tartýþmasýz.
Lakin metale gelmeden, diðer iþkollarýnda
imzalanan sözleþmelerin ve patronlarýn
takýndýðý tutumun metal sözleþmelerine
de emsal olduðunu geçmiþ yýllarýn dene-
yimleri ile biliyoruz. O açýdan cam iþko-
lunda imzalanan sözleþmenin yürürlük
süresinin 3 yýla çýkarýlmasý ve son olarak
TÜPRAÞ’ta Koç Holding’in yine 3 yýl da-
yatmasý ve kazanýlmýþ haklarý gasbetme
giriþimleri metal iþçilerinin de karþý karþý-
ya olduklarý tehditlerin boyutunu ortaya
koyuyor. 

Görünen o ki, metal patronlarý masaya
kriz sopasý ile oturmaya hazýrlanýyor. Peki,
metal iþçileri, özellikle de metal iþçisi ka-
dýnlar, bu TÝS döneminde nasýl bir tutum
alacak? Bu sorunun yanýtýný metal iþçisi
kadýnlarla aramaya çalýþtýk. 

TASLAÐI ÝÞÇÝLER 
HAZIRLAMALI

Eylül ayýnda baþlayacak MESS grup
sözleþmesi için taslak hazýrlýklarý yaz dö-
neminde yani iþçilerin yýllýk izin dönemin-
de baþlayacak. Bu dezavantajlý durumu
tersine çevirmek için, þimdiden yani iþçi
sendikalarýnýn yetki baþvurusu yapacaðý
haziran ayýndan baþlatmak gerekiyor tar-
týþmalarý. Eylülde bir oldu bittiyle karþý-

laþmamak için bunun elzem olduðunu
düþünüyor metal iþçisi kadýnlar. Türk
Metal üyesi bir kadýn iþçi, “Metal Fýrtýna
öncesi yetki ayý, taslak hazýrlýðý gibi tartýþ-
malar olmazdý. Eylül ayýnda sendika
MESS ile masaya otururdu, biz o zaman
öðrenirdik ne kadar zam isteniyor. Direniþ
özellikle eski iþçilerde bu bilinci oluþturdu
diye düþünüyorum. Bence iþçinin nasýl
iþin arkasýnda durduðunu geçen dönem
gösterdik. Sendika anket bile yapmak zo-
runda kaldý. Þimdi de öyle olmalý...”

TÝS tartýþmalarýnýn fabrikalarda henüz
baþlamadýðý, Türk Metal üyesi iþyerlerin-
de sendikacýlara duyulan güvensizlik ka-
dar kriz koþullarýnýn yarattýðý atmosferin
de bunda etkili olduðunu düþünen bir ka-
dýn iþçinin söyledikleri, bu açýdan çarpýcý:
“Geçen dönem yüzde 24’e imza attý sen-
dika ve buna da ‘yüzyýlýn sözleþmesi’ de-
diler. Altý ay sonra zamlar karþýsýnda bu
para uçtu gitti. Þimdi kriz var. Her þey
ateþ pahasý. Düþünüyorum, ne kadar zam
alsak elimiz bolluða çýkar, bunun bende
bir karþýlýðý yok. Yüzde 40-50 zam geldi
her þeye. Bunun altýnda ezilmememiz la-
zým. Bir kere þu zamlar durdurulmalý. Ýki
çocuðum var. Biri ilkokul, diðeri ortaokul-
da, yetiþemiyorum ihtiyaçlarýna...”
METALDE KREÞ YOK 
AYRIMCILIK VAR

Çoðunlukla sadece alýnacak zam oraný-
nýn tartýþýldýðý metaldeki TÝS sürecinde
kadýnlarýn özgün talepleri hiç tartýþýlmýyor

maalesef. Bunun en somut göstergesi;
180 iþletmede 130 bin iþçi adýna görüþme-
lerin sürdürüldüðü iþkolunda kreþ olan iþ-
yeri sayýsýnýn çok az olmasý. Rakam vere-
miyoruz çünkü iþçi sendikalarýnýn bu ko-
nuda paylaþtýðý bir veri yok. Ford Otosan
gibi ülkenin en büyük otomotiv fabrika-
sýnda bile kreþ bulunmuyor misal. Kadýn
iþçilere 60 aylýk olana kadar çocuk baþýna
650 lira bakým ücreti veriliyor. O da TÝS’le
güvence altýna alýnmýþ deðil. 

Yan sanayide ise durum içler acýsý.
Kreþ ya da bakým ücreti, buralarda çalýþan
kadýn iþçilerin fersah fersah uzaðýnda.
Hamile kalan kadýn iþçilerin hafif iþlerde
çalýþtýrýlmasý, 6 ay ücretsiz izin hakký, ço-
cuðu 1 yaþýna gelene kadar sadece gündüz
vardiyasýnda çalýþtýrýlmasý, süt izni gibi
haklar birçok iþyerinde yasalarca güvence
altýna alýnmýþ olmasýna raðmen kullanýla-
maz durumda. 

Sohbetimiz sýrasýnda iþçi kadýnlarýn
üzerine basa basa söylediði “Ýþyerlerinde
eþitlik istiyoruz” oluyor. Yýllarýný da verse-
ler iþyerlerinde terfi edememeye, yaptýkla-
rý iþlerin ya da söylediklerinin erkek iþçile-
rinkiler kadar deðer görmemesine ve bu-
nun kendilerine fazlasýyla hissettirilmesi-
ne isyan ediyorlar. 

TEK BAÞINA 
HÝÇ BÝR ÞEYÝZ AMA...

Sözleþme döneminde bunlarýn tartýþýl-
masý, taslakta kadýn iþçilerin taleplerinin
de yer almasý, sendika yönetimlerinin tu-

tumundan da anlaþýlacaðý üzere, ancak ka-
dýn iþçilerin müdahalesi ile olabilir. Çalýþ-
ma koþullarýnýn iyileþtirilmesi, iþyerlerin-
de ayrýmcýlýðýn son bulmasý, ücretlerde
iyileþtirme gibi taleplerin ve elbetteki kri-
zin yükünün iþçilere yýkýlmasý giriþimleri-
nin karþýsýnda ancak ve ancak birbirine
kenetlenmiþ iþçiler durabilir. Ford iþçisi
bir kadýn bu gerçeði þöyle ifade ediyor:
“Tek baþýna hiçbir þey yapamayacaðýmýzý
biliyorum. Ben de dahil hepimizin kafa-
sýndaki soru ‘atýlýrsam o kadar borcun al-
týndan nasýl kalkarým’. Herkes borçlu,
herkes bu iþe mecbur. Ama hepimizin du-
rumu ayný olduðuna göre o zaman birlikte
çözeceðiz demektir, öyle deðil mi? Tek
baþýna hiçbir þeyiz ama birlikte koca bir
fabrika. Yoksa boyumuz ne uzuyor ne de
kýsalýyor...”

NE YAPIYOR BU 
KADIN KOLLARI? 

Metal direniþi sonrasý þubelerde “kadýn
kollarý” adý altýnda kadýn örgütlenmesi
içerisine giren Türk Metal Sendikasý’nýn
kendi ifadesiyle “sosyal sendikacýlýk anla-
yýþý” çerçevesinde iþçi kadýnlara sunduðu
tek olanak sosyal, kültürel etkinlikler. Bir
de bir Türk Metal geleneði olarak her 8
Mart’ta yaptýðý ‘eðlence’ aðýrlýklý iþçi kadýn
buluþmalarý. “Kadýn Kollarý” ne yapar iþ-
yerlerinde diye sorduðumuz bir kadýn iþ-
çinin yanýtý þöyle: “Kadýnlarla kahvaltý ya-
par, onlarý 8 Mart etkinliklerine götürür.
Bu etkinliklerde bol bol fotoðraf çeker, þu-
be sayfasýnda paylaþýr. Baþka da bir þey
görmedim...”

2019 grup sözleþmesi hazýrlýklarýna
belki de buradan baþlamak gerekiyor. Sa-
dece Türk Metal’in deðil diðer sendikala-
rýn da kadýn kollarý, kadýn bürolarý var.
Metal iþçisi kadýnlarýn, sorunlarý ve çözü-
mü karþýsýnda iþlevsiz durumda olan bu
yapýlarý iþlevli hale getirmeleri mümkün.
Önce þunu sormak lazým: Sendikalarýn
kadýn kollarý iþçi kadýnlara ne zaman söz-
leþme taleplerini soracak? Ve elbette bu-
nun gerçekleþmesi için temsilcilikleri, þu-
beyi zorlamak gerekiyor. 

Ýþçilerin talepleri doðrultusunda hazýr-
lanacak bir taslak, karar alma süreçlerine
etkin katýlým, sözleþmenin onaylarý alýn-
madan imzalanmamasý kadýn erkek tüm
metal iþçilerinin talebi kuþkusuz. Bu sü-
reçte kadýnlarýn kendi talepleri ile yer al-
masý ise kendi birliklerini saðlayýp, özgün
taleplerini belirmekten, bunlarý elde et-
mek için mücadeleden geçiyor. 

Sözleþmelerde kadýn iþçilerin 
talepleri neden yer almaz?

‘Kadýn kollarý kadýnlarla kahvaltý yapar, 8 Mart 
etkinliklerinde bol bol fotoðraf çeker, þube 
sayfasýnda paylaþýr. Baþka da bir þey görmedim...’



E. AVA - Ceren KÖROGLU
Rozalin TÜRKELÝ
Avcýlar / Ýstanbul

ÝÝSSTTAANNBBUULL Aydýn Üniversitesi ve Esenyurt
Üniversitesinden öðrenciler iþ bulmak konu-
sundaki kaygýlarýný ve bu kaygýnýn eðitim ha-
yatlarýna nasýl yansýdýðýný anlattýlar…

SSoossyyoolloojjii’’ddeenn bbiirr kkaaddýýnn ööððrreennccii:: Ben bölü-
mümü seviyorum, kendimi geliþtirip sosyolog
veya psikolog olarak devam etmek isterim ama
çok mümkün görünmüyor. Çünkü çok mezun

var ve iþ imkaný çok kýsýtlý. Hele yabancý dilin
yoksa hiç þansýn yok. Zaten mezun olup iþe
baþladýðýnda uzun zaman asgari ücretle çalýþý-
yorsun ve bu da yetmiyor. Genelde gençler
kendi bölümleriyle ilgili bir meslek seçmiyorlar
artýk Türkiye’de. 

FFiizzyyootteerraappii’’ddeenn bbiirr kkaaddýýnn ööððrreennccii:: Bundan
2-3 sene önce bizim mesleðimize kesin iþ bu-
lursun gözüyle bakýlýyordu. Ama artýk öyle de-
ðil. Kamuda çok fazla fizyoterapist açýðý olma-
sýna raðmen alým yapýlmýyor, bu yüzden de
meslektaþlarýmýz özel sektöre yöneliyor. Son
yýllarda özel sektörde de alýmlar azaldý, yeni
mezunlar ise ya çok düþük ücrete çalýþtýrýlýyor
ya da iþsiz kalýyorlar. Son dönemlerde bir de
saðlýkta mülakat baþladý. Bu da iþlerimiz iyice
zorlaþtýrýyor, çünkü mülakat torpil demek. 

EEnnddüüssttrrii ÜÜrrüünnlleerr TTaassaarrýýmmýý’’nnddaann bbiirr kkaaddýýnn
ööððrreennccii: Bizim bölüm gerçekten zorlayýcý, ama
doðru düzgün atölyemiz yok, malzemelerimiz
pahalý ve bu bölümde teknik olarak çok çalýþ-
mazsan, kendini geliþtirmezsen iþ bulamazsýn.
Yabancý dilin iyi olmalý, konferanslara, atölyele-
re katýlmak artýk bir zorunluluk. Rekabetçi or-
tam yüzünden okulun yanýnda bir de dýþarýda
kurslara gitmek zorunda kalýyoruz. Ama bunla-
rýn hepsinin sonunda yine iþsiz kalmak var. 

Ýþsizlik
hayatýmýzý
mahvetti

BEN iki çocuklu bir ev kadýnýyým. Garsonluk yapan eþim eko-
nomik kriz nedeniyle iþ bulamýyor. Mülteciler daha ucuza çalýþ-
týklarý için patronlar bize iþ vermiyor. Çocuklarýn okul masraf-
larýný, faturalarý bile ödeyemiyoruz. Ben de rahatsýz olduðum
için çalýþamýyorum. Oðlum okul saatleri dýþýnda iþ bulursa ça-
lýþýyor. Para olmayýnca evde eþimle, çocuklarýmla huzursuz-
luk yaþýyorum. Çocuklarýmýn isteklerini alamayýnca üzülüyo-
rum. Çevremizdeki insanlar istediklerini giyip istediklerini
yerken biz hep seyrediyoruz. Adaletsizliðe kýzýyorum...

Böbreðimin biri yok. Buna raðmen çok zor durumda
olduðumuz zamanlarda evlere temizlik iþlerine gittim.
Bazý evlerde tacize uðradým. Eþim günlük iþler bul-
dukça gidiyor. Böyle çalýþýnca da sigorta yapýlmý-
yor. Saðlýk hakkýmýzý kullanamýyoruz. Zaten
saðlýklý beslenemiyoruz, bayramdan bayra-
ma midemiz et görüyor. Ýþsizlik hayatý-
mýzý mahvetti. 

MMamak // AANKARA

Kriz derinleþiyor kadýn iþsizliði artýyor 3333 yaþýndayým. 6 yýldýr bir metal
fabrikasýnda çalýþýyordum. Krizle birlikte
daralma gerekçesiyle “gönüllü iþten
çýkarmalar” baþladý. Patron, kendi isteðiyle
iþten çýkanlara tazminatýnýn yanýnda bir
maaþ da ekstra verdi. Ben de bundan
yararlanmak istedim, çünkü fabrika
kapanacak söylentileri vardý, eþimin iþi de
riskliydi. Ben de en azýndan tazminatýmý
riske atmamayým diye düþündüm. Yaklaþýk
50 kiþi bu koþullarla iþten ayrýldýk. 9 ay iþsiz
kaldým. Ama fabrikanýn batacaðý söylentileri
hikayeymiþ, aksine daha da büyüdü.
Tersanede çalýþan eþim de benimle ayný
dönemde yaklaþýk 3 ay iþsiz kaldý. 

Biri 10, biri 4 yaþýnda 2 çocuðum var. 16
yaþýmdan beri hep çalýþtým, iki çocuðumu
doðurduðumda da çalýþýyordum. Þimdi iþsiz
kalýnca aslýnda bir fýrsat olur, çocuklarýmla
ilgilenirim diye düþündüm. Sabah kaygýsýzca
uyanýrým, biraz dinlenirim, þimdiye kadar
yetiþemediðim iþlere yetiþirim sanýyordum.
Zaten iþsizlik maaþý da alýyordum, o bitene
kadar da yavaþ yavaþ iþ ararým diyordum.
Ama eþim de ayný dönem iþsiz kalýnca iþler
deðiþti. Eþim taþeron iþçi olarak çalýþýyordu,
taþeron batýnca onlar da iþsiz kaldý.
Tazminat bile alamadý. Kirayý ödeyemez
duruma geldik. Hemen iþ aramaya baþladýk.
Ama hiçbir yerde iþ yok! Ben eve parça baþý
iþler almaya baþladým, yetmedi.
Oturduðumuz binanýn merdivenlerini
silmeye baþladým. Bir komþumun
desteðiyle birkaç kez ev temizliðine
gittim. Ama ben þimdiye kadar hep
fabrikada bir düzenle çalýþtým, ev
temizliði iþini yapamadým, aðýrýma
gitti. 

EÞÝM DE ÝÞSÝZ AMA BEN
DAHA DEÐERSÝZÝM!

Bu dönemde yaþadýklarým birçok
þeyi görmeme neden oldu. Mesela
eþim de benimle ayný dönem iþsiz
kaldý ama ben daha fazla
deðersizleþtim. O her gün dýþarýya
gidiyor, iþ arýyor. Bulamayýnca da
agresifleþiyor, geliyor bana baðýrýp
çaðýrýyor, sinirini bizden çýkarýyor. Ýþ
aradýðý zamanlar dýþýnda da ya
uyuyor ya kahveye gidiyor,
bir þekilde kafasýný
daðýtýyor. Ýþsizliði
uzadýkça da “Annemin
evine yerleþelim”
demeye baþladý. Halbuki
ben evliliðimin ilk
yýllarýnda kaynanamýn
yanýnda yaþamak
zorunda kalmýþtým ve
aðýr travmalar yaþadým.
Þimdi iþsiz kaldým diye
tekrar beni o travmaya
sürüklemek istedi. Ama
asla yapamazdým artýk.

Eðer iþ bulamasaydý, eþimle yollarýmýzý
ayýrýrdýk.

Bir de 10 yaþýndaki çocuðum ergenliðin
de verdiði hýrsla bana bir hiçmiþim gibi
davranmaya baþladý. Çalýþýrken gelip para
istiyor, istediðini anýnda alýyordu. Ama þimdi
iþler deðiþti, geçenlerde istediði bir
ayakkabýyý “Bu çok ihtiyaç deðil, sonra
alalým” deyince “Zaten siz ne iþe yararsýnýz
ki, ikiniz de iþsizsiniz, bize para bile
vermiyorsunuz” diye isyan etti. Apartmanýn
merdivenini temizlemem de onu
öfkelendiriyor, “O kadar mý aç kaldýn, sen
niye merdiven temizliyorsun, baþkasý
temizlesin” gibi þeyler söylüyor.
Çalýþmayýnca kocamýn da çocuðumun da
gözünde hemen deðersiz bir hale geldim. 

NE HAYALLER KURDUM, NE BULDUM
Ýþten çýkarken böyle olacaðýný

düþünmemiþtim; birkaç ay dinlenirim sonra
iþ bulurum diyordum. Ama çok kötü günler
geçirdim. Bir anda kendimi ev, çocuk,
temizlik, yemek yoðunluðu içinde buldum;
bunalýma girdim. Psikoloða gittim, ilaç verdi.
Ýlk defa çocuklarýma annelik yapabilecektim,
sabah kahvaltý hazýrlayýp akþam dersleriyle
ilgilenmek istiyordum. Ama ilaçlar beni çok
halsizleþtirdi, kullanmadým. Çare ilaç deðil
diye düþündüm.

Sadece evde yaþadýðým sorunlar deðil,
geçim sýkýntýsý da çok büyüdü.

Ýþten çýkarken aldýðým
tazminat çocuklarýmýn

geleceði olur diyordum,
ona dokunmak
istemiyorduk. Ama
eþimin de iþsizliði
boyunca kirayý
oradan ödedik, bir

sürü harcama yaptýk,
eridi gitti. 
Þimdi bir arkadaþým

aracýlýðýyla zor bela bir
fabrikaya girebildim. Burasý
aslýnda çalýþma koþullarýnýn
kötülüðüyle ünlü bir yer.
Normalde hayatta böyle bir
yerde çalýþmazdým ama þimdi

mecbur kaldým, çünkü iþ
yok. Kriz yüzünden
herkes her þartý kabul
ediyor, onun için her
yer çok kötü olmuþ.
Eski iþyerimde
ücretim asgari
ücretten yüksekti,
þimdi asgari
ücretin altýnda,

hiçbir hakkým
olmadan çalýþýyorum.

Halbuki ben vasýflý bir
iþçiyim.

NNuurrccaann 
EEsseennyyaallýý//ÝÝSSTTAANNBBUULL

RAKAMLARLA
KADIN ÝÞSÝZLÝÐÝ

Türkiye’de 4 milyon
730 bin kiþi iþsiz. 

Bu sayýnýn 1 milyon 773
bini kadýn. 
Gerçek rakamlar ise çok
daha fazla. 

Genç iþsizlik oraný
yüzde 26.1:

Genç kadýn iþsizliði
ise 29.3

11 milyon 
127 bin kadýn ev

iþleri ve bakým
hizmetleri nedeniyle
çalýþma hayatýna
giremiyor. 

Genell iiþsizllik ooraný
yüzdde 114.7. YYani iiþ

arayan hher 115 kkiþidden
biri iiþsiz! KKaddýn iiþsizllik
oraný iise 116.9

NNee eeððiittiimmddee 
nnee iissttiihhddaammddaa oollaann

ggeennçç kkaaddýýnnllaarrýýnn oorraannýý
yyüüzzddee 3322..22

ÝÝKKTTÝÝDDAARR bir süredir kadýnlarýn iþ gü-
cüne katýlýmýnýn arttýðýný söylüyor. Oysa
bu artýþ bir yandan artan yoksulluðun
sonucu ya da zaten ‘aile reisinin’ iþsiz
kalmasý dolayýsýyla mecburen oluyor.
Kadýnýn çalýþma yaþamýndaki yeri her za-
man “aile bütçesine katký” üzere kurulu.
Çünkü kadýnýn asli görevi ev ve bakým
iþleri olarak görülüyor. Dolayýsýyla krizde
de normal dönemlerde de genellikle ilk
iþten atýlanlar kadýnlar oluyor.

Öte yandan ekonomik krizler, emek

sermaye çeliþkisinin derinleþtiði dönem-
lerdir. Burjuvazi bu çeliþki karþýsýnda kri-
zin maliyetini iþçi sýnýfýna yýkabileceði bir
dizi mekanizmaya sahip. Bunlarýn baþýn-
da güvencesiz ve kuralsýz çalýþma biçim-
leri, yani esneklik geliyor. En yoðun ola-
rak kadýnlara uygulanan bu çalýþma biçi-
mi bir devlet stratejisi olarak “milli istih-
dam stratejisi” ile tescillenmiþ durumda.
Böylece esneklik kadýnlar üzerinden yay-
gýnlaþtýrýlýrken, kadýnlar istihdam dýþýnda
býrakýlmasý en kolay kesim oluyor. 

KRÝZ DÖNEMLERÝNDE NEDEN ÖNCE 
KADINLAR ÝÞTEN ÇIKARTILIYOR?

KADINLARIN iþgücüne katýlým oraný son
derece sýnýrlý olmasýna raðmen (sadece
yüzde 34) kadýn iþsizliðinin genel iþsizlik
düzeyinden daha fazla olduðuna dikkat
çekmek lazým. Genç kadýnlar söz konusu
olduðunda bu fark çok daha çarpýcý boyut-
lara ulaþýyor. Bu tablo, kadýnlarýn istihda-
ma kabul edilme ve istihdamda kalma ba-
kýmýndan uðradýðý ayrýmcýlýðý açýkça gös-

teriyor. Kadýn emek gücünün “ikincil” ko-
numda sayýlmasýna yol açan toplumsal
cinsiyetçi iþbölümü bu bakýmdan oldukça
belirleyici. Nitekim TÜÝK verilerine göre; iþ-
gücüne dahil olmayan kadýnlarýn yarýsýn-
dan çoðu, bunun nedenini “ev iþleriyle
meþgul olmak” biçiminde açýklýyor. Ýþgü-
cüne dahil olanlarý esnek çalýþtýrma stra-
tejisi de bu politikalarýn bir devamý. 

KADINLARDA ÝÞSÝZLÝK 
NEDEN DAHA YÜKSEK?

KKAADDIINN iþsizliðine karþý mücade-
le edebilmek için öncelikle, hem

yaþlý hem çocuk bakýmý için kamusal ve
ulaþýlabilir bakým hizmetlerinin yaygýnlaþ-
týrýlmasý gerekir. 

Bunun yaný sýra kadýnýn emek gü-
cünün ikincil olduðu algýsýyla mücade-
le edilmesi gerekir. Bunun yolu da
hem politikalarda hem de toplumsal
hayatta cinsiyetçi iþ bölümünün orta-
dan kaldýrýlmasýndan geçiyor. 

Kadýn iþsizliði ayný zamanda, kadýnlarýn
emek gücü piyasasýnda maruz kaldýðý ay-
rýmcýlýðýn da bir yansýmasý. Ýþ gücüne dahil
olup çalýþabilen kadýnlar, güvencesiz çalýþ-
maya, ücret eþitsizliðine, iþ yerinde þiddet
gibi birçok soruna maruz kalýyor. Bu ve di-
ðer ayrýmcýlýk türleri kadýnlarý emek piya-
sasýndan uzaklaþtýrýyor. Kadýn ücret eþit-
sizliðine maruz kaldýðýnda “Þu kadar para
alýyorum, bu kadar masrafým oluyor” diye-
rek evde kalmayý tercih ediyor.

Öte yandan yapýlan birçok araþtýrma
þunu gösteriyor; kadýnýn çalýþma yaþa-
mýnda olmasýyla politik tercihleri arasýn-
da ciddi bir bað var. Çalýþma yaþamýndan
uzaklaþan kadýn politik tercihleri itiba-
rýyla da muhafazakarlaþýyor. Yani Türki-
ye’de devlet evde bakým hizmetleri için
sosyal yardým olarak ödediði parayla ka-
dýnlarý hem çalýþma yaþamýndan uzak-
laþtýrýyor, hem de politik tercihlerini etki-
liyor, yani kendisine bir seçmen kitlesi
oluþturuyor ve iktidarýný güvence altýna
alýyor. 

Ayrýca kadýnlarýn maruz kaldýðý ayrým-
cýlýk sadece iþ yaþamýyla sýnýrlý deðil. Ka-
dýnlarýn ikincil emek olduðu algýsý sendika-
larda da yaygýn. Kadýnlarýn çalýþma yaþa-
mýnda var olabilmesi eþit haklar temelinde
çalýþabilmesiyle mümkün. Bunun için sen-
dikalar bu tutumdan bir an önce vazgeç-
meli, kadýn merkezli sendikal politikalarý
gündemine almalý. 

NE YAPMALI?

GELECEK KAYGISINI
ÝLÝKLERÝME KADAR
HÝSSEDÝYORUM

2266 yaþýndayým, üniversiteden mezun olalý
beþ yýl oldu. Ýþletme mezunuyum. Birçok defa
atanma hayaliyle KPSS’ye ve bankalarýn yap-
týðý sýnavlara baþvurdum. Sonuç hüsran tabii
ki. Çalýþ çabala, iyi puanlar kazan, ama iþe gö-
re personel yerine, personele göre iþ mantýðý-
nýn hüküm sürdüðü güzel ülkemde kronik iþ-
siz olarak kalmaya devam ediyorum. Sayýsýný
hatýrlayamadýðým iþ görüþmelerinde ezberle-
diðim cümle; “Biz size dönüþ yaparýz...” Yap-
mýyorlar!!! Ailemden aldýðým maddi destek,
genç bir kadýn olarak bana hem yetmiyor
hem de mahcup ediyor.

Beþ yýl içindeki iþe giriþ çýkýþlarým iþ haya-
týnýn acýmasýzlýðýný da görmemi saðladý. Sýrf
parasý olduðu için kendini üstün gören pat-
ronlarýn insani anlamda oldukça fakir olmala-
rý da bir süre sonra þaþýrtmamaya baþladý be-
ni. Sonuç þu ki; hâlâ iþsizim ve gelecek kaygý-
sýný iliklerime kadar hissediyorum.

Bir tek fikrim var çözüm adýna. Bu sistem
deðiþmeden ne iþim olur ne de mutluluðum...

EEddaa TTÜÜRREEOOÐÐLLUU // ÝÝSSTTAANNBBUULL

Ülkede
mezun çok
ama iþ yok!

Bu durum  
üniversite

öðrencilerini
kaygýlan-
dýrýyor ve

eðitim
hayatlarýný

etkiliyor.

Üniversiteliler kaygýlý

KRÝZ VE ÝÞSÝZLÝK HER ÞEYÝ ALT ÜST ETTÝ

Deðersizleþtim, yalnýzlaþtým,
haklarýmý kaybettim...

