
Gülay Ünüvar

Nasýl bir seçime 
gidiyoruz?

Krizi sermayenin
krizine çevirelim!
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Gülþah KAYA

K
aç tane hayat var beraberinde
onlarcasýný da kendisiyle gö-
türen? Kaç tane kadýn ömrü-
nü evladýnýn ölü bedenini
bulmaya adamýþ? Kaç küskün

yürek var, neredeyse kýrk yýldýr süren aðýtta
buluþan?  

Berat Günçýkan’ýn Cumartesi Annele-
ri’yle yaptýðý röportajlardan oluþan kitabýn-
dan yola çýkarak, Metin Balay’ýn yazýp yö-
nettiði “Küskün Yüreklerin Türküsü” adlý
oyun Tiyatro Tatavla’da sahneliyor. Belge-
sel niteliðindeki oyunda “sayýlar” geri plan-
da kalýyor; oyuncular Arzu Ocak, Ceren
Akyýldýz, Çiðdem Aksüt ve Tuba Zehra
Saðlam gözaltýnda kaybedilenlerin annesi,
eþi ya da kýz kardeþi olarak sahnede sayýla-
ra can veriyor. 

Tek perdeden oluþan oyunda, aðýrlaþan
duygular farklý hikayelerden doðsa da bir
silsile halinde kopmadan devam ediyor. Ay-
ný acýnýn baþka dillerdeki tercümesi gibi...
Balatlara dökülmüþ her söz, her cumartesi
günü Galatasaray Lisesi önünde sessizce
oturan insanlarýn ellerinde taþýdýklarý fotoð-
raflara bir ses, kimlik ve hikaye katýyor. Bir
baþka deyiþle, yüzlerce haftadýr, her mev-
simde bize bakan o yüzleri yalnýzca bir fo-
toðraf olmaktan çýkarýyor. Hikayeler oluþ-
tukça da anlatýlanýn bizim hikayemiz oldu-
ðunu yumuþakça haykýrýyor. 

Bir daha dönmeyeceðini bilmeden, belki
yemek yapmýþ beklerken, belki yeni bir eþya
almýþ da göstermeye heves etmiþken, hatta
belki de ölesiye kýzgýnken “kaybetmek”...
Týpký oyundaki geçiþlerde söylenen “küskün
yüreklerin türküsü”nde anlattýðý gibi:

“Sevgilinin gözlerinde
Annenin kol böreðinde
Sýcak bir kýþ güneþinde
Çocuðunun gülüþünde
Bir gariplik görürsün
Bir eksiklik, bir hüzün
Geçer gider dokunarak
Küskün yüreklerin türküsü…”

Öyle bir kaybetmek ki yüzünde mah-
zun bir ifade belirse dünyayý yerinden oy-
natacak kadar canýna baðladýðýn evladýnýn,
attýðý adýmýn dahi izlerinin silinmesi için
seferber olan koca bir devletin elinde kay-
betmek. “Nerede?” diye soracak olsan dü-
zenini bozmaktan suçlu ilan edileceðin,
kapýsýný çalsan içeri alýnmayacaðýn bir
“þeytan” diyarý... 

HÝSLERÝ BÝR, DÝLLERÝ BÝR...
Bu denli büyük ve tarifi zor bir duygunun

odakta olmayýþý, oyunun belki de herkes tara-
fýndan en takdir edilen tarafý. Beyaz yazmalara
nakþedilmiþ umutlar ve bekleyiþler, oyuncularýn
siyah elbiselerinde sabra dönüþmüþ gibi. Sah-
nedeki her kadýn baþka bir kaybýn yakýnýysa da
hepsi neredeyse ayný. Bazen bir gözlük, bazen
bir baþ örtüsü bazen de bir kalem kaðýda taþýn-
mýþ kimlikler dýþýnda bir farklarý yok. Nasýl ki
her cumartesi ayný meydana döken bir “ortak-
lýk” var, oyunda da onlarý ayný sahnede “bir” ký-
lan bir siyah kostüm var. Dilleri de bir... Kimse
kaybedilenlerin ardýndan ne hissettiðini anlat-
mýyor. Hoþ, anlatýlabilir mi ki zaten? Hepsi, on-
larýn kim olduðu, bu hayata nasýl dokunduklarý
ve nasýl alýnýp götürüldüklerini kendi dillerince
anlatýyor. Gidenler belki bir deðil fakat götü-
renler de bir. Oyundaki tarifiyle: “Ýnsan olamaz
bunu yapanlar, olsa olsa þeytan iþidir bu.”
AYNI OLAN ÞEY NE? 

Oyun yalnýzca gözaltýnda kaybedilenlerin hi-
kayesinden oluþmuyor. Ardýnda kalan kadýnla-
rýn, baþýnda yas tutacaklarý bir mezar ve mezarý
kazdýranlarýn yargýlanacaðý bir adalet arayýþýnýn
belgeseli diyebiliriz. Beyaz bir arabayla alýnýp
karanlýk bir bilinmezliðe giden her bir insanýn
ardýndan süren arayýþýn yasaklýðý ile bu yasak
yola giren annelerin, eþlerin, kýz kardeþlerin ve
çocuklarýn aynýlaþan öyküsü. Ayný olan þey bir
son mu yoksa bir meydanda hayat bulan baþ-
langýç mý, orasý seyircinin bakýþýnda. Bu oyunu
yaratan tarihin kaderi de öyle... Son nefesine
kadar bir mezar taþý bir de adalet arayanlar ül-
kesine dönüþmek ne kadar uzak, ne kadar ya-
kýn?

Seyirci azlýðýndan gösterim sayýsý ayda bire
düþen oyun, þu an için devam ediyor. Ne var ki
özel tiyatrolarýn düþük bütçeleri düþünülünce,
sahne ömrünün pek de uzun olamayacaðý gö-
rülebiliyor. Sonunda alkýþ beklemeyen bu oyu-
nu, olanaðý olan herkesin bir alkýþ niyetine sey-
retmesini öneririm.

Küskün Yüreklerin Türküsü

GERÝDE KALMANIN KADIN HALÝ

Ýþçi kadýn 
buluþmalarýnýn 
gösterdikleri 
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nce ince dokunmuþ, milyon ayrý ipin
iç içe geçtiði bir kumaþta ilk bakýþta
tek tek ipleri deðil, kumaþý görmemiz
ne ilginç. O bütünün, o tek tek iplerin
bir ahenkle, aklýn, deneyimin ve eme-

ðin birlikteliðiyle oluþtuðunu, bu dokuma-
nýn bir tarih olduðunu, o tarihin ayný za-
manda insaný insan yapanlarýn toplamý ol-
duðunu bilmek de öyle... Kumaþý ilk doku-
yanlarýn, insanlýðý kaderini elleriyle ve ira-
desiyle belirleme gücüne kavuþturan “bir-
likte üretimde, birlikte yaþamada” en
önemli rolü oynayan kadýnlar olmasý ne ka-
dar anlamlý...

Toplumu toplum yapan iliþki aðlarý da bu
ipler gibi... Ýlk bakýþta bütünü görüyorsun,
aklýn, deneyimin ve emeðin birliði üzerine
kurulu olduðunu hatýrlýyor, bunun bir tarihi
olduðunu düþünüyor, o tarihin insaný insan
yapanlarýn toplamý olduðunu öðreniyorsun. 

Uzun zamandýr bizden, iplerimize uy-
gun olmayan bir kumaþ dokunmaya çalýþýlý-
yor. Üstüne örtsen ýsýtmaz, yere sersen da-
yanmaz, biçsen dikilmez, diksen giyilmez,
giysen kaskatý, kullanýþsýz, zoraki bir ku-
maþ. Bu zoraki kumaþ dikiþ tutmadýðýnda
adeta bir zýmba iþlevi gören seçimi koyu-
yorlar önümüze. Zýmbalanan kumaþ, delgi-
lerinden yýrtýlýyor parça parça, yama bile
tutmuyor. Ama illa ki “o” kumaþý dokumak
istiyorlar; o kumaþla yalanlarýnýn, çýkarlarý-
nýn, hesaplarýnýn üstünü örtmeye çalýþtýkla-
rý ne kadar belli...

“Ya mermi, ya ekmek” diye oy istenen
bir seçim sürecinden daha geçiyoruz iþte.
Geçim derdi almýþ baþýný gitmiþken “seçi-
mi de hazmedemediler” diye konuþuyorlar
hakkýmýzda. Ýstediðimizin ekmek, yani ba-
rýþ, yani özgürlük, yani huzur olduðu gün
gibi açýkken, “beka” diyerek mermiye mey-
letmemizi istiyor, yalaný, talaný boþ mideye
týkýp hazmetmemizi bekliyorlar. 

Gerçekle yalanýn ayrýlmasýnýn mümkün
olamayacaðý biçimde artýrýyorlar gürültüyü.
O gürültüde “Çocuklar et tadý alsýnlar diye
3 liraya kemikli tavuk alýp koyuyorum çorba-
ya” diyenin sözü duyulmuyor... “Kýzýmýn
kocasý çocuklarýný istismar ediyordu, gidip
þikâyet ettik, kýzým boþanma davasý açtý, is-
tismar davasý açtý, salýverildi adam, sokak
ortasýnda öldürdü kýzýmý. Beþ aylýk bebeði,
sekiz yaþýndaki kýzý kaldý geride. Devlet to-
runlarýmý ve kýzýmý korumadý” diyenin çýð-
lýðý iþitilmiyor... “Babamýn iþini kaybetmesi-
nin ardýndan ekonomik durum elvermeyin-

ce okulu yarýda býrakmak durumunda kal-
dým” diyen gencin isyaný görülmüyor...
Okulu býrakmamak için çalýþan, parasýný
vermek için çaðýran patronunun tecavüzüne
uðrayýp bir plazanýn 20. katýndan aþaðý atý-
lan Þule Çet’in katledilmesine “Oraya git-
miþse hak etmiþtir” diyerek onay veren adli
týp uzmanýnýn yüzüne tükürme isteði boða-
zýmýzda kalýyor... 

Sokak ortasýnda polis tacizine uðrayan
baþörtülü genç kadýn hakkýnda “Babasý FE-
TÖCÜ zaten” diyen polis yetkilisinin, “Biz
polis evladýmýza tacizci dedirtmeyiz” diyen
bakanýn, “Telaþla yapýlmýþ bir hareket, poli-
simiz haklýdýr” diyen bir dönemlerin baþör-
tüsü mücadelecisi kadýn vekilin utanmazlý-
ðý, býkmadan usanmadan yineledikleri “ba-
þörtüsü maðduriyeti ve kahramanlýk hikaye-
leri” gürültüsü arasýnda kayboluyor sanýyor-
lar. Damadýn “2.5 milyon kiþilik istihdam
yaratacaðýz” atýþýna hedef tahtasý olacaðýmý-
zý, poþete verilecek 25 kuruþlarýn hesabýný
yapan yoksulun tanzim kuyruklarýndaki ha-
line “varlýk kuyruðu” dalgasý yapmalarýný si-
neye çekeceðimizi, kendisinin tüm siyasi
kariyeri “itaat etmeye” ayarlý Binali Yýldý-
rým’ýn seçim turunda kadýnlara “itaat et, ra-
hat et” demesinden akýl alacaðýmýzý zanne-
diyorlar. 

Oysa açlýk da, çaresizlik de, öfke de, kor-
ku da, kaygý da bir yere gitmiyor çok gürültü
var diye... 

Beka deyip duranlarýn, “dýþ güçler, ülke-
miz üzerinde oynanan oyunlar” diye komp-
lo teorilerinden korku devþirenlerin, en
gündelik zorumuzu en ulvi kurtuluþ masal-
larýnýn altýnda yok sayanlarýn iþinin ve der-
dinin bizim zorumuz, aþýmýz, ekmeðimiz,
hayatta kalma çabamýz olmadýðý açýk. Doku-
maya çalýþtýklarý kumaþýn ne yaparlarsa yap-
sýnlar “bir bütün” olamayacaðý da... “Ýstedi-
ðimiz konsolidasyonu saðlayamadýk” gibi
cümlelerle faþ edilen endiþe hali de bu ipin
o kumaþa gitmediðinin en açýk göstergele-
rinden biri iþte...

Karacaoðlan ne güzel demiþ; 
“Harami deyu korku verirler

Benim ipek yüklü kervaným mý var?”
O kumaþlarý dokuyanlar da, kervana yük-

leyenler de, kervan yol alýrken yalýnayak baþý
kabak sürü güden de biziz. Kendisi harami
olanlar; kumaþý var edip, kervana yükleyen
emeðimiz sürgit deðersiz kalsýn diye “Sizi
haramilerden koruyoruz” diye korku salý-
yorlar üstümüze.

***
Ekmek ve Gül’ün bu sayýsý, ipeði doku-

yup, kervana yükleyen ama nimetinden bir
gýdým fayda görmeyen kadýnlarýn halini se-
riyor ortaya. Yerel seçimlerin öncesine gel-
mesiyle ayrýca önem kazanan, kadýnlarýn
emeðini görünür kýlan en önemli mücade-
le günü olan 8 Mart öncesinde yaptýðýmýz
kadýn iþçi buluþmalarýndan notlarla, yalnýz-
ca hali deðil çözümü de tartýþýyor. Eþitlik
haklarýmýzýn bu denli saldýrý altýnda oldu-
ðu bir dönemde, eþitliðin yaþadýðýmýz yer-
den baþladýðýný hatýrlamamýza vesile olan
sohbetlerde, kadýnlarýn deðiþtirmeye
“adaylýðýnýn” ne kadar önemli olduðu öne
çýkýyor. Söyleyecek sözü olan kadýnlarýn,
sözlerinin deðerli kýlýnmasýna ne kadar ih-
tiyacý olduðu açýða çýkýyor böylelikle. De-
ðiþtirme gücünün nerede olduðu ise yal-
nýzca satýr aralarýnda deðil, hayatýmýzýn or-
ta yerinde duruyor: Gücümüz birliðimiz! 

Bu ayýn sonunda yapacaðýmýz seçim,
yalnýzca bir kentin, mahallenin nasýl yöne-
tileceðinin deðil, nasýl bir hayat istediði-
mizin de göstergesi olacak. Hem kendi-
miz için, hem de gelecek için... Çaðrýmýz
tüm kadýnlara: Korku salýp kendi kumaþý-
ný yaratmak için canýmýzý isteyenlere kar-
þý, cesur olup ken-
di ilmeklerimizle
yeni bir hayat do-
kuyalým! 
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Gülþah Kaya

i Ç i N D E K i L E R

Git gide artan kadýn cinayetleri, çocuk
istismarý, taciz, þiddet hayatýmýzýn tam ortasýnda.
Televizyondan ya da sosyal medyadan izlediðim
zaman “yazýk oldu” diye geçiþtirdiðim duygularý
bu kadar yakýndan tadacaðým hiç aklýma
gelmemiþti. Ýçi hepimizden daha çok
yanan bir anneye bu kadar yaklaþa-
caðýmý düþünmemiþtim. Ve tüm olan-
larý o korkusuzca anlatýrken, ben
nereden baþlayýp nasýl yazacaðýmý
bilemiyorum.

Geçtiðimiz hafta 40 yaþýndaki
Döndü Þengül öldürüldü. Döndü
arkasýnda iki evlat, acýlý bir anne ve
yüzlerce kadýn arkadaþýný býraktý. Onun
neler yaþadýðýný asla tam olarak bilemeyiz ama her
þeyin tanýðý annesinden olabildiðince anlamaya
çalýþtýk Döndü’yü. Yaþadýðý þiddeti kýzý istismar
edilene kadar bir þekilde çocuklarý için sineye
çeken Döndü, uzaklaþtýrma kararý almasýna rað-
men öldürüldü. Ötmesi gereken o koruyucu
kelepçe ötmedi o öldürülürken! Korumadý
Döndü’yü. Döndü, yeni bir hayat kurmaya
çalýþýrken nereden bilebilirdi ki serbest býrakýlan o
istismarcý koca gelip çocuklarýný annesiz býraka-
cak, yýllarca “eþim” dediði adam kendisine yaklaþ-
mama kararý olmasýna raðmen kendi evinin önüne
sütünü ve kanýný akýtacak. Burada koca kadar
suçlu olan kim? Kadýný koruma kararý alýp koru-
mayan devlet mi? O gün o saate orada olmayan

polis mi? Ceza bile veremeyen kanunlar mý? Ben
bu sorularýma bir tek cevap bulamadým. Þimdi
devlet yine almýþ çocuklarý, güya koruyacak.
Kimden, neyden koruyacak? Ýstismarcý, katil
babadan mý? Annelerini koruyabildi mi? 

Artýk Döndü’nün annesinin tek isteði bu
olayda sorumlu kim varsa hak ettikleri
cezayý almalarý, hakkýn yerini bulmasý,
baþka istismarlarýn olmamasý, bir kadýnýn
daha öldürülmemesi ve torunlarýnýn
yeniden kendi yanlarýna, yuvalarýna dön-
meleri...

‘DÖNDÜ’NÜN DAVASININ
TAKÝPÇÝSÝYÝZ’

Tuzluçayýr Kadýnlarý Dayanýþma Derneði olarak
Döndü’nün evinin önüne yürüyüþle gidip basýn
açýklamasý yaptýðýmýz gün annesinin yanýndaydým.
Kýzkardeþlerimizin geldiðini görünce annesi,
ablasý, yeðeni kapýnýn önüne, bizlerin yanýna
geldiler. Hem çok öfkeli hem de bir arada çok
güçlüydük. Döndü’nün ailesi gerçekleri Ekmek ve
Gül’e yazdýðýmýz, yanlarýnda olup gerçekleri tüm
mahalleye anlattýðýmýz ve onlarýn yanýnda olduðu-
muz için bizlere çok teþekkür ettiler. 

Bizler bundan sonra da olayýn takipçisi ola-
caðýz, Döndü’nün açtýðý istismar davasýný takip
edeceðiz, ama sizlere de çok iþ düþüyor. Çünkü
hep birlikte yan yana oldukça daha güçlüyüz.

Hatice KKelleci 
Mamak  // AANNKAARAA

mektubumuz var

Kýþý geride býrakmanýn ve baharý kucaklamanýn
vaktidir 8 Mart. Pendik’in Esenyalý mahallesinde
yaþayan biz kadýnlar da birlikte hareket ederek,
daha fazla kadýna ulaþarak baharý kucaklayacaðýz.
Taleplerimiz ortak, bu nedenle de her kadýn, her
ev mesken bize. Çaldýðýmýz her kapýda, yoksul-
luðun katmerleþen yüzüyle karþýlýyoruz.
Krizle birlikte iþsizliðin arttýðýný görüy-
oruz. Karþýlaþtýðýmýz birçok kadýn artýk
faturalarý ödeyemediðini, kýþý köyden gelen
gýdalarla zar zor idare ettiðini söylüyor.

Bu nedenle 8 Mart’ta yan yana gel-
erek, örgütlenerek yaralarýmýza merhem
olmalýyýz. Kadýnlar olarak mücadele
etmenin ve umudu büyütmenin günüdür
8 Mart.

“Krize, iþsizliðe, eþitsizliðe karþý yan yana
gelelim” sloganýyla Esenyalý Kadýn Dayanýþma
Derneði olarak altýncýsýný düzenleyeceðimiz þölen
için kadýn arkadaþlarýmýz mesailerinin ardýndan
hem derneðimizde çalýþmalar yürüttü, hem ev
ziyaretleri yaptýlar. Akþamlarý evlerinde onlarý
bekleyen “sorumluluklarý” varken, dýþarý çýkmak
oldukça zorken arkadaþlarýmýz iþlerini bir önceki

günden halledip, çocuklarýný eþe dosta býraktýlar.
Bu özverilerin sonucunda daha çok kadýna
ulaþarak, sorunlarýna çözüm bulduk. Bu yýl özel-
likle Suriyeli kadýnlarla çok fazla karþýlaþtýk.
Kapýsýný çaldýðýmýz her on evin birinde Suriyeli

kadýnlarla buluþtuk. Az çok bildikleri
Türkçeleri ile bize yaþadýklarý
sorunlarý, çocuklarýný ve iþyer-
lerini anlattýlar. Eþlerinin evde
olduðunu kendilerinin ise çalýþ-
mak zorunda kaldýðýný anlat-
týlar. Bizlerle karþýlaþtýklarýnda
yüzlerinde mutluluða þahit
olduk bir de. Bizi eve davet edip
ikramda bulunmak ve sohbet
etmek istediler.

Böyle anlarda kendi kendime
“iþte bu kadýnlar hayatý güzelleþtirecek olan kadýn-
lar” diyorum. Belki kýþ biraz sert ve çetin geçiyor,
ama biliyoruz ki her kýþýn sonu bahardýr. Hep
beraber baharý kucaklayacak ve sorunlarýmýzýn
üstünden hep birlikte geleceðiz.

Yüüksseel YYILDDIZ 
Esseenyaalýý  // ÝÝSTAANNBBUL

Hem çok öfkeli, hem de
bir arada çok güçlüydük 

Hayal kurmaktan
vazgeçmeyin

Bugün uzun zamandýr duymayý özlediðim bir
cümle kurdu yüreði güzel bir arkadaþým; “Hayal ku-
run, ne olursa olsun bir hayaliniz olsun. Hayal kur-
maktan vazgeçtiðinizde umutlarýnýzdan da vazgeç-
miþ olursunuz.” 

Çoðumuz unuttuk güzel hayaller kurmayý, umut
ettiðimiz þeylerin peþinden koþmayý da unuttuk. Bir
kavgadýr geçip gidiyor hayatlarýmýz. Doktor kapýsýn-
da beklerken, ilaca ödeyeceðimiz ücreti; pazara gi-
derken cebimizdeki para ile kaç gram sebze meyve
alabileceðimizi, o ayý döndürebilmek için türlü ma-
nevralar yaparken aynaya bakýp gülümsemeyi unut-
tuk. Hala hayal kurabilen arkadaþlar varsa onlara
“kurduðunuz hayallere tutunun” diyorum. Düþünün
ki ülkede açlýk, yoksulluk kalmamýþ. Her öðrenci ye-
teneðine, baþarýsýna göre parasýz, bilimsel eðitim
alýyor ve yüzlerce bilim insaný yetiþtiriyoruz.