Doç. Dr. Nilgün TUNÇCAN ONGAN



14 11sýnýrlarýn ötesinde

Hazýrlayan: Berivan BALKAY

Asyalý konfeksiyon iþçisi
kadýnlar ‘Ben de!’ diyor

A
sya merkezli baþlatýlan
#GarmentMeToo (Kon-
feksiyon-Ben De) sosyal
medya kampanyasýnýn öz-
nesi, hazýr giyim sektörün-

de çalýþan kadýn iþçiler. Kadýnlar, kü-
resel ölçekte konfeksiyon tedarikçisi
olan ünlü firmalarda cinsiyete dayalý
þiddetin son bulmasýný talep etmek
için sosyal medya üzerinden bir kam-
panya baþlattýlar. 

Bangladeþ, Endonezya, Hindistan ve
Etiyopya gibi ucuz iþ gücünün ve yoðun
sömürünün olduðu ülkelerden kadýnla-
rýn çalýþma koþullarýnýn düzeltilmesine
iliþkin kampanya mayýs ayýnýn ilk hafta-
sýnda gündeme geldi.  

Dünyada moda sektöründe çalýþan
iþçilerin yüzde 75’i kadýn. Sektördeki
kâr arttýkça bununla birlikte güvencesiz
ve aðýr çalýþma koþullarý da artýyor kaçý-
nýlmaz olarak… Asya ülkelerinde hazýr
giyim sektöründe çalýþan kadýn iþçiler,
iki yýl önce Hollywood starlarýnýn baþ-

lattýðý #MeToo hareketinin getirdiði
sesten sonra kendi çalýþma alanlarýný
temsil eden #GarmentMeToo etiketiy-
le sosyal medyada kampanya baþlattýlar.
Endonezya’dan kampanyaya destek ve-
ren ve ayný zamanda kampanyanýn da
parçasý olan fabrika iþçisi Kokum Ko-
malawati kadýn iþçilerin neler yaþadýðý-
ný ve kampanyayý baþlatma nedenlerini
dergimizle paylaþtý.

ÜNLÜ MARKALARA
ÜRETÝM YAPIYORDU 

Kokum Komalawati, Adidas ve Mi-
zuno Shoes markalarýna üretim yapan
PT Panarub Dwikarya fabrikasýnda iþ-
çiydi ve çalýþma koþullarýnda iyileþtirme
yapýlmasýný talep ettikleri için o ve ar-
kadaþlarý 7 yýl önce iþten çýkarýldýlar.
Fakat fabrikaya açtýklarý dava hala de-
vam ediyor. Kokum, “Uzun çalýþma sa-
atleri, kadýnlarý çocuklarýyla ilgilenemez
hale getiriyor. Sözlü ya da fiziksel þid-
det iþçi kadýnlarda ciddi anlamda dep-
resyona yol açýyor. Mesela hamile kadýn

iþçiler hala gece me-
sailerine kalmak zo-
runda, dikiþ dikmek
zorunda. Ve tüm bun-
larýn yanýsýra izin hak-
larýmýzý almak için da-
hi zorlanýyoruz” diye-
rek kadýnlarýn çalýþma
koþullarýna dikkat çe-
kiyor. Kokum, çalýþtýðý
süreçte aldýðý ücretin
asgari ücret olduðunu

ve bunun çocuðu olan, kira ödeyen bir
iþçinin geçinmesi için kesinlikle yeterli
olmadýðýný da ekliyor.  

SESÝMÝZÝ DUYURUN
Sosyal medyada baþlayan #Garment-

MeToo kampanyasýna iliþkin Kokum;
“Arkadaþlarým ve ben bir yýl önce bir
sosyal medya kampanyasý baþlattýk. Tesa-
düfen bir ay önce de #GarmentMeToo
kampanyasý baþladý ve biz de bu kam-
panyaya dahil olduk. Esasen sosyal med-
ya kampanyamýzýn hedefi diðer ülkeler-
den destek bulabilmek. Çünkü davamýza
ne Adidas ne de Mizuno Shoes sahip
çýkmýyor” diyor. Kendileri gibi diðer bü-
yük firmalara üretim yapan iþçilerin de
ayný durumda olduðunu söyleyen Ko-
kum, “Bu sorun yalnýzca Endonezya’da
yaþayan ben ve arkadaþlarýmýn sorunu
deðil. H&M, Adidas, Mizuno Shoes gibi
fabrikalara çalýþan tüm iþçilerin sorunu.
Ve elbette sesimizi duyurmak, yaygýn bir
þekilde destek almak oldukça zor. Size
de derginizde ve sitenizde bize yer verdi-
ðiniz için çok teþekkürler” diyor.

Kaynakça: https://editi-
on.cnn.com/2019/05/11/africa/ethiopia-gar-
ment-workers-lowest-paid-intl/

https://asia.floorwage.org/news/garment-
metoo-women-garment-workers-demand-an-
end-to-gender-based-violence-across-the-
global-garment-supply-chain-1 

https://in.reuters.com/article/bangladesh-
garments-accord/bangladesh-garment-uni-
ons-say-new-factory-oversight-deal-risks-
worker-safety-idINKCN1SR16M

MOLALARDA BÝLE DIÞARI
ÇIKMALARI YASAK

SSOONNÝÝ, Endonezya’da H&M maðazasý-
na üretim yapan bir hazýr giyim fabrika-
sýnda çalýþýyordu. Soni, yönetimin mola-
larda kendisine ve arkadaþlarýna dýþarý
çýkmasýna izin vermediðini söylüyor.
Üretim hattýnda arýzalý olan bir makine-
yi bildirmek için yönetime gittiðini söy-
leyen Soni’ye yöneticilerin makineyi ta-
mir etmek yerine üretim hedefini ta-
mamlamasý ve bu tür þikayetlerle boþa
vakit harcamamasý gerektiði söylenmiþ.

‘TACÝZE UÐRADIM’ DEDÝ,
‘DÜZGÜN GÝYÝN’ DEDÝLER

SSHHAANNTTII de Sri Lanka’da H&M için ça-
lýþan iþçi kadýnlardan biri. Fiziksel tacize
uðradýðýný söyleyen Shanti’ye yönetim-
den “Eðer siz kýzlar doðru düzgün giyi-
nirseniz hiçbir erkek size bakmaz, size
dokunmak istemez” diye bir yanýt geldi.  

ÞÝKAYETÝNÝ SÖYLEYEN
ÝÞÇÝYE MOBBÝNG

PPOOOORRNNIIMMAA Hindistan’da Adidas ve
Decathlon þirketlerine ihracat yapan bir
fabrikanýn dikiþ bölümünde çalýþýyor.
Sendikal faaliyet de yürüten Poornima,
iþ yerinden 8 ay izin almýþtý ve döndük-
ten sonra çalýþtýðý departmanýn deðiþti-
rildiðini öðrendi. Bunu kabul etmeyen
Poornima yönetime bir þikayet dilekçe-
si yazdý. Verdiði dilekçe sonrasýnda ise
karþýlýk olarak günlerce genel müdürün
sözlü tacizine maruz kaldý.

Ýþçiler, üretim yaptýklarý Adidas, Decathlon, Mizuno Shoes, H&M gibi
dünyaca ünlü markalarýn kampanyalarýna sessiz kalmasýna tepkili. 

Arzu Erkan
Kocaeli

M
etal sektöründe; iþkolunda
örgütlü iþçi sendikalarý
(Türk Metal, Birleþik Me-
tal-Ýþ, Özçelik-Ýþ) ile pat-
ron sendikasý MESS ara-

sýnda imzalanan, 2017-19 dönemi grup
toplusözleþmesinin yürürlük süresi 31
Aðustos’ta sona eriyor. Sendikalar bu ay
Çalýþma Bakanlýðý’na yetki baþvurusu ya-
pacak, eylül ayý itibariyle de müzakereler
baþlayacak. 

Ýþkolunda 130 bini aþkýn iþçiyi ve ailele-
rini doðrudan ilgilendiren sözleþme gö-
rüþmeleri, bu yýl metal iþçileri açýsýndan
ekonomik krizin gölgesinde ve zorlu geçe-
ceðe benziyor. Bunun ipuçlarý aylar önce-
sinden belirmeye baþlamýþtý. Yýlbaþýndan
itibaren krizin yükünü iþçilerin üzerine
yýkmaya çalýþan metal patronlarýnýn iþten
atmalardan ücretsiz izinlere, belli süreler-
de üretime ara verip kýsa çalýþma ödene-
ðinden yararlanmaya kadar bir dizi saldýrý-
sý ile karþýlaþtý iþçiler. 

Büyüklüðü ve grup sözleþmesinin kap-
samý açýsýndan metal sözleþmelerinin her
sektörü doðrudan etkilediði tartýþmasýz.
Lakin metale gelmeden, diðer iþkollarýnda
imzalanan sözleþmelerin ve patronlarýn
takýndýðý tutumun metal sözleþmelerine
de emsal olduðunu geçmiþ yýllarýn dene-
yimleri ile biliyoruz. O açýdan cam iþko-
lunda imzalanan sözleþmenin yürürlük
süresinin 3 yýla çýkarýlmasý ve son olarak
TÜPRAÞ’ta Koç Holding’in yine 3 yýl da-
yatmasý ve kazanýlmýþ haklarý gasbetme
giriþimleri metal iþçilerinin de karþý karþý-
ya olduklarý tehditlerin boyutunu ortaya
koyuyor. 

Görünen o ki, metal patronlarý masaya
kriz sopasý ile oturmaya hazýrlanýyor. Peki,
metal iþçileri, özellikle de metal iþçisi ka-
dýnlar, bu TÝS döneminde nasýl bir tutum
alacak? Bu sorunun yanýtýný metal iþçisi
kadýnlarla aramaya çalýþtýk. 

TASLAÐI ÝÞÇÝLER 
HAZIRLAMALI

Eylül ayýnda baþlayacak MESS grup
sözleþmesi için taslak hazýrlýklarý yaz dö-
neminde yani iþçilerin yýllýk izin dönemin-
de baþlayacak. Bu dezavantajlý durumu
tersine çevirmek için, þimdiden yani iþçi
sendikalarýnýn yetki baþvurusu yapacaðý
haziran ayýndan baþlatmak gerekiyor tar-
týþmalarý. Eylülde bir oldu bittiyle karþý-

laþmamak için bunun elzem olduðunu
düþünüyor metal iþçisi kadýnlar. Türk
Metal üyesi bir kadýn iþçi, “Metal Fýrtýna
öncesi yetki ayý, taslak hazýrlýðý gibi tartýþ-
malar olmazdý. Eylül ayýnda sendika
MESS ile masaya otururdu, biz o zaman
öðrenirdik ne kadar zam isteniyor. Direniþ
özellikle eski iþçilerde bu bilinci oluþturdu
diye düþünüyorum. Bence iþçinin nasýl
iþin arkasýnda durduðunu geçen dönem
gösterdik. Sendika anket bile yapmak zo-
runda kaldý. Þimdi de öyle olmalý...”

TÝS tartýþmalarýnýn fabrikalarda henüz
baþlamadýðý, Türk Metal üyesi iþyerlerin-
de sendikacýlara duyulan güvensizlik ka-
dar kriz koþullarýnýn yarattýðý atmosferin
de bunda etkili olduðunu düþünen bir ka-
dýn iþçinin söyledikleri, bu açýdan çarpýcý:
“Geçen dönem yüzde 24’e imza attý sen-
dika ve buna da ‘yüzyýlýn sözleþmesi’ de-
diler. Altý ay sonra zamlar karþýsýnda bu
para uçtu gitti. Þimdi kriz var. Her þey
ateþ pahasý. Düþünüyorum, ne kadar zam
alsak elimiz bolluða çýkar, bunun bende
bir karþýlýðý yok. Yüzde 40-50 zam geldi
her þeye. Bunun altýnda ezilmememiz la-
zým. Bir kere þu zamlar durdurulmalý. Ýki
çocuðum var. Biri ilkokul, diðeri ortaokul-
da, yetiþemiyorum ihtiyaçlarýna...”
METALDE KREÞ YOK 
AYRIMCILIK VAR

Çoðunlukla sadece alýnacak zam oraný-
nýn tartýþýldýðý metaldeki TÝS sürecinde
kadýnlarýn özgün talepleri hiç tartýþýlmýyor

maalesef. Bunun en somut göstergesi;
180 iþletmede 130 bin iþçi adýna görüþme-
lerin sürdürüldüðü iþkolunda kreþ olan iþ-
yeri sayýsýnýn çok az olmasý. Rakam vere-
miyoruz çünkü iþçi sendikalarýnýn bu ko-
nuda paylaþtýðý bir veri yok. Ford Otosan
gibi ülkenin en büyük otomotiv fabrika-
sýnda bile kreþ bulunmuyor misal. Kadýn
iþçilere 60 aylýk olana kadar çocuk baþýna
650 lira bakým ücreti veriliyor. O da TÝS’le
güvence altýna alýnmýþ deðil. 

Yan sanayide ise durum içler acýsý.
Kreþ ya da bakým ücreti, buralarda çalýþan
kadýn iþçilerin fersah fersah uzaðýnda.
Hamile kalan kadýn iþçilerin hafif iþlerde
çalýþtýrýlmasý, 6 ay ücretsiz izin hakký, ço-
cuðu 1 yaþýna gelene kadar sadece gündüz
vardiyasýnda çalýþtýrýlmasý, süt izni gibi
haklar birçok iþyerinde yasalarca güvence
altýna alýnmýþ olmasýna raðmen kullanýla-
maz durumda. 

Sohbetimiz sýrasýnda iþçi kadýnlarýn
üzerine basa basa söylediði “Ýþyerlerinde
eþitlik istiyoruz” oluyor. Yýllarýný da verse-
ler iþyerlerinde terfi edememeye, yaptýkla-
rý iþlerin ya da söylediklerinin erkek iþçile-
rinkiler kadar deðer görmemesine ve bu-
nun kendilerine fazlasýyla hissettirilmesi-
ne isyan ediyorlar. 

TEK BAÞINA 
HÝÇ BÝR ÞEYÝZ AMA...

Sözleþme döneminde bunlarýn tartýþýl-
masý, taslakta kadýn iþçilerin taleplerinin
de yer almasý, sendika yönetimlerinin tu-

tumundan da anlaþýlacaðý üzere, ancak ka-
dýn iþçilerin müdahalesi ile olabilir. Çalýþ-
ma koþullarýnýn iyileþtirilmesi, iþyerlerin-
de ayrýmcýlýðýn son bulmasý, ücretlerde
iyileþtirme gibi taleplerin ve elbetteki kri-
zin yükünün iþçilere yýkýlmasý giriþimleri-
nin karþýsýnda ancak ve ancak birbirine
kenetlenmiþ iþçiler durabilir. Ford iþçisi
bir kadýn bu gerçeði þöyle ifade ediyor:
“Tek baþýna hiçbir þey yapamayacaðýmýzý
biliyorum. Ben de dahil hepimizin kafa-
sýndaki soru ‘atýlýrsam o kadar borcun al-
týndan nasýl kalkarým’. Herkes borçlu,
herkes bu iþe mecbur. Ama hepimizin du-
rumu ayný olduðuna göre o zaman birlikte
çözeceðiz demektir, öyle deðil mi? Tek
baþýna hiçbir þeyiz ama birlikte koca bir
fabrika. Yoksa boyumuz ne uzuyor ne de
kýsalýyor...”

NE YAPIYOR BU 
KADIN KOLLARI? 

Metal direniþi sonrasý þubelerde “kadýn
kollarý” adý altýnda kadýn örgütlenmesi
içerisine giren Türk Metal Sendikasý’nýn
kendi ifadesiyle “sosyal sendikacýlýk anla-
yýþý” çerçevesinde iþçi kadýnlara sunduðu
tek olanak sosyal, kültürel etkinlikler. Bir
de bir Türk Metal geleneði olarak her 8
Mart’ta yaptýðý ‘eðlence’ aðýrlýklý iþçi kadýn
buluþmalarý. “Kadýn Kollarý” ne yapar iþ-
yerlerinde diye sorduðumuz bir kadýn iþ-
çinin yanýtý þöyle: “Kadýnlarla kahvaltý ya-
par, onlarý 8 Mart etkinliklerine götürür.
Bu etkinliklerde bol bol fotoðraf çeker, þu-
be sayfasýnda paylaþýr. Baþka da bir þey
görmedim...”

2019 grup sözleþmesi hazýrlýklarýna
belki de buradan baþlamak gerekiyor. Sa-
dece Türk Metal’in deðil diðer sendikala-
rýn da kadýn kollarý, kadýn bürolarý var.
Metal iþçisi kadýnlarýn, sorunlarý ve çözü-
mü karþýsýnda iþlevsiz durumda olan bu
yapýlarý iþlevli hale getirmeleri mümkün.
Önce þunu sormak lazým: Sendikalarýn
kadýn kollarý iþçi kadýnlara ne zaman söz-
leþme taleplerini soracak? Ve elbette bu-
nun gerçekleþmesi için temsilcilikleri, þu-
beyi zorlamak gerekiyor. 

Ýþçilerin talepleri doðrultusunda hazýr-
lanacak bir taslak, karar alma süreçlerine
etkin katýlým, sözleþmenin onaylarý alýn-
madan imzalanmamasý kadýn erkek tüm
metal iþçilerinin talebi kuþkusuz. Bu sü-
reçte kadýnlarýn kendi talepleri ile yer al-
masý ise kendi birliklerini saðlayýp, özgün
taleplerini belirmekten, bunlarý elde et-
mek için mücadeleden geçiyor. 

Sözleþmelerde kadýn iþçilerin 
talepleri neden yer almaz?

‘Kadýn kollarý kadýnlarla kahvaltý yapar, 8 Mart 
etkinliklerinde bol bol fotoðraf çeker, þube 
sayfasýnda paylaþýr. Baþka da bir þey görmedim...’
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Açelya, Gökay, Koray ÞENGÜL

M
erhaba,
Öncelikle size kendimizi
tanýtalým. Biz geçim derdi
ile büyümüþ, daha küçük
yaþlarda 6 kardeþine baka-

bilmek için ayakkabý fabrikalarýnda uzun
yýllar çalýþarak kardeþlerini okutmuþ Fat-
ma Þengül’ün üç evladýyýz.

Annemiz, 19 yaþýnda evlendi, 20 yaþýn-
da Koray’ý, 21 yaþýnda Gökay’ý, 25 yaþýnda
da hayalini kurduðu kýz çocuðu Açelya’yý
kucaðýna aldý. Daha 30’una basmadan
eþini, yani babamýz Ülgen Þengül’ü trafik
kazasýnda kaybetti. Bizi kimseye muhtaç
etmemek için iki iþte birden çalýþan an-
nemiz, 2013’te meme kanserine yakalan-
dý. Uzun bir tedavi süreci sonrasý bu sa-
vaþý da güler yüzüyle, yaþam sevinciyle
kazandý.

Emekli olduktan sonra da hayatýn zor-
luklarýyla karþýlaþan annemiz, son olarak
özel bir bankanýn emekliler lokalinde
çaycýlýk yapýyordu. Son 6 aydýr ayný iþye-
rinde çalýþan katili Zeynel Akbaþ ile arala-
rýnda tartýþmalar yaþanýyordu. Zeynel Ak-
baþ’ýn kendini kovdurup tazminat alabil-
mek için çalýþmadýðýný, o çalýþmadýðý için
de iþ yükünün kendi üzerine bindiðini
anlatýyordu annem. “Sen çalýþmadýðýn
için iþ yükün bana biniyor, kendi iþini
kendin yap” diye karþý çýkýnca annem,
Zeynel Akbaþ kinlenip, ruhsatsýz silah te-
min edip, kapýmýzýn önünde pusu kura-
rak evden çýkmasýný bekleyip, annemize 4
kurþun sýkarak onun hayat dolu gülüþünü
bizlerden çaldý. Katil, annemi öldürdük-

ten sonra hem mahallenin linç giriþimin-
den kurtulabilmek için hem de “iyi hal”
indirimi alabilmek için kendini koltuk al-
týndan yaraladý.

Annemiz gibi, hayata güler yüzlü davra-
nan, evlatlarýnýn mutluðu için kendi mut-
luluðunu ikinci plana iten bir kadýn cina-
yete kurban gitti! Birçok kadýn/çocuk teca-
vüze uðrayýp öldürülüyor veya hayatlarý
boyunca psikolojik ve fiziki þiddete maruz
býrakýlýyor, susturuluyor!

BAÞKA KADINLAR ÖLMESÝN
DÝYE SAVAÞIYORUZ

Katilin annemizi bizden almasýndan
itibaren yaþadýðýmýz en aðýr duygu ise piþ-
manlýk. Onunla daha fazla zaman geçire-
bilir, annemizi daha mutlu edebilirdik.
Ölümünün ardýndan hepimiz derin bir

travma yaþadýk. 35 yýl mutlu yaþadýðýmýz
baba yadigarý evimizden taþýnmak zorunda
kaldýk. Çünkü kapýdan her çýktýðýmýzda
annemizi yerde kanlar içinde gördüðümüz
aný tekrar tekrar yaþamaya katlanamýyor-
duk. Þimdi bilmediðimiz bir mahalle, alý-
þýk olmadýðýmýz bir ortamda 5 kiþi bir ev-
de birbirimize kenetleniyoruz; Koray, eþi
Yasemin, çocuklarý Arýn, Gökay Açelya. 

O katil annemizin hayallerini çaldý. An-
nemizin tek dileði, evlatlarýnýn mutluluðu-
nu görmek, torununu büyütüp, beraber
parklarda gezmekti. Biz evlatlarý olarak
bundan sonra ona layýk olarak, bir arada,
omuz omuza yaþamaya çalýþacaðýz. Dýþarý-
dan bakýldýðýnda “Helal olsun Fatma’nýn
evlatlarýna” denilmesini saðlayacaðýz. Bi-
zim yaþadýklarýmýzý baþkalarý da yaþamasýn
diye savaþacaðýz.

Þu sýralar dava süreci devam ediyor.
Türkiye’de bu tür davalar çok uzun zaman
alýyormuþ. Annemizin ölümünün üzerin-
den neredeyse 60 gün geçti, ama daha da-
vanýn tarihi bile belli deðil. Katilin en aðýr
cezayý almasýný istiyoruz, belki böylece yü-
reðimiz bir nebze olsun rahatlar.

EN ÖNEMLÝSÝ 
DAYANIÞMAYMIÞ

Annemizin vefatýndan sonra kadýn der-
neklerinin önemini daha çok anladýk. Acýyý
hafifletme konusunda en önemli þey daya-
nýþmaymýþ. Bu gibi dayanýþmalar travma
yaþayan insanlar için en önemli psikolojik
destek oluyor. Dayanýþma derneklerini ku-
ran, destekleyen, çalýþmalar yapan ve bizi
hiç yalnýz býrakmayan tüm kadýnlara çok
teþekkür ediyoruz.

Kadýnlar susmayýn! Yaþadýðýnýz þiddeti
yüksek sesle söyleyin. Þikayet edin!
BÝR ÇAÐRIMIZ VAR

Son söz olarak sizlerden ricamýz þu;
Biz baðýrýyoruz, bizimle beraber baðýrýn,
baðýrýn ki sesimizi herkese duyuralým! An-
nemiz için sosyal medya üzerinden kurdu-
ðumuz @fatmaninsesi sayfalarýný takip
edin, sosyal medyadan kamuoyu baskýsý
yaratýp bu caninin cezalandýrýlmasý için
bize yardýmcý olun. Dava günü adliyenin
avlusunu hýnca hýnç doldurup hep bir
aðýzdan baðýralým; Fatma Þengül için ada-
let! Kadýn cinayetlerini durduracaðýz! 

Bugün bizim baþýmýza gelen yarýn si-
zin, kardeþinizin veya evladýnýzýz baþýna da
gelebilir. Bunlar yaþanmasýn diye herkese
sesleniyoruz; #FatmaÞengülÝçinAdalet ya-
rýn sizin için de adalet demektir!

Annem için adalet herkes için adalet demektir

Meryem KAYA
Kocaeli

H
er gün yeni bir istismar ha-
beri duyuyoruz, okuyoruz.
Ülkenin birçok farklý yerinde
çocuklar cinsel, fiziksel,
ruhsal saldýrýya maruz kalý-

yor. Daha birkaç hafta önce Ýzmir’in Ki-
raz ilçesinde 13 yaþýndaki bir çocuk oku-
lunun güvenlik görevlisi tarafýndan istis-
mar edildi. AKP’li Belediye Baþkaný ise
“Dallandýrýp budaklandýrmayalým kýzýn
da, oðlanýn da adý çýkmasýn” diyerek ola-

yýn üstünü örtmeye çalýþtý. Bunlar med-
yaya yansýyanlar... Peki ya bilmedikleri-
miz, göremediklerimiz!

Yaþananlar “bireysel sapýklýk” olarak mý
açýklanacak ya da çocuklar kimlere, nasýl
emanet edilecek? Akýllarda bir sürü soru
var. Biz de Kocaeli Ekmek ve Gül Kadýn
Dayanýþma Derneði olarak, Körfez Yarým-
ca ve Esentepe mahallelerinden kadýnlarla
bir araya gelip, bu sorulara yanýt aradýk.
Avukat ve sosyal hizmet uzmanýnýn katýlý-
mýyla gerçekleþtirdiðimiz panellerde,

çocuk istismarýnýn ancak birlikte mücade-
le ettiðimiz ölçüde önlenebileceðini ko-
nuþtuk. Her iki panelde de mahalleli “Ha-
berlerden okuyoruz bir de bu adamlarýn
cezalarý indiriliyor, hatta serbest býrakýlý-
yorlar. Bu nasýl olabilir?” gibi sorular sor-
du. Uzmanlar, yargý süreçlerinin istismara
uðrayan çocuklarý bir kez daha maðdur et-
tiðini, istismarý uygulayanlarýn ceza indi-
rimleri ile adeta ödüllendirildiðini anlattý.
Kýz çocuklarýnýn küçük yaþta evlendiril-
mesi, 15 yaþ altý çocuklar için “istismara

rýzasý vardý” diyen yargý kararlarý, çocukla-
rýn istismar edenle evlendirilmesini yasa
diye meclise sunan bakanlar... Bunlar ve
daha fazlasýnýn bu ülkede daha önce de
var olduðu ve çocuklarýn sesine ses olun-
madýðý müddetçe de var olmaya devam
edeceði konuþuldu.

Bir diðer tartýþma da idam ve hadým ko-
nusu oldu. Uzmanlar, idam ve hadým yön-
temlerinin çocuk istismarýyla mücadelede
etkili çözümler olmadýðýný vurguladý. Ýdam
ve hadýmýn uygulandýðý ülkelerde sorunun
çözülmediðine dikkat çeken uzmanlar; is-
tismarýn yaþanmadan önlenmesi için ön-
lemler alýnmasý gerektiðinin altýný çizdi.
Bunun için de çocuklara cinsellik eðitimi
verilmesi, anlattýklarýnýn ciddiye alýnmasý,
rahatça konuþabilecekleri ortamlarýn oluþ-
turulmasý gerektiði belirtildi. 

Etkinliklere katýlan kadýnlar, öðrendikle-
rini çevrelerine de anlatacaklarýný söyler-
ken, bu tür faaliyetlerin sürdürülmesini is-
tediler. Hep birlikte gördük ki bir araya ge-
lip sorunlarýmýzý konuþtukça çözüm yollarý
artýyor, yan yana durdukça zorluklarýn kar-
þýsýnda daha güçlü durabiliyoruz.

Mahalleli 
çocuk istismarýna 

karþý bir arada

Zelal ARAR
Antep

E
vdeki sýkýntýlardan ve maddi
yetersizlikten dolayý okulu bý-
rakmak zorunda kalan, 17 ya-
þýnda iki genç iþçi onlar. Hat-
ta henüz çocuk iþçi bile diye-

biliriz. Antep Ünaldý Mahallesi’nde ön-
ceki çalýþtýklarý konfeksiyon atölyesinde
þiddet, taciz, kötü çalýþma koþullarýna
maruz kaldýklarýný anlatýyorlar. Þimdi o
çalýþtýklarý atölyeden ayrýlýp baþka bir
atölyeye girmiþler. Ýsimlerini vermek is-
temeyen, benim de Ayþe ve Fatma ola-
rak yazacaðým bu iki iþçiye býrakýyorum
sözü.