Ýleriki yaþlarýmýzýn en güzel zamanlarýnda ülke-
nin güzel yerlerini geziyoruz; düþünün ki bayramda
seyranda iyi ve kötü günde uzaktaki sevdiklerimize
kavuþmanýn tek sýkýntýsý gideceðimiz kilometreler
olsun. Düþünün ki 45 yaþýnda, günde 12 saat çalýþ-
ma zorunluluðumuz yok. Hayalini kurmak bile gü-
zel deðil mi? Biz hayal kurdukça hakkýmýz olan ama
alamadýklarýmýzýn farkýna varacaðýz. Farkýna vardýk-
ça sorgulamaya baþlayacaðýz. Sorguladýkça birlik
olup kenetleneceðiz. Birlik olduðumuz müddetçe de
dünyayý deðiþtireceðiz. Hayal kurun, umut edin. 

SSeellddaa AARRSSLLAANN 
KKOOCCAAEELLÝÝ

Evimize misafir
çaðýrmaya 
korkar olduk

Biz tekstil firmasýnda çalýþan, çoðu evli, çoluðu
çocuðu olan kadýnlarýz. Önceden sohbetlerimiz
hep sýnýrlýydý diðer iþçi arkadaþlarýmla. Hepimizin
oy verdiði partinin farklý olmasý bizi uzaklaþtýrýyor-
du birbirimizden. Herkes kendi siyasetinden olan-
larla zaman geçiriyordu. Uzun zamandan beri ilk
defa ortak bir dil yakaladýk, birlikte sohbet etmeye
baþladýk. Çünkü yapýlan zamlar ve kriz hepimizi
etkiledi. Bazýlarýmýz emeklilikte yaþa takýldý. Asgari
ücretin bir lütuf gibi sunulmasýna hepimiz çok öf-
kelendik. Hükümetin yaptýðý asgari ücret zammýy-
la biz market poþetlerini dolduramazken bir de
poþetleri paralý yaptýlar! Ýþçileri hiç düþünmediði
açýkça buradan belli. Atölyeden AKP’li bir arkadaþ
“Yahu bacým evlerimize misafir çaðýrmaya korkar
olduk” diyor. Arkadaþlar “Evde Survivor oyunlarý
oynamaya baþlayacaðýz artýk, böyle giderse açlýktan
öleceðiz” diye tepki gösteriyor. Sahi, ne olacak ha-
limiz?

GGüüllsseenn SSAAYYHHAANN 
EEsseennyyuurrtt // ÝÝSSTTAANNBBUULL

‘Harami deyu korku verirler
Benim ipek yüklü kervaným mý var?’

Umudu büyütmenin günüdür 8 Mart
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Cevriye AYDIN

G
ülay Ünüvar, 68 Hareketi-
nin içinde yer almýþ,
THKO’nun kurucularýn-
dan, 20 Ekim 2015’te kay-
bettiðimiz bir devrimci. 

Onun geride býraktýðý çok az ama
çok deðerli, çok anlamlý anýlarýnýn da
içinde yer aldýðý bir kitap Kasým
2018’de yayýnlandý: ‘Adsýz Kahraman-
lar-Gülay Ünüvar (Özdeþ) Kitabý.’ Ah-
met Tuncer Sümer’in yazdýðý kitap Ay-
rýntý Yayýnlarý’nýn Yakýn Tarih dizisin-
den çýktý.

Onun hakkýnda ölümünden sonra
yazýlanlar da çok önemli olmakla birlik-
te ondan kalan bu bir tutam söz, hem
kendisi hakkýnda kamuoyuna yansýmýþ
bilgilere hem de içinde yer aldýðý hare-
ketin tarihine önemli bir zenginlik ek-
ledi. Ýlk kez THKO’nun içinden, kuru-
cularýndan bir kadýnýn aðzýndan, tam
elli yýl sonra bu kadar içerden öðren-
dik, o hareketi. 

THKO’nun kuruluþunda yer alan
dört kadýndan biri idi Gülay. THKO
içindeki kadýnlarýn mücadele içindeki
tutumlarýný, duruþlarýný, neler yaptýkla-
rýný, nasýl eylediklerini doðrudan ilk
kez duyabildik. Bizim kuþak açýsýndan
çocukluðumuza ait bir dünyanýn bir
bölümünde karanlýkta kalmýþ olan ka-
dýn devrimci yanýný, on yýl sonra dahil
olduðumuz bir kulvarýn baþlangýcýnda-
ki kadýn devrimci prototipini aydýnlatý-
yor, Gülay’ýn bizzat anlattýklarý. Kendi
devrimci oluþumumuzun köklerini, dö-
neminin özgün kadýn devrimci karak-
terinin temel özelliklerini buluyoruz,
onda. 
DENÝZ’LERE VE
GÜLAY’LARA
YENÝDEN BAKMAK 

Türkiye’de devrimci mücadele, sýnýf
mücadelesi, emperyalizme karþý müca-
dele kuþkusuz 68 ile baþlamadý. 68’in
ayýrt edici yaný, bir gençlik hareketi
olarak fikren karþý çýktýklarý her þeye
eylemli olarak da karþý koymalarý, hare-
ketlerine bu bilinç ve iradenin damga-
sýný vurmasýydý. Emperyalizme ve
onun yerli iþbirlikçilerine cepheden ve
eylemli olarak karþý koymak, bunu her
türlü kiþisel kaygý ve hesaptan arýnmýþ
bir adanmýþlýkla yapmak, özgün tavrýný
halka ve onun çýkarlarýna samimi bir
baðlýlýktan alan kendine özgü “temiz
yüreklilik”... Bir bütün olarak 68 hare-
keti, tükenmez bir esin kaynaðýdýr; bu

temel karakteristikleri
nedeniyle. 

Onlarýn þahsýnda bu
kadar açýk bir meydan
okumayla iki sýnýfýn en
öndeki savaþçýlarýný
Türkiye’de ilk kez karþý
karþýya getirdi, tarih.
Olaðanüstü orantýsýz bir
güç farkýyla. Gülay’ýn
“Türkiye Halk Kurtuluþ
Ordusu üyelerinin sayýsý
100’ü geçmez, 100’den
fazla deðildi sayýmýz”
dediði bir güce karþýlýk...
Yine Gülay’ýn anlatýmýyla
“Büyüklü küçüklü yüze
yakýn üs, izleme ve dinle-
me tesisinin bulunduðu
bir ülkede, yönetenlerin
Amerika’dan izin almadan adým atama-
dýklarý koþullarda, neredeyse her ba-
kanlýkta Amerikalý bir danýþmanýn öðüt
verdiði bir ortamda, 150’nin üzerinde
ikili anlaþmalarla ülkenin elinin kolu-
nun baðlandýðý bir durumda...” olan
ülkenin yöneticileri... 

Ama onlar; o gözü kara atýlganlýkla-
rýyla, bugün daha da çýplak gözle görü-
lebilen, özel çýkarlar uðruna iyice pisli-
ðe batmýþ, kendisiyle birlikte insanlýðý
da yýkýma sürükleyen kapitalist sis-
temin ölümcül zafiyetinin üzerine öy-

lesine kuvvetli bir ýþýk
tuttular ki, sistemin
bekçilerini korkuya sal-
dýlar. 

Bununla birlikte bir
þey daha görünür oldu.
Deniz’lerin ve Gü-
lay’larýn þahsýnda ci-
simleþmiþ nüve halin-
deki temel özelliklerdi,
toplumu dönüþtüre-
cek, tarihi ilerletecek
olan... O yüzden tarih
onlarýn hiç yenilmeye-
ceðini söyler.  

Evet, tarih tekerrür
etmeyecek; ama hiç-
bir mücadelenin de-
neyimi de halklarýn
hafýzasýndan siline-

miyor. Nitekim aradaki büyük iþçi ey-
lemleri, Kürt Halkýnýn mücadele dene-
yimi, Gezi Direniþi, Bergama’dan Ka-
radeniz’e, doðaya, topraða, suya, çevre-
ye sahip çýkan eylemler, gençlerin ve
kadýnlarýn sayýsýz mücadele deneyimi
ve dersleri de bunun göstergesi. 

Deniz’lere ve Gülay’lara yeniden
daha dikkat ve ilgiyle bakmak sadece
tarihimizi bilmek açýsýndan deðil, bu-
gün ülkenin içinde bulunduðu koþullar
açýsýndan da bir ihtiyaç. Onlarýn kararlý
eylem iradesine sahip atýlganlýklarý,

ezilen bütün halklara duyarlý, enter-
nasyonalist dayanýþmayý bizzat hayata
geçiren, halkýna yabancýlaþmamýþ, tam
aksine, köylülerin eyleminden Filistin
ve Vietnam halkýnýn mücadelesine,
üniversite gençliðini anti emperyalist
saflara kazanmaktan ODTÜ’de köfte
satarak hareketin ihtiyacý olan parayý
temin etmeye kadar bilfiil hemen her
eylemin içinde yer almayý baþarabilen
çok yönlü, emperyalist kültürden uzak
ve inisiyatifli kiþilikleri öðretici. Bunlarý
yaratan mücadele koþullarý ve örgütlü
çalýþmaya olan baðlýlýklarý da...
ÞAÞIRTICI DEÐÝL AMA...

Gülay Ünüvar’ýn anýlarý bu geçmiþ
içinde, bu yakýn tarih tablosu içinde
adeta kayýp bir parçanýn ortaya çýkmasý
gibi olmasý gereken yeri alan bir bilgi
kaynaðý. Zira, THKO örgütlenmesi
içinde bir kadýn devrimciyi somut ola-
rak canlandýrabilmemize, sayýlarý çok
az olan bu kadýnlarýn mücadele içinde
aldýklarý yeri görebilmemize olanak
saðlayan verileri sunuyor. 

Ne yazýk ki Gülay Ünüvar, aradan
geçen süreçte pek tanýnmýyor, kendi-
sinden pek fazla söz edilmiyor. Kitabý
hazýrlayan A.Tuncer Sümer bu durumu
“... bu kadar tanýnmamasýnýn altýnda
yatan esas neden Gülay’ýn ketum ol-
masýndan dolayýdýr. Asla kendinden söz
etmez, kendisini öne çýkarmaz...” diye
açýklýyor. **

Sümer’in Gülay Ünüvar’ýn anýlarýný
gün yüzüne çýkarmasý yakýn tarihe çok
deðerli bir katký. Ünüvar’ýn kendini
öne çýkarmak istememesi bugünün
dünyasýnda pek anlaþýlmaz bulunabile-
cek olsa da baðlý olduðu deðerleri bü-
tünleyen, örnek bir tutum. Bu nedenle
“ketumluðu” da anlaþýlabilir bir du-
rum. Ancak, kendi kiþisel tercihinden
ya da onu tanýyanlarýn yargýsýndan ba-
ðýmsýz, tarihsel bir kiþilik olarak onun
hakkýndaki uzun süren sessizlik, þaþýr-
týcý deðil ama acýtýcý. 

Buna karþýn, Gülay Ünüvar’ý geç de
olsa özellikle kendi anlatýlarýndan taný-
mak hem sevindirici hem öðretici.

*Ayþe Yazýcýoðlu, 68’in Kadýnlarý, Doðan
Kitap, 2010, Araþtýrma-Ýnceleme; Aysel Sa-

ðýr, Bizi Güneþe Çýkardýlar, Ayrýntý Yayýnlarý,
2015, Yakýn Tarih dizisi 

** Serkan Alan, “Gülay Ünüvar’ýn Ha-
yatýndan Notlarla 68’liler”, Gazeteduvar,
31 Aralýk 2018’de Ahmet Tuncer Sümer’le

yaptýðý röportaj

GÜLAY ÜNÜVAR Adý sessizlik örtüsüyle
örtülen kadýn devrimci: 

Gülay Ünüvar’ýn anýlarý bu geçmiþ içinde, bu yakýn
tarih tablosu içinde adeta kayýp bir parçanýn ortaya
çýkmasý gibi, olmasý gereken yeri alan bir bilgi kaynaðý.

Fulya ALÝKOÇ

N
eden ekonomik kriz yaþýyo-
ruz? Bu sorunun cevabý
hakkýnda birçok þey söyle-
niyor. Muhalefetteki parti-
lerin çoðu ülke ekonomisi-

nin ve siyasetinin kötü yönetilmesi yü-
zünden kriz yaþandýðýný söylüyor. Krizi
önce inkâr edip sonra kabul etmek zo-
runda kalan iktidar partisinin cevaplarý
daha çeþitli. Bir gün ‘dýþ güçler’ sorum-
lu oluyor krizden, öbür gün ‘darbeciler’;
bir gün ‘sebze halindeki teröristler’
öbür gün ‘market lobisi’... 

Ýktidar ve muhalefet kriz yüzünden
birbirini suçlarken kadýnlar iþsizliðe,
yoksullaþmaya, hayat pahalýlýðýna çözüm
bulmaya çalýþýyor. Filler yukarýda tepiþir-
ken kadýnlar evde krizi yönetmekle uð-
raþýyor. Bu o kadar ömür törpüsü bir
uðraþ ki insanýn þunlarý sormaya mecali
kalmýyor: “Sahi bu kriz nereden çýkýyor?
Kötü yönetim, dýþ güçler, market lobisi...
Bunlar mý krizin sebebi?”

ORTADA BÝR DIÞ GÜÇ 
VAR DA, PEKÝ KÝM ONLAR? 

En iyi yalan, içine biraz gerçek katýl-
mýþ yalandýr derler ya, hem iktidarýn
hem de muhalefetin yalanlarý o hesap.
Evet, krizin biraz dýþ güçlerle, biraz
yönetme iþiyle, biraz da marketlerle,
daha doðrusu piyasayla bir ilgisi var.
2008 krizinden bugüne baksak kâfi.
Amerika’daki konut sektöründe çýkan
krizin bir yýl içinde Türkiye’deki iþsiz-
lik oranlarýný nasýl artýrdýðý unutula-
mayacak kadar yakýn. Dünyanýn en bü-
yük dýþ gücü, nasýl çýktý bu iþin için-
den? Piyasaya milyarlarca dolar süre-
rek, faizleri düþürerek. Ýþte o günden
bu güne Türkiye’de hýzla zenginleþen
kim varsa ucuz dövizle zenginleþti. Ya-
týrýmlar, teþvikler, ihaleler, borçlanma-
lar hep dövizle yapýldý. Bu pastanýn en
büyük dilimleri iktidara yakýn olanlarýn
tabaðýna servis edildi, bol bol krediler
verildi. Çalýþanlarýn ücretlerini artýr-
mak yerine iþyerlerine, okul bahçeleri-
ne kredi kartý stantlarý kuruldu, olma-
yan para harcatýldý. Þimdi ücret denin-
ce kimsenin aklýna daha refah bir ha-
yat gelmiyor, kredi borcunu ödemek
geliyor. 

Ortada bir dýþ güç var evet, Türki-
ye’ye döviz ihraç ederek ülkeyi göbe-
ðinden kendine baðlayanlar, yani em-
peryalistler. Peki, kim onlarla iþbirliði
içinde? Orada burada atýp tutmak ko-
lay olaný, Amerika’yla tüm baðlarýmýzý
koparýyoruz, diyebiliyor mu iktidar?
Ýktidara gelirsek Türkiye’yi yabancýlar
için ucuz emek cenneti olmaktan kur-
taracaðýz, yabancý sermayeyi ülkeden
kovacaðýz, diyebiliyor mu muhalefet? 

SERMAYE DÜZERÝ KRÝZ
OLMADAN YAÞAYAMAZ

Çok deðil daha birkaç ay önce dergi-
mizin sayfalarý gece vardiyalarý, fazla
mesailer, hýzýna yetiþilemeyen üretim
bantlarýnýn çilesiyle doluydu. Bugün
daha çok, kriz yüzünden üretimi durdu-
ran, bandý yavaþlatan, vardiyalarý azaltan
iþyerlerinde “iþten atýlma” kaygýsý oku-
nuyor. Peki, zamanýnda iþçinin tuvalette
geçirdiði saniyeler bile kýymetliyken
þimdi bu durgunluk niye?

Çünkü zamanýnda çok ürettiler, hýzlý
ürettiler; bu aþýrý üretimin hýzýna pazar-
lar yetiþemedi, pazar üretim kadar bü-
yüyemedi. Artan stoklar yüzünden üre-
tim yavaþlatýlýyor ya da durduruluyor; iþ-
yerleri kapanýyor, kapatmayan da daral-
maya, küçülmeye gidiyoruz diye faturayý
iþçilere kesiyor. Ücretlerin gerçek hayat-
taki karþýlýðý azalýyor, iþten çýkarmalar
yüzünden iþsizlik artýyor, bu yüzden tü-
ketim yine azalýyor, pazar daralmaya de-
vam ediyor. Bu kýsýr döngünün ilk adýmý
neydi peki? Aþýrý üretim. Neden? Ýçinde
yaþadýðýmýz ‘sermayeye sermaye katma’
düzeninde üretim, insanlar ihtiyacý ka-

dar tüketsin diye deðil kâr için, sermaye
biriksin diye yapýlýr da ondan. Patronlar
arasýndaki rekabet üretimin dýþýnda ge-
çecek 1 dakikaya bile izin vermez; hep,
daha çok, daha hýzlý üretmek zorunda-
dýrlar. Üretimin insanlarýn geçimi için
deðil de sermayeyi çoðaltmak için yapýl-
dýðý düzende aþýrý üretim olmak zorun-
dadýr. 

Yani ekonomik kriz yanlýþlýkla ortaya
çýkan bir þey deðildir, sermaye düzenin-
de krizler kaçýnýlmazdýr. Bugün yaþadý-
ðýmýz da bu; sermayenin damarlarý bir
kez daha týkandý, siyasi iktidar da sis-
temin damar yolunu açarak “krizi yönet-
me” telaþý içinde seçim yarýþýna girdi. 

GÜNÜ KURTARMAK 
YETMEZ, KIZKARDEÞÝM!

Patronlar iþsizlik fonunu yaðmalýyor,
vergi indirimlerinden faydalanýyor, ký-
demli, kadrolu, sendikalý çalýþanlara bo-
nuslar teklif edip “gönüllü” çýkýþ veri-
yorlar, yerlerine kýdemsiz, 6 aylýk sözleþ-
melerle asgari ücrete yenilerini alýyor,
yani “krizi fýrsata çevirmek” için elinden
geleni yapýyor. 

Peki, emekçiler, kadýnlar ne yapýyor?
8 Mart’a doðru yapýlan birçok buluþma
gösterdi ki kadýnlar da hane içerisinde
“kriz yönetme” uðraþýnda. Görünen o
ki iktidarýn tüketimi artýrarak piyasayý
canlandýrmak için kurduðu 2,5 aylýk
tanzim satýþlar hiçbir yaraya merhem
olmamýþ. Kadýnlar, pazarda yapýlan kilo-
luk alýþveriþlerden vazgeçmiþ tane ile
alýþveriþ yapar olmuþ. Kadýnlarýn anlat-
týklarýyla sayýlar da örtüþüyor; þimdiye
dek gýda ve saðlýk dýþýndaki harcalamar-
dan kýsan aile bütçeleri artýk kursaktan
geçen lokmadan da kýsar olmuþ, aralýk
ayýnda yüzde 2,7 daha az gýda harcama-
sý yapýlmýþ. 

Yetmemiþ, kriz kadýnlar için yeni “iþ-
ler” yaratmýþ. Market market dolaþarak
en ucuzunu bulma iþi. Tane tane alýnan
sebzeyle doyulacak bir sofra kurma iþi.
Köyden kente taþýnýp torun bakma iþi.
Çocuk kendini okulda kötü hissetmesin
diye kantindeki gibi tost, poðaça, kek
yapma iþi. Haftalýk tatil gününde ek ge-
lir olsun diye merdiven silme iþi. Kursa
gitmek isteyen çocuða ‘lüks’ ne demek,
okul gezisine para verilemeyince ‘kriz’
ne demek açýklama iþi. Yoksulluk yü-
zünden morallerin bozulduðu evde mo-
tivasyonu yüksek tutma iþi. Kadýnlar, ha-
nenin araþtýrmacýsý, ekonomisti, muha-
sebecisi ve psikoloðu haline gelmiþ gel-
mesine ama günü kurtaracak kadar ye-
mek yapmakla, günü kurtaracak kadar
ücret almakla bu krizi yönetmek müm-
kün mü? Hayýr! Daha da önemlisi “krizi
yönetmek” biz kadýnlarýn iþi mi? 

Krizi sermayenin krizine çevirelim!

Market market dolaþýp en ucuzunu paylaþan kadýn-
lar... Ayný kursa giden çocuklarýný yol parasýndan ta-
sarruf etmek için nöbetleþe götüren kadýnlar... Dýþarý
gezmelerinden feragat edip ev ziyaretlerinde birbiri-
ne patates soðan alan kadýnlar... Bu dayanýþmayý
sermaye düzenine karþý mücadeleye de çevirebilir. 



Þiddeti ve tacizi üniversiteli 
genç kadýnlardan dinleyin

8 MART, SEÇÝM-
LER, 
1 MAYIS...

Tek adam ittifakýna sorulacak olursa evet!
Aþýrý üretim ihtiyacý için emek gücü lazýmdý,
çok çocuk istediler. Köyden gönderilen er-
zakla yoksulluðun etkisi azalsýn diye gelenek-
çi aile baðlarýný kutsadýlar. Kiralar ödeneme-
yince evler birleþtirildi, ailenin çekirdeði de-
ðil geniþi makbuldür dediler. Kadýn dediðin
yoktan var eder, aile ancak böyle geçinebilir
dediler boþanmayý imkânsýz hale getirdiler.
Yetmedi, çocuklarý dahi evlendirip evlilikleri
çoðaltmaya kalktýlar, çocuklardan anneler ya-
rattýlar. Çünkü bugün iktidarýn bekçilik et-
tiði sermaye düzeninin yarattýðý krizin
sonuçlarýný katlanabilir
hale getirecek, aile
içinde “krizi yö-
netme” iþini üst-
lenecek kadýnla-
ra ihtiyaçlarý var.
Bu yüzden “Ka-
dýn ailenin loko-
motifidir” diyor-
lar. Sermaye düze-
ninin krize bulduðu
çözüm bu! 

Çünkü, çok iyi
biliyorlar ki bu
krizden iki çý-
kýþ yolu var;
biri sermaye
için diðeri
emek için, bi-
ri patronlar
için diðeri
emekçiler için.
Birinin çözümü
diðerinin çözüm-
süzlüðü! Bu yüzden
yerel seçimlere doðru binbir çeþit baskýy-
la, rüþvetle, göz boyamayla rýzamýzý almaya
gelecekler. 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar
Günü’nde yine süslü laflar edecekler! 

Kadýnlarýn tek çýkýþ yolu belli: Sermaye-
nin krizini yönetme iþini reddetmek! Mar-
ket market dolaþýp en ucuzunu birbiriyle
paylaþan kadýnlar bu dayanýþmayý sermaye
düzenine karþý bir mücadeleye de çevirebi-
lir pekâla. Ayný kursa giden çocuklarýný dol-
muþ parasýndan tasarruf etmek için nöbet-
leþe götüren kadýnlar siyasi kutuplaþmayý
kýrabilir! Dýþarý gezmelerinden feragat edip
ev ziyaretlerine giderken birbirine patates
soðan alan kadýnlar, kendi örgütlerini kur-
mayý, birleþip örgütlenmeyi baþarabilir!
Tanzim satýþla, kutuplaþmayla, düþmanlaþ-
týrmayla krizi yönetmeye çalýþan tek adam ik-
tidarýna hep birlikte “Bu kriz bizim deðil,
yükünü çekmeyeceðiz!” diyebilir. Demek de
zorundayýz! 

8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü
için binlerce kadýný bir araya getiren sebep-
ler; yoksulluk, iþsizlik, kriz, eþitsizlik ve þid-
det yeryüzünden silinene kadar mücadele
etmek zorundayýz. Çilesini emekçilere yaþat-
týklarý bu krizi sermayenin krizine çevirmek
zorundayýz! Bugün 8 Mart, önümüz seçim-
ler, sonra 1 Mayýs... Buluþmalara devam!
Çünkü; krize, eþitsizliðe ve þiddete karþý gü-
cümüz birliðimiz!
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Av. Heval YILDIZ
Eskiþehir

U
zun zamandýr gerçeðin ters
yüz edilmesi sözü dolaþýyor
dilime; televizyonda, gaze-
telerde “maðduriyet” ma-
nipülasyonlarýna rast gel-

dikçe... Bu ülkede her nasýl oluyorsa kri-
zin yaratýcýsý sermayedarlar “kriz mað-
duru” olmasýn diye vergiden muaf tutu-
luyor. Ýstismarcýlar “istismar edilme-

sin” diye affedilmeye çalýþýlýyor. Ka-
dýn katilleri indirimlerden yararlaný-
yor...

Tüm bu karmaþa içinde bir Yar-
gýtay Daire Baþkaný çýkýp “Kadýnlar
erkeklerin 80 yýllýk haklarýný elin-

den aldý” diyebiliyor. Hep doðruyu
söylediðini ve vicdanýyla karar verdi-
ðini vurgulayan hakim bey þöyle di-

yor: “Sen elin adamýyla evlen, ben sana
para ödemeye devam

edeyim. Sen elin ada-
mýyla gayrý meþru
yaþa, ben sana her

akþam içki

paraný göndereyim. Var mý böyle bir þey?
Ben 1988’den bu yana bu nafakanýn sü-
resiz olmasýný içime sindiremedim. Ben
yatmýþým biriyle sen de yatmýþsýn biriy-
le. Ben sana bir ömür boyu nafaka... Ben
tükürdüm sen tükürdün. Bir ömür boyu
nafaka. Böyle bir þey mi olur?”

ÝÞTE BÜYÜK RESÝM
Nafaka hakkýnýn gasp edilmeye çalý-

þýlmasýný “gayri meþru yaþam”, “kötü
yol” ve “içkiyle” meþrulaþtýrmaya çalýþan
hakim beyin sözleri, kendisinin Yargýtay
Hukuk Daire Baþkaný olmasý, diðer aile
hakimlerini eðitiyor olmasý göz önüne
alýndýðýnda daha da önem kazanýyor. 

Ama olayýn asýl anlam kazandýðý no-
kta; Yargýtay Hakiminin bu sözleriyle eþ
zamanlý olarak YÖK Baþkanýnýn “Top-
lumsal deðerlerimiz ve kabullerimizle
mütenasip deðil” diyerek toplumsal cin-
siyet projesini kaldýrmasý ve Akit gazete-
sinin kadýnlarýn haklarýnýn erkekleri
maðdur ettiðine dair haberler yayýnlan-
masýnda düðümleniyor. Bütün bunlara
“kadýnlarýn, erkeklerin saygý duyulan eþ-
leri olarak yetiþtirilmesi” ifadesinin yer
aldýðý Ýslam Konferansý Tüzüðü’nün ve
evlilik durumunda çocuk istismarcýlarý-
na af öngören yasanýn Meclise gönderil-
mesi de eklenince büyük resim ortaya
çýkýyor. 

Aslýnda nasýl bir tablo yaratýlmak is-
tendiði 2016’da yayýmlanan Boþanma-
larýn Önlenmesi Komisyonu raporuy-
la ortaya konmuþtu. Rapor daha o za-

mandan “Nafaka hakkýný sýnýrla-
mayý hedefleyen komisyonun diðer
önerileri arasýnda boþanma davala-

rýnda gizlilik, mal rejimi, velayet,
çocuk yaþta evliliklerin teþviki, çocuk
istismarcýlarýna af, kadýnýn ev içi

emeðinden kaynaklanan
miras hakkýný elinden al-

ma, erkeklerin evliliðin
hiçbir yükümlülüðünü
üstlenmeksizin boþan-
masýný kolaylaþtýrma,
þiddete karþý devlet ko-
rumasýný belge þartýna

baðlama” gibi kadýnlarýn
aleyhine çok sayýda yasal dü-

zenlemeyi içeriyordu. 
Tüm bunlar “maðduriyetlerin

giderilmesi” adý altýnda hayata
geçirilirken, en yetkili aðýzlardan
“kadýnlarýn maðdur ettiði erkek-
ler”le ilgili beyanlar duyulmasý,
yazýnýn baþýnda bahsettiðimiz
gerçeðin ters yüz edilme çabasýn-
dan baþka bir þey deðil.

BU YALANLARIN 
BÝR AMACI VAR

Oysa kadýnlarýn sadece yüzde

30’u çalýþma hayatýna katýlabiliyor, çalýþ-
ma hayatýnda ise kayýt dýþý ve güvencesiz
çalýþmaya zorlanýyorlar. Halen milyon-
larca kýz çocuðunun eðitimini tamam-
lamasýna engel olunuyor. Çocuk ya da
yaþlý bakýmý milyonlarca kadýný ev içi-
ne hapsediyor. Kocalarý izin vermediði
için evlilikleri boyunca iþ yaþamýndan
uzaklaþtýklarý için boþandýktan sonra iþ
bulmakta zorlanýyor... 

Bir kadýna nafaka baðlanmasý; mev-
cut uygulamada bile çok zorken ve
baðlanan nafaka miktarý ortalama 300-
400 TL’yi geçmezken, nafaka ile ka-
dýnlarýn “gününü gün ettiði” yalaný,
boþanmýþ kadýnlarýn yaþamlarýnýn or-
tasýnda duruyor.

Nafakanýn kaldýrýlmasý ve azaltýlma-
sýna dair düzenlemeler sanki yokmuþ
ve nafaka ödememek için türlü oyun-
lar oynanmýyormuþ gibi “erkeklerin
maðduriyetinin” giderilmesine dair
düzenleme yapmaya çalýþmak ve bu-
nun için kapsamlý organizasyonlar
yapmak bu ülkenin gerçeklerini ya
görmezden gelmek ya da ters yüz et-
meye çalýþmaktýr. Zira nafaka konusu,
kadýnýn toplumdaki yerini, ülkedeki
iþsizlik ve yoksulluk sorununu gör-
mezden gelerek tartýþýlacak bir mese-
le deðildir.

Her yýl en az bir kez gündeme ge-
tirilen “istismar yasa tasarýsý”nda da
çocuk yaþta evliliklerin önünün açýldý-
ðý, istismarcýlarýn aklanmaya çalýþýldýðý
gerçeði örtülerek istismarcýlarýn
“maðduriyeti” tartýþtýrýlýyor... Yine
6284 sayýlý þiddetin önlenmesine dair
yasanýn ya da uygulamalarýn yetersizli-
ði yerine kadýna þiddet uygulayanlarýn
yasa sebebiyle “þiddete maruz kaldýðý”
iddia ediliyor. Uygulamaya konmak is-
tenen arabuluculuk sistemi ise kadýn
haklarýnýn hukuksal düzlemden çýkarý-
lýp geleneklere ve tabulara göre þekil-
lendirilmesi çabasýdýr.

Tüm bu tartýþma ve düzenlemeler-
de amaç; kadýnýn eve hapsedilmesi,
devletin üstlenmesi gereken sorumlu-
luklarýn kadýna yüklenmesi, istihdam-
daki sorunlarýn ve gittikçe artan kadýn
iþsizliðinin üzerinin örtülmesidir. Bu-
na raðmen kadýnlar, mutsuz evliliðini
bitirecek cesaret ve güce kavuþtuðun-
da ya da haklarýný tartýþmaya baþladý-
ðýnda, mutsuzluðunun bu sistem tara-
fýndan ilmik ilmik örüldüðünü görecek
yetidedir. Ýktidar sahipleri kadýnýn de-
ðiþtirici ve dönüþtürücü gücünü bil-
diklerinden her türlü manipülasyonla
haklarýmýzý kýsýtlamaya çalýþýyor. An-
cak biz gerçeði o kadar derinden yaþý-
yoruz ki 8 Mart’ta o gerçekleri ve hakla-
rýmýzý yüzlerine bir bir haykýracaðýz.

Gerçekleri bir bir haykýracaðýz

Ýktidar, kadýnýn deðiþtirici 
ve dönüþtürücü gücünü
bildiðinden her türlü
manipülasyonla haklarýmýzý
kýsýtlamaya çalýþýyor. Ama
biz derinden yaþadýðýmýz 
tüm gerçekleri 8 Mart’ta 
yüzlerine haykýracaðýz.

Ýzel GRACA
Ýzmir

8
Mart Dünya Emekçi Kadýn-
lar günü dolayýsýyla Ýzmir
Ekonomi Üniversitesi’ndeki
kadýn öðrenciler ile üniversi-
tede, sokakta karþýlaþtýklarý

sorunlarý konuþtuk. Mühendislik fa-
kültesi öðrencisi Ece, “Gece bindi-
ðim dolmuþun, taksinin plakasýný
alýyorum. Takip edildiðimde ‘Baba,
seni gördüm, geliyorum’ deyip daha
hýzlý yürüyorum” diyerek 2018’deki
kadýna þiddet raporundan bahsedi-
yor ve “Erkeðin þiddeti bitmiyor ama
kadýnýn canýna da tak ediyor. Kadý-
nýn korkacak bir þeyi kalmadýkça
suskunluklarý cinnete dönüþüyor”
diye sözlerini bitiriyor.

Mütercim tercümanlýk öðrencisi
Gökçe, Türkiye’nin üç farklý bölge-
sinde yaþamýný geçirmiþ bir öðrenci.
“Taciz deðiþmiyor, kýlýfý deðiþiyor.
Modernlik, cesaret, özgüven adý altýn-
da yapýlan ýsrarcý tacizler masum bir
romantizm olarak gösterilmemeli.
Alenen taciz olan þeyleri belirtirken

bunlarý es geçmemeliyiz. Farklý kül-
türler içinde yaþayan biri olarak söylü-
yorum ki hiçbir taciz diðerinden daha
modern ya da daha hafif deðil” derken
tacize ve þiddete karþý kendi korunma
yöntemlerinden bahsediyor, “Özgecan
öldürüldüðü zaman babam bana biber
gazý verdi. Ýronik bir durum, bir baba

kýzýna biber gazý veriyor. Daha sonra
lisedeyken okul giriþinde arkadaþýmý
yaný baþýmda sevgilisi on dört yerin-
den býçakladý ve o günden beri býçak
da taþýyorum, taþýmak zorundayým.
Bir gece takip edildiðim için korkup
birkaç erkekten yardým istediðimde
gülmüþlerdi, “Bu saatte herkes sapýk”

diyerek; yardým da isteyemiyoruz, evet
tam da bu yüzden kendimi bizzat ben
korumalýyým.”

Medya ve Ýletiþim öðrencisi Ezgi,
baþýndan geçen bir olayý þöyle anlatý-
yor, “Teyzem tecavüze uðramaktan zar
zor kurtulmuþtu bir gün. Üç kadýn
doðruca polise gitmiþtik. ‘Bu saatte
oluyor böyle þeyler, dikkat etmek lazým’
diyorlardý sadece. Derken teyzemin
sevgilisi gelip baðýrýp çaðýrýnca polisler
bizi ciddiye alýp kamera kayýtlarýna
bakmaya baþlamýþlardý. Tacize, tecavü-
ze kadýn uðruyor ama tabiri caizse ‘ba-
þýmýzda bir erkek varsa’ ciddiye alýný-
yoruz” diyerek adaletin de erkek ege-
men zihniyetin elinde olduðunu söyle-
yerek tepki gösteriyor.

Medya ve Ýletiþim Fakültesinden
baþka bir öðrenci, kadýn sorunun mül-
kiyet ile ortaya çýkýp, tarihsel süreçte el-
de edilen haklarýn teker teker elimizden
alýnmaya çalýþýldýðý geniþ bir yelpazede
olaya yaklaþýyor. “Kadýn sorunu tarihin
sorunudur, küçük eylemselliklerle çöze-
meyiz. Tam da erkek egemen topluma
geçtiðimiz tarihin mülkiyetle kaynaþtýðý
o noktayla savaþmalýyýz” diyor.

N
eredeyse bütün iliþki-
lerde farklý þekillerde
ortaya çýkabilen bir
durum flört þiddeti.
Ýliþkinin iki tarafý da

bu þiddetin uygulayýcýsý olabiliyor
ve ne yazýk ki toplumsal cinsiyet
rolleriyle kuþatma altýna alýnmýþ
bizler için görmesi ve aþmasý ol-
dukça zor. Özellikle üniversiteli
genç kadýnlar açýsýndan. Sevgilisi
onu aþaðýladýðýnda kadýnýn açýkça
fark ettiði, ama yine sevgilisi dedi-
ðinin olmasý için onu zorladýðýnda
ve hatta tehdit ettiðinde maalesef
kadýn bunu þiddetten ayrý tutabili-
yor. Bu yazýyý yazmamýzdaki en bü-
yük etkenlerden biri de þu an açý-
sýndan çevremizdeki arkadaþlarýmý-
zýn flört þiddetine dair ne kadar
bilgili olduðunu gözlemleyebilmek
ve 8 Mart’a giderken ulaþabildiði-
miz ölçüde büyük bir kitleyle bulu-

þup onlarý da bu sorunun çözü-
münde yanýmýzda görebilmek.

Bakýrköy’de üç kýz öðrenci yur-
dunda yaptýðýmýz ankete göre, daha
önce iliþkisi olmuþ arkadaþlarýmýz-
dan;

Her üç kadýndan birisi sevgili-
sinin kýyafet engellemesiyle karþýlaþý-
yor.

 Her iki kadýndan birisinin sev-
gilisi arkadaþlarýyla görüþmesine izin
vermiyor ve bu kýsýtlama özellikle er-
kek arkadaþlara yönelik oluyor.

 Her altý kadýndan biri sevgilisi
tarafýndan aþaðýlanýyor.

 Herhangi bir olumsuz davranýþ
sonrasýnda özür dilenilse de ayný so-
runlar büyük çoðunlukla yaþanmaya
devam ediyor.

 El þakalarýna izin verildiði ve
þiddet yönlü fiziksel temas karþýlýklý
olduðu ölçüde bunun þiddete dönüþ-
mesi çok daha kolay gerçekleþiyor.

 Her iki kadýndan birisi karþý ta-
rafýn dediði olmadýðý takdirde iliþki-
nin bitme tehdidiyle karþý karþýya ka-
lýyor.
ÞÝMDÝ MESELEYE DAHA
FARKLI BAKABÝLÝYORUZ

Anket sonuçlarýný dönüp tekrar
tartýþtýðýmýzdaysa þu sonucu çýkarý-
yoruz birlikte, “Tek tek birbirinden
baðýmsýz isteklermiþ gibi duran bu
cümleler flört þiddetini iþaret edi-
yor.” Anketten önce sevgilisiyle bu
tarz diyaloglarýnýn oluþunu normal
karþýlayan arkadaþlarýmýzla þimdi
meseleye daha farklý bakabiliyoruz.
Sonrasýnda tartýþmalarýmýz bizi ka-
dýnlarýn diðer sorunlarýný da konuþ-
maya yöneltiyor. Neyse ki bugün ya-
þadýðýmýz bu sorunlar yarýn azalmaz
ya da aþýlmaz deðil. Ancak yapmamýz
gerekenin yarýna býrakýlacak ya da er-
telenecek cinsten olmadýðýný da bili-
yoruz. Kadýn ve erkeðin emek gücü-

nün deðerinin eþit olmadýðý, kadýnla-
rýn okuma oranlarýnýn erkeklere göre
daha düþük olduðu, kadýn cinayetle-
rinin giderek arttýðý ülkemizde yaþa-
mýn her alanýnda eþit ve özgür bir
gelecek için daha çok kol kola müca-
dele vermeliyiz. 8 Mart’ýn bize gök-
ten inmiþ bir kutlama günü olduðu-
nu düþünenlere karþý sokakta, okulda
kadýnlara, dair her meseleyi tartýþa-
bilmeli ve bu tartýþmalarý olabildiðin-
ce daha çok kiþiye ulaþtýrmalýyýz.
Böyle zor dönemlerde bile yan yana
gelmeyi býrakmayan genç-yaþlý, öð-
renci-iþçi bütün kadýnlarýn 8 Mart’ý
kutlu olsun!

Bakýrköy KKýz ÖÖðrenci 
Misafirhanesi

Türkan SSaylan 
Kýz ÖÖðrenci MMisafirhanesi

Özel TTurkuaz KKýz ÖÖðrenci YYurdu
YTÜ ÖÖðrencileri

Sorunlar yarýn azalmaz ya da aþýlmaz deðil!
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Meltem TEKER

M
erhaba kadýnlar,
Hayatýn sert ve soðuk yüzünü seyir
ettiðimiz bir zamandan, güneþi yedi
rengiyle çaðýrdýðýmýz, coþkuyla,
umutla gelen bir baþka zamana doðru

yol alýrken hepinize kocaman bir merhaba.
Kadýn demek, hayatý “daha güzel” kýlmak adýna,

tam da bu yolda emeðini ilmek ilmek ören demek.
Kadýn demek, ayaðýna takýlan her taþý unufak etme-
yi, sonra da baþý dik yürümeyi bilen demek. Me-
ryem’in hikayesinde, kadýn olmanýn haklý gururunu
hep birlikte yaþamaya ne dersiniz?

Bir öðle arasý, yemek paydosunda tanýþtýk onunla.
Kim olduðunu, neden ýsrarla yemekhane kapýsýnda
beklediðini merak ederken; buz kesmiþ yosun yeþili
bakýþlarýnýn tek hedefi olduðumu anlamak hiç de
zor olmamýþtý. Yanýna vardýðýmda, en az bakýþlarý
kadar sert ve soðuk ses tonuyla, hiç vakti olmadýðýný,
hemen muayene olup gitmesi gerektiðini
anlatmaya baþladý Meryem. Taþtan
bir heykelin çatlarken çýkardý-
ðý seslerle konuþuyordu
sanki. Duygudan iz, toz
bulunmayan mermer
beyazý suratý mýydý,
yoksa omzunda ton-
larca yük taþýyan bir
iþçinin vakurluðu
muydu nedenini
bilmem, iç sýzla-
tan bir telaþla in-
dik aþaðý.

Bir yandan
klasik prose-
dürü tamam-
layýp, diðer
yandan onu ta-
nýmanýn anla-
manýn yollarýný
ararken, benden
resmi evrak is-
temesi ile yakýn-
laþmamýz için iyi
bir sebep bul-
muþtum. Kadýn
Sýðýnma

Evi’nden izinli olarak gelmiþ Meryem. Vücudunun
çeþitli yerlerinde darp izleri, geçmiþinin izbe yerle-
rinde sakladýðý acý anýlarý ile... 
YATALAK BABA, HASTA ANNE

Güney illerimizin birinde, iki göz evlerinin dör-
düncü çocuðu olarak dünyaya gelmiþ Meryem. An-
nesi çamaþýrcýlýk, babasý ýrgatlýk yaparak geçinirler-
miþ. Çocukluðundan bahsederken, ýsrarla “okul ha-
yatýna” getiriyor sözü. Ana dili olan Arapçayý evde
býrakýp, gidip umut merdivenini tüm masumiyetiyle
týrmandýðý okulu... Meryem on yaþýndayken, babasý
feci bir kaza geçirince yaþam koþullarý büsbütün
aðýrlaþýr. Annesi ve aðabeyi geçim derdiyle meþgul-
ken, iki ablasý ile Meryem ise hem ev iþleriyle hem
de yatalak babanýn bakýmýyla uðraþmaktadýr. Zaman
içinde ablalarý gibi Meryem de okulu býrakmak zo-
runda kalýr. Özenle sakladýðý dantel yakalýðý ve önlü-
ðü pek kýymet verdiði hatýralarý. 

Bu kadar hassas deðerlerinden bahsederken bile
onun ne vücut dilinde ne de sesinde en ufak bir

duygu kýrýntýsýna rastlayamadým. 
Birkaç meþakkatli yýldan sonra çocuklar
tek tek evlenip baþka þehirlere giderler.