Yaklaþýk beþ senedir iþçi olarak çalýþan
Ayþe söz alýyor önce: “Ýþe yayan gidiyoruz.
Günde 12 saat çalýþýyoruz. 1 saatlik mola-
mýz var. Haftalýk 250 lira yevmiye alýyo-
ruz.” Ara sýra öksürüyor. Atölyenin hava-
sýz ve toz içinde olduðundan bahsediyor. 

“Ýþe gitmediðimiz gün haftalýðýmýz-
dan kesinti yapýlýyor” diyen Fatma ise
ustalarýn fazla mesai ile açýðý kapattýðýný
söyleyerek devam ediyor: “Kazanlý press,
çay servisi, atölyedeki getir-götür iþleri,
temizlik... Her iþi neredeyse biz yapýyo-
ruz. Ýþimiz bittikten sonra diðer iþçilere
yardým etmek zorundayýz, makineci ve
halfeler ise iþleri bittikten sonra evlerine
gider. Bizler mesai bitimine kadar atöl-
yede oluruz.”

‘10 YAÞINDAKÝ ÝÞÇÝLER
USTADAN DAYAK YÝYOR’

Atölyede yaþlarý 10 civarýnda iþçilerin
de olduðunu söylüyorlar. Ayþe, “5 maki-
ne var diyelim, birine yetiþemedikleri
takdirde dayak yiyorlar ustalardan. Yetiþ-
kin biri olsa dahi yetiþemez bu iþlere”
diyor. Ayþe, þiddetin yalnýzca çocuklara
deðil iþi yetiþtiremeyen çýraklara da uy-
gulandýðýný söylüyor ve sýk sýk “Sýrtýna
kýrbacý yersin” sözünü iþittiklerini akta-
rýyor. Ustalarýnýn kýzgýn veya canýnýn sýk-
kýn olduðu zamanlarda çocuklarý döve-
bildiðine de þahit olmuþlar, hatta patro-
nun ustalara “Ýstediðini yapmazsa döv”
dediðine... 

“Ezilmenin ne olduðunu iþe baþlayýn-
ca anladým” diyen Ayþe, bugüne kadar
hiç duymadýðý hakaretlere, küfürlere ve
þiddete maruz kalmýþ.

REGL DÖNEMÝNDE BÝLE
TUVALET MOLASI 5 DAKÝKA

Ayda bir menstürasyon dönemlerinde
aðrý çektiklerini dile getiren Ayþe, “Usta-
ya ‘Rahatsýzým, gidip dinleneyim’ diyo-
rum, nedenini sorunca “Kadýnsal sorun”
diyorum. “Elini yüzünü yýka, hap kullan”

diyerek iþimin baþýna dönmem gerektiði-
ni söylüyor. Fatma sözü alýyor: “Kardeþim
regl dönemindeydi. Sorununu anlattý us-
taya, ‘Ýþ yoðun, gidemezsin’ dedi. O da
kaçtý. Ertesi sabah iþe geldiðinde dövdü-
ler.” Fatma “Regl dönemlerinde dahi tu-
valet molasý 5 dakika” diye ekliyor.

Fatma kýz kardeþinin uðradýðý baþka
bir þiddet olayýný daha paylaþýyor. 45, 50
yaþlarýnda bir adamýn kardeþini rahatsýz
edici davranýþ ve ifadelerde bulunduðunu,
kýz kardeþinin patrona durumu bildirmesi
üzerine patronun “Bir þey olmaz” dediði-

ni ekliyor sözlerine: “Çaylarý kardeþim
daðýtýyordu, o adama vermek istemedi.
Mecbur çay götürecekmiþiz, fakat götür-
mediði için dayaðý yemiþti.” 

Þimdi çalýþmaya baþladýklarý atölyeye
ayný durumlarla karþýlaþmamak umuduyla
girdiklerini ancak oranýn da ayný olduðu-
nu þu son sözlerle aktarýyorlar: “Bize ge-
lip vurduklarýnda sesimizi çýkaramýyoruz,
ama arkamda duran olsa hakkýmý ara-
rým.” Ayþe, birçok Ünaldý iþçisi kadýnýn ve
çocuðun ayný sýkýntýlarý yaþadýðýný dile ge-
tiriyor.

Ýþçilerin bir araya
geliþinden
tedirgin oluyorlar

B
en devlet teþvikiyle kurulan
bir tekstil firmasýnda çalýþý-
yorum. Çalýþtýðým iþletme
bir buçuk yýldýr kurs adý al-
týnda üretim yapýyor. Fabri-

kada yaklaþýk 90 kiþi çalýþýyor ve bunla-
rýn yarýsýndan fazlasý ÝÞKUR’a baðlý.
Açýlmasýndan yerel seçimlere kadar
servis ve yemek Vali tarafýndan karþýla-
nýyordu. Vali ayný zamanda kayyum
olarak belediyeye atandýðý için bu mas-
raflar belediye bütçesinden karþýlaný-
yordu tabii ki. Yerel seçim sonrasýnda
hem servis hem yemek kaldýrýldý. Yeni
belediye baþkanýyla görüþmeler sonra-
sýnda servis devam ediyor. Fakat ye-
mek 1 ay boyunca verilmedi, evleri-
mizden götürmek zorunda kaldýk. 

Tek sýkýntý bunlar deðil tabii...
LCW gibi dünya markalarýna üretim
yapýyoruz ama markanýn ünlü olmasý
bizlerin daha iyi koþullarda çalýþmasý-
na yetmiyor. Sürekli performans dayat-
masýyla karþý karþýya kalan makineler
gibi olduk. Sürekli bant sayýlarý karþý-
laþtýrarak yarýþa sokuluyoruz. Tuvalette
çoðu zaman sabun olmuyor, maaþlarý-
mýzý neredeyse iki ayda bir alýyoruz.
Sýkýntýlarý patrona söylediðimizde hiç-

bir çözüm üretilmiyor, “Beðe-
nirsen çalýþ, beðenmezsen ka-
pý” deniliyor. Bir araya gelip bu
sýkýntýlarý konuþmamýzdan çok
korkuyorlar, en ufak bir þeyde
“Hemen eylem yapýyorsunuz”
diyorlar. Bizler bir araya gele-
rek bu sýkýntýlarý dile getirme-
ye devam edeceðiz, onlar da
bu bir araya geliþlerden tedir-
gin olmaya devam edecek.
Çünkü biliyoruz ki bir araya
gelip haklarýmýzý talep etme-
diðimiz sürece kimse bizleri
düþünmeyecek. Bir ay boyun-
ca verilmeyen yemekleri ayar-
lamalarý bir buçuk ayý buldu.
Sorduðumuzda geçiþtirdiler.
Yapýlan toplantýda iþçi arka-
daþ “Ne zaman yemek verile-
cek” diye sorduðunda pat-
rondan “Önce çalýþýn da hak
edin” cevabý aldý. Biz iþçilere
köle gibi bakan patronlara
karþý bizler de gücümüzün
farkýna varýp insanca çalýþma
koþullarý için mücadele et-
meliyiz. Bunun dýþýnda bir
çözüm yok.

Bir ttekstil iiþçisi 
DERSÝM

Eda TÜREOÐLU
Avcýlar / Ýstanbul

K
ýdem tazminatýnýn fona devre-

dilmesine iliþkin hükümetin
sürdürdüðü çalýþmalar devam

ederken iþçi kadýnlarla yaþa-
dýklarý sömürü ve kýdem taz-

minatý üzerine sohbet ettik. Hayallerinin

ellerinden alýndýðýný söyleyen iþçiler, ký-

dem tazminatý mücadelesi vermeye kararlý. 

Yaklaþýk 12 yýldýr ayný firmada çalýþtýðýný söy-

leyen bir iþçi kadýnýn kýdem tazminatý gasbý-

na iliþkin söyledikleri önemli, “Bugüne kadar

iþ yerinde yaþadýðým tüm olumsuzluklara iþ-

siz kalma kaygýsý ve tazminatýmý alamama

endiþesiyle boyun eðmek zorunda kaldým.

‘Senin bu kadar yýl içinde yaþadýðýn hiçbir

þeyin önemi yok. Biz karar verdik senin taz-

minatýný alýyoruz’ diyorlar þimdi Bunu kabul

etmiyorum. Bu kez boyun eðmeyeceðim...”

Bir baþka kadýn iþçi de bugüne kadarki

emeklerinin karþýlýðý olduðunu söylüyor ký-

dem tazminatýnýn, “Yediðimiz ekmekten, iç-

tiðimiz suya kadar... Hatta kazandýðýmýz pa-

radan bile vergiler alýnýyor.Yetmiyor, ne yap-

sak ne kadar ödesek bitmiyor. Seçim dönem-

lerinde vaatlerin ucu bucaðý yok; ‘Þöyle ya-

pacaðýz, böyle olacak.’ Her defasýnda bu hü-

kümetten yana kullandým oyumu. Her defa-

sýnda biraz daha piþman oldum. Bitti artýk

tükendik. Býraksýnlar da kýdem tazminatýmýz

bizde kalsýn.”
“Bu emekler üzerine kurulu hayallerimiz

var” diyen bir baþka kadýn iþçi de þöyle isyan

ediyor: “Hakkým olaný alýp yýllar boyunca iþ-

letecekler. Ýlla yapacaðýz diyorlarsa bu fonun

ismini ‘Ýþçilerin kýrýk hayalleri ve sömürdü-

ðümüz haklar fonu’ olarak deðiþtirsinler de

amacýna uygun olsun. Bu da son damla oldu

ve bir daha bunu yapanlara oy vermeye de

hiç niyetim yok.”

Ünaldý’da iþçi olmak: Küfür, þiddet,
taciz, kötü çalýþma koþullarý...

Adý ‘Ýþçilerin kýrýk hayalleri ve
sömürdüðümüz haklar fonu’ olsun!
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Ýlke IÞIK

K
adýn cinayeti ya da kadýna
yönelik þiddet haberleri
paylaþýmlarý ile dolu sosyal
medya hesaplarý. Sosyal
medya üzerinden yürütü-

len kampanyalar, yardým çýðlýklarý en
çok kadýnlardan geliyor. Tek baþýna baþ
edemeyeceðini bilenler, yargý ile uðraþ-
maktan yorgun düþenler, tek baþýna
adaletin saðlanamayacaðýnýn farkýnda
olanlarýn dayanýþma çaðrýlarý dolduruyor
sosyal medya aðlarýný. 

En çok kadýnlar biliyor galiba bu ül-
kede adaletin nasýl bir þey olduðunu.
Þiddete uðradýðýnda korkusuz, çekince-
siz, sakince adli mercilere gidebileceði-
ni söyleyen kaç kadýn vardýr acaba? 

Yargýlanmayacaðýný, suçlanmayacaðý-
ný, barýþtýrýlma baskýsý yaþamayacaðýný,
þikayetini yapýp kendi yaralarýný sarmaya
çalýþýrken adaletin týkýr týkýr iþleyeceðini
düþünen var mý aranýzda? Ya da kadýn
cinayeti davalarýnda, çocuk istismarcýla-
rýnýn dosyalarýnda failin gereken cezayý
alacaðýna olan güvenimiz ne kadar? 

Bu sorularýn yanýtlarý sanýrým bu ül-
kede yaþayan bütün kadýnlar için ayný.
Güvenmediðimiz bir adalet mekaniz-
masý karþýmýzdaki. 

KADINLARIN YARGI ÝLE 
ÝMTÝHANI

Kadýnlarýn yargý ile imtihanýnýn uzun
bir tarihi var aslýnda. Son 10 yýldýr da ka-
dýn hareketinin temel gündemlerinden
biri olduðunu söyleyebiliriz. Zira 17 yýllýk
AKP iktidarýnýn en somut verilerinden bi-
ri kadýnlarýn uðradýðý þiddetin sistematik
olarak artmýþ olduðu gerçeðidir. Arada ya-
pýlmýþ olan olumlu diyebileceðimiz yasal
düzenlemeler,
inanýlmaz bi-
çimde artan
þiddete iliþ-
kin önlem
alýyormuþ
gibi yapma
ihtiyacýndan
doðmuþ ol-
sa da,

siyasal iktidar toplumsal hayatýn her ala-
nýnda kadýna eþitsiz uygulamalarý ýsrarla
sürdürerek, kaðýt üzerinde kadýnlar lehine
olan yasalarý bile uygulamayan bir yargý
sistemini güçlendirdi.

Erkek egemenliði, adaleti erkekler
üzerinden gören ve kurgulayan bakýþ
açýsý sistemin esasý olunca, kadýnlar için
hukuk artýk hiç iþlemiyor. Þimdi bir de
yasal haklara yönelik kapsamlý saldýrýla-
rýn sürdürüldüðü bir dönemin içindeyiz
üstelik. Ýmzalandýðý için gurur duyulan
Ýstanbul Sözleþmesinin, 6284 Sayýlý ko-
ruma tedbirlerini saðlayan yasanýn, na-
faka hakkýnýn, boþanmada arabuluculu-
ðun tartýþýldýðý günlerdeyiz. Velhasýl
adaletin daha da zorlaþacaðý günlerin
iþaretleri bunlar bir yandan. 

MÜTEVAZI OLANAKLAR 
MUAZZAM DAYANIÞMA

Kadýnlarýn yargýyla imtihanýna geri

dönersek... Þule Çet dosyasý, baþlý baþýna
sosyal medya kampanyasý sayesinde açýl-
mýþ bir dava olarak kayýtlara geçecek gibi
görünüyor. Þule’nin ölümünün ardýndan
dosyaya intihar gibi bakýlýp þüphelilerinin
serbest býrakýlmasý üzerine arkadaþlarý
ve ailesinin baþlattýðý kampanya, soruþ-
turmanýn seyrini tamamen deðiþtirdi.
Dosya Ankara Cumhuriyet Baþsavcýlýðý
tarafýndan yeniden incelendi, þüphelile-
rinin ifadesi yeniden alýndý, ve tutuklan-
dýlar sürecin sonunda. Arkasýndan soruþ-
turma hýzlýca sonuçlandý, dava açýldý ve
yargýlama süreci baþladý. 20 Mayýs’ta
ikinci duruþmasý görüldü Þule Çet dava-
sýnýn, sanýklar halen tutuklu.

Özetlemeye çalýþtýðým süreç olma-
saydý þurasý çok açýk ki dosya intihar
olarak kapanacak, kimse tutuklanmaya-
cak ve Þule Çet adýný hiç kimse duyma-
yacaktý. Bir düþünelim ülkenin dört bir
yanýnda ne çok böyle olay vardýr, kayýt-
larda intihar diye yer alan ne çok kadýn
cinayeti bu þekilde kapatýlmýþtýr, yargý
eliyle. 

Kadýnlarýn mütevazý olanaklarý ile
gerçekleþtirdikleri muazzam dayanýþma
ile çalýþtýrmaya çalýþtýklarý bir yargý sis-
temi iþte karþýmýzdaki. Bunu öyle iyi bili-
yor ki Þule’nin arkadaþlarý ikinci duruþ-
mada da davanýn peþini býrakmayacakla-
rýný gösterdiler. Duruþma salonu kadýn-
larý almadý, salonun önü dahi týka basa
kadýnlarla doluydu. Ýþin ucunu bir býrak-
salar sanýklarýn tahliye edileceðini bili-
yorlar çünkü. O yüzden bir davanýn ba-
þýndan sonuna kadar takip etmek gibi
zorlu bir görev kadýnlarýn yürütmeye ça-
lýþtýðý. 
DAYANIÞMA
CESARET VERÝYOR

Oysa böyle mi olmalý? Bir ülkede be-
lirlenmiþ yasalar var ise o yasalarýn her-
kes için uygulanmasýný beklemek gerek-
mez mi? Hatta kadýnlar ölürken yetersiz
kalan yasal düzenlemeleri geliþtirmeye

çalýþmak zorunlu olmaz mý? Baþýnýza
bir þey geldiðinde adalete güvenebilece-
ðini bilmekten daha rahatlatýcý ne olabi-
lir ki? Bu ülke böyle deðil iþte, uzun za-
mandan beri hem de.

Kadýnlarýn bu büyük mücadelesi ina-
nýlmaz iþe yarýyor. Bütün bu erkek yargý
sistemine raðmen yaþadýklarýný paylaþ-
masýna, þikayetçi almalarýna, sessiz kal-
mamalarýna yarýyor. Ama her bir kadýn
‘Evet beni yargýlayacaklar, evet beni suç-
layacaklar, ama mücadele edeceðim’ du-
ygusuyla giriþiyor bu sürece. Kah bir ar-
kadaþýndan destek görüyor, kah güven-
diði kadýn avukatlarla yol yürüyor, kah
sendikasýndan güç alýyor, kah bir kadýn
derneðine baþvuruyor... Bir þeyler yapý-
yor sonuçta.

KÝMÝN YARGISI DAHA ADÝL 
Elbette henüz bu dayanýþmanýn ulaþ-

ma þansý olmayan kadýnlarýn sayýsý çok
fazla. Nevin Yýldýrým’ýn yaþadýklarý tam
da bunun somut örneði. Isparta Yal-
vaç’ýn bir köyünde yýllarca süren tecavü-
ze karþý bir þey yapabilme olanaðý olma-
dý Nevin’in. O küçücük köyde herkesin
bildiði ama ses çýkarmadýðý, hatta Ne-
vin’i suçladýðý süreç, en son Nevin’in te-
cavüzcüyü öldürmesi ile sonuçlandý.
Oysa Nevin’in bunlarý hiç yaþamamýþ ol-
masý gerekirdi, yaþamýþ ise köydekilerin
Nevin’in yanýnda olmasý, þikayetçi olma-
sý için yüreklendirmesi gerekirdi. Ne-
vin’de “Giderim þikayetçi olurum, adam
cezasýný alýr, ben de hayatýma devam
ederim” gibi bir düþünce, adalete ina-
nabileceðine dair bir duygu olsa her þey
çok farklý olurdu.

Ama olmadý; adalet kadýnlara ulaþmý-
yor çünkü. Adaletin sonraki hesaplaþ-
masý ise çok sert oldu Nevin’le. Yargýtay
kararý geçtiðimiz günlerde açýklandý.
Meþru müdafaayý, haksýz tahriki býra-
kýn, iyi hal indirimi bile verilmedi Ne-
vin’e. Hani þu nerdeyse bütün kadýn ci-
nayeti davalarýnda erkeklere uygulanan
meþhur indirim! Nevin’i öncesinde ko-
rumayan yargý, sonrasýnda da ölen erke-
ðin, hatta bütün erkeklerin “hakkýný”
korumayý seçti.

GERÇEK ADALET ÝÇÝN 
Sonuçta yargýya deðil ama birbirimi-

ze güvenmeyi öðretiyor bu süreç bize.
Erkek egemenliðine karþý yürüttüðü-
müz mücadelenin bir parçasý olarak
yargý ile de mücadele ediyoruz. Yargý di-
reniyor evet, çünkü siyasal iktidardan
besleniyor; kadýnlarýn eþit olmadýðýný
söyleyen mevcut sistemin çok önemli
bir parçasý sonuçta. 

Ama kadýnlar da mücadele ediyor iþ-
te. Siyasal iktidar aradan yýllar geçtikten,
köprüler altýndan çok sular aktýktan
sonra bile kadýn düþmaný olarak anýlma-
ya devam edecek, orasý kesin. Kadýnla-
rýn mücadelesi, yürüttükleri dayanýþma
ise bundan sonrasýna býraktýklarý ile de-
vam edecek. Eþitliðin olduðu gerçek
adalete geriþinceye kadar...

Kadýnlarýn mütevazi olanaklarý
ile gerçekleþtirdikleri muazzam
dayanýþma ile çalýþtýrmaya

çalýþtýklarý bir yargý sistemi
karþýmýzdaki.
Bunu öyle iyi
biliyor ki
Þule’nin
arkadaþlarý ikin-
ci duruþmada
da davanýn
peþini býrak-
mayacaklarýný
gösterdiler.

PEÞÝNÝ BIRAKMA!
Nevruz MERSÝN

Esenyalý / Ýstanbul

H
er gün camlardaki yazý-
lar deðiþiyor, kaldýrýmlar
boyanýyor, tüm aksesu-
arlar her sabah dýþarý çý-
kartýlýyor, akþam ise top-

lanýp kapanmamak için direniyor,
çünkü onun kendini dinleyebildiði
tek dayanaðý bu sanat evi.

“Mücadeleci ve azimli duruþun as-
lýnda adýmdan geldiðini düþünüyo-
rum” diyor Fethiye ve baþlýyor hikaye-
sini anlatmaya: “1974 mayýsýnda Bit-
lis’in Tatvan ilçesinde, babam tiyatro
sahnesinde Fatih Sultan Mehmet rolü-
nü oynarken dünyaya gelmiþim. Adýmý
da babamýn o günkü sahnesinden al-
mýþým. Fatih takamamýþlar, yakýn ol-
sun diye Fethiye demiþ amcalarým. Ai-
lemin ilk çocuðuyum. Zayýf bir bün-
yem olduðunu söylüyor büyükler, hatta
yaþayabileceðime ihtimal bile verme-
miþler. Ama kolay kolay pes eden biri
deðilim, tutunmuþum iþte yaþama.”

Annesi, erkek çocuk sevdasý yüzün-
den dört çocuk daha dünyaya getiriyor
ama hiçbiri yaþama tutunamýyor. Bir
kýz kardeþi oluyor, bu kez de annesi
“Ben erkek çocuk doðuramýyorum,
nasýl olsa bu da ölecek” gibi þeyler dü-
þünmeye baþlýyor, kendisi ve 6 aylýk kýz
kardeþini babasýna býrakýp evi terk edi-
yor. O günden sonra deðiþen hayatlarý-
ný þöyle anlatýyor: “Annemin bana ve-
remediði anneliði ben kardeþime ya-
þatmaya çalýþtým. Ama 9 yaþýndaydým,
hiçbir þeyin farkýnda bile deðildim...”

Babaannesi ve halasýyla yaþamaya
baþlayan Fethiye’ye, babasýnýn mesleði
gereði sürekli göç eder halde olmasý,
bir de küçük kardeþinin sorumluluðu
aðýr geliyor. Halasý da evlenince kalý-
yorlar bir baþlarýna. Babasý baþkasýyla
evleniyor: “12 yaþýnda bir kýz çocuðu
hevesiyle babamýn niþan yüzüklerini
kendi ellerimle taktým, bize anne ola-
cak diye düþündüm” diyor.

BÜTÜN HAYATIMI 
DEÐÝÞTÝRDÝLER

Fethiye, çocukluðunda yaþadýðý ve
tüm hayatýný etkileyen bir olayý þu söz-
lerle anlatýyor: “1991 yýlýnda Adýya-
man’dayýz, ortaokuldayým. Babamýn
esas mesleði Din Kültürü Öðretmenli-
ði ama o zamanýn þartlarý yüzünden
mesleðini yapamadýðý için bir yem fab-
rikasýnda müdür olarak çalýþýyor. Evler
þehirden uzak, sadece bir sabah bir
akþam servis var, o da iþçi servisi. Tek
öðrenci benim. Saatlerim uymamasýna
raðmen okuyabilmek için o iþçi servi-
siyle þehre gidip geliyorum. Servis þo-
förü Mehmet amca benim o araca bin-

memden hep rahatsýz. Sebebini bilmi-
yorum ama istemediði gözlerinden
okunuyordu. Bir gün koþarak duraða
gelip aracýn kapýsýný tam açarken ani-
den arabayý sürmeye baþladý ve bunu
birkaç kez tekrarlayýp bir türlü binme-
me fýrsat vermedi. Ben de sinirlendim,
hakaret ettim. Annemden sonra haya-
týmýn ikinci dönüm noktasýnýn bu olay
olacaðýný o zaman bilemiyordum. Olay
fabrika müdürüne, oradan da babama
kadar gitti. Babam anlatmama fýrsat
dahi vermeden beni okuldan aldý ve
kurtuluþum olarak gördüðüm eðitim
hayatým o gün son buldu. Buna daya-
namadým ve iki kez intihara teþebbüs
ettim, birinde babaannem fark etti, di-
ðerinde ise deðer mi diye düþünüp
vazgeçtim. Bunu þimdiye kadar kimse-
ye de anlatmadým.”

KOCAMI ÖLDÜRDÜLER
ELÝME PARA SAYDILAR

Babasýnýn çalýþtýðý fabrika kapanýn-
ca bu kez de Gebze’ye taþýnýyorlar.
Fethiye artýk 18 yaþýnda ve burada ba-
basýnýn tüm engellemelerine karþý sev-
diði adamla evleniyor. Eþiyle geçirdiði
zamanlardan bahsederken gözündeki
sevgiyi ve özlemi görmemek mümkün
deðil. 23 yaþýnda anne oluyor. Evlilikle-
rinin beþinci yýlýnda eþi, yeni baþladýðý
iþyerinde alýnmayan önlemler nedeniy-

le asansör boþluðuna düþüp iþ cinaye-
tine kurban gidiyor. Buradan sonra
Fethiye için her þey yeninden baþlýyor.
Fethiye yaþamýnýn devamýný þöyle anla-
týyor: “Cenaze, taziye iþleri bittikten
sonra ne yapacaðýmý bilemedim. Ku-
caðýmda 2 yaþýnda oðlumla kalmýþtým.
Babam, ‘oðlunu býrak öyle gel’ dedi.
Kaynanamlar da ‘Gidersen çocuðu bý-
rak öyle git’ diyordu. Anneyim ben, na-
sýl evladýmý býrakabilirim! Oðlum za-
ten babasýz kaldý, bir de annesiz nasýl
býrakýrým. Annesizliðin ne demek ol-
duðunu en iyi ben bilirim…”

Kocasýnýn ölümü nedeniyle iþyerin-
den aldýðý tazminata eþinin kardeþleri
el koyup her gün  ‘vereceðiz’ diye oya-
lýyorlar. Fethiye, oðlunu kaybetmemek
için 19 yýldýr ölmüþ eþinin ailesinin ya-
nýnda zoraki de olsa yaþamaya çalýþý-
yor. Bu süreçte baský yüzünden çeþitli
hastalýklar geçiriyor, bir keresinde mi-
de kanamasý geçirip ölümün eþiðinden
döndüðünü anlatýyor. Yine yaþadýðý or-
tam nedeniyle, psikolojik tedavi görüp
çocuðu için ayakta kalýyor. Yaþadýðý
zorluklarý þöyle dile getiriyor: “Kadýn
olmak zor, bunu biliyordum, öðretmiþ-
lerdi bana küçücükken. Ama dul bir
kadýn olmak daha zormuþ bunu da öð-
rettiler. Ýþ kazasýna kurban giden eþi-
min tazminatýný elime saydýlar. Kendi-
me ait bir hesabým yok tabii o zaman-

lar. Zoruma gitti, sonuçta kocamý al-
mýþlardý benden onun yerine bir mik-
tar para vermiþlerdi. Ama yine de oð-
lumun tek güvencesiydi o, sonra borç
diye aldý kayýnlarým onu da.”

ÝLK KEZ YALNIZ 
ÇIKTIM DIÞARI

Fethiye önce eþinin ailesiyle anlaþý-
yor ve Esenyalý’ya taþýnýp karþýlýklý iki
daire tutuyorlar. Ama daha taþýnmadan
yine bir þekilde oyuna getiriyorlar Fet-
hiye’yi ve ayný evde yaþamaya baþlýyor-
lar. Yeni evdeki zorlu yaþamýný ise þöy-
le anlatýyor: “7 yýl boyunca tutsaktým
resmen, yalnýz baþýma sokaða dahi çý-
kamayan, yanýmda refakatçi olmadan
oðlumun veli toplantýsýna dahi gide-
meyen bir kadýndým. Bir kere isyan
edip ‘yeter artýk ne yapmam gerektiði-
mi biliyorum’ dedikten sonra oðlumun
veli toplantýsýna tek baþýma gidebil-
miþtim. O anýn verdiði sevinci nasýl
anlatabilirim bilmiyorum. Kýrmam ge-
rekiyordu artýk zincirlerimi, her þeyimi
almýþlardý benden; ilk önce annemi,
sonra eðitimimi, eþimi, tüm gençliði-
mi götürmüþtü zaman. Oðlumu almak
istediler her þeyi verdim ama onu ve-
remezdim. Artýk bir þeyler yapmam
gerekiyordu kendim için. Zincirlerimi
kýrmaya ve kendim için bir þeyler yap-
maya karar vererek baþladým boya yap-
maya. Bu benim yeni hayatýmdý ve
kendim için yaþayacaktým bu hayatý.”

‘KENDÝME AÝT BÝR YER
BURASI...’

Onunla tanýþtýðýmýz bu þirin, bu-
ram buram emek ve sanat kokan ahþap
boyama atölyesini nasýl açtýðýný anlat-
maya baþlýyor sonra: “Çeþitli kurslara
katýldým, yine ailenin tüm baskýlarýna
raðmen kursu tamamlayýp eþimin
emekli maaþý ve borçlarla burayý çok
büyük umutlarla açtým. Bir þeyler yap-
mam gerekiyordu ve yaptým, hayat bul-
dum burada. Bütün umudumu baðla-
mýþtým buraya. Fakat beklediðim gibi
olmadý gene, ülkenin ekonomik ve si-
yasi durumu beni de vurdu maalesef.
Kapatmamak için direniyorum ama
yapamýyorum, ekonomim buna uygun
deðil. Ekonomik kriz bir yandan, sana-
ta ve sanatçýya gösterilen tavýr ve top-
lumda yarattýðý algý bir taraftan üzeri-
me üzerime geliyor. Kiramý bile çýka-
ramýyorum çoðu zaman, özel ders ve-
reyim diyorum talep yok... Ama olsun
iyi hissediyorum burada; kendime ait
bir yer burasý, yaþam alaným, emeðim.
Kapatmamak için direneceðim, hayal-
lerimi tekrar tekrar gömmek zorunda
kalmamak için direnip kapatmayaca-
ðým dükkanýmý. Ne kadar dayanabili-
rim bilmiyorum...”

Fethiye emeðiyle yeniden hayat buldu

Fethiye, 
küçük yaþta
annesini
kaybetti,
eðitim 
hayatý 
sona erdi,
eþini iþ 
cinayetinde
kaybetti...
Ama 
her þeye
karþý 
yeniden
ayaklarýnýn
üzerinde
durmayý
baþardý. 
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Müslime KARABATAK

M
ilyon dolarlýk þirketlerin kat
kat, oda oda temizliðini ya-
pýyorlar, saatte 5 dolardan
bile az kazanýyorlar, evleri-
nin kirasýný ödemekte, aile-

lerine bakmakta zorlanýyorlardý. Pahalýla-
þan ve zorlaþan hayat, bir süpürge misali,
çoðu göçmen olan kadýn erkek temizlik
iþçilerini ikinci bir iþte çalýþmaya itiyordu,
ki ay sonunu getirebilsinler. 

Amerikalý temizlik iþçileri 1980’lerde
ücretlerinde düþüþ, sosyal haklarýnda ka-
yýplar yaþamaya baþlamýþtý. Özellikle Rea-
gan döneminin sendika ve iþçi karþýtý poli-
tikalarýndan onlar da nasibini alýyordu.
1983’te Los Angeles’ta bir temizlik iþçisi,
saat ücreti olarak 7 dolar alýrken ve kendi-
si ile ailesi için tam saðlýk sigortasý varken,
1986’da saat ücreti 4,5 dolara indirilmiþ ve
saðlýk sigortasý elinden alýnmýþtý. 

Ellerinde kalan tek haklarý,
eðer üye iseler, sendikalarýydý.
Onu da kaybetmemek ve diðer
haklarýný alabilmek için, ülke ge-
nelinde yayýlan bir ‘Justice for Jani-
tors’ (Temizlik Ýþçilerine Adalet)
kampanyasý baþlattýlar, 1985’te. SE-
IU’nun (Hizmet Ýþçileri Uluslarara-
sý Sendikasý) Pittsburgh’ta baþlattýðý
kampanya iþçilerin lehine sonuçla-
nýnca, ‘Justice for Janitors’ þehir þe-
hir yayýlmaya baþladý. Diðer yereller-
deki sendikal faaliyet de canlanýyor ve
toplusözleþmelerde olumlu adýmlar
atýlýyordu. Özel sektör binalarýndaki te-
mizlik iþçileri de örgütlenmeye baþlamýþtý. 

‘BÝRLEÞEN HALK 
ASLA YENÝLMEZ’ 

Yýllar, birçok þehirdeki temizlik iþçileri-
nin mücadeleleri ve bazý kazanýmlarýyla
ilerlerken, Los Angeles temizlik iþçileri
için tarihe geçecek bir olay yaþanacaktý.
Toplusözleþme haklarýnýn yok sayýlmasýna,
sigorta haklarýnýn gasp edilmesine, ücret-
lerinin düþürülmesine karþý diðer þehir-
lerde olduðu gibi burada da mücadele
ediyordu iþçiler ve bina bina kazaným sað-
lýyorlardý. Þehirdeki en büyük televizyon
ve film þirketlerinin olduðu Century City
gökdelenine gelindiðinde, sendikanýn o
bölgede artýk yüzde 70’lik bir örgütlü gü-
cü vardý. O gökdelenin temizlik iþleri Da-
nimarka kökenli, sendika karþýtý ISS þirke-
tindeydi. Þirketin sendika üyelerini iþten
atmasý, tutuklattýrmasý, yasalarý hiçe say-
masý temizlik iþçilerini iyice kýzdýrmýþtý. 

Ama iþçiler o binada da kazanmaya ka-
rarlýydý. 15 Haziran 1990’da 200 temizlik
iþçisi, yüzü aþan kadýn, erkek, çocuk, yaþlý-
larýn da içinde olduðu destekçi grubuyla

birlikte, Century City binasýnýn önünde
protesto yapacaklardý. Her zaman olduðu
gibi, o gün de sloganlar atacak, sendikal
örgütlenme ve ücret artýþý taleplerini hay-
kýracaklardý. Fakat o gün, Amerikan iþçi
sýnýfý tarihine geçecek bir polis þiddeti ya-
þandý. Eli coplu polisler, göstericileri bina-
ya yaklaþtýrmama emrini almýþtý. Emekle-
rini çalan hýrsýzlar cam gökdelenin üst
katlarýndayken, iþçiler her gün temizliðini
yaptýklarý binanýn giriþine alýnmýyor,
emeklerinin gerçek karþýlýðýný istedikleri

için coplarla darbediliyorlardý. Ailelerine
desteðe gelen yaþlýlar ve çocuklar ile te-
mizlik iþçilerine desteðe gelen halk da
coplanýyor, yerlerde sürükleniyordu. Ey-
lemcilerin saldýrýdan önceki gülücükleri,
esprili sloganlarý, yerini 1973 Þili Darbe-
si’nde direniþ marþý haline gelen “El
pueblo unido, jamás será vencido” (Birle-
þen halk asla yenilmez) sloganýna býrak-
mýþtý... Göçmen iþçiler, geldikleri ülkel-
erdeki mücadelenin deðerlerini de Ameri-
ka’ya taþýyorlardý bir anlamda.

Onlarca kiþi gözaltýna alýndý, onlarcasý
hastaneye kaldýrýldý. Yaralananlarýn arasýn-
da iki hamile kadýn vardý ve biri polis þid-
deti yüzünden çocuðunu düþürdü. Olay-
dan sonra temizlik iþçisi bir kadýn Ýspan-
yolca þöyle diyordu: “Ben bu ülkede yasal
olarak hayatta kalmaya çalýþýyorum. Banka
soymuyorum, uyuþturucu satmýyorum.
Sadece ücretimin artmasýný istiyorum,
hiçbir yasayý çiðnemiyorum. Polis, beni
sanki bir çöpmüþüm gibi sürükledi!”

SÍ, SE PUEDE! 
Polisin uyguladýðý þiddet, önce yetkililer

tarafýndan inkar edildi, göstericilerin sal-
dýrdýðý ve polisin savunmaya geçtiði söy-
lendi. Fakat televizyon kanallarýndan ya-
yýnlanan görüntüler ortaya çýkýnca, toplu-
mun her kesimi temizlik iþçilerine destek
verdi. Polis þiddeti iþçileri yýldýrmadý, halk
olayýn arkasýný býrakmadý, politikacýlar ve
sendikacýlar þirkete yönelik baskýlarýný
sürdürdüler. Amerikadaki Birleþik Tarým
Ýþçilerinin sloganý, artýk temizlik iþçileri-
nin de sloganý haline geldi: “Sí, se pue-
de!” (Evet, yapýlabilir!)

Ve gerçekten de oldu. Ýki sloganýn da
hakkýný teslim etti iþçiler ve onlarý destek-
leyenler. Ve böylece 15 Haziran’ý iþçilere
þiddet uygulanan bir gün olmaktan çýkarýp
kendi zaferlerini hatýrlatan bir gün yaptý-
lar. ISS, sendikayla masaya oturmak zo-
runda kaldý. Kampanyalar, yýllar içinde
farklý iþyerlerinde devam etti. Bugün de
‘Fight for 15$’ ve ‘Raise America’ adlý as-
gari ücret kampanyalarý devam ediyor. 

Not: Ken Loach’un yönetmenliðini yap-
týðý Bread and Roses (Ekmek ve Güller)
filmi, Los Angeles’daki temizlik iþçilerinin
mücadelesini konu alýr. 

Kaynak: https://www.labor.uc-
la.edu/what-we-do/research-tools/cam-

paigns-and-research/justice-for-janitors/
Justice for Janitors. UCLA Labor Center.

Temizlik Ýþçilerine Adalet!

AMERÝKA’da temizlik iþçilerinin Justice for Janitors (Temizlik Ýþ-
çilerine Adalet) mücadelesinden etkilenen baþka ülkelerdeki te-
mizlik iþçileri de sendikalarýyla birlikte bu tür kampanyalar düzen-
ledi. Ýngiltere’de Justice for Cleaners (Temizlik Ýþçilerine Adalet),
Avustralya’da Clean Start: Fair Deal for Cleaners (Temiz Baþlangýç:
Temizlik Ýþçileri için Adil Anlaþma), Almanya’da Ich putze
Deutschland (Almanya’yý Temizliyorum) gibi... Uluslararasý Hiz-
met Sektörleri Sendikasý UNIGlobal’ýn dünyadaki üye sendikala-
rýnca 15 Haziran, Temizlik ve Güvenlik Ýþçilerine Adalet Günü ola-
rak kutlanýyor. Bu günün simgesi ise sarý temizlik eldiveni.

15 HAZÝRAN; ULUSLARARASI TEMÝZLÝK 
VE GÜVENLÝK ÝÞÇÝLERÝNE ADALET GÜNÜ

Ýki sloganýn da hakkýný
teslim etti iþçiler ve
onlarý destekleyenler. 
Böylece 15 Haziran’ý 
iþçilere þiddet 
uygulanan bir gün 
olmaktan çýkarýp kendi
zaferlerini hatýrlatan 
bir gün yaptýlar. 

Uzm. Dr. Sanem BÝLGÝLÝ

M
is gibi yaz... Kýþ boyunca
eve ve iþe hapsolan bu-
runlarý hiç deðilse hafta
sonlarý þöyle güzel koku-
lu ormanlara, daðlara,

bayýrlara, deniz kenarlarýna çýkarma
vakti. Fakat o da ne! Yoksa siz de sade-
ce kötü kokular mý alýyorsunuz? 

Normaldir; ne de olsa memlekette
kirletilmemiþ yer kalmadý. 

Ama ya, bir tek siz hiç koku almýyor-
sanýz? “Ayy ne biçim kokuyor” cümlesi
bir tek sizden çýkmýyorsa? Taze ekme-
ðin, piþen güzel bir yemeðin, bahçede
dal veren gülün, çocuklar yýkanýnca ka-
falarýndan yükselen buðunun o güzel
kokusunu duyamýyorsanýz? Bu sadece
“duyarsýzlýk” deðil de bir hastalýksa? 
TAT DUYUSUYLA
ORTAK ÇALIÞIR

Ýnsanýn milyonlarca yýllýk evrimi için-
de iþlevini diðer canlýlara göre daha az
muhafaza ettiði duyusudur; koku. Doku-
narak hissedemeyeceðimiz, karanlýkta
görmemizin mümkün olmadýðý ve duya-
mayacaðýmýz pek çok þeyi kimyasal re-
septörler aracýlýðý ile ayýrýp tespit edebil-
me becerisidir. 

Koklama becerisi oldukça deðiþken.
Bakýn bir örnek; insanda 350 koku resep-
törü varken bu sayý farelerde 1300, kedi-
köpeklerde ise 22 milyon reseptör kadar-
dýr. Bazý hayvanlar için hayati öneme sa-

hip olsa da koku duyusunun,
bizi zehirleyici bir takým kö-
tü gazlardan korumak veya
hoþ bir parfüm kokusu ya
da taze ekmek kokusunun
bize hissettirdiði hoþ duygu
dýþýnda bir faydasý yoktur. 

Tat ve koku duyusu ortak
çalýþýr ve beyinde de ayný
merkezden kontrol edilir.
Koku duyusu bozukluðunda
ya da hiç koku duyusu olmama
(anosmia) durumlarýnda tat al-
ma duyusu da bozulmuþ olur.

Ýmdat koku
alamýyorum
Ýmdat koku
alamýyorum
Ýmdat koku
alamýyorum
Ýmdat koku
alamýyorum
Ýmdat koku
alamýyorum

HÝÇ KOKU ALAMAYANLARIN
HASTALIÐI: ANOSMÝ

Total koku duyusu kaybý demek olan anosmi, yaþam kalite-
sini etkileyen ciddi bir sorun. Nasýl ki bir kör göremiyor, bir
saðýr duyamýyorsa, bir anosmi de koku alamaz. Bu yüzden

tatma duyusu da yeterince iþlevini yerine getiremez. Ba-
zen doðuþtan hiç koku alamama ile kendini gösteren bir
hastalýktýr. Hiçbir kokuyu hiç duyamadýðý için kiþi böyle
bir hastalýða sahip olduðunu bile bilemez. Dünya Anos-

mi Vakfý, anosmik kiþilere evlerinde gazla çalýþan hiç-
bir þey kullanmamalarýný ve yangýna karþý çoklu

alarm sistemÝ kurmalarýný önerir. 

SÝGARA KOKU
DUYUSUNU AZALTIYOR

Bazý tehlikeli zehirli maddeler koku
reseptörü harabiyeti yaratarak kalýcý
koku duyusu kaybýna neden olabilir.
Mesela uzun süre sigara içenlerde
olfaktor sinir reseptör duyarsýzlýðý geliþir
ve koku duyusu azalýr. 

Yaþ ile birlikte koku duyusunun
azaldýðý, eþik yaþýn 60 yaþ civarýnda
olduðunu söyleyebiliriz. 

Psikiyatrik hastalarda genellikle
kokuyu ters algýlama (parosmi) veya
olmayan kokuyu algýlama (fantosmi)
görülmektedir. Psikozlarda, depressif
hastalýklarda, konfüzyonel durumlarda
koku yakýnmalarý olabilir. Þizofreni,
depresyon, histeri gibi hastalýklarda koku
alma bozukluklarý görülebilir.

Zararsýz gibi görünen burun açýcý
damlalar çok uzun süre kullanýldýklarýnda
koku duyusunun azalmasýna yol açabilir. 

Toksik madde ve dumanlara baðlý
olarak geliþen koku kayýplarý da vardýr.
Bazý kanser tedavi ilaçlarý ve radyoterapi
de koku kaybý yapabilir. Bazý beyin
tümörleri, hipofiz tümörleri, beyin
anevrizmalarý gibi kafa içi hadiseleri koku
kaybý ile kendilerini gösterebilir.

Koku kaybý olan hastalarýn yüzde
73’ü yemek piþirme konusunda zorluk,

yüzde 68’i ruh
hallerinde olumsuz
yönde deðiþiklikler,
yüzde 56’sý
iþtahlarýnda azalma,
yüzde 41’i kendi
kokusunu
alamamaktan, yüzde
30’u yemeði sürekli
yakmaktan þikâyetçi.  

Koku kaybý
yaþayan kadýnlar bu
durumdaki
erkeklerden daha
fazla þikâyetçi
oluyor. 

EEDDÝÝNNSSEELL koku duyusu kaybý durumlarý ise
burun içinde týkayýcý sorunlar (et büyümesi,
burun kemiði yamukluðu ya da alerjik ödem
gibi), enfeksiyon ve kafa travmalarý sayýlabilir.
Üst solunum yollarý enfeksiyonlarý çok sýk, ge-
çici tipte koku duyusu kaybý yaratýrken, bazen
çok ufak kafa travmalarý sonrasý bile koku du-
yusu kaybý gözlenebilir. Eriþkinde bu sýklýk
yüzde 5-10 iken, çocuklarda travmaya baðlý
koku duyusu kaybý yüzde 1 oranda görülür.
Travmadan sonraki 3 ayda iyileþme yüzde 75
oranýnda geri dönüþle son bulur. 24 saatten
fazla bilinç kapalýlýðý söz konusu ise koku du-
yusu kaybý kalýcý olabilir. 

Tedavi altta yatan etkenin tespiti ve or-
tadan kaldýrýlmasýný içerir. Burun içi týkayý-
cý sorunlarýn gerekirse cerrahi yolla temiz-
lenmesi, üst solunum yolu enfeksiyonu
sonrasý geliþen koku duyusu kaybýnýn 3-5
gün sonra kendiliðinden geri gelmesi ve
travma sonrasý sinir hasarýnýn uzun süreli
tedavisi sonrasý düzelmesi tedavi seçenek-
lerimizi oluþturur. 

A ve B vitaminleri ile çinko takviyesinin ya-
pýlmasý, gereksiz ilaçlarýn kesilmesi ve tiroid
fonksiyonlarýnýn normale getirilmesinin koku
duyusu azalmasýný tedavide umut verici oldu-
ðu söylenebilir.

ENFEKSÝYONLAR, KAFA TRAVMALARI
KOKU DUYUSUNDA KAYBA YOL AÇABÝLÝR

FISTIK EZMESÝ, MENTOL VE SABUN

KOKUSU ALAMIYORSANIZ DÝKKAT!

ABD’deki Florida Üniversitesi McKnight Beyin Enstitüsü Koku ve Tat Mer-

kezi’ndeki araþtýrmacýlar; Alzheimer hastalýðýnýn erken dönemlerinde in-

sanlarýn sol burun deliðinden koku alamamasýný, hastalýðýn erken teþhisi

için bir gösterge olduðunu ortaya koydular. Fýstýk ezmesi, mentol ve sabun

kokusu Alzheimer hastasý kiþilere 20 santim mesafeden koklatýlmýþ ve teþ-

hisli Alzheimer hastalarýnýn, bu kokularý duymadýklarý tespit edilmiþ! Koku

duyusunda azalma ya da kayýp, Alzheimer’ýn erken belirtileri arasýnda ilk

sýrada yer alýyor.

!!!!!
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016 yýlýnda Cannes Film Festi-
vali’nde izleyiciyle buluþan Sa-
týcý, Asghar Farhadi’nin yönet-
tiði, izlenmesi gereken filmle-
rinden biri. Baþrolde, Farha-

di’nin birçok filminde sýkça karþýlaþtý-
ðýmýz oyuncular Taraneh
Alidoosti ve Shahab Hosseini
bulunuyor. Ýran’daki kadýn
erkek iliþkisi üzerinden için-
de olduðunuz toplumu ve
normlarý sorgulayacaðýmýz
Satýcý (The Salesman), pa-
ramparça olan iliþkilerin dra-
matik altyapýsýný, “taraftar”
olmamýzýn önüne geçerek
sunuyor.

Rana (Taraneh Alidoosti)
ve Emad (Shahab Hosseini),
tiyatro sanatçýsý bir çifttir ve
Ýran’da Miller’ýn Satýcýnýn
Ölümü adlý oyununda rol almaktadýrlar.
Filmin açýlýþ sekansýnda yönetmen bu
oyuna dikkat çeker. Bir masa, üç san-
dalye... Evin üst katý ve iki yatak... Þef-
faflýk; evin içi ve sokak... 

Filmin hikâyesi, Rana ve Emad çifti-
nin yaþadýðý apartmanýn, binanýn ya-
nýndaki inþaat çalýþmasý dolayýsýyla za-
rar gördüðü bir sahneyle baþlar. Gece-
ye bina sakinlerinin çýðlýðýyla uyanan
çift, derhal apartmaný boþaltýr. Artýk
kendilerine kalacak yeni yer bulmak zo-
rundadýrlar. Ayný oyunda rol aldýklarý
oyuncu arkadaþlarý Babak’tan (Babak
Karami) yardým isterler. Babak, kiracý-
sýnýn henüz çýktýðý evini Rana ve
Emad’a gösterir. Ýçinde bulunduklarý
durumdan dolayý çift evi tutar. Fakat
Babak’ýn arkadaþlarýndan eski kiracýsý
hakkýnda gizlediði bir sýr vardýr. Kiracý-
nýn eþyalarý bilmedikleri nedenle hâlâ
evin içerisindedir.

Sýr þöyle kenarda dursun, çiftin rol
aldýklarý oyunu izlemeye, Ýran’daki ya-
salara göre kültür sanat eserlerini kont-
rol etmekle görevli “sansür” kurulu ge-
lecektir. Emad, kurulla görüþmek için
tiyatroda kalýr. Rana ise evine döner.
Yeni evine taþýnan kolileri açýp yerleri-
ne yerleþtirirken, eski kiracýnýn eþyala-
rýný da bir kenara istifler. Saat artýk
ilerlemiþtir, tam banyoya gireceði sýra-
da kapý çalar. Gelenin eþi olduðunu dü-
þünen Rana otomatiðe basar, kapýyý

aralar ve duþa girer.

SORGULUYOR
SORGULATIYOR

Filmin bu noktasýna kadar aslýnda
Ýran hakkýnda bildiklerimizin zýddý
olan iki karakter izleriz. Kültürlü, mut-
lu, eðlenmesini bilen, kadýn-erkek iliþ-
kilerini doðru bir þekilde yakalamýþ bir
çift... Fakat bu olaydan sonra ortaya ko-
nan tablo öyle olmaz. Ýçeri giren Emad
deðildir, Rana bir saldýrýya uðrar ve bu
saldýrýyla çift için hiçbir þey ayný þekil-
de devam edemeyecektir. Bundan son-
ra özellikle de erkek karakterin, her ne
kadar karþý pencerede dursa da, içinde
saklanan, kurtulamadýðý o erilliði göre-
ceðiz. Rana büyük bir travmanýn tam
kalbindedir; yaþadýðý þeyi sessizlikle
karþýlar ve içine kapanýr. Emad’ý ise in-
tikam duygusu günden güne kemirir. 

Yönetmen tam da bu noktada kadýn
ve erkek arasýndaki bakýþ açýsýnýn ne
denli farklý olabileceðini gösterir ve ba-
þarýsý da sanýrým burada. Çünkü filmi
izleyen artýk salt izleyici deðil, olayýn
merkezinde biri haline gelir ve hepimiz
için sorgulama baþlar. Önce neyden
kurtulmalýyýz? Adaletsizlikten mi yoksa
kadýný (ama açýktan ama gizli) yok sa-
yan yargýlarýmýzdan mý?

Rana ve Emad’ýn içinde olduðu ola-
yýn yaný sýra, yönetmen Ýran’da yaþamý-
ný sürdüren kadýnlara da dikkat çek-

mekte. Mesela tiyatroda fahi-
þe rolü oynayan, oyun met-
ninde çýplak olmasý gereken
oyuncu, Ýran yasalarýna göre
rolünü sahnede kýrmýzý bir
pardösüyle oynar. Erkek rol
arkadaþý, kadýn oyuncunun
söyledikleriyle görüntüsünün
çeliþmesi üzerine prova sýra-
sýnda durumla dalga geçer
ama bunun kadýn oyuncuda
yaratacaðý ruh halini asla dü-

þünmez. Bir baþka sahnede Emad’la
ayný dolmuþta olan bir kadýnýn ondan
rahatsýz olarak yer deðiþ-
tirmesini görürüz. Emad
yaþadýðý durumu, “Emin
ol daha önce takside ba-
þýna kötü bir þey gelmiþ-
tir” diye deðerlendirerek
kadýna hak verir.

Fakat ayný Emad, eþi-
nin yaþadýðý olayýn intika-
mýný “eþine raðmen” al-
mak ister. Ona ne hisset-
tiðini sormaz, neler yaþa-
dýðýný tam olarak dinle-
mez. Zaman zaman þüp-
he duyar; hep bir “aca-
ba”sý vardýr. Rana ise
önce karakola gitmek is-
ter ama Ýran’da “kadýn
haklarý” her zaman hak-
sýz olmaya endeksli ol-
duðu için vazgeçer. Bir
de kendini açýklýyor ol-
mak onu iyiden iyiye
kötüleþtirecektir. O,
olayý bir þekilde unut-
maya çalýþsa da
Emad’ýn bencilliðinin
peþinde sürüklenirken bulur kendini.

HAKLI YA DA
KAHRAMAN ARAMIYOR

Baþta bahsettiðim Arthur Miller’ýn

Satýcýnýn Ölümü oyunu, filmde öylesine
kullanýlmýþ deðildir elbet. Hikâyesi,
filmle konu olarak ayný olmasa da karak-
terlerinin gösterdiði geliþim filmdeki
karakterlere ýþýk tutar. Satýcýnýn Ölü-
mü’nde de karakterler zor bir toplumda
yaþamaya çalýþýr. Her ne kadar oyunda
bireysel olarak yaþanan öyküler varmýþ
gibi dursa da bir toplumun siyasi, ahlaki
yozluðuna koca bir alan açýlýr. 

Bu yüzden oyunun filmle baðlantýsý
oldukça önemli. Filmin son sahnesinde
yer alan Satýcýnýn Ölümü’ndeki Wil-
ly’nin ölümü, Rana ve Emad’ýn içinde

olduðu ruh halinin de haberci-
sidir ayný zamanda.

Film kimseyi haklý çý-
karmýyor, kimseyi kötüle-
miyor, kimseyi de kahra-
man yapmýyor. Sadece bir
durum gösteriyor. Bu du-
rumu gösterirken de siz-
den taraf olmanýzý asla ve
asla istemiyor. Fakat sor-
gulamanýzý bekliyor. Ka-
dýn erkek iliþkilerinde ne-
den susan tarafýn hep ka-
dýn olmak zorunda oldu-
ðunu, neden bir hak mü-
cadelesi verilecekse bunu
yapanýn erkek olduðunu...
Boðazýnýzda bir düðümü
temizlenirken, baþka bir
düðüm daha atýlýyor. Filmi
izlerken gözünüzün önüne,
haberlerde sadece bir sayý
olarak verilen “kadýnlar”
düþüveriyor. Veyahut bir an-
da kulaðýnýza kýzý öldürül-
müþ bir babaya “Kýzýnýza
sahip çýksaydýnýz” diyebilen

bir cehaletin, piþkinliðin sesi çalýnýyor. 
Film sizi bir sona taþýmýyor. O sonu

belki de, kendimize borçlu olduðumuz
mücadele getirecek...

Film kimseyi haklý
çýkarmýyor, kimseyi de

kahraman yapmýyor.
Sorgulamanýzý bekliyor.