Meryem Kýz, yorgun annesi ve hasta ba-
basýyla bir baþýna kaldýðýnda henüz

on dört yaþýndadýr. Annesi ise her
þeyi unutur olmuþ, “Alzimer” de-

nen hastalýða yakalanmýþtýr. “Bir
gece yarýsý babam vefat etti. Çý-
kýp komþu çaðýrmaya da kork-
muþtum. Bizim orda köpekler
canavar gibidir.” Küçük Me-
ryem, hayatýnda gördüðü ilk ce-
nazeyi odada býrakýp hiçbir þeyi
hatýrlamayan annesi ile birlikte
evlerinin mutfaðýnda sabahlar.

SÖZ KONUSU
‘NAMUS’SA

GERÝSÝ TEFERRUAT!
Anne mesleði olan çamaþýr yýka-

manýn yanýnda, Kuran okuma, ev
temizliði, el iþçiliði gibi aklýnýn yet-
tiði her zeminde, emeðini ustaca
üretime dönüþtürür Meryem. Çek-

tikleri onca sýkýntý karþýsýnda hiç sesi
çýkmayan semtin ileri gelen “erkekleri”,

ana kýz yalnýz kaldýklarýnda birdenbire
özel hayatlarý, tercihleri konusunda

söz sahibi olurlar. Zira onlar
“yalnýz yaþayan kadýn” ola-

rak yörenin “namusu”
konusunda kritik

bir konumda idi.
Gezdiði yerden
tutun giyimin-
den oturup
kalkýþýna ka-
dar göz hap-
sindedir.
Hatta dedi-
kodulara adý
karýþtýrýlmýþ,
kardeþlerinin

gözünden bile düþürülmüþtür. Pek kýsa zamanda,
akraba çevresinden bulunmuþ, askerliðini yapmýþ,
dini bütün bir gençle evlendirilir Meryem.

“Ýlk zamanlar iyi huylu bir insandý” diye bahsedi-
yor eþinden. Kurduklarý  mazbut aile ortamýnda, an-
nesi de yanýnda yaþarken, büyük þehre taþýnmak is-
ter eþi önce. Meryem, babadan kalma evi tüm iyi ni-
yetiyle satar; hep birlikte Ýstanbul’un varoþ semtle-
rinden birine taþýnýrlar. Çok geçmeden, Meryem an-
nesini kaybeder. Birkaç kez kardeþlerine ulaþmayý
denemiþse de kendi deyimi ile “Kapýlar yüzüne ka-
patýlmýþtýr.” 
‘NASIL ÇEKTÝM BÝLMEM...’ 

Zaman içinde, ülkemizde yaþanan ekonomik kriz-
den, onlarýn çalýþtýðý tekstil sektörü de nasibini alýr.
Ekonomik sýkýntý, yalnýzlaþma, giderek yozlaþmaya
dönüþür. Meryem’in eþi, bunaldýkça “kadýna þidde-
tin” her dozunu yaþatmaya baþlar ona. Önceden beri
var olan içine kapanýk, asosyal davranýþlarý artýk taþ-
kýnlýða dönüþmüþtür. Kýyýda köþede saklanan maddi
birikimlerini tüketir önce. Meryem’in parmaðýndaki
yüzüðe varana kadar satar. Eve geç ve sarhoþ gelme-
ler giderek daha sýklaþýr. Burada bakýþlarýný pence-
redeki saksýlara çeviriyor. “Bir çeþit ot varmýþ Ho-
cam. Ýçtin mi kendini bilmezsin. Dayak, tecavüz...
Nasýl çektim bilmem...” 

Meryemi’in yüzü kýzarmýþ, kaþlarý çatýlmýþ, elleri
titremeye baþlamýþtý. Þakaklarýndan süzülen ter, gözle-
rinde esen ayaza inat, bir türlü gelmeyen yaþlarýn yeri-
ni alma telaþýndaydý. Meryem kocasýnýn her türlü þid-
detine dayanmaya çalýþmýþ, ancak cinsel sapkýn davra-
nýþlarý bardaðý taþýran son damla olmuþtur.  
KADIN DAYANIÞMASI KURTARIR

Meryem’in yaþadýklarýna az çok tanýk olan iþye-
rinden bir kadýn arkadaþý, bir akþam iþ çýkýþý onu ýs-
rarla evine götürmüþ. Meryem’i evde bulamayan
adam, öfkeden deliye dönmüþ. Ertesi gün iþyerini
basýp tehditler savurmaya baþlamýþ. Ama birkaç ka-
dýnýn kurduðu dayanýþma bile, öfkeli kocaya hayatý-
nýn dersini vermeye yetmiþ. Hakkýnda açýlan davala-
ra birebir þahitlik etmiþ, evlerini gönüllerini hiç go-
cunmadan sonuna kadar açýk etmiþler. Hayatý bo-
yunca yalnýzlýðýndan baþka hiçbir þey yaþamamýþ
Meryem, ilk kez dayanýþmanýn, paylaþarak yol alma-
nýn tadýyla tanýþmýþ.

Meryem epeydir elinde evirip çevirdiði kaðýtlarý
hýzlýca katlayýp cebine koyuyor. Elini sýkmak için
yaklaþýyorum. Ýncecik dudaklarýndan mucize gibi bir
gülümseme süzülüyor. Teþekkür ediyor ardýndan.
Onun hikayesine dokunan, yolu Ekmek ve Gül’den
geçen herkese.... 

Birkaç kadýnýn kurduðu
dayanýþma bile, öfkeli kocaya

hayatýnýn dersini vermeye yetmiþ.
Evlerini gönüllerini

hiç gocunmadan sonuna kadar
açýk etmiþler. Hayatý boyunca

yalnýzlýðýndan baþka hiçbir þey
yaþamamýþ Meryem, ilk kez

dayanýþmanýn, paylaþarak yol
almanýn tadýyla tanýþmýþ.

MERYEM 

Þükran DOÐAN 
EMEP Genel Baþkan Yardýmcýsý 

E
mek Partisi’nin 8 Mart önce-
sinde hedeflediði kadýn iþçi
buluþmalarý çerçevesinde
Ankara’nýn Yenimahalle ve
Mamak ilçelerinde kadýnlarla

buluþtuk. Her iki toplantýda kadýnlarýn,
krizin ev, iþ, sosyal yaþamlarýna etkileri,
çözüm önerileri konusunda söyledikleri
dergi sayfalarýnda ayrýca yer alýyor. Ben
daha çok kadýnlarýn dile getirdiklerinin
ortak yönleri üzerinde durmak istiyo-
rum. 

ÇOÐU SENDÝKASIZ 
VE ÖRGÜTSÜZ 

Katýlan kadýnlarýn hemen hepsinin ça-
lýþtýðý iþyerleri sendikasýz, örgütsüz. Ör-
gütlü olanlar da sendikalarýnýn sahip çýk-
madýðýndan yakýnýyor. Sendikalarýn, iþçi-
lerin hak ve talepleri için mücadele etme-
ye zorlanmasý gerektiðini söyleyenler olsa
da, onlar da “Yanýmda kimse olmaz” dü-
þüncesiyle adým atmaktan çekiniyor. Bu-
nun bir nedeni iþçiler arasýndaki güven-
sizlik ise daha önemlisi sendikanýn öne
çýkan iþçileri iþten atýrmasýndan duyulan
tedirginlik. 

Büyük-küçük iþyeri fark etmeden tüm
kadýnlar, çalýþma koþullarýndan, çalýþma
sürelerinin uzunluðundan, amirlerin bas-
kýcý, kimi zaman tacize varan tutumlarýn-
dan rahatsýz.
SOSYAL YAÞAM DA NE!

“Sosyal yaþamýnýz nasýl?” sorusuna ya-
nýt hep bir aðýzdan “O ne, ne sosyal haya-
tý?” oluyor. Evden iþe iþten eve bir yaþam
sürdürmek istisnasýz hepsinin ortak no-
ktasý. Akþam televizyon izlemek biraz
sosyalleþme sayýlýrsa, bir tek o var. Ama
eve gelince kadýnlarý bekleyen iþler bu
kadarýna bile izin vermiyor.

Nitelikli iþgücü olarak çalýþan kadýn
sayýsý Ankara’daki kadýn iþçi buluþmalarý-
mýzda azdý. Büyük fabrikalarda çalýþan

kadýnlar bu toplantýlarda bulunamadý.
Patronlarýn öðrenmesi kaygýsý ve iþten
atýlma korkusu bunda en önemli etken. O
nedenle fabrika iþçisi kadýnlarla, tek tek
veya ikili görüþmelerle bu tartýþmalar yü-
rütülebildi.
SÖZLÜ VE FÝZÝKSEL TACÝZ

Hemen tüm kadýnlarýn, iþyeri fark et-
meksizin yaþadýðý ortak sorunlarýndan bi-
ri de sözlü veya fiziksel taciz. Taciz, iþ-
yeri ile de sýnýrlý deðil. Ýþe gidiþ geliþte,
karanlýk ve tenha sokaklarda, sanayi si-
telerinin yollarýnda, servisleri olmamasý
nedeniyle bindikleri toplu taþýma araç-
larýnda hep kaygýyla, kendilerini sakýna-
rak bulunmak kadýnlar için büyük sý-
kýntý. Boþanan kadýnlar daha fazla gün-
dem ettiler tacizi. Her kadýn tacizle
kendince bulduðu yöntemlerle baþa
çýkmaya çalýþýyor, duyulmamasý için de
pek paylaþmýyor. Çözümleri çoðunlukla
taciz eden kiþi ile yalnýz kalmamak için
özel dikkat göstermek, bazen bir yakýný
aracýlýðý ile rahatsýzlýðýný ilgili erkeðe
iletmek, çaresiz kalýnan durumda iþi bý-
rakmak oluyor.  

EÐÝTÝM VE SAÐLIK 
BÜTÇEYÝ AÞIYOR

Kriz gündem olduðunda kadýnlarýn ilk

tepkisi hep bir aðýzdan þikayetleri
sýralamak, geçinmenin zorluðundan
bahsetmek, hiç bu kadar zorlanmadýk-
larýný anlatmak oluyor. Sözü birbir-
lerinin aðzýndan alýyorlar yaþadýklarý
sýkýntýlarý dile dökerlerken. 

Görülüyor ki, kadýn iþçiler için en
yakýcý sorunlardan biri hayat pahalýlýðý.
Bu pahalýlýkta beslenme, barýnma, fatu-
ralar ile eðitim ve saðlýk harcamalarýný
karþýlamak da giderek zorlaþýyor. Özel-
likle okuyan çocuðu, hastasý ya da kro-
nik rahatsýzlýðý olanlar için eðitim ve
saðlýk giderlerinin bütçelerini çok
aþtýðýný ifade ediyor. 

KENDÝ ÝHTÝYAÇLARINI 
GÖRMEZDEN GELÝYORLAR

Buluþmalara katýlan kadýnlarýn
hemen hepsi asgari ücretle çalýþýyor;
evli olanlarýn eþleri de daha iyi koþullar-
da çalýþmýyor. Hal böyle olunca zaten iyi
olmayan yaþam kaliteleri krizle birlikte
daha da kötüleþmiþ. Bulunduklarý her
ortamda öncelikli konunun hayat
pahalýlýðý olduðunu aktarýyorlar. 

Evin ihtiyaçlarýnda kýsýntýya gittik-
lerini, sadece en acil ihtiyaçlarý
karþýlayabildiklerini söyleyen kadýnlar,

hal böyle olunca önce ve en çok kendi-
lerinden vazgeçiyorlar, kendi
ihtiyaçlarýný artýk hiç görmez oluyorlar. 

Bu arada toplantýya katýlan boþanmýþ
kadýnlardan hiçbiri nafaka almadýðýný
söyledi. Boþandýktan sonra çocuklarýnýn
giderlerine ortak olan baba sayýsý
gerçekten çok az ve o da sadece “katký”
denecek miktarda. 

KRÝZLE DAHA DA 
KÖTÜLEÞEN ÞARTLAR

Krizin kadýn iþçi ve emekçileri daha
fazla baský altýna almanýn aracý olarak
kullanýldýðý buluþmalarýmýzda da
görülüyor. Ýþten atma tehditleri ile
çalýþma saatlerinin uzatýldýðýný, çalýþma
koþullarýnýn daha da kötüleþtiðini ifade
ediyorlar. Koþullarýndan, ücretinden
þikayet edenler içinse verilen cevap hep
ayný; “Kapý orada, beðenmeyen gider.”

Seçimler gündem olduðunda
AKP’nin ekonomi politikalarýndan
hepsi yakýnýyor ve oy verirken bunu göz
önünde bulunduracaklarýný söylüyorlar.
Ancak oy vermeyle sýnýrlý kalmayacak
bir seçenek oluþturma tartýþmalarýnda,
hak verseler de kendilerini müdahil ola-
bilecek durumda göremiyorlar.

Ýþçi kadýn buluþmalarýnýn gösterdikleri

Çalýþtýklarý 
iþ yerleri ya da alanlarý
farklý olsa da 
iþçi kadýnlarýn hepsi ayný
ortak sorunu yaþýyor:
Örgütsüzlük, hayat
pahalýlýðý, sözlü ve fizik-
sel taciz, krizle birlikte
kötüleþen çalýþma
koþullarý...

KADINLAR BÝRLÝKTELÝÐÝN DEÐÝÞTÝRÝCÝ
GÜCÜNÜ FARK ETTÝKLERÝNDE...

GÖRÜÞTÜÐÜMÜZ kadýnlar evli, bekar veya boþanmýþ olsun hepsi, hayatýn tüm zorluklarý
ile çoðu zaman farkýnda olarak ya da olmayarak kendi baþlarýna baþa çýkmýþ kadýnlar. Bu yö-
nü ile bakýnca hepsi güçlü ya da koþullarýn dayatmasý ile güçlerini açýða çýkarmýþ. Ayný gü-
cü bazen eþleri ya da eski eþleri karþýsýnda bulsalar ve kullansalar da ne yazýk ki patronlar
karþýsýnda bulmakta, kendilerini ve iþ arkadaþlarýný ortak sorunlara karþý bir araya getir-
mekte kullanamýyorlar ya da o gücü kendilerinde göremiyorlar. Bunun nedeni de iþsizlik
korkusunun yaný sýra iþyerlerinde birlik olunamayacaðýna dair düþünce ve yargýlarý. 

Kadýn iþçi ve emekçilerin dayanýþma, örgütlenme ve mücadele örnekleri anlatýldýðýnda
bir heyecan dalgasý yaþanmýyor deðil. Bu da gösteriyor ki, kadýnlar dayanýþma ve birlikte-
likle kendi güçlerinin deðiþtiriciliðini fark ettiklerinde, mücadele ve kazanma deneylerini
paylaþtýðýmýz çok daha þenlikli toplantýlarda buluþacaðýz.
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K
rizin, iþsizliðin, yoksullu-
ðun gölgesinde 8 Mart’a
giderken Emek Partili ka-
dýnlarýn çaðrýsýyla Ma-
mak’ta kadýnlar bir araya

geldi. Buluþmaya hastane iþçileri, öðret-
menler, özel þirkette çalýþan temizlik iþ-
çileri, çocuk bakýcýlýðý ve ev temizliði
yapan kadýnlar katýldý. 

Buluþmada ilk sözü alan bir ilkokul
öðretmeni aldý. Okulun yarým gün olmasý
nedeniyle öðretmenliðin iþ yükünün hafif
göründüðüne; kadýnlara uygun ve rahat
bir meslek olarak düþünüldüðüne deðin-
di. Projeler, ödevlerle aslýnda mesaisinin
tüm güne yayýldýðýný, bir de üzerine ev
iþinin yüklendiðini anlattý. Krizin eðitimci
kadýnlara etkilerini ise þu sözlerle ifade
etti: “Okulda 42 öðretmeniz. Hepimizin
çeþitli kredi borçlarý var, bir sosyal yaþan-
týmýz yok. Öðretmen maaþýyla da ancak
iki 2 ayda bir sinemaya ya da tiyatroya gi-
debiliyoruz.” 

‘HER ÞEY GÜZEL 
OLACAKTI GÜYA’

Taþeron iþçisi kadýnlar ise çalýþtýklarý
yerin merkezde kalan sayýlý hastanelerden
olmasý sebebiyle iþ yüklerinin arttýðýný,
cumartesi tatillerinin ellerinden alýndýðý-
ný, haftada 6 saat fazla çalýþma dayatýldý-
ðýný anlattýlar. “Benim çalýþtýðým katta 8
saatte 30 ameliyat oluyor. Steril bir ortam
saðlamak mümkün deðil. Kadroya alýndý-
ðýmýzda her þey daha güzel olacaktý güya.
Þu an taþeron durumundaki halimizi arar
haldeyiz” diyen bir iþçi, iþyerinde örgütlü
Hizmet-Ýþ Sendikasý’nýn iþçiden yana ta-
výr sergilemediðini, zaten sendika çalýþ-
masýný þeflerin yürüttüðünü belirtiyor. Ýþ-
çiler, ayda 2 bin 300 lira ücret alýyor. Eve
giren para hem çocuk okutup hem evi çe-
kip çevirmeye yetmediði için, izin günle-
rinde bazen evlere temizliðe gitmek zo-
runda kalýyorlar. 
BÝTMEYEN KREDÝ BORCU 

Okulda temizlik personeli olarak çalý-
þan bir kadýnýn anlattýklarý ise þöyle:
“Çok iþte çalýþtým. Eþim de çalýþýyor. 10
yýldýr ev kredisi ödüyoruz, bitmesine 3
yýl var. Bu kadar çalýþmamýza raðmen bi-
ze kalan bir tek ev olacak. Eþim üç vardi-
ya çalýþýyor, ben iþe 19.00’da gidiyorum,
temizlik ne zaman biterse o zaman dö-
nüyorum. Bu çoðu zaman gece üçü bu-
luyor, tüm okulu iki kiþi temizliyoruz
çünkü. Bitiremediðim için eþim ba-
zen vardiya çýkýþý yardýma geliyor.”
Çok yoruluyor ve emeðinin karþýlýðý-
ný alamýyor olmaktan þikayetçi ama
bununla sýnýrlý deðil, çalýþtýðý iþ-
lerde sözlü ve fiziksel tacize
uðradýðýný da ekliyor.

‘ÝÞSÝZ KALMAMAK ÝÇÝN 
TACÝZE DAYANDIM’

Þiddete maruz kaldýðý için boþanan, iki
çocuk annesi bir kadýn emekçi de iþyerin-
de tacizle yoksulluk ve iþsizlik korkusu
arasýna nasýl sýkýþýp kaldýðýný anlattý: “Ay-
rýlmýþ bir kadýn olduðum için girdiðim
iþyerlerinde bazen erkek çalýþanlar tara-
fýndan rahatsýz edildim. Çoðu zaman iþe
aðlayarak gidip gelmeme raðmen iþsiz
kalmamam gerektiði için dayandým.” As-
gari ücretle evi geçindiremediði için aile-
sinin yanýna taþýnmak zorunda kaldýðýný,
anne ve babasý emekli maaþý almasýna
raðmen geçinmekte zorlandýklarýný söylü-
yor bir de. 

Buluþmaya katýlanlar içinde 9
yýl çalýþtýðý iþyerinden çocuðu-
na bakacak kimse olmadýðý
için ayrýlan bir kadýn da var.
Þimdi evinde çocuk bakýyor.
“Sosyalleþmek için ne za-
maným ne de ekonomik du-
rumum var” diyerek, tek
sosyal alanýnýn mahalledeki
kadýn derneði olduðunu ifade
ediyor. 

ORTAK TALEPLERLE
8 MART’A

Krizle baþ etme yollarýný konuþurken
kadýnlar, toptan alýþveriþ yapmaya çalýþtýk-
larýný, en ucuz ürünün hangi markette ol-
duðunu araþtýrdýklarýný, kendilerine hiç-
bir harcama yapamadýklarýný dile getirdi.
Çalýþtýklarý yerlerde insanlarýn ekonomik
gidiþata tepkili olduklarýný, ancak güven-
sizlik nedeniyle ve iþten atýlma korkusuyla
sessiz kaldýklarýný anlattýlar. 

Mahalledeki 8 Mart etkinliðine katýlým
çaðrýsý yapýlan buluþmada, ortak talepler
iþ saatlerinin kýsaltýlmasý,
hafta ve yýllýk izinlerinin
düzenli kullandýrýlmasý,
kreþ, güvenceli iþ ve her
türlü þiddetin, tacizin son
bulmasý olarak belirlendi.

Buse VURDU
Yenimahalle / Ankara

A
nkara Yenimahalle’de,
Emek Partili kadýnlarýn
8 Mart öncesinde “Kri-
ze, þiddete ve eþitsizli-
ðe karþý gücümüz birli-

ðimiz” diyerek gerçekleþtirdi-
ði iþçi kadýn buluþmasýnda-
yýz. Yaþlarý 25 ile 60 arasýn-
da deðiþen 25 kadýnýn so-
runlarýný, beklentilerini,
umutlarýný paylaþtýðý bir

sohbetteyiz. 
Aðýrlýklý olarak yemek ve

temizlik iþlerinde çalýþan kadýn-
larýn bulunduðu toplantýda, baþta

çekingen kalýnsa da sohbet ilerledikçe,
geçmiþte yaþadýðý bir haksýzlýðý, ailesini bile
inandýrmakta güçlük çektiði bir tacizi, çocu-
ðunun yaþadýðý bir ayrýmcýlýða karþý duruþu-
nu anlatanlarýn sesleri daha bir cesaretle çý-
kýyor. 

Ýþçi kadýnlarýn öncelikli gündemi ekono-
mik kriz. Tüm sohbetler dönüp dolaþýp ge-
çim derdine baðlanýyor. Asgari  ücrete yapý-
lan zammýn hiçbir derde derman olmadýðýný,
krizle birlikte aðýrlaþan yaþam ve çalýþma
koþullarýyla baþ et-

menin zor-
luðunu an-
lat ýyor lar .
40 yaþýndaki
Nuray, geçim
sýkýntýsý ne-
deniyle iki ay
önce evlere

t e m i z l i ð e
g i t m e y e
b a þ l a m ý þ ;
“Para yet-

mez oldu. Ýki
çocuðum okuyor.
Ýþ bulmak da kolay
deðil... Ne ya-
pacaksýn? Temizli-
ðe gidersin.” Cam
fabrikasýnda çalýþan
Haným ise üç aydýr
iþ ayakkabýsý alýn-
masýný bekliyor:

“Topuk dikenim çýktý, üç aydýr bir ayakkabý
alacaklar. Bugün öðleden sonra aðladým.
Ama ne yapacaksýn, çalýþmak zorundayýz.”