Neden susanýn hep
kadýn olmak zorunda
olduðunu, neden bir

mücadele verilecekse
bunu yapanýn hep 
erkek olduðunu... 

Satýcý bize sesleniyor

Orijinal Adý: The Salesman
Yönetmen / Senarist:
Asghar Farhadi
Oyuncular: Shahab Hosseini,
Taraneh Alidoosti, Babak
Karimi, Mina Sadati...
Tür: Dram
Ülke: Ýran, Fransa

Günseli UÐUR
Dokuz Eylül Üniversitesi

Hastanesi SES Ýþyeri Temsilcisi

D
okuz Eylül Üniversite Hasta-
nesinde çalýþan, Türkiye
Saðlýk Ýþçileri Sendikasý
(Saðlýk-Ýþ) üyesi kadýnlar
sendika bünyesinden  bir ka-

dýn komisyonu oluþturmak için kollarý sý-
vadý. Geçtiðimiz günlerde ilk toplantýlarýný
yapan kadýnlar, çoðu temizlik iþ kolunda
olduðu için öncelikle temizlik personeli-
nin sorunlarýný ve kadýn olarak yaþadýklarý
sorunlarý masaya yatýrdýlar bu toplantýda.

Sorunlarýný ifade etmek için sabýrsýz,
mücadele ve dayanýþma için birlik olmaya
hazýr olan kadýn iþçiler oldukça heyecan-
lýydý. Çok yoruluyorlar, eziliyorlar, hor gö-
rülüyorlar, kendilerini hastane çalýþanlarý
içinde ‘en aþaðýdakiler’ olarak tanýmlýyor-
lardý. 

“Kadýnlarýn örgütlenmesi, bilinçlenme-
si þart” diyen kadýn iþçiler, güçlenmek için
dayanýþmak zorunda olduklarýnýn farkýn-
da. Bu yüzden iþe, okuma yazma bilme-
yenlere eðitim verilmesi ve özel günlerde
ihtiyacý olana destek saðlamak amacýyla
ortak kasa oluþturarak baþlamak istediler. 

Yoksulluktan önce ‘özel hayatlarýnýn ol-
mamasýndan’ yakýnýyor kadýnlar. Evet al-

dýklarý maaþ emeklerinin karþýlýðý deðil,
evet geçinemiyorlar, hep borçlular, hep
kredi çekiyorlar ama diyorlardý ki “En
önemlisi sosyalliðimiz kalmadý...” 

Ekonomik koþullarýn zorlaþmasýyla iyice
eve kapanmaktan þikayetçi olan kadýnlar
mutsuz: “Sosyalleþeceðimiz tek yer dü-
ðünler, ama taký takma korkusuna düðüne
de gidemiyoruz”, “Ýþçiyiz, geliniz, kýz evla-
dýz, anneyiz, eþiz, üstüne ev iþleri... Hiçbi-
rini tam yapamýyoruz, çok yoruluyoruz,
ama mutlu olamýyoruz, çevremizi de mut-
lu edemiyoruz”... 

Haftada altý gün, 07.00-16.00 saatleri
arasýnda çalýþan kadýnlar bir günlük izin-

lerinde de evde çalýþtýklarýndan býrakalým
sosyal hayatý dinlemeye bile zaman bula-
mamaktan yakýnýyorlar. Üstüne bir de
ekonomik kriz var. Ýçlerinden biri, “2020
lira alýyorum, eþim çalýþmýyor, çocuk liseye
gidiyor. Sürekli kredi kartýna yükleniyoruz,
rutubetli evlerde yaþýyoruz. Bir çocuktan
sonrasýný düþünmek bile istemiyoruz, hiç-
bir þey olmasa kreþ sorunu var...”

KADROYA GEÇMEK
SORUNLARI ÇÖZMEDÝ

Hükümetin “müjde” diye duyurduðu
taþerondan kadroya geçen iþçiler, bu ka-
dýnlar. Ama kadroya geçmek sorunlarý

çözmek bir yana iyice artýrmýþ: “Sayýmýz
azaldý, doðal olarak iþ yükümüz çok arttý.
Eleman sayýsý sýkýntýsý çok büyük; birimle-
rimiz sýk sýk deðiþtiriliyor, hafta içi 2 ser-
vis temizlerken hafta sonu 2 katýn temizli-
ði isteniyor, hocalarýn kadýn personel ter-
cih etmesi de bizim iþimizi artýrýyor. Gö-
rev tanýmýmýz dýþýndaki iþleri de yapýyo-
ruz. Polikliniklere hasta olarak gittiðimiz-
de ise personel önceliði kapsamýna alýn-
mýyoruz.” 

Tüm bu zorluklara karþý taleplerini ise
þöyle sýraladýlar: “Ýþ yükü azalsýn, 80 odam
var, her gün 20 paspasý elimle yýkýyorum.
Çamaþýr makinesi yok”, “Hamileyim ama
yerimi deðiþmiyorlar”, “Sendikadaki erkek
iþçiler de anlamýyor halimizden...”

YOÐURT KABINDAN
ATIK KUTUSU!

Bir diðer sorun da þeflerin baský, kayýr-
ma ve ayrýmcýlýk yaparak iþçiyi bölmeleri.
Bir de “Hastanelerde pansuman arabala-
rýnda, hemþire desklerinde artýk yoðurt
kaplarý görürseniz þaþýrmayýn” diye uyarý-
yorlar. Çünkü hastane tasarruf yöntemi
olarak yoðurt kaplarýný atýk kutusu olarak
kullanmayý planlýyormuþ. Kadýn iþçilere
bir iþ daha; yoðurt kabý yýkamak. “Ýþçi sað-
lýðýný riske atan bu uygulamanýn karþýsýn-
da olacaðýz” diyorlar, “Çünkü biz örgütlü
kadýnlarýz.”

Zahide ÇERÝKÇÝ KÝPER
Esenyalý / Ýstanbul

G
önül zenginliði sözü bazý
insanlarýn yüzünde vücut
bulur diye düþünmüþtüm
Leyla’yý mutfakta misafirle-
rine iftar için yemek hazýr-

larken gördüðümde. Sohbetimiz de bu-
nu kanýtlýyordu.

37 yaþýnda, bir çocuk annesi, ev iþçisi
Leyla, evlenmeden önce uzun yýllar tek-
stil iþçiliði yapmýþ. “Çok severek yapma-
dým ama en azýndan maddi olarak özgür-
düm” diyor. Evlenince eþinin düzenli ol-
mayan iþ yaþamý yüzünden biriken borç-
larý, kirayý ve faturalarý ödemek için ara
sýra tekstil iþçiliði yapmýþ. Eþi üç yýl önce
evi terk ettiðinde çocuðu küçük çocuðu-
nu býrakacak yer bulamayýnca gündelik-
çiliðe baþlamak zorunda kaldýðýný söylü-
yor Leyla. 

Ailesinden de destek görmediðini be-
lirterek, Bazen çocuðun eline harçlýk ve-
riyorlar o kadar. Ben de zaten onlarýn
yardýmýný istemem, ne olursa olsun ken-
di ayaklarýmýn üzerinde dururum. Bir de

içleri rahat aslýnda, komþularýmý, ev sa-
hibimi tanýyorlar, güveniyorlar. Yoksa
yalnýz kalmamý kabul etmezlerdi” diye
anlatýyor. 

Aðýrlaþan bu ekonomik koþullarda
kazandýðý paranýn yetip yetmediðini
soruyorum, bir hesap yapýyor hýzlýca;
“Haftada iki gün gittiðim bir ev var
oradan aylýk þeklinde alýyorum, aslýnda
böyle benim zararýma oluyor. Ayda eli-
me 850 TL geçiyor, haftada bir kez bir
binanýn merdivenlerini siliyorum, arada
da çaðýran olursa komþumla birlikte te-
mizliðe gidiyorum. Yani ayda elime top-
lam 1200 TL civarýnda para geçiyor, 600
lira kira, gerisi de belli iþte...”

Sigortasý olup olmadýðýný sorduðumda
ise “Eþimle resmi olarak ayrýlmadýk, eðer
çalýþýyorsa ya da sigortasý varsa onunkin-
den faydalanýyoruz ama çoðu zaman
onun da sigortasý olmuyor zaten” diye
yanýtlýyor. Emeklilik ise hayal bile deðil.
Eski eþinin de arada ondan para istediði-
ni, birkaç sefer verdiðini ama artýk ver-
mediðini anlatýyor. Þiddet görüp görme-
diðini sorunca “Tehdit var” diyor.

Leyla, çalýþtýðý yerlerde karþýlaþtýðý

zorluklarý, yaþadýðý sorunlarý þöyle anlatý-
yor: “Bazen takýntýlý insanlarla karþýlaþý-
yorum, ufak bir kýl düþmüþse ya da baþka
bir þey görürse ‘burasý olmamýþ’ diyor.
Titiz olduklarýndan da deðil, para verdiði
için her iþini sonuna kadar yaptýrýyor. Al-
lah aþkýna ben onun eþinin iç çamaþýrla-
rýný katlamak zorunda mýyým! Bir öðret-
menin evinde çalýþmýþtým bir ara, çok
iyiydi sað olsun, üç ay kadar sigortamýn
bir kýsým parasýný verdi, biraz da üzerine
ben koydum dýþarýdan sigortamý yatýr-
dým. Ýlk zamanlar takýntýlý iþverenler yü-
zünden bu iþi yapamayacaðýmý düþünüp
ayrýlmayý çok istedim, ama olmuyor iþte
çaresizlik... Aç karnýna çalýþtýðým bile ol-
du. Düzenli bir iþim olsun; sigortasý,

haklarý falan olsun çok isterdim. Hiçbir
þey olmazsa belki emeklilik olurdu.”

“Riskli iþ” diyor, ama neyseki þimdi-
ye kadar iþ kazasý geçirmemiþ. Gerçi
kaza yok ama meslek hastalýklarý var;
“Bacaklarým çok aðrýyor, belim tutulu-
yor...” 

Leyla’nýn elleriyle yaptýðý kahveleri-
mizi içerken devletten yardým alýp al-
madýðýný soruyorum. Eþi çalýþmadýðý

dönemlerde belediyeye baþvurmuþ, ayda
150 liralýk market kartý almaya baþlamýþ.
“Sadaka gibi, onunla hangi ihtiyacýmý gö-
rebilirim ki” diyor. 

Ýki yýl önceki bir mitingde konuþan
örgütlü ev iþçisi kadýnlarý hatýrlatýyorum,
bu iþ kolunda da kadýnlarýn örgütlendiði-
ni söylüyorum. “Ben çekingen, kendi ha-
linde biriyim, öyle þeyleri bilmem. Ama
iyi bir þeydir mutlaka” diye konuþuyor. 

31 Mart seçimlerinde Ekrem Ýma-
moðlu’ya oy vermiþ Leyla, devletten bek-
lentilerini ise þöyle sýralýyor: “Devlet ka-
dýnlarý desteklemeli, düzenli iþ saðlama-
lý, ama maalesef bunlar yapýlmýyor. Eko-
nomik sýkýntýlar da önce kadýnlarýn ve
çocuklarýn hayatýný etkiliyor.”

Biz önemliyiz; temizlik olmadan saðlýk olmaz

EV ÝÞÇÝSÝ LEYLA
ANLATIYOR: Sigorta yok, gelecek yok, para yok!



M
erhabalar Ekmek ve
Gül okurlarý, sizlerle
hem yaþadýðýmýz eko-
nomik sorunlarýn ha-

yatýmýzý nasýl etkilediðini, hem
de ülke gündemini meþgul
eden seçimlere iliþkin dü-

þüncelerimi paylaþmak
istedim. Öncelikle Ýstan-
bul seçimlerinde büyük

bir haksýzlýk yaþandý. Ancak
23 Haziran’da bunun deðiþe-

ceðini düþünenlerdenim. Eski-
den seçimlerde devlete güve-

nirdim ama, Ýstanbul se-
çimleri sonrasý devlete
güvenim kalmadý.

Gelelim bizim
evin geçim derdine.
Eþim mevsimlik iþçi

olarak çalýþýyor. Çocuðumun kronik
rahatsýzlýðý olduðu için ben çalýþamý-
yorum. Çocuðumun aylýk ilaç masrafý
300 ile 400 lira arasýnda deðiþiyor.
Çocuklarýmý sinemaya, gezmeye gö-
türemiyorum. Bir yerlere gittiðimizde
bakýp, geliyoruz, çocuklarýmýn gözü
kalýyor. Alýþveriþ yaparken 5-6 marke-
te uðramak zorunda kalýyorum. En
ucuzu hangisi ise 1-2 lira dahi olsa
onu almaya çalýþýyorum. Artýk marka-
ya deðil, ucuzuna bakýyorum. Elektri-
ði, suyu daha dikkatli kullanýyorum.
Çamaþýr makinesini bile çok dikkatli
kullanýr hale geldim.

Her yerde bir kriz var. Seçimde
kriz, ekonomide kriz. Buradan yöne-
tenlere seslenmek istiyorum; biraz da
halký düþünün... 

Sevinç GGündüz // AANKARA
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Mevhibe AKDENÝZ
Sultangazi / Ýstanbul

H
er gün iþe gitmek için
sabah 6.30’da Gazi Ma-
hallesi’nden Þiþli’ye gi-
den 49GB aracý için du-
rakta oluyoruz. Otobüs

hep hýnca hýnç  dolu, ancak kalabalý-
ðýn çeþitli iþ kollarýndan iþçi arkadaþ-
larla tanýþmak gibi kazanýmlarý var. 

Yaklaþýk 40 dakika süren yolculu-
ðumuzda çoðu zaman yaþamýn ne ka-
dar zor olduðunu konuþuyoruz. Pek
çoðu hizmet sektöründeki iþçiler ça-
lýþma ve yaþam koþullarýnýn her gün
kötüye gittiðini, asgari ücret aldýklarý-
ný, hayata yetiþememek gibi büyük
rahatsýzlýklar yaþadýklarýný anlatýyor.

Ekonomik kriz ortamýnda bir de
seçimin yenilenmesi meselesi var. 31
Mart seçimlerinde herkeste bir heye-
can vardý, çünkü tek adam ittifaký ge-
riletilmiþ, korku duvarý yýkýlmýþtý. Bir
umuttu bu. Bu nedenle ÝBB’yi Ekrem
Ýmamoðlu’nun kazanmasýný kýymetli
buluyordu otobüste konuþtuðum ka-
dýnlar. Ama þunu hepimiz çok iyi bili-
yorduk, bu seçim ekonomik buhraný,
enflasyonu bertaraf edecek bir seçim
deðildi. Ve YSK AKP’nin baskýsýyla
Ýstanbul Büyükþehir Belesiyesi se-
çimlerinin tekrarlanmasýna karar ver-
di. Þimdi gündem yine tekrarlanan
seçim oldu, ama biz kadýnlarýn gün-

demi ise Ýstanbul seçimlerinin yeni-
lenmesinden ziyade geçim derdiydi.

Emekli olmuþ, bahçe katý bir ev
almýþ, bu nedenle tekstilde çalýþmaya
devam eden bir ablamýz var. Önce
kumaþlara barkot yapýþtýrma iþinide
yapmýþ, bir süre sonra kollarýnda da-
yanýlmayacak aðrýlar baþlamýþ, tedavi
olmasýna karþýn sorun bitmemiþ. Ýþ-
ten ayrýlmak durumunda kaldý fakat
geçinemeyinde tekrar çalýþmaya baþ-
ladý. 

Bir diðer kadýn arkadaþýmýz da
mutfak çalýþaný. Ýþe gidebilmek için 2
araç deðiþtiriyor. Asgari ücretle çalýþý-
yor ve hayata yetiþememekten þika-
yetçi. Eþinden ayrýlmýþ baþka bir ka-
dýn arkadaþýmýz çocuðuyla ayakta
durmaya çalýþýyor, diðer kadýn arka-
daþýmýz ise içinde bulunduðumuz
darboðazda bir de iþini kaybetme

korkusu yaþýyor. 
Konu geçim olunca “Marketin

önünden öyle geçiyoruz, sadece fiyat-
lara bakýyoruz” deyip gülüþmeleri-
miz de oluyor. Yaþamsal ihtiyaçlarý-
mýz bile þu ara bizler için lüks olmuþ
durumda

Ýstanbul seçimlerinin yenilenmesi
bizim sorunlarýmýzý elbet çözmeye-
cektir, fakat bu böyle gitmez demek
için oyumuzu da kullanacaðýz. Ülke-
nin içinde bulunduðu durum kötü,
insanlar olanlarý huzursuzlukla izli-
yor. Yarýnýn kaygýsý tüm iþçi ve emek-
çiler üzerinde bir çaresizlik hissettiri-
yor. Bizim yapmamýz gereken ise ça-
resizlik içinde beklemek deðil çözü-
me dair formüller aramak için acil
birleþmek olacaktýr. O, bu, þu deme-
den birlikte mücadele etmekten baþ-
ka çaremiz yok. 

‘Taþeronu kaldýrdýk’
deyince televizyonu
kaldýrýp atasým geliyor

Hafize Bulut
Ankara

T
aþeron temizlik iþçisi Ayþe ve ev kadýný Emine,
Sincan Ertuðrulgazi Mahallesi’nde yaþayan, altlý üstlü
oturan iki komþu. Ayþe, ekonomik koþullarýn
aðýrlaþmasýyla evi geçindirmekte iyice

zorlandýklarýný, ihtiyaçlarýný karþýlayamadýðýný anlatýyor,
iktidarýn ‘Taþeronu kaldýrdýk’ sözlerine öfke duyuyor. Emine
de “Ramazan geldi geleli bir yumurtalý pide alamadým”
diyerek yaþadýðý burukluðu paylaþýyor.

Emine’nin eþi iki yýl önce vefat etmiþ. Eþinden baðlanan
maaþla geçinmeye çalýþýyor. Önlisans mezunu bir oðlu var
ama iþ bulamýyor. Emine’nin anlattýðýyla “Bulduðu iþlerde
de çalýþamýyor”.

Emine, “Oðlana hem kýzýyorum, hem üzülüyorum. Düzgün
bir iþ yok, tamam ama çalýþmasý da lazým. Ramazan geldi
geleli yumurtalý pide alamadým, normal pide alýyorum daha
ucuz diye.

BULAÞIK MAKÝNESÝNÝ SATALIM’ 
DÝYE EÞÝMLE ÞAKALAÞIYORUZ

Sohbetimiz devam ederken Ayþe giriyor bu defa söze.
Taþeron olarak çalýþtýðý iþ yerinde üç aydýr maaþýný düzenli
alamadýðýný söylüyor. “Maaþlar parça parça yatýyor, o da bir
iþe yaramýyor zaten. Her þey iki katý pahalandý neredeyse.
Bulaþýk deterjaný almýyorum artýk. Geçen eþimle þakalaþtýk
‘Bulaþýk makinesini satalým’ diye. Þimdi bunlar ‘Taþeronu
kaldýrdýk’ diye övünüyor ya televizyonu kaldýrýp atasým
geliyor o zaman, öyle sinirleniyorum. Seçimleri de
karýþtýrdýlar, dolar yine fýrladý gitti. Bu insanlarýn halini
düþünen yok ki! Onlar kendi derdinde”.

‘EV ÝÞÝ, ÇOCUK BAKIMI BÝZÝM ÜZERÝMÝZDE, 
EK ÝÞ YAPACAK VAKÝT YOK’

Emine ve Ayþe daha önce mantý ve kozmetik ürün
satýþý iþine girmiþler evin yükünü biraz olsun
hafifletebilmek için. “Eve ek gelir olsun diye bir hevesle
baþladýk ama yetiþemedik. Ev iþi bizim omzumuzda,
çocuk bakýmý bizim omzumuzda. Nasýl yapacaksýn
mantýyý!” diye anlatýyorlar. Makyaj malzemesi satýþýnýn
ise kendilerine göre bir iþ olmadýðýný söylüyorlar:
“Komþuya, akrabaya ‘Hayýr’ diyemiyorsun ki. Ürünler
gelince parasýný peþin ödüyorsun ama sana peþin
gelmiyor para. Komþularýn hepsi bizim gibi eline ne
zaman para geçerse ödüyor. Yani o iþ de olmadý”.

‘KADINLARI 
DÜÞÜNEN YOK’

Emine yoksulun
derdinden kimsenin
anlamadýðýný, vicdanlý
yöneticiler gerektiðini
söylüyor. Son olarak ise
“Kadýnlarý düþünen zaten hiç
yok. Belki de cumhurbaþkaný
bir kadýn olsa bu kadar
sorun olmazdý” diye
bitiriyor konuþmasýný.

Çaresizlik içinde 
beklemek istemiyorsak...

‘Markaya deðil, ucuzuna bakýyoruz’

Özge ÖZKAN
Mersin

N
otalar, sesler etrafýnda gönül-
leri buluþturan Mersin Ek-
mek ve Gül Kadýn Korosu-
nun “Herkesin derdine der-
man, ruhuna ilaç oluþundan

insanlarýn birbirine dokunmasýna, acýlarýn
azalmasýndan kahkahalarýn çoðalmasýna
giden yoldur” demek çok abartýlý olmaz
diye düþünüyorum. Ýþte bu yolda yaþamla-
rýný, zihinlerini de deðiþtiren koro üyeler
olarak o deðiþimi anlattýk Ekmek ve Gül’e.

Koroda 25 kadýnýz. Kimimiz anne, ki-
mimiz abla, kimimiz hemþire, kimimiz
öðretmen, kimimiz eþ, kimimiz öðrenci…
Ama hepimiz bireyiz, kadýnýz. Ve birlikte
birbirimizin her þeyiyiz, birlikte her þeyiz.

Önce kendimden baþlamak istiyorum.
Mersin Üniversitesi Mütercim Tercüman-
lýk bölümü öðrencisiyim. Kitap fuarýnda
bir kitap üzerine konuþma ile baþlayýp, bir
evde birlikte yenen yemek, devam eden ta-
nýþýklýk kadýn korosuna katýlýmla sonuç-
landý. Hep sosyal biri oldum. Müzikle ilgili
her þeye de ilgim vardý, ama sesimin kötü
olduðuna o kadar inandýrýlmýþým ki kendi-
mi koroda hayal edemiyordum. Fakat bu
yolda aslýnda bunun da hiçbir önemi ol-
madýðýný anlamýþ oldum. Koroya baþladý-
ðýmda “Ýnsanlar nasýl bu kadar samimi”
diye düþünmekten kendimi alamamýþtým.
Ama sonra baktým kadýnlar yürekten sarý-
yor, kocaman, aðýz dolusu gülümsüyor;
Taþ olsan bu kadar içtenliðe kayýtsýz kala-
mazsýn. Öyle sivri yanlarým törpülendi ki.
Bir de ses sese deðince güzelleþiyormuþ.
Týpký insanýn insana el verince acýsýnýn
azaldýðý, ruhunun güzelleþtiði gibi… 

GÜLCAN KORO SAYESÝNDE
ÝNSANLARI SEVMÝÞ

Gülcan, Þehir Bölge ve Planlama bölü-
münden bu yýl mezun oldu. 5 yýllýk üni-
versite yaþamýnýn sonunda gelmeye baþla-
dýðý “Koro sana ne kattý’ sorusuna, “Ben
içine kapanýk, kendi kabuðundan çýkma-
yan biriydim. Bir yýlbaþýna katýldým haya-
tým deðiþti” diye cevap veriyor. “Farklý
alanlardan birçok kadýn var ama oraya git-
tiðimiz de herkes birbirini kucaklýyor her-
hangi bir ayrým olmaksýzýn. Koroya gitti-
ðimde çok ciddiye alýnmayacaðýmý düþü-
nüyordum. Ama çalýþmalara katýlmadýðým
günlerde arandým ve anladým ki insanlar
birilerini önemsiyor. Kadýnlarýn birbirine
destek olmasý ya da herhangi zorlu bir
þeyde peþinden koþmasý benim görmedi-
ðim þeyler” diyen Gülcan, çok arkadaþ
edinmeye insanlara güvenebiliriz düþün-
cesine gelmiþ. Ýnsanlarý sevmediði, insan-
lardan nefret ettiðini düþündüðü bir dö-
nemde koroya katýldýðýný söyleyen Gülcan,
koro sayesinde psikoloða gitmeyi bile bý-
rakmýþ. “25 tane kadýn var burada, hepsin-
den öðrenecek çok þey var. Ve þunu da öð-

rendim, kötü ses yoktur, kadýn korosuna
katýlmamýþ ses vardýr” diyor. 

‘DIÞARI ÇIKMA HAKKI
KAZANDIM’

Koro ile birlikte dýþarý çýkma hakký ka-
zanan Esra “Akþamlarý dýþarý çýkmak bir
kadýn için kolay olmuyor” diyor ve devam
ediyor: “Üç yýl önce baþladý benim koro
maceram. O dönemler kendim için pek
bir þey yapamýyordum. Arkadaþým aracýlý-
ðýyla katýldým. Hayatým ev iþleri, yemek,
temizlik iken bir anda çok güzel bir aile-
nin içinde buldum kendimi. Herkes birbi-
riyle dayanýþma içinde. Çýkarsýz, güzel bir
amaç için bir araya gelip emek veren in-
sanlarýn varlýðýný görmüþ olmak bana en
büyük katký oldu. Ekmek ve Gül Korosu
beni o kadar güzelleþtirdi ki; hayatýmda
renkli ve güzel anýlar biriktirdim. Ýyi ki ta-
nýmýþým, hepinizi çok seviyorum.”

‘BÝRLÝKTE DAHA GÜZEL
VE GÜÇLÜ OLDUÐUMUZU
GÖRDÜK’

Güneþ koronun en eskilerinden, beþ
yýldýr koroda. Çok þey biriktirmiþiz diyor
ve ekliyor: “Bu yýl 25 kiþiydik ama beþ yýl-
lýk süreçte çok gelip katýlan ancak yaþam
koþullarý nedeniyle ayrýlan o kadar çok in-
san oldu ki... Hepsiyle görüþüp bir þeyler
paylaþýyoruz ama aramýzdan ayrýldýklarý
için de üzülüyoruz. Yeniler katýlýyor, katý-
lanlar için seviniyoruz. Çünkü pek çok en-
geli aþýp bir araya geliyoruz. O nedenle

çok kýymetli.”
Sonnur ise korodaki ritimcilerden. Er-

bane çalmayý öðrenmek üzere gelenler-
den. “Çalmayý öðrenemedim ama koroda-
kilerle birlikte þarkýlarý söyledim. Önü-
müzdeki yýl erbane çalmayý öðrenip korist
olarak deðil ritimci olarak koroya katký su-
nacaðým” diye anlatýyor o da koro macera-
sýný.

Önceki yýl koroyu izleyen, izledikten
sonra “Ben de katýlayým” diyerek ekip
üyesi olan Elif, çalýþma temposuna, tüm
yorgunluðuna raðmen, çalýþmalara gecikse
de koro çalýþmasýndan sonra eve mutlu
olarak gittiðini içtenlikle anlatýyor. Elif,
“Çünkü yoðun bir çalýþma içinde bazen
kendimizi unutuyoruz, kendimize zaman
ayýramýyoruz. Onun için haftada iki saat
bile olsa kendimize zaman ayýrmak o ka-
dar iyi geliyor ki. Kadýnlarýn bir arada ol-
masý, birlikte vakit geçirmesi, bir þey yap-
masý çok deðerli. Birlikte daha güzel ve
daha güçlü olduðumuzu gördük” diyor. 

SÝGARAYI BIRAKAN BÝLE VAR
Mimarlýk öðrencisi Merve koronun

kendi yaþamýna ve kadýnlarýn yaþamýna
kattýklarýný þu cümlelerle anlatýyor: “Hepi-
miz evlerimizden, iþ yerlerimizden, biz
öðrenciler üniversiteden, okulumuzdan
bir mücadele vererek koro çalýþmalarýna
geliyoruz.  Hayatýmýzdaki zorluklarý aþa-
rak, birbirimizin yaþamlarýný paylaþýyoruz.
Yalnýz olmadýðýmýzý, sorunlarýmýzýn ortak
olduðunu tartýþýyoruz. Nafaka konusun-

dan þiddet, taciz, tecavüz davalarýna kadar
bize dair her konuyu konuþuyoruz. Ve bu-
rada da çok güzel sonuçlar ortaya çýkarý-
yor, çünkü kadýnlarýn birlikteliði daha gü-
zel sonuçlar doðurur.” 

Ýstanbuldan Mersin’e taþýnan ve çalýþtý-
ðý iþi býrakan Fatoþ, “Birkaç kez gider son-
ra býrakýrým, diyordum, bana terapi gibi
geldi. Yaz tatili nedeniyle ara veriliyor, fa-
kat ben çalýþmalara baþlayacaðýmýz günleri
iple çekiyorum” diyor. 

Geçen yýl iþ nedeniyle ara vermek zo-
runda kalan Songül ise þunlarý söylüyor:
“Bu yýl yeniden katýlmak beni çok mutlu
hissettirdi. Ayrýca bir yýldýr sigarayý býrak-
tým ve bana burasý güç veriyor.”

BURADA EMEK VAR
KADIN DAYANIÞMASI VAR

“Bu kadar kadýnýn birbirine dokun-
masý gerçekten çok güzel. Dünya kadýn-
larýn emeðiyle güzelleþiyor, biz de bunu
her etkinliðimizde duyuruyoruz,” diyen
Cemile’nin ardýndan Sabahat, “Çalýþan
biriyim. En azýndan haftada iki saat ken-
dime zaman ayýrýyorum, stres atýyorum”
diyor. Geçen yýl ailevi nedenlerle ara ve-
ren ancak geri dönen Dilek ise “Býraktý-
ðýn yerden ayný duygu ve ayný sýcaklýkla
katýlmak bu evin içinde olmak çok güzel.
Burada emek var, burada kadýn dayanýþ-
masý var, devam etmeliyiz,” diye anlatý-
yor duygularýný. 

Sultan da “Þarký söylemek gibi bir he-
vesim hep vardý benim. Çocukken korolar-
da yer aldým ama yetiþkin halimde sesimle
dalga geçildi. Öðrencilerim ise sesimi çok
beðeniyordu. Koroyla tanýþýnca hemen ka-
týldým. Bence çok güzel oldu” diyerek se-
vincisi paylaþýyor. Son sözü söyleyen Nuray
ise “Ben koroya büyük bir istekle gidiyo-
rum, çünkü çok mutlu bir insan olarak çý-
kýyorum” diyor.

‘Koroda 25 kadýnýz. Kimimiz anne, kimimiz abla,
kimimiz hemþire, kimimiz öðretmen, kimimiz eþ,
kimimiz öðrenci... Ama hepimiz bireyiz, kadýnýz. Ve
birlikte birbirimizin her þeyiyiz, birlikte her þeyiz.’

Kötü ses yoktur, kadýn korosuna girmemiþ ses vardýr
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Reyhan BAÞARAN
Kocaeli

Ý
zmit’in yukarý mahallelerinden biri olan Tavþante-
pe’de sýk sýk bir araya geldiðimiz kadýnlarla hem
ekonomik sýkýntýlarý hem de sosyal yaþamlarýmýzý
konuþuyoruz, tabii çözüm için neler yapabileceði-
mizi de tartýþýyoruz.

Son günlerde artan yoksulluk, iþsizlik ve buna baðlý
özellikle gençlerde madde baðýmlýlýðý yine en çok kadýn-
larýn sorunu oluyor. Bu sýkýntýlarýn ortasýnda kadýnlar
birçok þey yapmak, örneðin çalýþma hayatýna girmek is-
tiyor. Ama özellikle de çocuðu küçük olduðu için çalýþa-
mayan kadýnlar bir türlü çözüm bulamýyor. Bizim de
sohbetlerimizin çoðunu bunlar oluþturuyor haliyle.

Üzerlerine yüklenen sorumluluklar nedeniyle sos-
yal yaþamdan da uzaklaþan kadýnlar için, iyi bir hiz-
met olarak nitelendirdikleri Tavþantepe’nin Cepha-
nelik bölgesinde, belediyeye ait Kadýn Sosyal Yaþam
Tesisi mevcut. Ama küçük çocuklarý olan kadýnlar,
içinde spor salonu, havuz ve kurslar olan bu tesisten
de faydalanamadýklarýný söylüyorlar. Burada da yine
kreþ sorunu çýkýyor karþýmýza. Bu aktiviteleri ger-
çekleþtirecekleri saatlerde çocuklarýný býrakabile-
cekleri bir kreþin olmayýþý...

Geçtiðimiz günlerde mahallede kuaförlük yapan
Suzan ile hem çalýþamayan hem de bu tesisteki akti-
vitelere katýlamayan kadýnlarýn kreþ sorunu ile ilgili
neler yapabileceðimizi konuþtuk. Bunun ancak ka-
dýnlarýn bir araya gelip belediyeye baþvurmasýyla ha-
yata geçirilebileceðine karar verdik. Bu görüþümüzü,
Sevda ve Havva da destekledi. Kadýnlarýn ortak görü-
þü, kreþin ücretsiz olmasý gerektiðiydi. Belediyenin
her mahallede bu hizmeti ücretsiz sunmasý gerekti-
ðini savunuyorlardý. Talebimizin yazýlý olduðu bir
imza metni hazýrlayýp, kapý kapý gezmeye baþladýk.
Kýsa sürede kadýnlarýn ilgi gösterdiði, gerçekleþece-
ðine inandýðý ve bazýlarýnýn imza metni alarak kendi
sokaðýndaki kadýnlara imzalatmak istediði bir süre-
ce dönüþtü. Ýmza veren kadýnlar mahalledeki diðer
sorunlarý da dile getiriyorlardý. “Þunu da eklesek,
buna da bir çözüm istesek” diye eklenenlerle oluþ-
turduðumuz bu çalýþma hepimizi heyecanlandýrdý.
Kapýlardaki sohbetlerimiz, bir araya gelip talepleri
güçlendirmenin önemini ortaya çýkarýyordu.

Kadýnlar arasýnda büyüttüðümüz çalýþmaya ço-
cuðu olmadýðý halde genç arkadaþýmýz Yeter de ka-
týldý. Yolda yürürken imza almak için durdurduðu
bir kadýna konuyu izah ederken, az kalsýn kaza ge-
çiriyordu. Güneþin altýnda uzun saatler bizimle
dolaþtý durdu. Akþam yemeðini yetiþtirmesi gere-
ken Sema da o saate kadar bizimle dolaþýp, imza
toplamaktan imtina etmedi. Hep birlikte el ele
imzalar topladýk.

Önümüzdeki günlerde hep birlikte Ýzmit Be-
lediyesine götüreceðiz imzalarýmýzý ve talebimiz
gerçekleþene da kadar takipçisi olacaðýz. Kadýn-
lar el ele verdiðinde ortak talepler üzerinde birle-
þip örgütlendiðinde mutlaka kazanýmlar elde
edeceðini biliyoruz.

Hanife AKKUÞ
Ayfer KAPLAN

Sincan / Ankara

Y
er Sincan Fatih’te
bir küçük gece-
kondu mahallesi;
halk arasýnda 103
evler denen bu

mahallenin resmi adý Ulubatlý
Hasan Mahallesi. Yoksulluðun,
iþsizliðin kol gezdiði bir mahal-
le burasý. Yýllardýr doðu illeri-
nin köylerinden göç alan, büyük
þehre, bir umut iþ bulmak için
gelen, fakat umduðunu bula-
mayan insanlarýn mahallesi bu-
rasý. Belediye yardýmlarý, market
önlerine akþamlarý atýlan çürük
sebze ve meyvelerle hayatlarýný
devam ettirmeye çalýþan kadýnla-
rýn mahallesi. Seçim sonuçlarýyla
Ankara’da belediyenin el deðiþ-
tirmesinden sonra “Abla, bizim
yardýmlarý, kömürü, ekmeði ke-
seceklermiþ, doðru mu” diye
gözleri korkuyla bakan kadýnlarýn
mahallesi. Seçim sonuçlarýnýn ar-
dýndan mahalleye haber yapmaya
gittiðimiz, ama kendimizi “Ýnsan-
lara nasýl yardýmcý olabiliriz? Giyi-
si, yemek, para bir þeyler bulabilir
miyiz” diye düþünürken bulduðu-
muz yer burasý.

Burada tanýþtýðýmýz Feride ve
Gülnihal iki kýz kardeþ, biyolojik
olarak deðil tabii. Dayanýþma ba-
kýmýndan bir kardeþlik bu, kader
kardeþliði. Evlere temizliðe giden,
birisi iþ bulursa diðeriyle birlikte
giden ve aldýklarý parayý paylaþan,
akþamlarý birlikte market önünde
kalan sebze ve meyveleri toplayan,
hiç ayrýlmayan bu iki kýz kardeþle
Ýstanbul seçimlerini konuþarak
baþlýyoruz sohbetimize.

Feride gülerek, “Herkes bir anda
CHP’li oldu burada. Ýmamoðlu’na
da çok üzülüyorum, elinden oyunca-
ðýný almýþlar gibi sanki, öyle üzgün
geziyor televizyonlarda” diye anlat-
maya baþladýðý konuþmasýnda bir
süre sonra kulaðýna gelen bir dedi-
kodu üzerinden korkusunu paylaþý-
yor bizimle: “Ama benim derdim

baþka. Bir dedikodu dolanýyor. Diyorlar
ki, ‘Belediye el deðiþtirdi, bizim gýda,
ekmek, kömür yardýmýný kesecekmiþ.
Yapabilirler mi abla? Keserlerse ne yer,
ne içeriz?”

ÇOCUÐU BIRAKACAK 
KÝMSE YOK, NE YAPAYIM!

Ýþ bulmanýn çok zor olduðunu, ko-
casýnýn kahvede günlüðü 25 liraya iþ
bulduðunu söyleyen Feride þöyle de-
vam ediyor: “10 lira sigara,10 lira yol
parasý, 5 lirayla eve dönüyor. Arada ben
de temizliðe gidiyorum ama yetmiyor.
Ne yapacaðýz bilmiyorum. Geçenlerde
bir eve temizliðe gittim, yanýmda kü-
çük oðlumu da götürdüm, biraz þýmar-
dý tabii çocuk. Evin hanýmý ‘Çocuk çok
þýmarýk, bir daha gelme’ dedi. Çocuðu
býrakacak kimse yok, ne yapalým?”

‘HER ÞEY BENÝM
ÜZERÝMDE’

Gülnihal de Feride’yle ayný kaderi
paylaþýyor. Kocasý 1 yýldýr iþsiz, her
gün kahveye gidiyor ve çocuklara
bakmýyor. Gülnihal, “Her þey benim
üstümde. Geçenlerde benim küçük
oðlan mahallede kendinden büyük-
lerle kavga etmiþ, gençler evi taþladý,
eþimi dövdü. Araya gireyim derken,
ben de dayak yedim. Kendimizi ko-
ruyamýyoruz, çocuklarý da çete gibi
buranýn. Bir yere gidiyoruz, aklýmýz
hep çocuklarda” diye anlatýyor.

ÇALIÞMANIN ÖNÜNDEKÝ 
ENGEL ÇOCUK BAKIMI

Sohbetimizin devamýnda kreþ olsa
nasýl olur diye konuþuyoruz. Kreþ ol-
masý, kadýnlarýn çocuklarý güvenebi-
lecekleri bir yere býrakabilmeleri bir
çok engeli kaldýrýyor çünkü. Feride
de Gülnihal de çalýþabilmenin önün-
deki en büyük engelin çocuk bakýmý
olduðunu düþünüyor.

Ankara’da yeni bir belediye baþkaný
var, kenti halkçý belediyecilikle yönete-
ceðini söylüyor. Aradan bir ay geçti fa-
kat hâlâ kadýnlarýn sorunlarýna dair ha-
rekete geçilmedi. Mahallelerde konuþ-
tuðumuz kadýnlarýn çoðunun sorunu
çocuk bakýmý. Ücretsiz ve güvenilir
kreþler ve etüt merkezleri, çocuk baký-
mý konusunda kadýnlarýn sorunlarýnýn
büyük bir kýsmýný çözeceðe benziyor.

Bizim yardýmlarý
keseceklermiþ doðru mu?

ANKARA’DA BELEDÝYE EL
DEÐÝÞTÝRDÝ KADINLAR TEDÝRGÝNKadýnlar kreþ talebine

imzasýný atýyorMeltem TEKER

M
erhaba kadýnlar
Hayatýn, her fýrsatta üstümüze  sü-
pürdügü, tozunu pasýný silkeleyip,
þöyle rahat bir “oh” çekip oturduðu-
muz her yere, hepinize Ekmek ve Gül

tadýnda sýcacýk bir merhaba!
Sezon boyunca benzer kaygýlarla durmaksýzýn

koþturduk. Elbette dileðimiz, emeðimizi sýcak yaz
güneþiyle harmanlayarak kendimize bir nebze olsun
alan açmak. Güneþ demiþken, ben de bu muhteþem
yaþam kaynaðýnýn her halini, kýrk yaþýmdayken, bir
kadýnda keþfettim desem inanýr mýsýnýz? 

Hem de bir yerel seçim telaþý içinde, tanýþtýðým
yüzlerce kadýnýn arasýndan, tesadüf kulaðýma çalý-
nan þiirimsi sesinde, keskin parlak bakýþlarýnýn bes-
lediði yüz hatlarýnda, oldukça samimi jest ve mimik-
lerinde güneþin her halini görebildiðim kadýn. Tür-
kan Abla... 

DÜNYANIN BÜTÜN
KADINLARINA DOKUNURKEN

Onunla ilk sohbetimiz kalabalýklar içinde, seçim-
lere dair, her kelimesi önemli diyaloglarla baþladý.
Yerelde kadýn sorunlarýný, iðneden ipliðe ne varsa
bir bir eleyip, maddeler halinde önümüze sunuyor,

pýrýl pýrýl enerjisiyle üret-
tiði çözümleri arkasýn-

dan sýralýyordu. Ay-
ný anda hem öðre-

ten oluyordu,
hem öðrenen.
Çok sonralarý,
kendisini has-
tam olarak ka-
bul ettiðimde,
kýþý yeni bitir-
miþ, baharý ku-

caðýna doldurup
telaþla çýkýp gel-

miþti adeta; “Mel-
tem Haným MERHA-

BA!” 
Biz hem o gün,

hem sonraki
tedavi

sü-

reci boyunca dünyanýn bütün kadýnlarýna dokunur-
ken, bazen bir kitabýn sayfalarýnda, bazen bir resmin
renklerinde ya da bir tiyatro salonunun koltuklarýnda
hatta bir gecekondunun mutfaðýnda buluyorduk
kendimizi. Hele de karýþýk tostla çayýmýza tadýný tu-
zunu veren Türkan Ablanýn hayatý...

HAYATI SORGULAYAN KÜÇÜK KIZ
Ardahan’ýn bir köyünde, kalabalýk ailesinin ilk ço-

cuðu olarak dünyaya gelmiþ. Daha 6 yaþýndayken
yüklendiði “annelik” rolü ile kardeþlerine bakmakla
baþlamýþ hayat mücadelesi. Kardeþlerinin ocakta ya-
narak ölmesine de þahit olmuþ, hastalýktan telef ol-
masýna da. “O yaþta tattýðýn hiçbir þeyi kolay kolay
unutmazsýn Meltem Haným. Yumurtayla takas aldý-
ðým ilk domates çok acý, üzüm ise çok çok tatlýydý...” 

Okul çaðý geldiðinde, taþýnmak zorunda olduklarý
ilçeye giderken, yüklü öküz arabasýndan nehre dü-
þüþü, babasýnýn onu kurtarma telaþý, hala gözleri
önünde Türkan Ablanýn. Okumayý söküp, tanýþtýðý
ilk karakter Fadik’in eþek heybesinden dünyaya bak-
týðý gibi, o da baþlamýþ hayatý sorgulamaya. Henüz 7
yaþýndayken eline aldýðý kitaplar, bir daha hiç ama
hiç yalnýz býrakmayacaktýr Türkan’ý. Aradan  geçen
dört beþ yýldan sonra, Türkan’ýn babasý Almanya’ya
iþçi olarak gider. Küçük kýzýn içinde kalan o koca-
man boþluðu anlatýrken, naif bir gülücükle kelimele-

rini süsler. “Babam her izne geldiðinde, annemle
birlikte geriye saydýðýmýz günler boþa çýkardý. Baba-
mýn gitgide evimize yabancýlaþtýðýný izlerdik. Bir çok
bavulla gelirdi. Ýçindekiler beni hiç mutlu etmezdi.
Babam ve getirdiði bavullar... Eþitlenmiþtiler...”

YENÝ UFUKLARA DOÐRU
Kardeþlerine kah annelik, kah ablalýk ederken,

denediði abilik ve babalýk rollerini anýmsýyor Tür-
kan. Annesinin tek baþýna doðurduðu, ana kýzýn bin-
bir zahmetle büyüttüðü tam 9 kardeþ. Tüm bu hen-
gamenin içinde, küçük kýzýn okuma aþký her þeyin
önüne geçmiþ; ne annesinin geçirdiði aðýr hastalýk-
lar, ne babasýzlýk, ne de yaþanan yokluk onu yýldýr-
mýþ. Civardan, devlet tarafýndan toplanýp götürülen
kýz çocuklarýyla birlikte devam eden okul hayatýnda,
tuttuðu evler, maruz kaldýðý haþereler, gittiði sine-
malar, yaþadýðý maceralar, artýk yeni seslere yeni
ufuklara doðru giden yolun taþlarýný döþemeye baþ-
lamýþtýr.  Doðunun en zorlu koþullarýnda, deðil sýcak
çorba, sýcak suya hasret geçen lise yýllarý, onu çelik
bilekli, güneþ yürekli bir kadýn yapmaya yetecektir
elbet.

MÝNNETSÝZ YAÞAM ÝÇÝN
Derken üniversite yýllarý gelip çatmýþtýr. Büyük

þehir de olsa, ev tutmak, çevre edinmek, ayakta dur-
mak, savaþmak ve kazanmak hayatýn öteki adýdýr ar-
týk. Bundan sonrasýnda, üstüne ekonomik baðýmsýz-
lýk da eklenince, hayata bir isim daha koyar Türkan:
Minnetsiz yaþam... 

Devlet memurluðundan iþçiliðe, öðretmenlikten
tekstile, büro emekçiliðine kadar çeþitli alanlarda, çok
hem de çok çalýþýr. Gittiði her yerde, gördüðü her
haksýzlýkla “mücadele” anlayýþý, tek tercihi olmuþtur
hep. Bu uðurda feda ettiði devlet memurluðu da, ya-
þamak zorunda kaldýðý fakir bodrum katlarý da, göðüs
göðüse dövüþmelerden arta kalan ceza koþullarý da
onun bu anlayýþýna zerre gölge düþürmemiþtir. 

Bitmeyen enerjinle, dolu dolu gülüþünle hep bizle
kal GÜNEÞ KADINIMIZ... 

Devlet memurluðundan iþçiliðe,
öðretmenlikten tekstile, büro
emekçiliðine kadar çeþitli alan-
larda, çok hem de çok çalýþýr.
Gittiði her yerde, her haksýzlýk-
la “mücadele” anlayýþý, tek 
tercihi olmuþtur hep.

TÜRKAN
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Ayþegül ALTINKAYNAK
Ýletiþim-Ýþ Genel Sekreteri

Ý
stanbul Büyükþehir Belediye Baþ-
kanlýðý seçimlerinin tekrarlanmasý
üzerine PTT iþçisi kadýn üyeleri-
mizle ettiðimiz sohbette kimi Ek-
rem Ýmamoðlu’nun haksýzlýða uð-

ramasýna tepki gösterdi; Ýstanbul halký-
nýn Ýmamoðlu’nu daha fazla oyla baþ-
kanlýða getireceðini söyledi, kimileri ise
yenilgiyi kabul etmeyen AKP’nin bir þe-
kilde yine baþkanlýðý vermeyeceðini dü-
þündüðünü ifade etti.

‘OYUMU AK PARTÝ’YE 
VERDÝM AMA YSK’NIN 
KARARI DOÐRU DEÐÝL’

Daha önceki yýllarda genel ve yerel
seçimlerde istisnasýz olarak AKP’ye oy
verdiðini söyleyen üyelerimizin -ki sayý-
larý hiç de az deðil- dile getirdiði görüþ-
ler oldukça dikkat çekici. Siyasi anlamda
yakýnlýk duyup bugüne kadar hizmetle-
rinden memnun kaldýklarý için ya da

baþka alternatif olmadýðýný düþündükleri
için AKP’ye oy verdiklerini anlatan iþçi-
ler son yýllarda AKP’nin uyguladýðý bas-
kýcý yönetim anlayýþý nedeniyle kaygýlý ol-
duklarýný söylüyor,  ama yine de ‘devletin
bekasý için’ desteklenmesi gerektiðini de
düþünüyorlar. Bunlarýn yaný sýra 31
Mart’ta yapýlan seçimlerin YSK tarafýn-
dan iptal edilmesini de doðru bulmuyor,
YSK’nýn verdiði kararýn kendisini güve-
nilmez hale getirdiðini söylüyorlar. Bu
durumda onur ve vicdan sahibi her seç-
menin, particilik yapmaksýzýn hak edene
hakkýný teslim etmek ve seçmen iradesi-
ni yansýtan oylara sahip çýkmak için ge-
rekli hassasiyeti göstermesi çaðrýsý yapý-
yorlar.
OYLAR ÇALINDI
DÝYEN KÝMSE YOK

AKP’ye oy veren vermeyen iþçiler ara-
sýnda birçok fikir olmasýna raðmen “Se-
çimlerde usulsüzlük yapýldý. Binali Yýldý-
rým maðdur edildi, seçimlerin yenilen-
mesi kararýný destekliyorum” diyene hiç
rastlamadýk.

Yaptýðýmýz sohbetler üzerine düþün-
düðümde iþçilerin anlattýklarýnýn sadece
bizim iþ kolumuzda ve iþyerimizdekiler
fikirleri olmadýðýný fark ettim. Aslýnda
Ýstanbul’un genelini yansýtan bir durum
var. Sosyal çevremizde de çoðunlukla ay-
ný tepkiyi yarattýðýný görmek mümkün. 

Ben Ekrem Ýmamoðlu’nun AKP’nin
“Ýstanbul’u ya alacaðýz ya alacaðýz” þek-
lindeki tutumu yüzünden haksýzlýða uð-
radýðýný düþünüyorum. Ama Ýmamoðlu
halka durumu sirayet ettirmekte gayet
baþarýlý oldu, iradesi gasbedilen halkýn
tepkisini umuda çevirmek ve konusun-
da süreci baþarýlý bir biçimde yürüttü
bence, yürütüyor da. Elbette halkýn bir
umut büyütüyor olmasý ve bu umudun
peþinden gidiyor olmasý büyük anlam
ifade ediyor. Ancak unutmamak gereken
bir nokta olduðunu da düþünüyorum;
bugün geldiðimiz noktada ülke, krizin
etkileri ile boðuþuyorken, iktidarýn bas-
kýcý ve iþçi düþmaný politikalarý bütün
þiddetiyle üzerimize yaðarken nihaye-
tinde yerel bir seçim olan ÝBB seçimle-
rinin CHP adayý tarafýndan kazanýlmýþ
olmasý “her þeyin çok güzel olmasý” için
yeterli olmayacaktýr. Evet belki bir nefes
alabiliriz ama sorunlar her birimiz için
çoðalarak varolmaya devam ediyor.
Umudu karþýlýksýz olarak büyümenin
sonunda hayal kýrýklýðý yaþamak da var.
Nihayetinde sermaye sahiplerini var
eden kapitalist sistem düzeninde olabi-
lecek hiçbir durum yüzde yüz iþçinin
emekçinin faydasýna olmaz. Bir taraftan
umuda sahip çýkarken bir taraftan bun-
larý da konuþabilmeliyiz diye düþünüyo-
rum. Evet, haksýzlýðýn karþýsýnda dur-
malýyýz, ama ayný zamanda umudu bü-
yütenleri doðru bir mücadele eksenine
katabilmek için, en gerçekçi kurtuluþun
iþçi sýnýfý mücadelesinden geçtiðini an-
latmak için bir fýrsat olduðunu da düþü-
nüyorum.

Biraz nefes 
alabilmek biz 
kadýnlarýn elinde

Sultan KARATAÞ
Güzeltepe / Ýstanbul

Eyüp Güzeltepe Mahallesi’nde merdiven
temizliði yaparken kadýnlarla sohbetimizin
gündemi ekonomik gidiþatýn hayatýmýza etkileri
oldu. Cennet abla bu sene memlekete gidiyormuþ.
Neden gittiðini sordum, Ýstanbul’da hayatýn çok
pahalý, geçimin çok zor olduðunu söyledi. Köye
gidip bahçe yapacaðýný, kýþlýk yiyeceklerini köyden
getireceðini, eðer getiremezse önümüzdeki kýþý
çýkarmada zorlanacaðýný anlattý. Eve bir tek eþinin
emekli maaþý giriyormuþ. “Üstümüze baþýmýza bir
þey alamýyoruz, kýþlýk yiyeceðimizi memleketten
getiriyoruz” diyor; “Dýþarýya adým attýðýnda para,
neredeyse aldýðýmýz nefes para. Vergiler, elektrik,
su, doðal gaza gelen zamlar derken üç kuruþ
maaþýmýz da daha elimize almadan bitiyor.”

Ayþe de bu yaz Karasu’ya gidecekmiþ; kýþlýk
peynir, zeytin, konserve, elma, armut, erik kurusu
yapacaðýný anlatýyor. Etin evlerin çok nadir
girdiðinin anlatan Ayþe de, hayatýn çok pahalý
olduðunu söyleyerek dertleniyor.

EKONOMÝYÝ ÝÝYÝCE KKÖTÜLEÞTÝRECEK 
BÝR SSEÇÝM ÝÝSTEMÝYORUZ

Alternatifi olan insanlar bunu kullanmaya
çalýþýyor. Böyle bir imkaný olmayanlar ise daha
fazla sýkýntý çekiyor. Her geçen gün hayatta kalma
mücadelesi verirken bizim gibi emekçiler için daha
da kötüleþiyor durum. Þimdi yeniden Ýstanbul
seçimi var. Ekonominin iyice halkýn boynunu
bükmesine neden olacak bir sonuç istemiyoruz. Bu
yüzden herkesin iradesine sahip çýkmasýný
istiyorum.

Ekonomideki durumdan en çok mutfakta
tencereyi kaynatan biz kadýnlar etkileniyoruz.
Market market gezip daha ucuzu bulabilmek için
her gün indirimleri takip etmek zorunda kalýyoruz,
pazarlarda tezgahlarýn önünden en az beþ defa
geçiyoruz ki en ucuzunu bulalým. Temennim bu
hayat pahalýlýðýn son bulmasý. Elbette biraz nefes
alabilmek biz kadýnlarýn elinde, omuz omuza gelip
güçlenmemiz gerekiyor.

NNOT: Benimle daha önce röportaj yapan 
Ekmek ve Gül’e artýk ben de röportaj yapýyorum,

mektup gönderiyorum. Kadýnlarýn bir þeyleri
deðiþtirecek güce katkýda bulunmamý saðlayan

Ekmek ve Gül dergisine teþekkürler…

Umudumuzu 
mücadeleyle 
birleþtirelim

Eda TÜREOÐLU
Avcýlar / Ýstanbul

Seçimlerin yenilenmesi konusunda Avcý-
lar’da konuþtuðumuz iþçi kadýnlar ise hal-
kýn iradesine darbe vurulduðunu, demo-
krasiden ne kadar uzaklaþýldýðýnýn artýk
daha net görünür hale geldiðini düþünü-
yorlar. Görüþtüðümüz iki iþçi kadýnýn dü-
þünceleri þöyle; 

- “Halk karar vermiþ ve artýk bir þeylerin
gerçekten deðiþmesi için oyunu kullanmýþ.
Ben artýk bu hükümetin ne yapmaya çalýþtý-
ðýný anlamak için mantýk yürütmüyorum.