SUÇLANMA KKORKUSU 
TACÝZÝN ÜÜZERÝNÝ ÖÖRTÜYOR

Toplantýda kadro hakký verilmeyen taþe-
ron iþçisi kadýnlar da var. Onkoloji Hastane-
sinde üç senedir örgütlenmeye çalýþtýklarý
TOLEYÝS sendikasýna tepkilerini dile getiri-
yorlar: “Üç yýldýr hastaneyi bulup evrak tes-
lim edemediler. Taksiciye versen götürür
evraký. Ama iþin bahanesi iþte. Bir de her se-
ferinde gelip ‘Dava kaybettik’ diyorlar. So-
nunda dedik ki, siz de hep mahkemeyi kay-
bettiðinizde geliyorsunuz, bir kere de kazan-
dýðýnýzda gelin...” 

En önemli sorunlarýn baþýnda iþ yerlerindeki
taciz ve mobbing geliyor. Çoðu zaman karþýlaþ-
týklarý tacizi adlandýrmakta güçlük çektiklerini
ifade eden kadýnlar, en çok da suçlanma korku-
suyla yaþadýklarýný paylaþamýyor ve bu durum-
dan rahatsýz. Suçlanma korkusunun bahaneler
sunarak iþten ayrýlmalarýna neden olduðunu,
zaman zaman bu durumu aileleriyle bile paylaþ-
makta zorlandýklarýný söylüyorlar.

‘ÇOK YYORGUNUM AAMA...’
Sohbet ilerledikçe “Peki, bu sorunlarý na-

sýl çözeceðiz?” sorusu öne çýkýyor. Çoðu kü-
çük iþletmelerde çalýþan kadýnlarýn, iþyerle-
rindeki diðer çalýþanlara güvenleri zayýf. Yan
yana gelmenin çok zor olduðunu düþünü-
yorlar. Temizlik iþçisi bir kadýn buna itiraz
ediyor: “Küçük iþyerlerinde patron ahbap
çavuþ iliþkisine giriyor çalýþanla. Böyle olun-
ca çalýþanlar sorunlarý için yan yana gelmek-
te zorlanýyor.” Geçmiþte çalýþtýðý bir tekstil
atölyesinde iþ býrakma eylemi yaparak üc-
retlerde iyileþtirme kazandýklarýný anlatýnca
baþtaki hava daðýlmaya baþlýyor. Olumlu ör-
nekler ve deneyimler anlatýldýkça güvensiz-
liðin yerini patronlara karþý öfke alýyor. Ýkili
üçlü sohbetlerin uðuldamasý arasýnda “Pat-
ronun iþine gelince hepimiz aileyiz, haklarý
vermeye gelince yok”, “Birbirimize güven-
mek zorundayýz, ayný sorunlarý yaþýyoruz”
cümleleri duyuluyor. 

Ýþçi kadýnlarýn kafasýnda bir sürü soru iþa-
reti var, hepsini bir akþama sýðdýrmak müm-
kün deðil. Ancak hepsinin konuþmaya, sorun-
larýna birlikte çözüm aramaya ihtiyacý var.
“Çok yorgunum, iþten geliyorum ama birlik
beraberlik olunca bir rahatlama geliyor” diyor
iþçi kadýnlardan biri. Diðerleri de ona katýlýyor. 

Ýki saatlik bir ilk buluþmanýn ardýndan bir
sonraki buluþmanýn planýný yapýp ayrýlýyo-
ruz. Aklýmýzda toplantýnýn baþýnda iþçi ka-
dýnlardan birinin söylediði söz kalýyor: “Biz
bütün olalým, onlar yarým kalsýn.” 

Uzun mesailer, bitmeyen borçlar, taciz...
‘Biz bütün olalým
onlar yarým kalsýn’

Sultan KARATAÞ
Hasret KANAT 
Eyüp / Ýstanbul

P
azar fiyatlarý her geçen gün
daha da yükseliyor. En ucuza
aldýðýmýz maydonozun baðý
bile daha küçülürken fiyatlar
resmen uçuyor. Vatandaþ etin

yanýna yaklaþamazken þimdi sebzenin
de yanýna yaklaþamaz oldu. Ýktidar,
ekonomik sorunlarla kadýnlarýn sesini
kýstýðýný zannetse de sokakta pazarda
dokunabildiðimiz tüm kadýnlar geçine-
miyor olmaktan çok rahatsýz. 

Ýstanbul’un Eyüp ilçesi Güzeltepe
Mahahallesi cumartesi pazarýndan rö-
portaj yaptýðýmýz kadýnlar seslerini tek
tek çýkarttýklarýný söylüyor, ama birlikte
ve daha güçlü ses çýkarabilmenin yolla-
rýný arýyorlar.

Pazarda ilk konuþtuðumuz Fatma
oluyor. “Eskiden 50 lira ile pazara gi-
dince ihtiyaçlarýmýz karþýlayabiliyor-
duk. Þimdi iki kilo sebze alýnca 50 lira
bitiyor. Seçimden sonra ekonominin
düzeleceðini düþünmüyorum. Her þey
çok pahalý. Ispanak alacaktým vazgeç-
tim. 4 yaþýnda bir kýzým var en çok
onun için sebze  ve et almak istiyorum
ama hiçbirini yediðimiz yok. Sebze, et,
tavuk, balýk... Hiçbirini yiyemiyoruz.
En çok yediðimiz gene makarna” diye
anlatýyor Fatma yaþadýðý sýkýþmýþlýðý.

‘BU HALE GETÝRENLERE 
OY MOY YOK!’

Kýymet ise emekli. Emekli maaaþýyla
geçinmeye çalýþtýklarýný söylüyor: “Eve
en çok kahvaltýlýk alýyoruz, ama ona da
yetiþemiyoruz. Yeþillik almýyoruz, köy-
den kýþlýk erzak getiriyoruz onunla kýþý
geçirmeye çalýþýyoruz. ‘Seçimden son-
ra her þey daha güzel olacak’ diyorlar
ama hiçbir þey güzel olmayacak her þey
daha kötüye gidiyor”. 

Eþinin 1500 lira emekli maaþýyla ge-
çinmeye çalýþtýklarýný söyleyen Cen-
net’te dertli: “Kaþýkla verdiklerini kep-
çe ile bizden alýyorlar. Biz nasýl yapaca-
ðýz? ‘Þunlara þu kadar yapýyoruz’ diye
bas bas baðýrýyorlar. Ama biz o zamlarý
göremiyoruz. Yaptýklarý zam elektrik,
su, doðalgaz, sebze, et zammý. Baþka
zam yok. Bir de kendilerine zam yapý-
yorlar. Ýki mislisini bizden geri alýyorlar.
Bir soðan patates 5, 6 lira olursa nasýl
geçineceðiz. Maydonoz 3 lira ama 4 tel
yok. Karnabahar, pýrasa alýyorum onu
da bir hafta birini diðer hafta birini.” 

Siyasilerin “Oy ver” diye baðýrdýkla-
rýný dile getiren Cennet devam ediyor:
“Bizi bu hale getirenlere oy moy yok.
Seçimden sonra ‘Her þey düzelecek’
diyerek bizleri kandýrmaya çalýþýyorlar.

Tutturmuþlar ‘Bir mermi ne kadar?’,
askerimiz o mermilerle vataný koruyor-
muþ. Askerimiz kimden koruyor bizi.
Sebze meyve fiyatlarýna almýþ baþýný gi-
diyor, ‘Vatan elden gitmesin’ diyor.
Sanki mermi ile yemek piþireceðiz.
Kimseye düþmanlýk yapmasýn da mer-
mi almasýn ozaman.”

ÇOCUKLARIMIZ 
EVDE OTURUYOR

“Yeþilliði alsak meyveyi alamýyoruz,
meyveyi alsak yeþilliði alamýyoruz” di-
yen Melek de bütün pazarý dolaþýp an-
cak bir poþet alabildiðini söylüyor. “Fi-
yatlar düþse de hiçbir beklentim yok.
Tanzim çadýrlarýyla da devam etmez.

20, 30 lirayla alýþveriþ yaparken 100 lira
ile pazara geliyoruz. Eþim çalýþýyor sa-
dece, ben çalýþamýyorum rahatsýzým.
Oðlum askerden geldi, iþ bulamýyor.
Gençler için çok kaygýlýyým kötü þeylere
bulaþacaklar diye. Kimse sesini çýkara-
mýyor, çýkaraný içeri atýyorlar. Kimse se-
simizi duymuyor ya da duyuyorlar duy-
mamazlýktan geliyorlar. Biz gelecek isti-
yoruz, çocuklarýmýza iþ istiyoruz. Üni-
versite bitiren gençler iþ bulamýyor” di-
ye anlatýyor yaþamýnýn zorluklarýný.  

Emine’de “Çocuðuma iþ yok. Hükü-
met çocuklarýmýzýn geleceklerini mah-
vetti. Üniversiteye kadar okut, bitirince
ev oturuyolar” diye Melek’e destek çý-
kýyor. 

Yolun 
üst ve alt
tarafý  

Kamile KARKUÞ
Kocaeli

K
örfez’de Yavuz Sultan Selim
Mahallesi’ndeyiz. Mahalleyi
ikiye bölen yolun üst tarafýnda
gecekondu ve müstakil evler;
alt tarafýnda ise yapýlaþmanýn

hala sürdüðü TOKÝ’ye ait siteler var. Bu
mahallede oturan iki kadýný ziyaret
ediyoruz. Evine gittiðimiz ilk kadýn
Kumru, müstakil bir evde yaþýyor. Üç
çocuk okutuyor. Evde çalýþan tek kiþi
Kumru’nun eþi. Üst katlarýnda eþinin
anne ve babasý yaþýyor. Tüm evin yükü
onun üzerinde. Pazar fiyatlarýnýn
yüksekliðinden, tek maaþ ile geçinmenin
ne kadar zor olduðundan bahsediyor.
Çocuklarýn okul masrafý, evin masraflarý
derken krizi çok derinden hissettiklerini
anlatýyor. “Faturalar zaten el yakýyor”
diyor. Her þeyden azar azar aldýðýný ve
omzundaki iþ yükünün sürekli arttýðýný,
önceden arada temizliðe gittiðini þimdi
onu da çok yapamadýðýný söylüyor. Bir
taraftan sinirli “Ses çýkartmýyoruz, kriz
bir tek bizi mi etkiliyor?” diyor. Kendi
çabasý ile okuma yazmayý öðrenen
Kumru’nun tek istediði çocuklarýnýn
daha iyi yaþamasý. 

Derya ise yolun alt tarafýndaki
TOKÝ’nin sitelerinden birinde yaþýyor.
Ücretli öðretmenlik yapýyor, maaþý
asgari ücretin altýnda. Eþi elektrikçi.
Masadaki domatesi görünce takýlýyorum
“Ooo zenginsiniz ” diye. O da “Yok ya
siz geliyorsunuz diye 1 tane kestim”
diye açýklýyor. Derya’nýn iki çocuðu var,
ikisi de okuyor. Gelir o kadar yetersiz
bir hale gelmiþ ki, kirada oturduklarý
evden çýkýp annesinin yanýna taþýnmayý
düþünür olmuþlar. Derya iþe gittiðinde
çocuklara annesi bakýyor. Söz krize
gelince annesiyle aralarýnda geçen bir
diyaloðu örnek veriyor; “Evden çýkarken
anneme çocuklara meyve almasýný
söylemiþtim, o da meyve yerine meyve
suyu almýþ, ‘Anne niye böyle yaptýn
meyve suyu zararlý’ deyince;’Meyve
suyundan kim ölmüþ meyve daha pahalý’
dedi. Meyvenin hesabýný yapar hale
geldik.” 

Anlayacaðýnýz kriz görece daha iyi
koþullarda yaþadýðýný düþündüðümüz
yolun alt kýsmýnda yaþayanlarý  bile
etkiliyor. O zaman bizi ayýran yollarý
aþýp bir araya gelmemiz gerekmez mi?

GÜZELTEPE MAHALLE PAZARINDAN KADINLAR

‘Çocuklarýmýza iþ istiyoruz!’

SEÇÝMDEN SONRA NE OLACAK?
TANZÝM satýþ noktalarýna da tepki gösteren Cennet, insanlarýn eskiden gaz kuyruðu, ek-

mek kuyruðunda bekletildiði gibi bugün de bu kuyruklarda bekletildiðini ifade ediyor: “Ko-
alisyon dönemini eleþtiren cumhurbaþkaný bize neden ayný þeyleri yaþatýyor peki. Kuyruk-
larda saatlerce ihtiyacý olan insanlar bekliyor. Seçimden sonra ne yapacak bu insanlar?”

Ayþe ise “75 yaþýndayým bu kadar kötü bir dönem görmedim” diyor. “Bizim maaþýmýz
yetmiyor. Önümüzde 20 gün var ben 50 lira pazarda harcadým sadece iki poþet alabildim.
Fakirleri hiç düþünmüyorlar. Babamdan emekli parasý alýyorum onunla geçinmeye çalýþýyo-
rum.  3 çocuðum da kirada, köyden gelenler sayesinde doyuyoruz. Tarýmý da bitirdiler” di-
yen Ayþe, insanlarý kendilerine muhtaç ettiklerinden yakýnýyor. 

Ýstanbul’un Eyüp ilçesi Güzeltepe mahalle 
pazarýnda kadýnlar isyan ediyor: ‘Fiyatlar çok
pahalý, geçinemiyoruz. Gençlere iþ istiyoruz. Bizi 
bu hale getirenlere oy vermeyeceðiz...’
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B
ursa Organize Sanayide
otomotiv yan sanayide
Türk Metal Sendikasýnýn
örgütlü olduðu bir fabri-
kada 10 seneye yakýndýr

çalýþýyorum. 600’e yakýn iþçi 3 vardiya
çalýþýyoruz. 2018’in Ekim ayýndan iti-
baren krizi fabrikalarda ciddi anlam-
da hissetmeye baþladýk. Fabrika ve
sendika bu duruma birlikte çözüm
üretiyor gibi görünse de daha çok bu
çözüm bizim emeðimizin üzerinden
çözülmeye çalýþýlýyor.

Sendika, 23 Aralýk 2018’de iþyeri
temsilcileri ve biz iþçi kadýnlarý An-
kara’da bir toplantýya çaðýrdý götür-
dü. Orada bize krize karþý iþçi çýkýþ-
larý olmasýn diye bazý önlemler alma-
ya çalýþtýklarýný, bu nedenle ücretsiz
izinler uygulanacaðýný söylediler. Biz
iþçiler tepki gösterdik. “Neden her
zaman bizim maaþlarýmýza göz diki-
liyor, neden fedakârlýk bizden bekle-
niyor” tepkisi üzerine, ücretli izinleri
sendika gündeme getirdi. Ýþçiler ta-
rafýndan kabul görünce de bölüm
bölüm ücretli izne ayrýldýk. Fakat bu
da pek çözüm olmadý,
ocak ayýnýn sonunda
100’e yakýn iþçi çýkar-
týldý ve çýkýþlarýn devam
edeceði konuþuluyor.

KÝMSE HOÞNUT 
DEÐÝL AMA... 

Benim þu an aldýðým
net maaþ 2800 lira ve
ben bekâr bir kadýným.
Tek büyük ödemem evi-
min kredisi, buna rað-
men ben bu halimle zor
geçiniyorum hatta borç-

lanýyorum. Ýlk kez geçinebilmek için
bu kadar zorlanýyorum.

Fabrikada ev geçindiren çocuk
okutan arkadaþlarýmý dinleyince hali-
me þükreder duruma geldim, insan-
lar pazara dahi gidemediðini anlatý-
yor. Çoðu arkadaþým geçinebilmek
için ek iþ arýyor. 

Kriz nedeniyle her durumu, bas-
kýyý kabullenir hale geliyoruz. Bu da
en temel insani ve kazanýlmýþ hakla-
rýmýzýn dahi elimizden alýnmasýna
neden oluyor. Bu durumdan kimse
hoþnut deðil ama çözümsüz. Sendi-
kalý iþyerinde dahi bunu yaþýyoruz;
sendika sessiz kalýyor, insanlar da iþ-
siz kalmaktan korkuyor ve sessiz ka-
lýyor. Çok baskýya maruz kalýyoruz.
Nedeni; biz öfkelenelim, dayanama-
yalým, haklarýmýzdan vazgeçerek iþ-
ten ayrýlalým diye. Yalan yok bu hale
gelenlerimiz de olmuyor deðil, ama
birbirimizi teselli ediyor, destek olu-
yoruz.

Biz bunlarý yaþarken “Kriz var”
diyoruz ama bir taraftan da yoðun ve
zorunlu mesailer

oluyor. Mesaiye kalmak zorunda bý-
rakýlýyoruz.

Geçenlerde bir kadýn arkadaþýmýz
serviste öfkeden kriz geçirdi. Eþi iþ-
siz, bir çocuðu var ve bütün sorum-
luluk onun omzunda. Ben bile gün-
de nerdeyse sadece 4 saat uyuyabili-
yorum, kim bilir o bu koþullarda
kaç saat uyuyabiliyor ya da dinlene-
biliyor? Ýnsanlar âdeta intihara sü-
rükleniyor! Daha iyi koþullarda ya-
þayalým, mal mülk sahibi olalým
derken, asýl mücadeleden uzaklaþý-
yor, böyle sarý sendikalarýn güdü-
münde ancak var olan haklarýmýzý
korumaya çalýþýyoruz.

ASLA ÇÖZÜMSÜZ 
DEÐÝLÝZ

Aslýnda hiçbir sosyal yaþantýmýz
yok. Böyle zorlu anlar karþýmýza çýk-
týðýnda da daðýlýp gidiyoruz ve bir
bakýyoruz; ömrümüzü çürütmüþüz,
saðlýmýz elden gitmiþ... Ben bundan
sonra bugüne kadar yapamadýðýmý
yapmaya çalýþýyorum. Daha çok sor-

guluyor, okuyor ve bu
düzene karþý mücadele
içinde olmaya çalýþýyo-
rum.

Asla çözümsüz deði-
liz, kendimizi yalnýzlýða
terk etmeden birlik ol-
maya ve sorunlarýmýzý
birbirimizle paylaþma-
ya, konuþmaya, birlik
olmaya çalýþalým.

Mutlaka kazanan
biz olacaðýz...

Metal iiþçisi 
Bir KKadýn  //  BBURSA

Kriz 3 yaþýndaki çocuðu
býrakýp çalýþmak 
zorunda kalmak demek

Kamile KARKUÞ
Dilovasý / Kocaeli

A
ygül, Kocaeli Dilovasý’nda bir plastik fabrikasýnda çalýþýyor.
32 yaþýnda, evli ve 4 çocuðu var; eþi de kendisi gibi iþçi. Üç
çocuðun okula gittiði 6 nüfuslu evlerine ayda yaklaþýk 4
bin 500 lira para girdiðini, kredi borçlarý, geçim harcama-
larý ve çocuklarýn okul giderleri derken yetmediðini, sürek-

li borca girdiklerini anlatýyor: “Bir karttan para çekip diðerine yatýrý-
yoruz, baþka türlü geçinemiyoruz.”

Sadece geçim deðil, çalýþma koþullarý da zorluyor Aygül’ü. 8-4
vardiyasý yüzünden küçük çocuðunu annesine býrakmak zorunda
kalýyor, yine çocuklar yüzünden çok zorlanýyor: “Ýþ çýkýþý anneme gi-
dip çocuðu alýyorum, ev iþlerini yapýp öbür çocuklarýmla ilgileniyo-
rum. Akþam otobüsle tekrar anneme geçiyorum, orada kalýyoruz.
Çocuðum evde olmadýðý için huysuzlanýyor, geç yatýyor ve sabah
tekrar otobüse binip servis duraðýma gidiyorum. Diðer vardiyalarda
da içim rahat etmiyor. Ortaokula giden kýzým küçük kardeþine baký-
yor. Çok yoruluyor, dersine de odaklanamýyor. Bazen pazarlarý da
mesaiye kalýyorum. Mesai de olunca kendime zaten hiç zaman kal-
mýyor. Ama eksik günleri tamamlamak için mesaiye gitmek zorunda
kalýyorum.”

17 yaþýnda çalýþmaya baþlamýþ Aygül, “3 yýl tekstilde çalýþtým, ev-
lenince çalýþmaya bir süre ara verdim. Çocuklarla ilgilendim. Borçlar,
masraflar derken bulaþýkçýlýk, çaycýlýk arada da serviste hosteslik
yaptým. Bir süre 3 ay iþsiz kaldým, sonra da þu an çalýþtýðým fabrika-
ya girdim” diye özetliyor hayatýný. 

Ýþyerinin ilk girdiðinde daha rahat olduðunu, kriz dönemi baþla-
dýðýndan beri iþlerin aðýrlaþtýðýný anlatan Aygül, “Kriz bizim için daha
az markete gitmek, gidince de elinde 3 parça þeyle dönmek, geçim
derdimizin artmasý ve çocuklarýn istediklerini alamamak demek. Kriz
3 yaþýndaki çocuðu býrakýp çalýþmak zorunda kalmak demek. Kriz var
diye patron daha az iþçiye daha çok iþ yaptýrmaya çalýþýyor. Bir ta-
raftan kriz var diyerek bizden bir þeyler kesmenin ve daha çok iþ
yaptýrmanýn peþindeler, diðer taraftan yeni makineler alýyorlar.”