Madem sonucu kendileri belirleyecek seçimi
neden yapýyoruz ki! Demokrasi bize çok
uzak...”

- “Benim en merak ettiðim; baþka ülke-
lerdeki insanlar belediye seçimlerini bile ya-
pamayan bir ülke hakkýnda ne düþünüyor?
Tabii ‘tek adamlý’ yönetim þeklimize yakýþtý
bu seçim. Tutturmuþlar bir ‘beka’ sözü, yahu
madem bu kadar düþünüyorsunuz bu ülkeyi
insanlarý rahat býrakýn da istediklerini seç-
sinler. Bence beka kiþisel bekaya dönüþtü.
Ama olmayacak, bu halk her þeye raðmen
olmaz denileni oldurdu ve yine olacak. Hat-
ta her þey çok güzel olacak!”

ORTADA ‘KÝÞÝSEL BEKA’ VAR

Elif Ekin SALTIK

16
Aðustos 2015-16 Aðustos
2016 tarihleri arasýnda
Sur, Cizre, Þýrnak, Yükse-
kova, Nusaybin, Van ve il-
çelerinde ilan edilen soka-

ða çýkma yasaklarýnda yüzlerce ev yakýldý,
yýkýldý, sokaklar savaþ alanýna döndü, ölü
bedenler günlerce sokak ortasýnda bekle-
tildi, binlerce insan göçe zorlandý; bir hal-
kýn belleði yok edilmeye çalýþýldý. Bu tarih-
lerde, sadece resmi sokaða çýkma yasaðý
ilan edilmiþ zaman dilimleri içerisinde, en
az 321 sivil insan yaþamýný yitirdi. Bu kiþi-
lerin 79’u çocuk, 71’i kadýndý.

Göç Platformu tarafýndan hazýrlanan
‘2015-2017 Sokaða Çýkma Yasaklarý Süre-
cinde Kadýnlarýn Göç Hikayeleri’ kitabý,
iþte tüm bu yaþananlarý hafýzalara kazýmak
için hazýrlanmýþ. 47 kadýnla yapýlan görüþ-
melerden güvenlik sebebiyle sadece
18’inin anlatýsýnýn yer aldýðý kitapta kadýn-
lar, yaþadýklarýný, bir daha hiç anlatamaya-
cakmýþ gibi aktarýyor.

PSÝKOLOJÝK SAVAÞIN
ERÝL BOYUTU

26 Temmuz 2016’da Güneydoðu Ana-
dolu Bölgesi Belediyeler Birliði (GABB)
ile Þýrnak ve Ýdil belediyelerinin, Ýdil’de 16
Þubat-31 Mart tarihleri arasýnda uygula-
nan sokaða çýkma yasaðý ve yasaklar kal-
ktýktan sonra geri dönüþlerde kadýn ve
çocuklarýn yaþamýþ olduðu psikososyal sü-

reçlere yönelik bir raporu haberleþtirirken
unutamadýðým þeylerden biri, kadýnlarýn
evlerini terk ederken “teþhir edilir” kaygý-
sýyla sadece iç çamaþýrlarýný yanlarýna al-
masýydý. Bu olay, yaþatýlan zulmün, kadýn-
lara artý yansýmalarýnýn en çýplak ifadesiydi
benim için. 

Kadýnlarýn Göç Hikayeleri’ni okurken
de ayný þeyi daha derinden hissettim. Eþi-
ni, evladýný, yakýnýný, evini, barkýný kaybet-
menin yanýnda ne kadar kötülük varsa ya-
þatýlmýþtý kadýnlara. Bir apartmanýn bodu-
rumuna saklanan aileler, evlerine geri
döndüklerinde o evin kullanýldýðýna, talan
edildiðine, kadýn iç çamaþýrlarýnýn ortalýða
saçýldýðýna, peluþ oyuncaklara iç çamaþýrý
giydirilerek tecavüz edildiðine, eþyalarýnýn
üzerine polisin askerin tuvaletini yaptýðý-
na, dahasý evlerinde insanlarýn öldürüldü-
ðüne tanýklýk etmiþti.

Göç Platformu, kitabýn
önsözünde, yaþananlarýn
neden özellikle kadýnlarýn
gözünden aktarýldýðýný
þöyle açýklýyor: “Özellikle
sosyal medyada, kadýnlarýn
iþkence edilmiþ bedenleri-
nin resimlerinin paylaþýl-
masý, kadýnlarýn özel eþya-
larýnýn teþhir edilmesi ve
duvarlara yazýlan cinsiyetçi
küfürler, yürütülen psikolo-
jik savaþýn eril boyutunun
somut yansýmasýdýr. Son
süreçteki çatýþmalý ortamýn

özellikle kadýnlar üzerinde, zorla yerinden
edilmeyle birlikte son derece derin etkiler
yaratmasý; kadýnlarýn savaþa ve savaþýn et-
kilerine karþý geliþtirdikleri mücadele me-
kanizmalarý ve dayanýþma örnekleri, ka-
dýnlarýn tüm bu hikâyelerini kendi ifadele-
riyle görünür kýlmak amacý, bu çalýþmanýn
gerekliliðini bizim açýmýzdan adeta zorun-
lu hale getirmiþtir.”

Kadýnlarýn anlattýðý tüm bu gerçekler,
orada yaþananlarýn boyutunuortaya koyar-
ken, kayýplarýn salt rakamdan ibaret olma-
dýðýný gözlerimiz önüne seriyor. 

CEMÝLE...
Kitaptaki 18 anlatý arasýnda basýna yan-

sýyan ama ne olduðunu tam olarak bileme-
diðimiz olaylar yer alýyor. Evinin önünde
sandalyede otururken öldürülen 11 yaþýn-
daki Cemile’yi unutmak mümkün mü? An-

nesi Emine Çaðýrga, ambu-
lans gelmediði için, küçük ký-
zýnýn bedenini, kokmasýn di-
ye 8 gün boyunca derin don-
durucuda saklamýþtý. Sonra-
sýný anneden dinleyelim: 

“1 hafta sonra yine aradýk
ambulansý ve polisi, ‘Nusay-
bin Caddesi’nden Ýdil’e gi-
den yola getirin’ dediler. Bir
tabut hazýrlayýp onu oraya
götürdük. Nusaybin’den,
Batman’dan bir sürü insan
gelmiþti. Hep beraber onu
Ýdil Caddesi’ne götürdüler.
Ama ambulanstakiler ba-

basýna ‘Kimse gelmesin’ yasak demiþ.
Sonra insanlarýn daðýlmasý için ateþ etmiþ-
ler. Oðlum, ‘Kurþunlar ayaklarýmýzýn dibi-
ne düþüyordu’ dedi. Devlet kalabalýktan
cenazeyi alýp Þýrnak’a götürmüþ. Cenaze
orada 8 gün kaldý. Sonra yasak kaldýrýldý.
Þýrnak Devlet Hastanesine gittik. Cemile
ile birlikte 22 cenaze vardý. Biz kýzýmýzý
onunla ayný kaderi paylaþan insanlarla bir-
likte gömmek istedik. Yasak kalkýnca hep-
sini birlikte gömdük.”

Daha önce de bir kýzýný kaybeden Emi-
ne, þimdi de Cemile’sini kaybetmiþti. Onu
sakladýklarý dondurucuyu devletin alýp
otopsi için Diyarbakýr’a götürdüðünü söy-
leyen Cemile, “Yeni bir dondurucu aldýk.
Bir þey koyacak ya da alacak olsam 10 defa
kapaðýný açýp kapatýyorum” diyor. 

BÜYÜK YARALAR BÝLE
UMUDU ÖLDÜREMÝYOR

Kadýnlar savaþýn maddi, fiziksel, psiko-
lojik tüm boyutlarýný en sarsýcý biçimde
yaþýyor. Süreci yaþayan birçok kadýn uyku
bozukluðu, strese baðlý düzensiz kanama,
gebeliðin son bulmasý, erken menopoz gi-
bi bedensel tahribatlarla da boðuþmak zo-
runda kaldý. Evini terk etmeye zorlanarak
göç ettiði baþka yerlerde kendilerini “sý-
ðýnmacý” gibi hisseden kadýnlarý, uzak
metropolere gitmekten alýkoyan ise “bir
gün geri dönme” umudu. 

Baþka bir kadýn, Pelþîn anlatýyor, yaþa-
dýklarý yýkýmýn onlarý nasýl esir aldýðýný ve
oðlunun yaþadýðý travma sonrasý geldiði
hali: “Sur, Hatip Paþa Mahallesi’nde otu-
ruyorduk, yakýn zamana kadar. Yasak ila-
nýyla birlikte hayatýmýz altüst oldu. Hepi-
mizin psikolojisi bozuldu. Olanlardan
çocuklarýmýzýn, herkesin hayatý olumsuz
etkilendi. Oðlum saðlýklý bir çocuktu as-
lýnda ama Sur olaylarýndan sonra uyuþtu-
rucu baðýmlýsý oldu.”

Çatýþmalar baþladýktan sonra polis ve
askerler “evden çýkýn” demesine raðmen
kadýnlar evlerinden çýkmadý. Hem evlerini
býrakmak istemediler, hem de zaten gide-
cek baþka yerleri yoktu. Bir süre sonra sa-
vaþ halinin, çatýþmanýn gündelik yaþamla-
rýnýn bir parçasý haline geldiðini þöyle an-
latýyor Pelþîn: “Önceden korkuyordum,
seslerden ilk 2-3 gün uyuyamýyordum.
Sonra zamanla alýþtým. Sanki ben de on-
larla beraber çatýþýyordum. Gece gündüz
çatýþmalar durmuyordu.”

BARIÞ VE ADALET ÇAÐRISI
Kadýnlarýn yaþadýklarý acý ve kayýplar gi-

bi, savaþa karþý duruþlarý da ortaklaþýyor.
Yaþananlardan ötürü büyük üzüntü duyan
kadýnlar, bu iþin ancak barýþ ile çözülece-
ðine olan inançlarýný içtenlikle dile getirir-
ken, silahlarýn susmasý çaðrýsý yapýyor. Bir
baþka önemli mesajlarý ise “birlikteliðe,
beraberliðe” yaptýklarý çaðrý oluyor. Bir
annenin “Onlar yýkacak, biz yeniden kura-
caðýz” sözlerinde ifadesini bulan umut,
onlar için en büyük dayanak. Kadýnlar
adalet istiyor... 

BÝR BELLEÐÝN AYAKTA TUTULUÞU: 

Kadýnlarýn Göç Hikayeleri
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Sema BARBAROS 
EMEP Ýstanbul Ýl Baþkaný

Ý
stanbul halký için yine ve yeniden
bir “seçim” süreci. Seçim týrnak
içinde; çünkü gelinen aþamada öyle
seçmek diye bir þey yok gibi duru-
yor. Zira kaybettiði seçimi tanýmak

istemeyen bir iktidar söz konusu olunca,
sandýklar yeniden kurulabiliyor, açýlabili-
yor, kapanabiliyor. Oysa 24 Haziran se-
çimlerinde, her ne olmuþ olursa olsun,
nedense “Atý alan Üsküdar’ý geçiyor”du! 

Sonuçta Cumhur Ýttifakýnýn ‘baþkan-
lýk sistemi’nde ýsrarýnýn pratikte böyle
sonuçlarý oluyor. Her ne kadar YSK tar-
týþmalarýyla sýnýrlý bir ‘yeniden seçim’
tartýþmasý yapýlýyorsa da haftalar süren
uzun zahmetler sonucu açýklanan iptal
gerekçesi de, bu baþkanlýk sistemi ýsrarý
zemininde düþünülmeli. Zira ayrý düþü-
nülürse akla ziyan olur, bunu kendimize
yapmayalým.

AKP ve Erdoðan yönetimi, yýllardýr
sürdürdükleri siyasi iktidarýn en temel
dayanaklarýndan biri olarak her zaman
sandýðý gösterdi. “Demokrasi” dediler,
“millet iradesi” dediler, “sandýk sonuçla-
rýna saygý duyacaksýnýz” dediler... Yýllar-
dýr iktidarlarýný saðlamlaþtýrmak için, an-
tidemokratik uygulamalarýna dayanak
olarak, iþçilerden, emekçilerden aldýklarý
oylarý gösterdiler. Tabii ki sandýktan ken-
dileri çýktýðý sürece... “Kazandýklarý” her
seçimin ardýndan eþitsiz koþullar ve ada-
letsizlik eleþtirilerine yanýt olarak attýkla-
rý “Sandýk orada kardeþim!” nidalarýnýn,
kaybedince bittiðini görelim. Evet seç-
mek önemli, ama birlikte bir güç deðil-
seniz kazanmýþ gibi görünseniz de bir
toz bulutu halinde kaybedebilirsiniz.
Onun için evet, sandýk, demokrasi müca-
delesinde bir þeydir, örgütlü gücümüz
ise her þey! 

ÇÜNKÜ ALIN TERÝMÝZÝ ÇAL-
DILAR!

Þimdi hep birlikte bir deneyim daha
yaþýyoruz. 31 Mart ile 23 Haziran arasý
geçen sürede ortaya çýkanlar ve çýkmaya
devam edenler... Ýsraflar, rantlar, yolsuz-
luklar... Ve iþçi ve emekçilere düþen yok-
sunluklar, yoksulluklar... Kadýnlar içinse
ayrýca artan þiddet, ayrýca daha fazla iþ-
sizlik... 

31 Mart seçiminden hemen önce Ýs-
tanbul Büyükþehir Belediyesinin iktidar
yanlýsý vakýflara, derneklere, cemaatlere
yaptýðý yardýmlara dair haberleri okuduk.
Seçimden kýsa bir süre sonra bunlar
daha net ortaya çýktý. Çok geçmedi bele-
diyelerden çalýþmadýðý halde maaþ alan
AKP Kadýn Kollarý baþkanlarý, araba ve
þoför tahsis edilen parti yöneticileri, tek
iþi bankamatiklerden para çekmek olan
yandaþlar olduðunu okuduk. Yine kýsa

sürede AKP’nin “Bütçe yok” dediði için
yapýlmayan indirimlerin, muhalefet vade-
dince nasýl da hýzlýca yapýlabildiðini gör-
dük. Daha neler öðrenecek ve görecektik
ki... Ýstanbul kalesinin düþmesinin
AKP’nin çözülmesine gidebileceðini gö-
ren iktidar, YSK eliyle duruma müdahale
etti. Hem de sadece “Çünkü çaldýlar” di-
yerek... “Kim çaldý, nasýl çaldý, hýrsýza ne
oldu” sorularýna yanýt dahi verme gereði
hissetmeden... 

Oysa çalýnan da hýrsýz da çoktan ifþa
edilmeye baþlanmýþtý: Mesela Sayýþtay ra-
poruna göre yýllýk zarar 753 milyon TL,
mesela son 5 yýl içinde 20 kat artan bütçe
açýðý, sadece 2019 yýlýnda 1.1 milyar TL’lik
faiz gideri, mesela ihtiyaç dýþý alýnan araç-
lar için harcanan 120 milyon TL, sadece
son 3 yýlda internet sitesine harcanan 80
milyon TL, hiç hayata geçirilmemiþ fikir
projelerine son 6 yýlda harcanan 226 mil-
yon TL...

EVET, KESÝNLÝKLE 
BÝR ÞEYLER OLDU!

Taþý topraðý altýn Ýstanbul’u eþe dos-

ta, akrabaya, yandaþa pay ederken, “gö-
nül baðý” kurmamýþ olmak abes olur
zaten. Durum böyle olunca “Ýstanbul’u
kaybettik baþarýlar dileriz” demek öyle
kolay olamadý. AKP aslýnda çok zaman
yaptýðýný yaparak algý operasyonuna
baþladý; önce Ýstanbul’un dört bir ya-
nýndan bilbordlarla Ýstanbul’a teþekkür
etti, sonra olanca muðlak tavrýyla “Bir
þeyler olmasa bile kesinlikle bir þeyler
oldu” dedi. Ne kadar ileri gidebileceði-
ni ölçtü biçti. Sonuçta Ýstanbul’u kay-
betmenin içindeki çözülmenin hýzlan-
masý anlamýna geleceðini gördü. Çünkü
Ýstanbul’un kaynaklarýnýn, Ýstanbullu-
nun alýnterinin yaðmalanmasý üzerine
kurulu “gönül belediyeciliðinin” tüm
planlarý akamete uðradý. Kaynaklar tar-
týþýlmaya, saklananlar ifþa olmaya baþ-
landý. Sonuçta kesinlikle olan bu þeye
müdahale etmek gerekirdi. O müdahale
de YSK eliyle sandýk darbesi oldu. 

KURTARICI DEÐÝL 
ÖRGÜTLÜ MÜCADELE

Ekonomik kriz yýkýcýlýðý artarak de-

vam ediyor... Çocuklarýný doyuramayan,
borçlarýný ödeyemeyen, çalýþmaktan bi-
tap düþtüðü halde üç kuruþu bir araya
getiremeyen, diðer yandan iþsizlikten
bunalan, geleceksizlikten, çaresizlikten
intihara savrulan, iþ cinayetlerinde yaþa-
mýný yitiren emekçilerin öfkesi büyüyor. 

Ýstanbul’un her ilçesinde, her mahal-
lesinde, her pazarýnda, her kaldýrýmýn-
da, hatta bizzat belediyeler tarafýndan
kurulan her iftar çadýrýnda yoksulluðun
her halini görmek mümkün. Kimse
kendisine uzatýlan mikrofondan öyle
korkarak uzaklaþmýyor da artýk. Seçime
dair sorulan her sorunun yanýtý akþam
ne yeneceðine, okul masraflarýna, nasýl
geçinileceðine baðlanýyor. Ve devamý da
geliyor; yönetenlerin sefahati sorgulaný-
yor. Bir yanda yoksulluk sefaletle baþ
etmeye çalýþanlar, kendinden vazgeçme
çaresizliðine düþen iþçiler, emekçiler,
en temel haklarýna el konulanlar, açlýk
sýnýrýnýn altýnda asgari ücretle yaþamaya
çalýþanlar, kadýn erkek çoluk çocuk sa-
atlerce çalýþýp yine de evi geçindireme-
yenler... Diðer yanda musluðun baþýný
tutanlar, yedi sülalelerine bin yýl yete-
cek servetle yaþayanlar, “tek devlet, tek
ülke, tek millet” deyip de pek çok ülke-
de banka hesabý bulunanlar...

“Seçim iþlerini býrakýn, nasýl geçine-
ceðiz”, “Þiddet artýyor, istismar artýyor,
koltuk derdindeler”, “Ýþ bulamýyoruz, iþ
bulsak çocuklarý ne yapacaðýmýzý bilmi-
yoruz”, “Hem sandýk deniliyor hem
mazbata verilmiyor”, “Hani bütçe yoktu
o zaman çalýþmayanlara nasýl maaþ veri-
liyor”, “Hani kriz yoktu, ekonomi iyiydi,
niye pazar fiyatlarý bu durumda”... So-
rular birbiri ardýna sýralanýrken, demo-
krasi tartýþmasý da daha çok yapýlýyor. 

Bunca sefalet, bunca yalan dolan,
bunca güvensizlik, bunca çirkinlik için-
de “Her þey güzel olacak” diye bir çaðrý
duymak, elbette iyi geliyor, güzel geli-
yor. Deðiþime dair umudu besliyor çün-
kü. Ama umut edilenin, seçimle sýnýrlý
bir iyilik, mutluluk hali olmadýðý kesin.
Bunun içinse ihtiyacýmýz olan bir kur-
tarýcý deðil örgütlü mücadeledir. Emek-
çi halk olarak kendimizi deðiþtirici asýl
güç görmeyince gerisi gelmiyor, gele-
miyor. Bunu en çok kadýnlar biliyor; an-
cak kendindeki gücü fark ettiði andan
itibaren tüm sorunlarla boðuþabilme
cesaretini de gösterebildiðini. 

Eðer o seçimden bu seçime gidip ge-
lirken sonunda yine geçim derdine düþ-
mek istemiyorsak, iþçiler, kadýnlar,
gençler olarak kendi taleplerimizin ör-
gütlenmesinden yana seçim yapmalýyýz.
Her þeyi güzel yapabilmenin önce kendi
ellerimizde, sonra kendimiz gibi olan-
larla el ele vermekte olduðunun farkýna
varmalýyýz.

Bunca sefalet, bunca yalan dolan, bunca 
güvensizlik, bunca çirkinlik içinde “Her þey çok
güzel olacak” diye bir çaðrý duymak, elbette 
iyi geliyor, güzel geliyor. Deðiþime dair umudu
besliyor çünkü. Ama umut edilenin, seçimle 
sýnýrlý bir iyilik, mutluluk hali olmadýðý kesin. 

Sandýk bir þeydir, örgütlü güç her þeyECZANE
TEKNiSYENLERi

Uzman Eczacý Ayþegül BEKTAÞ
Esenyalý / Ýstanbul

Ö
mrümce sevmedim “patron” etiketini. Çalýþan
tüm dostlara hep emekçi olarak baktým.
Bazýlarýmýz üniversite okuyup; eczacý, doktor,
avukat ünvaný alabilirken kimilerimiz de elden

geldikçe yarým kalan hayallerinin ucundan yakalamaya
çalýþýr. Týpký eczanelerimizin gizli kahramanlarý, eczane
teknisyeni dostlarýmýz gibi. Her daim gülen yüzleri ile
saðlýk problemlerimizle ilgili ilk danýþtýðýmýz, birinci
saðlýk basamaðýmýz olan eczanelerimizin
vazgeçilmezleriler. Peki onlardan her daim “güler yüz”
beklerken hiç düþündük mü yaþam mücadelelerini? Bize
sonsuz sabýr ile gülmelerini, anlatmalarýný, hatta bazen
sinirimizi yatýþtýrmalarýný, baðýrsak da alttan almalarýný
beklediðimiz dostlarýmýzýn hayatlarýný düþündük mü hiç!
Benim yanýmda 4 yýldýr bir kadýn olarak tüm zorluklarý
göðüsleyen mesai arkadaþýmýn hikayesi mesela...
Babasýný kaybetmiþ, köyünde okuyamamýþ ama dedesi
annesine “Al yavrularýný git Ýstanbul’a, okusunlar”
deyince buraya gelmiþler. Annesi bana “Okusun,
öðrensin istiyorum “ dediðinde baþladý onunla
mücadelemiz. Gözlerime ýþýl ýþýl bakarken içinde
kocaman bir istek olduðu anlaþýlýyordu. Dört yýl el ele
verdik, þimdi üniversiteden aldýðý “eczane teknisyeni”
diplomasýnýn çerçevesine bakarken hâlâ ayný ýþýltýlarý
görüyorum gözlerinde. “Kýz çocuðu çalýþmaz” diyen
akrabalara raðmen; gece nöbeti, büyükþehir demeden,
yýlmak bilmez dostumla gurur duyuyorum! Hayatta
hiçbir þey için geç deðildir ve umut her zaman vardýr.
Zor þartlarda çalýþan teknisyenler bu yaþam
mücadelesine, yýllarýný vermiþ emekçilerimiz maalesef
hem devlet açýsýndan “EYT” ile maðdur edilirken hem
de haklarý olan kýdem tazminatlarý konusunda
iþverenleri ile sýkýntýlar yaþýyor. Bu anlamda; tazminat
bir haktýr ve iþverenden mutlaka talep edilmelidir.
Eczanelerin yoðun ve uzun çalýþma saatleri altýnda; 55
saati aþan mesailer için ek ücret ya da çalýþma
saatlerinin düzenlenmesi haklarýna da ayrýca
sahiplerdir. Talep edebilecekleri ile ilgili
bilgilendirilmeli ve ezici “patron düzeni” altýnda
ezilmemelidirler! Haftanýn 6 günü, günde 10 saat mesai
yapan bu dostlarýmýz görünmez emekçilerdir aslýnda!
Meslek örgütleri, dernekleri ile bütünleþme çabalarý
olan ama yeterli düzeyde seslerini duyuramayan
eczane teknisyenlerimizin haklarýný bir nebze duyurmak
istedim. Özellikle kendi eczanemde emek verip,
eczanemizi yuva yapan tüm teknisyen dostlarýma
teþekkürü kocaman bir borç bilirim.

Saðlýk sisteminin 
dilsiz emekçileri:

Gülsen SAYHAN
Esenyurt / Ýstanbul

M
eral’le hayata dair ora-
dan buradan sohbet
ediyorduk geçenlerde.
Laf lafý açtý, 45 yaþýn-
daki Meral’in tüm ha-

yatý çalýþarak geçmiþ. 12 yaþýnda bir
ayakkabý fabrikasýnda baþlamýþ çalýþ-
maya. Ufak tefek, ince, narin yüz hat-
larý var Meral’in ama gözlerine ba-
kýnca hayatta gerçekten ne istediðini
bilen kararlý bir kadýn olduðunu belli
ediyor. Küçük yaþlarda baþladýðý ça-
lýþma hayatýnda kendisine ne iþ veril-
se yaptýðýný söylüyor. Küçücük yaþta
girdiði çerçeve fabrikasýnda tinerle
vernikle çerçeve temizlediðini, ailesi-
nin paraya ihtiyacý olduðunu, böyle
çalýþarak büyürken kendisini hiç taný-
madýðý birinin istemeye geldiðini ve
aile kararýyla evlendirildiðini anlattý,
“Evlendiðim kiþinin ailesi Bebek’te
kapýcýlýk yapýyor. Bir dönem ayrý evde
oturduk sonra eski eþim çalýþmadýðý

için biz de onlarýn yanýna taþýnmak
zorunda kaldýk. Bir oðlum oldu hem
çocuk bakýp hem de kapýcýlýk yapma-
ya baþladým. Eþim hem çalýþmýyor
hem de sürekli alkol alýyordu, þiddet
uyguluyordu. Sonra bir þirkette çalýþ-
maya baþladým, temizlik, çaycýlýk iþle-
rine bakýyordum. Ýkinciye hamile kal-
dým yine de çalýþýyordum.” 

SAKIN PES ETMEYÝN
Merale bu süreçte kayýnvalidesi de

psikolojik þiddet uyguluyormuþ. Bir
dönem her þeyin kötüleþtiðini anlatý-
yor, “Bitmeyen kredi borçlarý, hiçbir
zaman ne için çekildiðini bilmediðim
paralar ve ‘Aman evimize icra gelme-
sin’ diye sürekli çalýþmak zorunda
kalmalarým...” Ýplerin eve haciz gel-
diðinde koptuðunu söylüyor Meral,
“Birden bire gelen hacze çok sinir-
lendim. Aldým çocuklarýmý babamýn
evine gittim. Babam anneme söyle-
miþ, ‘Ne iþi var iki çocukla burada
gitsin’ diye. Annem de bana nasýl
söyleyeceðini bilemiyordu, ben an-
nem ve bütün kardeþlerim hep çok

korkardýk babamýzdan. Koca evine
gitmekten baþka çarem kalmamýþtý.”
5 sene daha þirkette çalýþan Meral’e
patronu emekli olunca “Gel bizim
evde çalýþ” demiþ. “Bende kabul et-
tim. Her gün evlerine temizliðe gidi-
yordum. Yolda giderken benim gibi
temizliðe giden kadýn arkadaþlarla
karsýlaþýyorduk birbirimize yaþadýðý-
mýz sorunlarý anlatýyorduk.” 