Aygül, krizin sorumlusu olarak devletin baþýndakileri görüyor ve
bir yandan da iþyerinde ses çýkarmanýn daha da zorlaþtýðýný söylü-
yor: “Herkes çalýþmaya mecbur, borcu var, o yüzden çok ses çýkara-
mýyoruz. Mesela hastalanýp izin aldýðým için usta vardiyamý deðiþtir-
di. O hafta çocuðuma söz vermiþtim, karne günü yanýnda olacaktým.
Vardiya deðiþince gidemedim, çocuðum çok üzüldü. Çocuklarýma
hasret kalýyorum, iþyerinde eskisinden daha çok yorulduðum için ev
iþlerini yapmak daha da zor oluyor, çocuklarla ilgilenmek zaman ge-
çirmek de öyle. Kendimi bu yüzden çok yetersiz ve kötü hissediyo-
rum. Çünkü karne günü sadece ben okulda olamadým. Bu beni çok
üzüyor.”

Aygül bu tempoda günde en çok 6 saat uyuyabiliyor; “Bazen 3-4
saatlik uykuyla iþe gittiðim oluyor. Bu böyle devam edemez, bir þey-
ler deðiþmeli. En azýndan benim çocuklarým daha rahat yaþamalý” di-
yerek tamamlýyor sözlerini.

Geçim ilk kez bu kadar zorlaþtý

Mehtap GÖKMEN
Çorum

M
erhaba...
Ben bulduðu iþlerde çalýþan,
iþ bulamayýnca da evde taký
yaparak evin geçimine katký
saðlamaya çalýþan bir emek-

çiyim. Zaten çok zor olan yaþamýmýza
bir de kriz eklenince biz emekçiler silin-
dir gibi eziliyoruz. Asgari ücretin artýrýl-
masýný lütuf gibi gösterenlerin kârý kat
kat artýyor. Asgari ücrete zam yapýp
daha az iþçiye daha çok mesai yaptýra-

rak, kimi zaman da mültecileri ucuz iþ
gücü olarak iþe alarak sömürmeye de-
vam ediyorlar. 

Enflasyonun da yükselmesiyle birlik-
te temel ihtiyaçlarýmýzý bile düzenli þe-
kilde karþýlayamaz olduk. Eskisinden
daha çok çalýþýp eskisinden daha az ihti-
yaçlarýmýzý karþýlayabilir duruma geldik.
Bu sebepten aile içi gerilim ve tartýþma-
lar artýyor, boþanmalara kadar gidiyor
bu gerilimler.

Biz kadýnlar daha çok eziliyoruz. Bir-
lik ve beraberliðe ihtiyaç duyduðumuz
bu günlerde önümüzde 8 Mart Dünya

Emekçi Kadýnlar Günü gibi var. 8 Mart bi-
zim mücadele, dayanýþma ve talepleri-
mizi haykýrma günümüz. Ve ancak biz
mücadele edersek her þey deðiþir. Elimi-
zin uzandýðý her kadýna ulaþarak 8
Mart’ýn önemini ve sensiz 1 eksik olaca-
ðýmýzý anlatalým.

Fabrikada, pazarda, köyde, okulda,
evde nerde olursak olalým hiçbir ayrým
yapmaksýzýn mücadele edelim. Flor-
mar’da, Sibaþ’ta, Gebze’de direnen bü-
tün kadýn iþçilerle dayanýþma günüdür.
Gün el ele verip, krize, þiddete ve eþitsiz-
liðe karþý mücadele günüdür.

Dayanýþma ve mücadeleye
daha çok ihtiyacýmýz var

D
enizli’de bir tekstil firma-
sýnda bir araya gelen 40’a
yakýn tekstil iþçisi kadýn
yaptýklarý buluþma ile
hem kahkaha attý, hem

sohbet etti, hem dertleþti. 
Etkinliðe Aile, Çalýþma ve Sosyal

Hizmetler Ýl Müdürlüðüne baðlý Þid-
det Önleme ve Ýzleme Merkezi Mü-
dürlüðünden Sosyal Hizmet Uzmaný
Halit Karabulut da katýldý. Karabulut,
verdiði bilgilerle kadýn erkek eþitsizli-
ðine dikkat çekti: “Dünya üzerindeki
iþlerin yüzde 66’sý kadýnlar tarafýndan
yapýlýyor. Dünyada özel mülkiyetin yal-
nýzca yüzde 1’i kadýnlara ait. Yoksulluk
sýnýrý altýnda yaþayan yaklaþýk 1.3 mil-
yar insanýn yüzde 70’ini kadýn ve kýz
çocuklarý oluþturuyor. Türkiye’de mil-
letvekillerinin yüzde 17’si kadýn. Bele-
diye baþkanlarýnýn yüzde 1’i kadýn! Er-
keklerde istihdam oraný yüzde 65,6
iken, kadýnlarda yüzde 29,7.” 

Bakanlýðýn hazýrladýðý ‘Bizim Aile-
de Olmaz’ adlý animasyon filmini izle-
yen kadýnlar, Karabulut’la film üzerine
tartýþmalar yürüttüler. 

TUVALET TEMÝZLÝÐÝ
NASIL BÝTTÝ?

Daha sonra yapýlan söyleþiye De-
nizli Ekmek ve Gül’den Mükerrem
Yollu da katýldý. 40’yakýn tekstil iþçisi
kadýnýn bir araya geldiði söyleþide ka-
dýnlar deneyimlerini aktardý. 

Kadýnlarýn hemen hepsi ev içi iþle-
rin tamamýnýn kadýnýn göreviymiþ gibi
görünmesinden þikayet etti. Huriye,
“Her gün eve gidince ne yemek piþire-
ceðim diye düþünüyorum” derken,
Ayþe “Erkekle ayný iþi yapmasýna rað-

men ücret eþitsizliðinden tutun da
‘kriz var’ diye ilk iþten çýkarýlacaklar
arasýnda yine kadýn iþçiler var” diye
yakýndý. Ýþyerinde erkek tuvaletlerini
temizlikçiler temizlerken, kadýn iþçile-
rin birkaç ay öncesine kadar kendi tu-
valatlerini temizlediðini aktardý Hesna.
Ýþçi Temsilcisi Cennet, bu durumun
birkaç ay önce neden deðiþtiðini ise
þöyle anlattý: “Anlaþtýk aramýzda, dilek
þikayet kutularýna yazdýk bu durumu.
Kadýnlar bir araya gelince her sýkýntýyý
çözüyor.”

ÇÝLE NASIL BÝTER? 
Sonra oynadýklarý oyun da dayanýþ-

manýn gücünü anlatýyordu. Bir ip yu-
maðý alarak sormaya baþladýlar; “Paza-
ra, markete giderken mutfak dolabýný
nasýl dolduracaðýný düþünenler kim-
ler?” Bütün kadýnlar el kaldýrdý. El

kaldýranlar ip yumaðýný doladýlar par-
maklarýna. Ýkinci soru; “Bu-
rada çalýþýrken akþama
ne yemek yapacaðýný
düþünenler kim-
ler?” oldu. Yumak
yine dolandý par-
maklara. “Ýþten
eve gidip ev iþi ya-
panlar?” Yine bü-
tün parmaklara do-
landý yumak... Son
soru; “Hayatýnda en az
bir kere þiddete maruz ka-
lanlar?” Tüm parmaklar yumaðýn ipiy-
le doldu... 

Yumak biter sorun bitmez! Kadýn-
lar ellerinde düðüm olan ipleri kestiler
hep birlikte, birbirlerinden aldýklarý
güçle... 

Kriz hayatýmýzýn
tam ortasýnda!

Neslihan KAR 
Küçükçekmece

Ý
þçilerin yoðunlukla yaþadýðý Küçükçekmece’de Emek Parti-
si’nin 8 Mart için baþlatmýþ olduðu iþçi kadýn buluþmalarýn-
dan birini gerçekleþtirdik. 
Mahallede dönem dönem bir araya gelen kadýnlarýz. Buluþ-
maya çaðýrdýðým tekstil iþçisi Olca’nýn morali oldukça bo-

zuktu. Patron bankaya yatýrdýðý 2020 liranýn 200 lirasýný elden
almaya baþlamýþ. Kafasýna göre belirlediði bir miktarý herkes-
ten geri alýyormuþ. Mesela bir çok iþçiye 1800 veren patron, Ol-
ca’ya 1700 lira veriyormuþ. Olca 5 aydýr çalýþmasýna raðmen si-
gorta giriþini yeni yapmýþlar; sürekli kaçak çalýþtýrýlanlar ise ge-
nelde göçmen ve mülteci iþçiler. Gürcistanlý bir kadýn iþçi de
kendisine 1700 lira verilmesine tepki gösterdiði için müdür ta-
rafýndan küfre maruz kalmýþ. 

Ýþverenin gaspýna karþý çýkan iþçiye küfür ediliyor, kapý gös-
teriliyor. Krizin, zamlarýn, yoksulluðun yaþamýnýn her yanýný sa-
ran iþçi için tek çare bu ücrete tamah etmek oluyor. Ýþte bu yüz-
den, tamah etmemenin çare olmadýðýný konuþmak için, üç beþ

demeden kadýn iþçilerle bir araya gelme inadýný sürdürüyo-
ruz. 

Olca’nýn patronu bir de kendisine karþý gelenlere
mazlum ayaðýna yatýp “Sipariþlerim az, benim vere-
bileceðim bu kadar, ben 70 kiþiye maaþ veriyorum
benim etim ne budum ne” diyormuþ. Polo gibi lüks
markalara üretim yapan bir atölye halbuki burasý; it-
halata çalýþýyor. 

Krizin ardýna sýðýnýp mazlum ayaðýna yatanlar bir
tarafta, iki yakasý bir araya gelmeyen asýl mazlumlar

bir tarafta... 

‘‘PPRRÝÝMMÝÝNNÝÝZZÝÝ KKEESSEERRÝÝZZ’’ TTEEHHDDÝÝTTLLEERRÝÝ AARRTTTTII
Ýþten çýkmak isteyen Olca’yý onun yerine iþyerinde toplu bir

tepki verilmesi konusunda ikna etmeye çalýþýyoruz. Sonuçta ko-
þullar her yerde ayný... 

“Çýkman çözüm deðil, þikayet et” diye araya giriyor, dünya-
nýn her yanýna ürünleri daðýlan o çok bilindik markanýn depo iþ-
çisi arkadaþýmýz. Onun da durumu pek farklý sayýlmaz. Kriz döne-
minde iþten atmalarýn olduðunu ve iþçilerin daha yoðun çalýþtý-
rýlmaya baþlandýðýný söylüyor. “Ýnanýlmaz bir yoðunlukla çalýþý-
yoruz, çocuðumu göremiyorum, üç kiþinin yaptýðý iþi þimdi bir ki-
þi yapýyor” diyor ve çocuðuna vakit ayýramamaktan yakýnýyor. 

Bu kadar yoðun çalýþma karþýsýnda asgari ücret alýyor; bu ra-
kam primlerle ancak 2500 liraya kadar çýkabiliyor. Kriz zamaný
özellikle iþverenlerden, ustabaþlarýndan “Priminizden keseriz”
tehdidini daha sýk duyar olmuþlar; “Prim kesilir korkusuyla daha
çok çalýþýyoruz” diyor. 

Ayný markanýn maðazasýnda çalýþan bir iþçi kadýn da iþlerin
yoðunlaþtýðýný, bunun yaný sýra müdürlerin daha az prim vermek
için hedefi özellikle yüksek tuttuðunu söylüyor. Üniversite me-
zunu olmasýna raðmen iþ bulamadýðý için burada çalýþtýðýný be-
lirten genç iþçi, ailesine yeteri kadar yardýmcý olamamasýnýn üz-
düðünü yaþýyor. Yazdan kalma kurutmalýklarla idare etmeye ça-
lýþtýklarýný, sebze meyve almakta zorlandýklarýný anlatýyor... 

Yani iktidar memleketin meydanlarýnda istediði kadar “Aldý-
ðýmýz tedbirlerle hamleleri boþa çýkardýk” desin, hayatýn gerçeði
gün gibi ortada. 

Bir taraftan 8 Mart’ý da konuþuyoruz. Mahallede kadýnlarýn
daha sýk ve daha kalabalýk bir araya gelmesi isteði ifade ediliyor
sýklýkla. Bu buluþmalar, bir araya gelmeler kadýnlara iyi geliyor,
kesin. Bu konuda birbirimize söz veriyoruz ve ilk adýmý 8 Mart’ta
atmayý kararlaþtýrýyoruz. 

Ýþyerinde bir kadýn buluþmasý

Olcay OZAK
Sultangazi / ÝSTANBUL

T
ekstil ve gýda iþkollarýnda çalýþan ka-
dýn iþçilerle ile bir ev ziyaretinde gö-
rüþüyoruz ve görüyoruz ki kadýn iþçi-
lere bir dokun bin ah iþit!
20 yýldan fazladýr tekstilde çalýþan

Hülya: “Çalýþma saatlerimiz çok uzun, hele bir
de fazla mesai yaptýk mý, of of! Ama ücretler
düþük, tabi ki hiçbir þeye yetmiyor... Emeklilik
için yýlým doldu ama yaþ sýnýrý yüzünden 15 yýl
kadar daha çalýþmam gerekiyor.

Bazý arkadaþlarýmýz emeklilikleri dolduðu
için sigortasýz çalýþýp sigortaya ödenecek para-
nýn kendisine elden ödenmesi için anlaþýyor
patronla. Bu durum patronun da iþine geliyor.” 

Asgari ücretle çalýþan Pýnar: “Asgari ücretin
artmasý iyi oldu ama patronlar 2020 TL’yi öde-
mek istemiyor. Maaþlarýný bankadan alan arka-

daþlar 320-400 lirayý patrona elden geri ödü-
yorlar! Kabul etmezsen iþ yok! Arkadaþlarýmýzýn
büyük çoðunluðu eski ücret üzerinden maaþ
alýyor... Maaþlarýn elden ödenmesi ayrýca bir sý-
kýntý, sorduðumuzda teknik bir sorun var halle-
deceðiz diyorlar, ama elden ödemeye devam...
Birlik olmazsak bu haksýzlýklar bitmez biliyo-
rum ama bir araya gelmemiz çok kolay gözük-
müyor.”

Özel bir þirkette asistanlýk yapan Seher:
“Üniversite mezunuyum, asgari ücretin biraz
üzerinde ücret alýyorum. Çalýþma saatleri ise
uzun ve yoðun. Ýþte, ardýndan trafikte çok yoru-
luyoruz baþka birþeye zamanýmýz ve enerjimiz
kalmýyor. Zaten herþey çok pahalý olduðu için
en iyisi iþten eve,  evden iþe!”

Öðrencilik yýllarýndan beri çalýþan Tuð-
ba: “Tekstilde de çalýþtým, þu an gýda sektö-
ründeyim. Çok yoruluyorum, kendime ayý-
racak zamaným kalmýyor. Vardiyalý çalýþtý-
ðým için arkadaþlarýmla görüþemiyorum
zaten. Sanki hep iþteymiþim gibi hissediyo-
rum. Böyle çalýþma temposuna karþýn üc-
retlerimiz yüksek olsa tamam diyeceðim, o
da deðil. Ama iþsiz kalmak da çok kötü. He-
men her yerde koþullar ayný, ücretler her
yerde asgari ücret... Bu durum sadece mü-
cadele edersek deðiþir ve zor olsa da birle-
þebiliriz diye düþünüyorum.”

Mesai uzun ve yorucu, ücretler düþük 
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Makbule KAYA
Yunuseli / Bursa

M
erhaba Ekmek ve Gül
okurlarý;
Ben de birçok kadýn ar-
kadaþým gibi ev emekçi-
siyim. Her yaz kýþlýk kon-

serve, kurutulmuþ sebzeler hazýrlarken,
maalesef bu yaz sebzelerin pahalý olma-
sý nedeniyle kýþlýk hazýrlayamadýk. “Bu
kýþý da kýþlýk sebzelerle geçiririz” diye
düþünürken, gerçek hiç de öyle olmadý.
Kýþlýk meyve sebzeler daha pahalý satýl-
maya baþladý. Krizi bir türlü kabullene-

meyen hükümet, sürekli esnafý, halký
suçluyor. “Dana eti deðil, tavuk eti yiyin
deseler de eve hiç biri giremiyor. Krizin
yükünü de zorluðunu da en çok yaþayan
biz ev kadýnlarýyýz. Pazara gidiyorsun
elinde 100 TL fakat elin nerdeyse boþ
dönüyorsun. Bir bað pýrasa olmuþ 10 li-
ra, kýþýn en çok kullandýðýmýz soðanla
patatesi alamýyoruz, evde ne piþireceði-
mi bilemiyorum, çocuklarýn istekleri
oluyor alamýyorum. Evde ister istemez
ben suçlu oluyorum. Bu nedenle sürek-
li kavga gürültü kopuyor. Biz kadýnlarýn
sorumluluklarý da yükü de aðýrlaþýyor.
Kendimiz için hiçbir þey alamaz, hiçbir

yere çýkamaz hale geldik.
Komþularla toplanýp yeþil gördüðümüz
alanlarda ot toplamaya gidiyoruz. Gitti-
ðimiz yeþil alanlara da bir gün sonra
bakýyoruz bir dozer gelmiþ kazýyor.
Haydaa! O da elimizden gidiyor. Her ta-
raf olmuþ inþaat, insanlarýn alým gücü
yok, fabrikalar kapatýlmýþ, tarým bitiril-
miþ ama hâlâ bina dikiyorlar. Bize “Onu
yemeyin, bunu tüketmeyin” diyenler
krize çözüm üretmek için Tanzim Satýþ
Yerleri açýyor, üretimin olmadýðý alan-
larda bu ne kadar çözüm olur bilemiyo-
rum.
Ben çok okumuþ biri deðilim fakat akýl

var fikir var, çarþý pazar geziyoruz, haya-
tý bire bir yaþýyoruz. Bu kriz hükümetin
uyguladýðý politikalardan kaynaklý bir
krizdir. Ben 65 yaþýndayým, üç memle-
ket gezdim ve hiç böyle sýkýntýlý, bu ka-
dar yoksullaþtýðýmýz günler yaþamadým.
Bir ülkenin fabrikasý, tarýmý bitmiþse o
ülkenin geleceði de kalmamýþtýr diye
düþünüyorum. Benim iki çocuðum var,
onlarý büyüttüm ama torunlarýmýn gele-
ceðini düþünemiyorum bile. 
Bir de önümüzde yerel seçimler var, en
azýndan bu seçimde oy verirken bize
krizi reva görüp kendileri saraylarda ya-
þayanlarý görerek oy verelim. 

Merve KARATAÞ
Serdilan ÝNANÇ

Mersin

Ü
reten kadýnlarýn en uðrak
duraðý olan Mezitli kadýn
üretici pazarýndayýz. Kadýn-
larýn narenciyeden yeþillik-
lere, kahvaltýlýklardan baha-

ratlara, el örgüsünden takýlara kadar pek
çok farklý ürünü kendi emeðiyle üretip
tüketiciyle doðrudan buluþturduðu yer
burasý. Gýda ve el iþi olmak üzere iki bö-
lümden oluþuyor. El emeði ürünlerin ol-
duðu bölüme giriyoruz. Pazarýn eski can-
lýlýðýnýn kalmadýðýný söylüyor üretici ka-
dýnlar. “Neden” diye sormadan onlar ce-
vap veriyorlar: “Kriz”.

Yanýna yaklaþtýðýmýz tezgahýn üzerin-
de çeþit çeþit oyuncaklar ve aksesuar-
lar var. Üretici kadýnlardan Berna sa-
bah akþam demeden kendisi yapýyor
hepsini. “Belki evin bir eksiðini gide-
rebilir ümidiyle çalýþýyor buradaki tüm
kadýnlar” diyor. Kriz konusu açýlýnca
da “Bizim sýkýntýlarýmýz 5 dakikalýk
röportaja sýðmaz!” karþýlýðýný veriyor.
BOÐAZIMIZ DOYMAZKEN
OYUNCAK MI KALDI’

Dükkan açma düþünürken, krizden
sonra bunun hayalini bile kuramadýðý-
ný dile getiren Berna devam ediyor:
“Kadýn üretici pazarý, belediyenin bize
sunduðu bir imkan. Evin eksiðini bir
nebze giderebilmek amacýyla sabah
akþam demeden duruyorum burada
ama bugün siftah bile yapamadým. El
emeði ve saðlýklý oyuncaklarý 5, 10 lira
civarýnda satmama raðmen insanlar
çocuklarýna alamýyor. ‘Boðazýmýzý do-
yuramýyoruz bir de çocuðun oyuncaðý
mý kaldý?’ diyorlar. Haklýlar da.”

Kimsenin lüks þeyler istemediðini
ama temel ihtiyaç olan gýdanýn bile ar-
týk lüks haline geldiðini, krizin zaten
zor olan koþullarý daha da kötüleþtirdi-
ðini ve aile içindeki huzuru bile silip
süpürdüðünü anlatan Berna, iktidarýn
halka insanca yaþamayý çok görüldü-
ðünden dert yanýyor. Yine de dimdik
ayaktayýz diyor ve ekliyor: “Ekmeðini
taþtan çýkarmaya çalýþan belki de 200
kadýn sayabilirim size. Niye? Çocukla-
rýmýza daha iyi bir yaþam daha iyi bir
gelecek sunabilmek için.” 

Söz yerel seçimlere geliyor. Berna
“Her seçimden önce bize ne istediði-
miz soruluyor seçimden sonra ise
unutuluyoruz. Bunlardan býktýk. Yap-
malarý gereken þeyi de yaptýklarýnda
hayýr yapmýþ gibi reklam ediyorlar. Þu
yaþýma kadar geldim daha hiçbir hü-
kümetin üreticilerden yana olduðunu
görmedim” diyor.

‘SEÇÝMDEN DEÐÝL 
HALKTAN UMUTLUYUM’

Bir baþka tezgaha doðru ilerliyoruz.
Emekli olan ve çeþitli örgüler yapýp
satan Gülten de daha siftah yapmamýþ
ve çok dolu:

“Çocuk okutmuyor ve ev kirasý ver-
miyorum ama eðer bunlar da olsaydý
vay halime!” diye baþlýyor sözlerine.
“Elimize geçen para ancak gýda ve
saðlýk gibi acil ihtiyaçlara yetiyor. Ne
insanlar alabiliyor ne de biz kazan-
abiliyoruz. Psikolojimiz bozuldu bozu-
lacak.”

Sabah akþam haberlerde yer alan
yerel seçimlerden de bir umudu yok
Gülten’in. Devam ediyor: “Kriz mi
çýktý? O zaman halkýn üstüne yýkalým
diyorlar ve yapýyorlar. Halk da susuyor,
konuþsa sesi kesiliyor. Yine de umut-
luyum ama seçimden deðil halktan

umutluyum.” diye bitiriyor sözlerini. 
KRÝZÝN CEREMESÝNÝ 
NÝYE BÝZ ÇEKÝYORUZ?

Türlü türlü reçellerin, sebzelerin bu-
lunduðu bir tezgah ilgimizi çekiyor. Ay-
sel müþterisiyle ilgilenirken biz de ren-
garenk reçelleri inceliyoruz, sesleniyor
aniden: “Þimdi konuþabiliriz.” Krizin
tezgahýna nasýl yansýdýðýný soruyoruz, ce-
vaplýyor: “Ýnsanlar bir kilo alacaðý þeyin
fiyatýný duyunca yarým kiloya indiriyor.
Ardý ardýna gelen zamlar iki tarafý da zor
duruma sokuyor. Ürünü satabilmek ve
insanlarýn alabilmesini saðlamak için bi-
raz fiyatý indireyim desem bu kez de ka-
zancým olmuyor.” 

Krizin her alanda kendisini gösterdi-
ðini, eþinin inþaat ustasý olduðunu ve 4
aydýr iþ olmadýðý için çalýþamadýðýný söy-
leyen Aysel, “Art arda gelen zamlar, fahiþ
fiyatlardan býktýk. Krizden yararlanmaya
çalýþan fýrsatçýlar da var ama krizin asýl
sebebi onlar deðil. Kriz bu sistemin ka-
nýnda var. Bir de baþýmýza tanzim satýþ
noktalarý diye bir þey çýktý. Baktýlar eko-
nomi düzeltilemiyor seçime kadar halký
idare edebilmek için böyle bir þey geliþ-
tirdiler. Geçici çözüm bile deðil bu” diye
konuþuyor.

Seçimlerle ilgili “Partilerle düzelecek
durumda deðiliz. Çoðu aday sanki se-
çimden sonra bir mucize olacak da her
þey  düzelecek gibi davranýyor ama artýk
halkýn buna kandýðýný düþünmüyo-
rum.Ýnsanlarýn durup düþünmesi lazým
‘Bu kriz niye çýktý, biz niye ceremesini
çekiyoruz’ diye. Tanzimlerle, seçimlerle
düzeleceðini beklersek daha çok bekle-
riz.” Diyor ve ekliyor: “Artýk geleceðe gü-
venle bakmak istiyorum. Bir mucize ol-
sun da þu kriz ortadan kalksýn. Gençle-
rin önü açýlsýn. Barýþ ve huzur istiyorum,
insanlar ötekileþtirilmesin istiyorum.”

Kriz bu sistemin kanýnda var

Pazara deðil, ot toplamaya gidiyoruz

Nuray ÖZTÜRK
Ýzmir

B
ornova’da bulunan Ege Üniver-
sitesinin akademik personelle
birlikte nüfusu yaklaþýk 75 bin.
Birçok ilçenin nüfusundan fazla
bu sayý. Ýlçede en çok kadýn iþ-

çinin çalýþtýðý yer de Ege Üniversitesi. Ege
Üniversitesinde çalýþan ve KHK’ler nede-
niyle iþsiz kalan kadýnlarla krizi ve 8 Mart
taleplerini konuþtuk. 

KHK ile iþinden olan Fadime, diðer
arkadaþlarý gibi iþe dönmeyi bekli-
yor. “Kiracýyým, oðlum iþsiz, ben
iþsizim... Annem, kardeþlerim
olmasa yaþayamam. Artýk pazara
gitmiyorum. Patlýcan yemeði pi-
þireceksem örneðin iki üç tane
alýyorum. Rahmetli babam gaz
kuyruðuna girerdi, þimdi biz
sebze kuyruðuna giriyoruz. Yine
de yüzümüzden gülümsemeyi eksik
etmiyoruz” diyor. 

TASARRUF TEDBÝRÝ 
DÝYE MOBBÝNG 

Çocuk yaþta tekstilde çalýþmaya baþla-
yan Zülfiye anne olunca çalýþmaya ara ver-
miþ. Çocuklar biraz büyüyünce üniversite-
de taþeron temizlik iþçisi olarak yeniden
iþe baþlamýþ. KHK ile iþten atýlmýþ ama
davayý kazanarak iþe göre dönebilmiþ.
“Krizin bize yansýmasý çok aðýr oldu. Ýþe
geri dönmeme raðmen alacaðýmý az az alý-
yorum” diyen Zülfiye, þöyle devam ediyor:

“Benim çocuðum
çok yemek seçiyor,
en çok yediði patates.

‘Anne yine patates mi
yok’ deyince çok zoru-

ma gidiyor. Ablam çiftçi-
lik yapýyor; ortakçýydý, baþ-

kalarýnýn tarlalarýný ekiyordu.
Þimdi ekecek durumda deðiller, mazot pa-
halý, gübre pahalý, eskiden 50 liraya aldýðý
þimdi 100-150 lira olmuþ. Ýþyerinde de ya-
þýyoruz krizi. Önceden depodan istediði-
miz malzemeyi alýyorduk. Þimdi yazýlý isti-
yoruz. Sanki evimize istiyormuþuz gibi...
Tasarruf tedbiri diye mobbing görüyoruz.” 

NE SOÐANI KIZIM, ALTIN 
ÝSTESEN DAHA ÝYÝ!

Didem annesi ve oðluyla birlikte yaþa-

yan bir iþçi. “Bir gün markete gittim gel-
dim, soðan almayý unutmuþum. Dedim
komþudan isteyeceðim, annem ‘Sen deli
misin altýn istesen daha iyi, soðan kaç para
olmuþ sen farkýnda mýsýn?’ dedi. 82 yaþýn-
daki kadýn bunu söylüyor...” diye anlatan
Didem, herkesin çok öfkeli olduðunu, ama
baský ve terör söylemlerinin halký sindirdi-
ðini belirtiyor. Didem’e göre “Marttan
sonra ortalýk karýþacak.” 

EV KADINI DEÐÝL, ÝÞ 
KADINI OLMAK ÝSTÝYORUZ

Nursevim, eþinin banka hesabý yüzün-
den iþsiz kalmasýndan sonra, güvenlik so-
ruþturmasý nedeniyle iþsiz býrakýldý. Ýnan-
dýðý, oy verdiði kesimlerin kendilerini hain
ilan etmesi onda bir kýrýlma yarattý ancak
asýl deðiþimi direniþte yaþadý. 8 Mart’la il-

gili yanýtý da oldukça net: “Ev kadýný de-
ðil, iþ kadýný olmak istiyoruz. Yetti artýk!
Her zulme ‘hayýr’ demek için orda olaca-
ðým. Direnen bir kadýn olarak alanlarda
olacaðým.”

KADIN CÝNAYETLERÝNÝN 
SON BULMASI ÝÇÝN

Tepecik Hastanesinin eski çalýþanlarýn-
dan olan Zeynep de krizin günlük hayatýna
etkilerini “Ara sýra eþim ve çocuklarýmla
dýþarýda yemeðe çýkardýk. Þimdi onu yapa-
mýyoruz. Pazara, markete gitmiyoruz. Ya-
zýn hazýrladýklarýmýzý yiyoruz. Bitince ne
olacak belli deðil” diye anlatýyor. Zeynep,
kadýn cinayetlerine dikkat çekiyor; “Her
yerde öldürülüyoruz, sömürülüyoruz. 8
Mart’ta kadýn cinayetlerinin son bulmasý
için çýkacaðýz.”

ÝÞÝMÝ, ÖZGÜRLÜÐÜMÜ, 
ÖZGÜVENÝMÝ 
GERÝ ÝSTÝYORUM!

Gülizar’ýn eþi emekli, ancak emekli
maaþýyla geçinmenin zor olduðunu söy-
lüyor. 8 Mart’ta sokaða çýkma sebepleri-
ni þöyle sýralýyor: “Sömürülmeden, þid-
det görmeden, ötekileþtirilmeden, gele-
ceðe daha huzurlu, saðlýklý ve güvenle
bakmak için 8 Mart’ta alana çýkacaðým.
Ýþimi geri istiyorum, özgürlüðümü geri
istiyorum, özgüvenimi geri istiyorum.
Ýnsanlara artýk kendimi açýklamak is-
temiyorum. ‘Ben buradayým, varým, di-
rene direne kazandým’ demek için çýka-
caðým.”

EGE ÜNÝVERSÝTESÝNDEN KADINLAR: 

Krize, sömürüye karþý 8 Mart’ta varýz

Aycan ÇÝLOÐLAN
Antep 

G
aziantep’in emekçi semtlerinden Düztepe
bölgesinde kimi ev emekçisi, kimi temizlik
iþçisi, kimi küçük esnaf olan kadýnlarý zi-
yaret ediyoruz. Krizden þiddete kadýna
dair hemen her konudan sohbet ediyo-

ruz. Tabii ki sadece sorunlarý konuþmakla kalmýyor
sohbetler; çözüm önerilerini de tartýþýyoruz. 8
Mart’ý ve 8 Mart’ýn nasýl kazanýldýðýný da... 

Çiðdem atanamamýþ bir öðretmen. Özel sektör-
de asgari ücrete razý olmuþ durumda. “Ben öðret-
men olabilmek için yeri geldi mum ýþýðýnda ders ça-
lýþarak okulumu tamamladým. Benim bunca yýllýk
emeðim var ve karþýlýðýný almak istiyorum” diyor.
Eþi bir petrol istasyonunda çalýþan Çiðdem, bu dö-
nemde fabrika iþçiliðini daha garanti görüyor.
“Daha çok yan yana gelmeliyiz. Yoksa her türlü þid-
det, baský dozunu daha da artýrarak devam ede-
cek” diyor. 

BBÖÖYYLLEE GGÝÝTTMMEEZZ AAMMAA ÇÇÖÖZZÜÜMM NNEE??
Nazlý ve Özlem ise “ev bütçesine katký saðla-

mak” için ev temizliðine gidiyor. En çok pazar fiyat-
larý etkilemiþ ikisini de. “Ýki kilo bir þey almaya kor-
kuyoruz. Bu böyle gitmez. Ama çözüm ne? Acaba
hiç kimse pazara gitmese fiyatlar iner mi” diye so-
ruyorlar. Döndü teyze “Umut var” diyor, “Ama ön-
ce emekçi kesimin birleþmesi lazým, en çok da ka-
dýnlarýn... Çünkü insanlarýn yatak odalarýna kadar

girdiler, makarnaya bulgura þükretmeyi öðrettiler
insanlara... Bundan kurtulmanýn tek çözümü birlik-
telik.” 

SSOORRUUNNLLAARR GGÝÝBBÝÝ ÇÇÖÖZZÜÜMM DDEE OORRTTAAKK
Hepimizin gündeminde kriz, eve giren poþet sa-

yýsýnýn yarýya inmesi, elektrik su faturalarýnýn yük-
sek olmasý var. Antep’te sözde suyu yüzde 27 indi-
rimli kullanýyoruz ama bu indirim ne hikmetse yan-

sýmýyor faturalarýmýza. Ekonomik krizin yanýnda
omuzlarýmýza yüklenen koca, kardeþ, aile ve top-
lum baskýlarý da fazlasýyla yoruyor bizi. Ya sindirili-
yoruz ya da öldürülüyoruz. 

Mahallede baþka bir evde yan yana geldiðimiz
Özlem, Fatma ve Meral isimli kadýnlar þöyle tarif
ediyorlar durumu; “Erkekleri yücelten bir anlayýþla
karþý karþýyayýz. Önce biz kadýnlar daha çok yan ya-
na gelerek birbirimizden güç almalýyýz. Çünkü ka-
dýn olarak yaþadýðýmýz sorunlarýmýz da ortak çözü-
mümüz de ortak. Kadýnlarýn gücü her türlü baskýyý
ezilmiþliði yenecektir.” 

Fidan ise “Dýþarý çýkarken acaba demek istemi-
yorum” diyor ve ekliyor; “Çünkü her an baþýma bir
þey gelme ihtimalinin tedirginliði içindeyim. Bu sa-
dece benim kaygým deðil bütün kadýnlarýn kaygýsý.”

Sohbetler ev iþlerinden çocuk ve yaþlý bakýmý-
na, ekonomik krizden yerel seçimlere birçok alan-
da sürüp gidiyor. Ama hep gelip ayný yerde dü-
ðümleniyor; Kadýnlarýn birlik olmaktan baþka þan-
sý yok. 

‘Umut var, daha çok yan yana gelmeliyiz’ 
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Dr. Sanem BÝLGÝLÝ

D
ünya Saðlýk Örgütü dünya-
da her 6 ölümden 1’inin
nedeninin kanser olduðunu
açýklýyor. Türkiye’de ise her
8 ölümden 1’inin nedeni

(yüzde 13) kanser. Ancak bölgeden böl-
geye büyük farklar var. Örneðin Tekir-
dað, Kýrklareli ve Edirne’de yaklaþýk her
4 ölümden, Kocaeli Dilovasý bölgesinde
her 3 ölümden, Antalya’da ise her 10
ölümden biri kanser nedeniyle. 

Peki, kanserden ölümlerin artmasýna
sebep ne? Yediðimiz yemek, içtiðimiz
su, soluduðumuz hava! Aslýnda yedikle-
rimiz, içtiklerimiz kendiliðinden hasta
etmiyor bizi. Ýçlerindeki pestisitler, aðýr
metaller ve polisiklik aromatik hidrokar-
bon (PAH) kalýntýlarý sorun. 

LÖSEMÝDEN DEPRESYONA
Pestisit, zararlý organizmalarý engelle-

mek ya da zararlarýný azaltmak için kul-
lanýlan kimyasal madde, virüs ya da bak-
teri gibi biyolojik ajanlara verilen isimdir.
Türkiye’de 2015 itibariyle tarýmda izinli
olarak 335 civarýnda pestisit kullanýlýyor.  

Pestisitler yalnýzca bitkisel ürünlerde
deðil, yemler aracýlýðýyla hayvansal gýda-
lara da geçiyor. Sütteki pestisit kalýntýlarý
da peynir, yoðurt, tereyaðýnda devam
ediyor. Topraða ve tohuma geçen pestisit
kalýntýlarý, ürünlerin sadece tadýný deðil
saðlýðýmýzý da bozuyor. Beyinsel faaliyet-
lerin bozulmasýna neden olarak Alzhei-
mer ve Parkinson gibi hastalýklara, hami-
lelik süresinin kýsalmasýna, yeni doðan
bebeðin nörolojik reflekslerinin baský-
lanmasýna, hiperaktivite bozukluklarýna
yol açabiliyor. 

Kýsýrlýk, lösemi, baðýþýklýk sistemi
problemleri ve özellikle karaciðer kanse-
ri baþta olmak üzere kanser oluþumunda
büyük risk yaratýyor. Akut eklem roma-

tizmasý, kollajen doku hastalýðý, glome-
rülonefrit, lösemi, kas zayýflýðý, depres-
yon, konsantrasyon bozukluðu, görme ve
his bozukluðu yaptýðý biliniyor. Pestisit-
lerin meme kanseri için risk faktörü ol-
duðu da düþünülüyor. 

Son çalýþmalara göre elma, þeftali ve
çilek meyve yapýlarý nedeniyle en çok
pestisit kalýntýsýný bulunduran meyve-
lerin baþýnda geliyor.

RAHÝM TÜMÖRÜNDEN 
GENETÝK BOZUKLUKLARA

Tarýmda böcek, mantar, zararlý ot
yok etmek için kullanýlan kimyasallar,
arsenik, civa, kurþun gibi aðýr metal-
ler, insanlar ve hayvanlar üzerinde de-
netlenemeyen aðýr sonuçlar yaratýyor.
Kullanýlan bu kimyasal sentetiklerin
ve endokrin bozucu bileþenlerin doða-
ya yayýlýmý 400 milyon tona ulaþtý. En-
dokrin bozucular kadýnlarda er-
ken/geç ergenliðe, polikistik over
sendromuna, doðurganlýðýn azalmasý-
na, kýsýrlýða, endometriozise, erken
over yetmezliðine, rahim tümörlerine,
genetik DNA bozukluklarýna, gebelik
komplikasyonlarýna, meme tümörleri
ve endometriyal tümörlere neden olu-
yor. Üstelik bu kimyasallar anne kar-
nýnda plasenta yoluyla anneden bebe-
ðe taþýnýyor.  

Kaynak: Environmental Working
Group BPA Rehberi

Gülsen SAYHAN
Esenyurt / Ýstanbul

Ö
zbekistanlý Sonya Saidova, 8 aydýr
Türkiye’de yaþýyor. Annesini çok kü-
çük yaþta kaybetmiþ, pilot olan babasý
ise iþ bulamadýðý için Amerika’ya göç
etmiþ. Ailenin en küçük çocuðu olan

Sonya, üniversite mezunu. 35 yaþýnda bir kadýn
ama Özbekistan’da 15 yaþýnda bir oðlu var. 

Onunla çalýþtýðý atölyede, iþten güçten fýrsat
bulduðu kadarýyla konuþabiliyoruz. Kýsa sürede
Türkçesini epey ilerletmiþ, bazen zorlansa da ken-
disini çok iyi ifade ediyor. Ülkesinde iþ olmadýðýný
söyleyen Sonya, “Ne iþ olsa yaparým diyerek bura-
ya geldim. Önce evlere temizliðe gittim, çocuk
baktým. Þimdi de bu tekstil atölyesinde günlük 65
liraya çalýþýyorum” diye anlatýyor. Çok az ücret al-
dýðýný söyleyen Sonya, “Patronlar yabancýlarýn iþe
çok ihtiyacý olduklarýný bildikleri için ‘Nasýl olsa
mecbur’ diyerek bizi Türk iþçilerden ayrý tutuyor-
lar. Ama ayný iþi yapýyoruz” diyor. 

Çocuðunu býrakýp gelmenin çok aðýr geldiðini
ama baþka þansý olmadýðýný söylüyor Sonya: “Ben
ister miydim ülkemi, çocuðumu býrakmak? Oðlu-
mu çok özlüyorum. Her ay düzenli para gönder-
mek için hafta sonlarý evlere temizliðe gidiyorum.
Çalýþmak zoruma gitmiyor, ama Türkler bize ‘kö-
tü kadýn’ gözüyle bakýyor. En çok da kadýnlarýn
böyle düþünmesi beni çok üzüyor.”

Özbekistan’da kadýnlara çok baský olduðunu,
Türkiye’ye gelenlerin çoðunun boþanmýþ kadýnlar
olduðunu anlatan Sonya, “Kadýnlar kocalarýný elle-
rinden alacaðýmýzý sanýyor, erkekler de gönül eð-
lencesi olarak görüyor. Bazen düþünüyorum aslýn-
da Türk veya Özbek fark etmiyor, kadýnlara bakýþ
açýsý hep böyle” diye konuþuyor. Özbekistanlý er-
keklerin de ailelerine bakabilmek için buraya ça-
lýþmaya geldiðini belirten Sonya, “Ben de aileme
bakmak için geldim, sorun benim kadýn olmam
mý?” diye soruyor. 

Merak ediyorum, Sonya’nýn 8 Mart’tan haberi
var mý? Gözlerinin içiyle gülümseyerek yanýt veri-
yor: “Tabii ki biliyorum.” Özbekistan’da 8 Mart’ta
bir bayram havasý olduðunu, çiçekler alýndýðýný,
salonlarda eðlenceler düzenlendiðini anlatýyor.
Kapalý yerlerde miting benzeri buluþmalar ger-
çekleþtiðini ancak iktidarýn baskýsý nedeniyle bun-
larýn kalabalýk olmadýðýný ekliyor. Sonrasýnda þöyle
bir diyalog geçiyor aramýzda:

- Bizim ülkemizde büyüðümüz nasýl isterse öy-
le olur.

BBüüyyüüððüünnüüzz kkiimm??
- Baþbakanýmýz, ülkede her þeyin kararýný o ve-

rir.
PPeekkii,, mmeemmnnuunn mmuussuunnuuzz bbüüyyüüððüünnüüzzddeenn??
- Tabii ki deðiliz. Vatandaþýn hiçbir söz hakký

yok. Ýþ yok, para yok. Baþka ülkelere göç ediyoruz
iþte. 

Ne kadar benzer ülkeler olduðumuzu düþünü-
yorum Sonya konuþtukça... Tek hayali Amerika’da
olan babasýnýn yanýna gitmek, oðluyla birlikte. Bir
arada daha güçlü olacaklarýný düþünüyor. Sonya’nýn
geleceðe yine de umutla baktýðýný görmek beni de
umutlandýrýyor. 

Tencerede ne kaynadýðýna dikkat!

ARSENÝK HER YERDE
Varlýðýný sürdürebilmesinin tartýþmasýz tek aracý olan temiz suya ulaþmak her insa-

nýn hakkýdýr. Ama tarýmda kullanýlan bazý kimyasal maddeler, çeþitli sanayi kollarýnýn
atýklarý sulara ve gýdalara arsenik bulaþmasýna yol açýyor. Bu sularla üretilen gýda mad-
delerine de arsenik geçiyor. Yapýlan araþtýrmalar gýda maddeleriyle alýnan arseniðin bü-
yük kýsmýnýn et, balýk ve tavuktan kaynaklandýðýný gösteriyor. Avrupa Birliði Gýda Güven-
liði Otoritesi Kurumu (EFSA), pirinç, karalahana ve marul gibi bazý gýda ürünlerinin bün-
yelerinde arsenik biriktirmeye daha eðilimli olduðunu açýklýyor. 

SAÐLIKLI BESÝNLERE
ULAÞMAK 
HEPÝMÝZÝN HAKKI 

Hayatýmýzý tehdit eden ve kalýtým yoluyla
çocuklarýmýza aktarýlabilecek zararlý etkileri olan
bu ajanlardan tümüyle korunmak imkansýz. Çün-
kü meyve, sebze yemekten, su içmekten, nefes
almaktan vazgeçemeyiz. Peki, ne yapacaðýz? 