Meral iç çekerek, o evde çalýþýr-
ken yaþadýðý sorunlarý anlatmaya
baþlýyor, “Dýþarýdan geldiðim elbi-
seyle oturduðum koltukta yastýða
yaslanmama izin vermiyorlardý. Oy-
saki neredeyse 15 yýldan beri yanla-
rýndaydým. Çok zenginler ama hiç-
bir zaman kimseye bir iyilik yaptýk-
larýný görmedim.”

Bu arada boþandýðýný söyleyen
Meral, boþandýðý için hiç piþmanlýk
duymadýðýný, çocuklarýný büyüttüðü-
nü, okuttuðunu söylüyor ve tüm ka-
dýnlara bir mesaj gönderiyor; “Sakýn
pes etmeyin ve hayatýnýza sahip çý-
kýn.”

Ömrü çalýþarak geçen Meral’in hikayesi...

Eren AKTAÞ
Ankara

A
nkara Üniversitesi Veteri-
nerlik Fakültesi’nde geçti-
ðimiz aylarda bir akade-
misyenin öðrencisine yö-
nelik cinsel saldýrýsý son-

rasý öðrenciler ve akademisyenler bü-
yük bir eylem gerçekleþtirmiþti. Ben-
zer taciz olaylarýnýn yaþanmasýnýn ola-
sý olduðunu belirten kadýn öðrenciler,
“Okulu bitirmemi engeller, gibi endi-
þeler eþliðinde ve gelecek kaygýsýyla
sessiz kalýnýyor” diyor. Benzer bir ola-
yýn daha önce de yaþandýðýný, ancak
üstünün okul yönetimi tarafýndan ka-
patýldýðýný iddia eden kadýn öðrenci-
ler, akademide tacize karþý bir an önce
önlem alýnmasýný talep ediyor. 

Kampüs içerisinde konuþtuðumuz
öðrenciler, baþta cinsiyetçi eðitimin
son bulmasýný istediler. “Eðitimde
Toplumsal Cinsiyet Eþitliði” projesi-
nin MEB tarafýndan kaldýrýlmasýnýn
ardýndan YÖK’ün de “Toplumsal
Cinsiyet Eþitliði” projesini sonlandýr-
dýðýna dikkat çeken öðrenciler, “Bu
proje toplumsal deðerlerimize aykýrý
diyorlar. Ancak asýl insanlýk deðerleri-
ne aykýrý olan bu cinsiyetçi eðitimlerle

kadýn bedenini aþaðýlayarak, ikincil
göstererek, yeni tecavüzcülerin yara-
týlmasý” dedi. 

Okulda benzer taciz olaylarýnýn ya-
þanmasýnýn olasý olduðunu belirten
bir kadýn öðrenci þöyle devam etti:
“Nedeni ise ‘okulu bitirmemi engel-
ler, o akademisyen olduðu için beni
haksýz çýkarýrlar’ gibi kaygýlar eþliðin-

de gelecek kaygýsýyla da sessiz kal-
mak.” Özellikle de tecavüzcülere, is-
tismarcýlara verilen beraat ve iyi hal
indirimlerinin kadýnlarý “Zaten bir þey
yapýlmýyor” noktasýna getirdiðini de
ifade eden öðrenciler, “Bütün bunlara
raðmen okulda ilk defa böyle bir du-
rum için birliktelik saðlandýðýný gör-
dük, bu nedenle umutluyuz” dediler. 

Genç kadýnlar ‘Okulu bitirmemi
engeller’ kaygýsýyla sessiz kalýyor
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H
ayatýmýzda yaptýðýmýz se-
çimlerin bir karþýlýðý, daha
doðrusu istediðimiz tür-
den bir karþýlýðý olduðunu
düþünüyoruz hep; irade-

mizi kullanacaðýz, seçimimizi yapacaðýz
ve seçimlerimizin sonucunda olmasýný
beklediðimiz neyse onu yaþayacaðýz...  

Hayaller böyle, gerçekler Türkiye!
Bu ülkede kadýnlar ne zaman “seçme”

haklarýný kullanmak istese, karþýlarýna zor
ve hatta zorbalýk çýkýyor.

Bakýn, iþte þu; yalnýzca bir haftanýn
“zorbalýk” bilançosu: 

Kocaeli’de Cemal Oturak karýsý Özgü
Oturak’ý “Akrabalarýna gitmesini istemi-
yordum, gitti” diyerek öldürdü... Ýzmir’de
Cavit A. boþanmak isteyen hamile karýsýný
býçakladý... Diyarbakýr’da Mesut Issý bo-
þanmak isteyen karýsý Müzeyyen Boylu’yu
öldürdü... Aydýn’da Hüsamettin Yavaþ ka-
rýsý Nergis Yavaþ’ý býçaklayarak öldürdü...
Ýstanbul Þehremini’de Özlem Baðdemir,
boþandýðý ama çocuklarýnýn ýsrarý sebebiy-
le birlikte yaþadýðý eski eþi Tuncay Tezcan
tarafýndan boðularak öldürüldü... 

Biliyoruz ki bu cinayetlere verilen cezalar
“Çorba fazla sýcaktý, gömlek ütüsüzdü, baþ-
kasýyla mesajlaþtý sandým, erkeklik gururu-
mu incitti” gibi gerekçelerle ya da “kravat
taktýðý için” indirimlerle kuþa çevrilecek.
(Bu arada Nevin Yýldýrým’a sistematik teca-
vüzüne uðradýðý Nurettin Gider’i öldürdüðü
için verilen indirimsiz müebbet hapis ceza-
sýnýn Yargýtay tarafýndan onandýðýný hatýrla-
talým.)

Kadýnlar, hayat yalnýzca nefes alýp ver-
mekten ibaret olmasýn, þiddetin uzaðýna, in-
sanca yaþamanýn kýyýsýna varsýn diye seçim
yaptýklarýnda “cezalandýrýlýyor.” Ölümle,
tehditle, yaþamlarý boyunca peþlerini býrak-
mayan sýfatlarla, yoksullukla, korkuyla, gele-
cek kaygýsýyla... Ama “seçme haklarýndan”
vazgeçmiyorlar... 

***
Þimdi yine bir seçim zamaný. Bu, kelime-

nin ilk anlamýyla, “demokrasiye” dair olan,
sandýklý oy pusulalý seçimlerden... Bu seçim,
týpký kadýnlarýn yukarýda anlattýðýmýz “se-
çimleriyle” ne kadar benziyor hiç düþündü-
nüz mü? 

“Senden ayrýlmak istiyorum” dediðimiz-
de karþýmýza nasýl önce erkeðin hiddeti ve
þiddeti, sonra ailenin baskýsý, mahallenin
korkusu, devletin iþleri zorlaþtýrmasý, çocuk-
larýn geleceði ile korkutulma, uzayan dava
süreçleri ve boþandýktan sonra yoklukla yok-
sullukla hizaya çekilme varsa, “artýk senin
yönetmeni istemiyorum” dediðimizde de
aynýsý çýkarýlýyor karþýmýza...

“Beka” sorununa çevrilen “belediye se-
çimleri”, çocuklarýmýzýn hayatý, elimizden
alýnmakla tehdit edilen yardýmlar, olmadý
mahalle baskýsý, yetmezse de devlet eliyle
kurulan bir “senin seçimini tanýmýyorum”
kumpasý ile iptal edilip yenileniyor. Dört bir
yandan yalan haberler, çarpýtmalar, manipü-
lasyonlar, tevatürler yayýlýyor ortaya. 

Seçim sonrasýnda bizi bekleyen “gerçek-
ler” ise ekrandan hýzla geçen alt yazýlar gibi,
bir dolandýrma reklamýnýn altýnda minimin-
nacýk puntolarla yazýlan ve suçu dolandýrýla-
na atmaya yarayan “bilgilendirme yazýlarý”
gibi geçiyor gözlerimizin önünden. 

Mesela; 23 Haziran Ýstanbul seçimlerin-
den hemen sonra meclisin ilk iþlerinden bi-
rinin kadýnlarýn nafaka hakkýnýn sýnýrlandý-
rýlmasý olacaðýný öðreniyoruz... Cumhurbaþ-
kaný, “Seçimin hemen ertesinde hýzla dü-
zenleme yapacaðýz” diyerek boþanma süreç-
lerinde “aile arabuluculuðunu” getirecekle-
rini “müjdeliyor.” Paket üstüne paket açýkla-
yan Ekonomi Bakaný, “ivmeli dövmeli” pa-
ketlerinin içine bakýyoruz; kýdem hakkýmý-
zýn týrpanlanmasý, zorunlu bireysel emeklilik
çýkýyor karþýmýza...

Ýçimizi yakan her bir çocuk istismarý va-
kasýnda “etkili önlem hazýrlýðýmýz var” de-
dikleri yeni düzenlemeleri de seçimden son-

raya býraktýklarýný söylüyorlar. Bu “yeni
düzenlemeler”le aslýnda neredeyse af an-
lamýna gelecek uygulamalar tarif edildiði-
ni biliyoruz. 

Bunlara krizin etkilerinin iyiden iyiye
hissedildiði memleket koþullarýnda halký
“hissizleþtirmek” için seçim öncesi “örtü-
lü ödeneklerden” ortalýða saçýlan yardým
ve ödentilerin seçim sonrasýnda vergiyi ta-
bana yaymak adý altýnda söke söke geri alý-
nacaðýný eklediðimizde...

Görüyor ve biliyoruz ki bu seçimler
yalnýzca “Belediyeyi kim yönetecek?” seçi-

mi deðildi, þimdi artýk daha da çok “Nasýl
bir hayat” istediðimizin seçimi haline geldi. 

Biz kadýnlar, her türden zor ve zorbalýða
karþý, erkek-devlet iþbirliðinde hayatlarýmý-
zýn onlarýn “seçtiði biçimde” yaþanmasýna
“hayýr” diyebilmenin ne demek olduðunu,
neleri deðiþtirdiðini bilerek yapacaðýz se-
çimlerimizi yine. 

Bu sayýmýz da neleri, nasýl deðiþtirebile-
ceðimizin iþaretleriyle dolu. Kocaeli’de kreþ
için, Ýzmir 9 Eylül Hastanesinde aðýr çalýþ-
ma koþullarýna karþý kendi birliklerini oluþ-
turan kadýnlardan alýnacak feyzler var. Bun-
lara kadýna ve çocuða yönelik þiddet karþý-
sýnda duygularýmýza tercüman olan, ama
bununla kalmayýp “Ne yapmalý” sorusuna
yanýtlar üreten kadýnlarýn yazýlarý, mektupla-
rý ekleniyor. Kriz koþullarýnda daha da aðýr-
laþan kadýn iþsizliðine iliþkin tabloyu hem
nedenleriyle hem de sonuçlarýyla ele alýyo-
ruz; genç kadýnlar, iþçi sayýlmayan ama her
türlü iþin en aðýrýna muhatap edilenler, iþ-
sizlik korkusu yüzünden nelerin görünmez
kýlýndýðýný anlatanlar... 

Elbette bu zor günlerde sanattan, edebi-
yattan, yüzümüzü güldüren muhabbetler-
den, fikrimizi ýþýtan bilgilerden vazgeçmiyo-
ruz. Kitap sayfamýzda Kadýnlarýn Göç Hika-
yeleri, sinema sayfamýzda Asghar Farha-
di’nin Satýcý filmi ve her dertten paylaþýlacak
bir sonuç çýkaran kadýnlarýn kadýnlýða dair
her meseleyi bizlerle paylaþan mektuplarý
sizleri bekliyor sayfalarýmýzda...

Bir sonraki ay, her þeyin çok güzel ol-
masýna bir adým daha yaklaþtýðýmýz bir
dergide buluþmayý
umuyoruz.
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‘Seçme hakkýný’ seçmek...
Zora, zorbalýða raðmen... 

‘Barýþ’ diye
haykýrmak
için sahadayýz

B
undan dört yýl önce yaþanan Ankara
Katliamý’nda hayatýný kaybeden 103
insandan biriydi Korkmaz Tedik. Ar-
dýnda barýþý ve umudu, dostluðu daha
yüksek sesle hayký-

ran birçok insan býraktý.
Biz de durmadan, yýl-
madan, korkmadan,
yüksek sesle haykýrma-
ya ve yaþatmaya de-
vam edeceðiz. Onun
adýna 4 yýldýr ‘Gele-
neksel 103 Korkmaz
Ýnsan, Barýþ ve Dostluk
turnuvasý’ gerçekleþiyor.

Bu turnuva bu anlamda be-
nim için de çok önemli ve anlamlýydý. Ýlk turnu-
vada biz kadýnlarýn birçoðu ilk defa topu ayaðýmý-
za deðdirenlerdik.Yine de cesaret göstererek sa-
haya çýktýk. Ýlk sahaya çýktýðým gün kalça kemi-
ðim çatladý ve uzun süre düzelemedim. Fakat
ikinci sene hiç tereddüt etmeden “Yine o sahada
olmalýyým” dedim. 

Her sene kadýn takýmlarýnýn sayýsý çoðalýyor.
Eðitim Sen, Mirabel Kardeþler, Mart Menekþele-

ri, Mira’nýn Yýldýzlarý, Ýlerici
Kadýnlar Meclisi, BES’li Kadýn-
lar, Alyazma, Ergene Stare,
Korkmaz Kadýnlar, Konyaaltý
Cemevi Kadýnlar takýmý olarak
bu sene on takým katýlacaðýz. 

Geçen senelerden farklý ola-
rak bu sene iki tane çocuk taký-
mý da olacak. 10 Ekim ‘de katle-
dilen en küçük barýþ katýlýmcýsý
olan Veysel Ataman ve geçen ay-
larda Finike’de tarlada çalýþýrken
hortumun þiddetinden baþýna
sert cisim gelerek kaybettiðimiz
Berivan Karakeçili adýna kurulan
iki takým da yer alacak. Bu tur-
nuvaya emek veren, büyüten, ka-
týlan herkes var olsun. Yine her
gol barýþ ve dostluk için olacak.
Ýnadýna barýþ ve demokrasi de-
mekte ýsrarcý olacaðýz. 21 Hazi-
ran’da baþlayacak olan turnuva
Antalya, Muratpaþa Konuksever
stadýnda baþlayacaktýr. Barýþ ve
demokrasi dostlarý herkesi bekli-
yoruz.

ZZuuhhaall MMeerrccaann // MMiirraabbeell 
KKaarrddeeþþlleerr OOyyuunnccuussuu // AANNTTAALLYYAA

B
ir Engelli Haftasýný daha geride býrak-
týk. Ben, saðlýksal zorluklar yaþayan,
bedensel koþullarý aðýr olan bireyim.
Öncelikle belirtmek isterim ki, engelli
olmaktan ziyade engellenen bireyler

vardýr ve ben de onlardan biriyim. Nedir bu en-
gel? Vücutlarý ya da zihinleri normal kabul edilen
birey ile bir takým problemlerle baþ eden, gerek
bedensel, gerek zihinsel yetersizlikleri olan bi-
reyler ayný dünyanýn insaný lakin problemi olan
bireyler diðer insanlarýn yaptýðý aktiviteleri yapar-
ken ekstra çaba ve emek vermek durumda.  Dün-
yamýz da çok fazla engel olduðu için çoðu prob-
lemi aþamama durumuna engel diyoruz... Evet
çoðu engelde takýlýyoruz lakin o engeller kalkabi-
lir; bizlerin gücü yetemeyebilir fakat normal ya-
þam þartlarý olan bireyler bizlerin engellerini bü-
yük ölçüde kaldýrabilir... 

Mesela merdivenler; onlarý aþmak o kadar güç ki
hatta çoðu zaman imkansýz. Mesela kaldýrýmlar; bu
küçük görünen ayrýntýlar bizleri engelli yapan þey-
ler. Sýrf bunlar yüzünden birçok “engellenen” ola-
rak hayatý yaþayamýyoruz. Zannediliyor ki bizlerin
sadece hastane ve ev arasýnda gidip gelmekten baþ-

ka bir þey yapmamýza gerek yok. Ýþte bu algý birçok
engelden en korkunç olaný ve ne yazýk ki bu aþýlma-
sý en güç unsur. 

Birçok engel aþýlabilir ancak bizleri birey yerine
koymayan zihniyette çakýlýp kalýyoruz. Hâlbuki biz-
ler, en az sizler kadar kültür faaliyetlerinde, eðlence
amaçlý yerlerde, eðitim kurumlarýnda kýsacasý her
yerde olmak istiyoruz. 

Mesela ben, bir kaç hafta önce tiyatro izlemek
istedim. Sanatsal etkinliklere çok ilgi duyuyorum
fakat çok az gidebiliyorum. Çünkü saydýðým en-
gellere çok fazla takýlýyorum. Tiyatro oyunu, devlet
tiyatrosunda sahnelendiði halde ne akülü arabama
göre rampa, ne yerleþebileceðim alan, ne de iyi
duyabilmek için yeterli ses sistemi var. Oraya git-
tiðimde uygun koþullar saðlanmýyor. Þikayetimi
söylediðim halde anlaþýlmamýþ olmak çok aðýr...
Oysa ki bunlarýn hepsi aþýlabilir engeller, bizler
aþmakta güçlük çektiðimiz için hemen “engelli”
diyorlar halbuki bizler engelleniyoruz. Bir gün ka-
bul görmek ve tüm engellerin aþýldýðýný görmek di-
leðiyle... 

Ezgi PPolen ÇÇELÝK // AANTALYA

H
er geçen gün bir yenisi ekleniyor kadýn cinayetlerine,
çocuk istismarlarýna. Kadýn her yerde eziliyor, þehir ülke
ayýrt etmeden.  Malatya’da da böyle. Bu
coðrafyada yalnýz yaþayan bir kadýn
olmak, âdeta yaþam savaþý vermek

gibidir. En basiti sokaða çýkacaksan giydiðin
eteðin, elbisenin boyunu defalarca düþünmek-
tir aslýnda. “Acaba rahatsýz eden olur mu, baþý-
ma bir þey gelir mi” tedirginliði yaþamaktýr.
Çünkü eðer baþýna bir þey gelirse toplumun
ahlak deðerlerini çiðnediðin içindir ki bu ahlak bu
kime göre neye göredir? Erkek gezebilir, geç saatte
dýþarý çýkabilir ve hatta eðer geç saatte dýþarýda isen erkeðin seni
rahatsýz etme hakký vardýr. Kadýn dýþarý çýkamaz, açýk giyinemez gece
gezemez. Eðer bu duruma baþ kaldýranlardansan; toplumun deðerleri
seni yargýlar. Tabii Malatya’da kadýn olmanýn en kötü yaný da hep-
imizin bildiði pembe trambüs. Birçok kiþinin tepkilerine raðmen hala
devam etmekte bu pembe trambüsün seferleri. Kadýnsan, erkekler ile
ayný otobüse binmemelisin. Yani kadýnsan, bütün ortamlardan izole
olmak zorundasýn. Buralarda kadýn olmak; aileden baský görmek, oku-
tulmamak, 18-19 yaþýnda evlenip hayatýný tamamen bir erkeðin eline
býrakmak zorunda kalmak ve þiddete baskýya maruz kalmaktýr. Bu
coðrafyada sokakta bir erkekten ya da herhangi birinden þiddete maruz
kalabilirsin, âmâ  erkek arkadaþýnla el ele yürüyemezsin. Fakat bunlara
raðmen haklarýný bilen, bu topluma raðmen ses çýkarmayý baþarabilen
kadýnlar var. Kadýnlarýn kendini bulduðu bir dergisi var: Ekmek ve
Gül. Ve Biliyorum, birleþerek çoðalacaðýz.

Berfin GGÜLER // MMALATYA

Deðiþen bir þey yok 
yine engellenenleriz!

Biliyorum, birleþerek çoðalacaðýz



Asyalý konfeksiyon
iþçileri ‘Ben de’ diyor

Peþini býrakma
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Sandýk bir þeydir, 
örgütlü güç her þey!

Gözde TÜZER

B
ir Kürt, bir Rus, bir göçmen
ve bir Ýç Anadolulu... Yok
yok, bu bir fýkra deðil. Bu
dört birbirine benzemezin
ortak noktasý çocuklarý...

Zaten ister çok zengin olun bakýcýlar,
dadýlar olsun, ister çok fakir olun hiç-
bir þeyiniz olmasýn, kadýnlarýn ortak-
laþtýklarý en temel nokta, çocuklarý.
Yedikleri, içtikleri, giydikleri, okullarý
ve en önemlisi gelecekleri... Nerede
okuyacaklar, nasýl bir eðitim alacaklar?
Tam gün olsa ayrý, yarým gün olsa ayrý
dert... 

Geçim derdine seçim derdi, yaz ta-
tiline bayram tatili ekleniyor ama uzun
vadede hepimizin sorunu geçim sýkýn-
týsý. Tüm konuþmalarýn sonu hemen
ayný cümleyle noktalanýyor; “Her þey
çok pahalý ya!” 

Parkta oturuyoruz hepimiz. (Çocuk
parklarý için demokrasinin merkezi di-
yebiliriz bence) “Pazardan geldim, ha-
vuç 6 liraydý” diyorum, “Kapyayý 13’e
gördüm, et alýrým o paraya be”, “Sor-
ma, soðan 4.5 liraydý yine..”, “Doma-
tes düþse de sos yapsak” diye devam
ediyoruz. 

Ve hepimiz için kritik soru geliyor;
“Eee akþama ne yemek yapacaðýz?”
(Kahrolsun toplumsal cinsiyet rolleri!) 

BÝZ PAZARA
GÝDEMÝYORUZ YAHU

Bayrama yaklaþýrken ister istemez
masraflar da artýyor. Zaten cep delik
cepken delik, çocuða ne alacaðýz, kime
gideceðiz, ne yapacaðýz derken hemþire
arkadaþým dert yanýyor: “Ben yine var-
diyada olacaðým, güya hemþireyiz ama

ne gece belli ne gündüz.” Baþka bir ar-
kadaþým “Bizim patron yurtdýþýna çýka-
cakmýþ eþiyle bayram tatilinde, ben de
evde olurum” diyor. Tabi yurtdýþý ve ta-
til kelimeleri ayný cümle içinde geçince
hepimiz bir sinir oluyoruz. “Ne demek
tatil, ne demek yurtdýþý, kimsin sen ar-
kadaþým, biz pazara gidemiyoruz ya-
hu...” diye devam ederken cümleler,
konuþtukça yükseliyoruz hep beraber.
(Yaþasýn servet düþmanlýðý!) 

Ýþten yeni çýkartýlan bir arkadaþ,
“Benim kýzýn yazlýklarýný aldým geçen
gün bayramlýklarý da çýkardým aradan
ama 300 lira harcadým, bitti bütün pa-
ra” diyor. Yahu bu çocuklar ne kadar
çabuk büyüyor! Tabi ki güzel güzel
saðlýkla büyüsünler, boylarý uzasýn, ki-
lolarý artsýn da, bir de bunun kýyafet
derdi var. Altý  ayda bir gardýrop yenile-
mek nedir arkadaþým. Paçalar kýsalýyor,
uzun kollular omuzlardan geçmiyor,
düdük gibi kalýyor çocuklarýn üzerinde
kýyafetler. Büyük alsan, o da bir dert.
Bu sefer de üzerinden düþüyor her þey.
En güzeli küçüklere vermek. Küçülen
kýyafetler hoop küçüklere... (Annemin
deyiþiyle “Eskiden yoktu alamýyorduk,
þimdi var yine alamýyoruz.”) 

Bu arada iþ konusunu soruyoruz.
Birçok yerle görüþmüþ ancak asgari

ücret bile vermediklerini anlatýyor:
“En son güvenlikte bir yer buldum,
ama onun da saatleri uymadý. Kýzý ne-
reye býrakacaðým, yaz okullarý
1600’den baþlýyor. Hadi onu da hallet-
tim diyelim, saat 14-22 arasý dediler.
Nasýl yapacaðým ki...” 

ZENGÝNÝN PARASI
Konu dönüp dolaþýp seçime geliyor.

Hemen herkes sinirli bu konuda. Yeni
bilgiler hemen ögrenilip tüketiliyor.
“Çaldýlar diyorlar da kim çaldý?” soru-
suyla baþlýyor, “Ýstanbul’da para çok
büyük” ile devam ediyor. En son gün-
demse Ankara... Melih Gökçek’e veri-
len 3 araç, depodan çýkan toplar ve 1
milyar liralýk ihale gündemde... “Anka-
ra’da bunu yaptýlarsa Ýstanbul’da neler
yapmýþlardýr...”, “Üç aracýn ikisini ver-
miþ, biri kalmýþ Gökçek’te, arsýz bun-
lar ya”, “Düþünsene Gökçek ihaleyi 1
milyara yapýyor, Mansur 188 milyona.
800 bin cepte...” 

800 bin deyince hesaplamaya çalýþý-
yoruz. 800 binle ne yapýlýr, ne alýnýr
diye. Eee zenginin parasý züðürdün
çenesini yorar.

Tam bunlarý konuþurken konu bana
geliyor. “Sen þimdi tatil için gidiyor-
sun da seçim için geleceksin deðil

mi?” diye bir soru geliyor, biraz da
uyarý mahiyetinde. “Babam sponsor
oldu 21’inde buradayým, 23’ünde seni
evimde istemiyorum, git oyunu kullan
sonra ne zaman istiyorsan alacaðým
ben biletini’ dedi” diye anlatýyorum.
Herkeste bir gülümseme... 

Bu arada yine ayný soru geliyor, “Off
akþama ne yemek yapacaðýz ya” 

‘BU KADAR DA OLMAZ’ 
Herkesle vedalaþýp ailemin yanýna

geldiðimde, teyzelerle sohbet ediyo-
rum. Hemen hepsi 60 yaþ üstü, genel-
de çocuklarý çalýþtýðý için torun baký-
yorlar. Bayram için hazýrlýklara baþla-
mýþlar. Balkondan sesleniyorum karþý
komþuya “Teyzem baþlamýþsýn temiz-
liðe” diye, “Bayram geliyor kýzým, ne
yapayým, çocuklar gelecek” oluyor ya-
nýtý. Alt komþuyla karþýlaþýyoruz, pa-
zardan geliyormuþ. “Her þey ateþ pa-
hasý kýzým, her þeye zam geliyor, pa-
zarcýlar da haklý ama bizim maaþlara
zam gelmiyor ki” diyor. 

Benim ufaklýkla bahçede oynarken
teyzeler de geliyor, yýllarýn AKP’lileri
ama AKP’ye çok kýzgýnlar. Hemen
hepsi Ýmamoðlu’nu kendi oðullarý gibi
görüyor, “Yapýlmaz bu kadar, biz böyle
bilmiyorduk, hýrsýzlýk günahtýr ama
hýrsýz diye iftira atmak daha günahtýr,
þu Ramazan gününde kul hakkýna gir-
diler” diyorlar. Þu 19 günde öðrencile-
rin akbilinin 40 liraya inmesi, görüþ-
melerin canlý yayýnlanmasý takdirle
karþýlanýyor. “19 günde bunu yapan 19
ayda neler yapar” deniyor. 

Tam bunlarý konuþurken yine ayný
soru geliyor, “Ocakta yemeðim vardý,
yanýna ne yapsam acaba, siz ne yapý-
yorsunuz?”

AKÞAMA NE PÝÞÝRSEM?

HEM BAYRAM HEM SEÇÝM ARÝFESÝNDE HEP AYNI SORU 

“Sen þimdi tatil için gidiyorsun da seçim için 
geleceksin deðil mi?” diye bir soru geliyor, biraz
da uyarý mahiyetinde. “Babam sponsor oldu
21’inde buradayým’ diyorum. Herkeste bir
gülümseme... Bu arada yine ayný soru geliyor; 
“Off akþama ne yemek yapacaðýz ya...”

Satýcý bize sesleniyor

Bize “ateþi paylaþacaksýnýz” dediler. Acýyý,
yoksulluðu.
Birleþtirdik ellerimizi, ýsýndýk. 

Sennur SSEZER
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