Örneðin “pestisitleri uzaklaþtýrmak için gýda-
larý yemeden önce iyice yýkayýn” bir öneri. Kay-
naðýný bildiðiniz ürünler kullanmanýz, düzenli fi-
ziksel aktivite de etkilerin azalmasý bakýmýndan
deðerli. Tüm bunlar önemliyse de çözüm deðil...

Zor olan ama çözümü mümkün kýlan en
önemli þey, saðlýklý besinlere ulaþmayý talep et-
mek! Ülkemizde son 10 yýlda uygulanan politika-
lar yüzünden küçük üreticiler yok oldu, tarým
arazilerimizin yüzde 17’sinde üretimden vazge-
çildi, tarým þirketleþti ve kimyasal kullanýmý arttý.
Küçük üreticilerin desteklenmesini talep etmek,
tarým alanlarýna sahip çýkmak, yerel yönetimle-
rin, Saðlýk ve Tarým Bakanlýklarýnýn denetimi düz-
gün ve düzenli yapmasýný talep etmek, sonuçla-
rýn þeffaf bir biçimde halkýn bilgisine sunulmasý-
ný istemek sadece bizim saðlýðýmýz için deðil, ge-
lecek nesillerin saðlýðý için de olmazsa olmaz!

BPA kýsaltmasýyla bilinen bisfenol A
özellikle çocuklarýn beslenmesinde kullaný-
lan plastik biberon, besin hazýrlama ve
saklamada kullanýlan araç ve gereçler ile
besine geçerek vücuda alýnýyor. BPA sen-
tetik bir östrojen. Küçük miktarlarda bile
hormon sistemini bozabiliyor. Kýsýrlýk, me-
me kanseri, üreme organý kanserleri, obe-
zite, diyabet, erken ergenlik, çocuklarda
davranýþsal deðiþiklikler gibi çeþitli sorun-
larla iliþkili olduðu düþünülüyor. Besin
saklama kaplarýnýn cam olmasý bu nedenle
çok önemli. Altýnda “PC” (polikarbonat)
iþareti olan veya geri dönüþüm numarasý 7

olan biberonlarý ve kap kacaðý kullanma-
yýn. 7 numaralý plastiklerin hepsi polikar-
bonat deðil, ama diðer kategorilere girme-
yen her þey burada toplandýðý için böyle bir
olasýlýk var.

Yiyecek-içecekleri mikrodalga fýrýnda
ýsýtacaksanýz plastik kaplar kullanmayýn.
BPA salýmý ýsýyla birlikte artýyor.

Bu kolay kolay akla gelen bir þey deðil,
ama kasa fiþlerinin birçoðu BPA’yla kaplý.
Mümkünse fiþ almayýn. Çocuklarýnýzý alýþ-
veriþte oyalamak için ellerine kasa fiþleri-
ni vermeyin. Kasa fiþlerini elledikten sonra
ellerinizi yýkayýn.

KASA FÝÞLERÝNE DOKUNMAYIN!

Kanserden ölümler neden
artýyor? Ýçtiðimiz sudaki,
yediðimiz yemekteki,
soluduðumuz havadaki
pestisitler, aðýr metaller...
Korunmak için çeþitli 
yöntemler uygulanýyor ama
aslýnda çözümü mümkün
kýlacak tek þey, saðlýklý
besinlere ulaþmayý 
talep etmek!

Özgür olmak istiyorlarBURADA YA DA ÖZBEKÝSTAN’DA
BÝRBÝRÝMÝZE 
SAHÝP ÇIKMALIYIZ 

GGÜÜLLBBAAHHAARR da ayný tekstil atölyesinde çalýþan Özbek
bir kadýn. O da eþinden ayrý. Umudunu sýrtlayýp Türki-
ye’ye çalýþmaya gelmiþ olan binlerce göçmen kadýndan
biri. Altý aydýr burada,  daha önce Sonya gibi þansýný
Rusya’da denemiþ ama olmamýþ. Dört göçmen kadýnla
bir olup ev tutmuþlar. Hem birbirlerine destek oluyor-
lar, hem de çalýþýp ailelerine para gönderiyorlar. 

Onun da ardýnda býraktýðý 12 yaþýnda bir kýzý
var. Türkiye’yi nasýl bulduðunu sorunca çekine-
rek cevap veriyor: “Türkler bize biraz kötü davra-
nýyor. Ama hepsi deðil...” Ne kadar süre burada
kalma planý yaptýðý sorusunu ise “Bin dolar yapýp
hemen ülkeme döneceðim” diye yanýtlýyor. 

O da Özbekistan’da kadýn olmanýn çok zor olduðu-
nu belirterek, “Buraya geldik çalýþmak için ama bura-
da da baský görüyoruz. Bizi hor görüyorlar. Özellikle
de boþanmýþ olduðumuz için. Oysa ki bütün kadýnla-
rýn birbirlerine sahip çýkmasý lazým. Burada da erkek-
ler benim ülkemdeki gibi kadýnlarý kendilerinde aþa-
ðýda görüyorlar” diyor. 

Adile DOÐAN
Esenyalý / Ýstanbul

HHEERR 8 Mart yaklaþtýðýnda karamsarlýk da-
ðýlýr, kadýnlar yapacaklarý etkinliklerin, eylem-
lerin etrafýnda kenetlenir, geceli gündüzlü ça-
lýþýr. Esenyalý Kadýn Dayanýþma Derneði olarak
biz de benzer, yoðun bir çalýþma içerisindeyiz.
Büyüklü küçüklü gruplar halinde iþçi kadýnlar-
la bir araya geliyoruz. Hem kendi yerelimizde
8 Mart’ta nasýl bir eylem ya da etkinlik ya-
pacaðýmýzý hem de giderek aðýrlaþan yaþam
ve çalýþma koþullarýný, taleplerimizi nasýl dile
getireceðimizi konuþuyoruz. 

Ýþçi kadýnlarla gerçekleþtirdiðimiz buluþ-
malarda dile getirilen öncelikli sorunlar ara-
sýnda asgari ücretin yetersizliði, güvencesiz
çalýþma koþullarý yer alýyor. Ayrýca kriz baha-
nesi ile fabrikalarda ve iþyerlerinde her türlü
baskýnýn giderek arttýðýný, ayný zamanda ar-
tan taciz olaylarýný aktarýyorlar. Krizin etkileri
kendini hisettirmeye baþladýðýndan bu yana
fabrikalarda taciz artarken iþçilerin buna kar-
þý ses çýkarmasý da zor bir hale geldi. Ancak
kadýnlar da düne göre iþyerinde ve sokakta
maruz kaldýklarý taciz ve þiddete karþý daha
duyarlý, daha hýzla yan yana gelebiliyorlar. 

HHEEPP ÇÇAALLIIÞÞ,, HHEEPP ÇÇAALLIIÞÞ
8 Mart etkinliðimize çaðrý yapmak için so-

kak sokak gezip, yüzyüze gelip, kapý aralarýn-
da dertleþtiðimiz kadýnlar var. Her yanýndan
yoksulluk, yoksunluk akan evlerde yaþayan
kadýnlar... Etkinliðimize davet ediyoruz; biri
mesela “Gelemem” diyor, “Cumartesi günleri

de çalýþýyorum akþam ona kadar. Tekstilde
zorunlu mesailere kalmazsak iþten çýkartýyor-
lar. Kriz var, baþka iþ bulamam.” Çalýþtýðý fab-
rikadan kriz bahanesiyle çýkartýlan 30 kiþi
içinde yer alan bir kadýn, iki çocuðundan biri-
ni Samsun’a ailesinin yanýna gönderdiðini, iþ
bulamazsa yeniden göç edeceðini anlatýyor. 

Hemen her kapýda þiddeti konuþuyoruz.
Kadýnlar hayatlarýný kolay kolay paylaþmý-
yorlar ama dayanýþmadan söz ettiðimiz za-
man “Ben de þiddete uðruyorum” diyebili-
yorlar. Karþýlaþtýðýmýz kadýnlardan biri “Beni
ve ikizlerimi kan revan içinde býraktý kocam”
diyor. Eþinin þiddetine gerekçe bulmaya çalý-
þýyor bir yandan “Çok yoðun çalýþýp az kaza-
nýnca eþimin piskolojisi bozuldu” diyerek.
Cam fabrikasýnda çalýþan bir iþçi kadýn yaþa-
dýklarýný aðlayarak anlatýyor. Küçük çocuðu-
na bakamayýnca yurda vermiþ. Evde bir de
yaþlý ve hasta akrabasýna bakýyor. Aldýðý ma-
aþýn yarýsý bitmeyen borçlara gidiyor. “Si-
gortam var diye belediyeden yardým alamý-
yorum” diye isyan ediyor. 

FFÝÝLLMM SSAAHHNNEESSÝÝ DDEEÐÐÝÝLL GGEERRÇÇEEKK!!
Emekçilerin yoðun yaþadýðý 300 hanelik

bir bölge var mahallemizde. Kentsel dönü-
þüm kapsamýna yeni giren gecekondu ya da
iki üç katlý evlerin olduðu bir alan burasý.
Bir süre önce fabrika ve tersane iþçilerinin
yoðun yaþadýðý bir yerdi. Çoðu ev sahibi
olan iþçilerdi bunlar. Kentsel dönüþüm ger-
çekleþene kadar evlerini mültecilere ya da
þiddete uðramýþ, baþýndan bin türlü bela
geçmiþ kadýnlara kiraya vermiþler. 

Dernekten 10 kadýnla bir akþam bu mahal-
lede çalýþma yaparken karþýlaþtýðýmýz bir tab-
lo bu. Ýnanýlmaz kötü olan bu evlerde çok
kalabalýk ve bin türlü yoksunlukla yaþýyor-
lar. Neredeyse günlük ekmek bulamýyorlar.
Çocuklarýn üstünde baþýnda hiçbir þey yok.
Þiddet görmüþ, çocuk yaþta istismara uðra-
mýþ, sýðýnma evinde kalmýþ, çocuklarý elin-
den alýnmýþ, hayatlarý darma duman kadýn-
lar, birleþip tuttuklarý bu evlerde yaþýyor.
Bir evde 10 yaþýnda bir çocuk varsa diðer
çocuklar ona emanet ediliyor, çünkü anne-
lerinin gece iþe gitmesi gerekiyor. Çoðun-
lukla alkollü eðlence mekanlarýnda çalýþý-
yorlar, fuhuþa sürüklenenler de var. “Eli-
mizden tutan olmadý, devlet desen zaten en
çok devletin kurumlarý tarafýndan aþaðýla-
nýyoruz” diyorlar. 

Yoksulun deðil zenginin elinden tutan,
yardýma muhtaç hale getirip her türlü dayat-
maya boyun eðdiren bir devlet istemiyoruz.
Çok þey deðil istediðimiz; insanca yaþamak,
insanca çalýþmak... Ama bilmeliyiz ki verme-
yecekler, alacaðýz!

Çok þey deðil insanca yaþamak istiyoruz
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Müslime KARABATAK

S
avaþýn daha da kötüleþtirdiði ya-
þam koþullarý ve iþçi, köylü, as-
kerler üzerindeki baský, Rus Çar-
lýðý’nda huzursuzluðu iyice artýr-
mýþtý. Grevlere katýlan binlerce

iþçi, 8 saatlik iþ günü, ücretlerin yükseltil-
mesi, çalýþma koþullarýnýn iyileþtirilmesi
taleplerinin yanýna politik talepleri de ek-
lemiþti. Tabii ki bu sadece kötü koþullarýn
kendiliðinden getirdiði bir durum deðil-
di; asýl olarak iþçilerin ve halkýn bilinçlen-
dirilmesinin ve örgütlenmesinin bir so-
nucuydu. 

8 Mart 1917’de Dünya Emekçi Kadýn-
lar Günü eylemindeki emekçi kadýnlarýn
en büyük talebi artan yoksulluða ve açlýða
karþý ekmekti. Sokaklara çýkan kadýn iþçi-
ler, iþyerlerindeki erkek arkadaþlarýný da
yanýna katarak akýn akýn yürüyüþe geçti. 90
bine yakýn iþçinin sloganlarý egemenleri ve
onlarýn savaþýný hedef alýyordu: “Savaþa
hayýr!” “Kahrolsun Çar!” 

Bu eylem kitleselleþerek saatlere, gün-
lere yayýldý. Ve kadýnlarýn yaktýðý ateþ, koca
bir çarlýðý yakmaya baþladý. Þubat Devrimi
olarak adlandýrýlan ve onu takip edecek
ekim ayýnda, iktidarý iþçi ve köylülerin
oluþturduðu sovyetlerin almasýyla tamam-
lanacak olan bir devrime yol açtý. Mart de-
ðil þubat, çünkü 8 Mart, o zaman Rusya’da
kullanýlan Jülyen takvimine göre 23 Þu-
bat’a denk geliyordu. Týpký, 25 Ekim’deki
sosyalist devrimin, ayný takvim kullanýldýðý
için 7 Kasým’a denk gelmesi gibi. 
EÐER KADIN BÝR KÖLEYSE... 

Þubat Devrimi, Ekim’e göre biraz ek-
sikti diyebiliriz! Çünkü örneðin, kurulan
Geçici Hükümet, “kadýn-erkek eþittir” di-
yordu ama kadýnlarýn politik olarak ‘geri
olduðunu’ ileri sürerek oy hakkýný vermeye
yanaþmýyor, yan çizmeye çalýþýyordu. Ama
halkýn, koca monarþiyi devirdikten sonra
kendine olan güveni gelmeye baþlamýþtý.
Devrimden hemen birkaç gün sonra, 19
Mart’ta çoðunluðu kadýn 40 bine yakýn kiþi
“Egˆer kadýn bir köleyse, özgürlük olma-
yacaktýr” yazýlý pankartlarýyla St. Peters-
burg’daki Tavrida Sarayý’na yürüdü. Ka-
dýnlarýn genel oy hakký için, temmuzda ya-
sallas¸acak bir önergeyi zorla kabul ettir-
miþlerdi bile!

ÇOK EÞLÝLÝK VE 
PEÇEYE KARÞI 

Kadýnýn köleliðinin kaldýrýlmasý mese-
lesi, sadece o büyük þehirde tartýþýlmýyor-
du. Þubat’ýn getirdiði devrimci ruh, eski
çarlýðýn ulaþtýðý topraklarda yayýlmaya baþ-
lamýþ ve doðudaki Müslüman toplumlara
da ulaþmýþtý. Çaðrýsý yapýlan Bütün Rusya
Müslümanlarý Konferansý’ndan önce, 23

Nisan günü, Tataristan Kazan’da Bütün
Rusya Müslüman Kadýnlar Kongresi yapýl-
dý. Orada, 59 kadýn delege, çogˆunlugˆu
kadýn olan 300 kis¸ilik güçlü bir dinleyici
toplulugˆunun önünde, þ¸eriat yasasýnýn
statüsü de dahil olmak üzere, çok es¸li-
ligˆi, kadýn haklarýný ve türbaný tartýs¸mak
için bir araya gelmiþti. Muhafazakar din-
dar gruba karþýn, ilerici gruplar ve Bolþ-
evik kadýnlar da delegeler arasýndaydý.
‘Kadýnlarýn camiye gitme haklarýnýn olup
olmadýðý, erkeðin birden fazla eþe sahip
olma hakkýnýn olup olmadýðý’ üzerine
çokça tartýþtýlar. Çýkan kararda çok eþlili-
ðin onaylanmasýna karþý gelen ilerici
gruplar ve Bolþevikler, bir ay sonra yapýla-
cak Bütün Rusya Müslümanlarý Konfe-
ransý’na katýlmaya ve çok eþliliðe karþý
kendi alternatif görüþlerini sunmaya ka-
rar verdiler. Bu konferansta geçen yoðun
tartýþmalarýn ardýndan, 8 saatlik iþgünü,
özel mülkiyetin kaldýrýlmasý ve geniþ ara-
zilerin kamulaþtýrýlmasý gibi maddelerin
yanýna, kadýnlarýn oy hakký ile hayata ge-
çirilmesi yoðun çalýþma gerektirecek olan
çok eþliliðin ve peçenin yasaklanmasý gibi
maddeler de eklendi. 

BURNAÞEVA, 
OBÝDOVA VE DÝÐERLERÝ

O kongredeki ilerici kadýnlar, dönemin
Müslüman reformcularý olan Cedidçilerin
etkisiyle eðitim alabilmiþ kadýnlardý. Bun-
lardan þair Özbek Zahida Burnaþeva, dev-
rimden önce Semerkand’daki bir köyde
kýzlar için okul kurmuþtu. Devrimden
sonra da okullarda yaygýn bir okuma yaz-
ma kursu verme, kendisi gibi kadýn öðret-
men yetiþtirme ve yaþadýðý yerdeki gerilik-
lerle mücadelede yer almýþtý. 1918’de Ko-
münist Parti üyeliðine kabul edilmiþti. 

Ayný yýl, Jahon Obidova adlý genç kýzýn
öðretmeni olmuþtu. Obidova, erken yaþta
evlendirildiði ve cinselliðe zorlandýðý için
hasta düþmüþ ve kocasýndan kaçarak Taþ-
kent’e gelmiþ; yolda onu gören birinin yar-
dýmýyla hastanede tedavi edilmiþti. Sonra-
sýnda bir ailenin yanýnda çalýþmaya baþla-
mýþ ve Burnaþeva’dan aldýðý derslerle oku-
ma yazmayý öðrenmiþti. Yaptýðý ilk þey, onu
öldürmekle tehdit eden kocasýný boþamak
oldu. Bu sýrada, ‘rabfak’ denilen iþçi oku-
luna girerek hem iþçi eðitimi hem de poli-
tik eðitimler aldý. Fakir, kýrsal Tacik köy-
ünden gelen, kocasýndan þiddet gören bir

genç kadýnken, sosyalizmin kadýnlara sað-
ladýðý özgürlüðü tadan Obidova, onu diðer
tüm kadýnlara ulaþtýrmak için yaþamýnýn
sonuna kadar mücadele etti. 

Her ne kadar Ekim Devrimi ile Sovyet-
ler iktidara geçmiþ ve kadýnlarý, iþçileri,
köylüleri özgürleþtiren yasalar yürürlüðe
konulmuþsa da, Müslüman halklarýn yaþa-
dýðý Doðu’da bunlarýn hayata geçirilmesi
Bolþevikler için kolay olmadý. Ancak, Obi-
dova gibi sosyalizme inanmýþ örgütçüler
yetiþmeye baþlýyordu. 

Tacik ve Özbek dillerini konuþan, Rus-
ça bilen hele bir de kadýn olan çok fazla
örgütçüsü yoktu partinin. Orta Asya’daki
kadýnlar arasýndaki çalýþmada görevlendi-
rilen Obidova, komünist kadýn örgütlen-
mesi Jenotyel’in Semerkand yönetiminde
yer aldý. 1927’de Komünist Parti’ye kabul
edildi. 

Yaþamýnýn son yýllarýnda, geriye dönüp
baktýðýnda, Özbek kadýnlarýna partinin po-
litikalarýný, yeni yaþamýn yasalarýný anlatan
Artiukhina, Kollontay, Liubimova gibi ko-
münist Rus kadýnlarýný hatýrlýyor: “Özbek
kadýnlarýný tecritten kurtarýp özgürlüðe,
eþitliðe ve ýþýða giden yola getirebilmek
için çalýþma yapmayý öðrendik. Rus ulusu-
nun bu fevkalade kýzlarý, alçak gönüllü,
nazik, açýk gönüllüleri, Doðu’nun kadýnla-
rýný özgürleþtirme mücadelesindeki Tür-
kistan’a geldiler. Ýlk Özbek kadýn aktivist-
leri de hatýrlamak gerek -Burnaþeva, Sho-
dieva, Narbayeva... ve daha daha niceleri.
Yaþý, karakteri farklý olsa da, bir fikirde bir-
leþmiþlerdi- Sovyet Doðu’nun kadýnlarýnýn
özgürleþmesini isteyen partinin fikri.” 
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Van

“Ç
ok þükür kötü günleri
geride býraktýk, þimdi
sýrada daha kötü günler
var.” 
Bir sokak röportajýnda

duymuþtuk bu cümleyi. Bu
röportaj yapýldýðýnda yeni

bir seçimden çýkmýþ, ekonomik kay-
gýlar barýndýrýyorduk. Bugün yaþadý-
ðýmýz durum o sokak röportajýný
doðruluyor. 

Önümüzde yine bir seçim ve eko-
nomik sýkýntýlar var. Ulusal mücadele-
si on yýllarý aþmýþ Kürt halký ise bir
yandan iradesi kayyumlarla yok sayýl-
mýþken diðer yandan iþ olanaklarý zayýf
kentlerde geçim derdiyle uðraþýyor.
Biz de 8 Mart arifesinde ve yerel se-
çim sürecinde olan bugünlerde mem-
leket halini kadýnlarla konuþtuk. 

Ýlk olarak Japon pasajýna gidiyoruz.
Üç katlý Japon pasajý 135 dükkândan
oluþuyor. Kayyýmýn herhangi bir is-
tihdam alternatifi sunmaksýzýn “ye-
nileme” adý altýnda yýkmak istediði
bu pasajýn en üst katýnda terzi ka-
dýnlar çalýþýyor. 

Pasajda ilerlerken çaldýðýmýz birkaç
kapý tedirgin bir þekilde yüzümüze ka-
panýyor. Nihayet açýk bir kapýdan baþý-
mýzý uzatýp bizimle sohbet edip ede-
meyeceklerini soruyoruz, bu kez içeri
davet ediyorlar. Ýçerdeki güleryüzlerin
sahibi Safiye ve Dijwar. Onlarý komþu
sohbetinde yakalýyoruz. Bulunduðu-
muz dükkân Safiye’nin deðil. Dijwar
bekâr, Safiye ise bir anne. Safiye çeyiz
dükkâný iþletiyor, Dijwar babasýyla bir-
likte iþlettikleri bir terzi dükkanýna sa-
hip. Ýkisi de günde 12 saatin üzerinde
çalýþýyor. 

KAYYIMLARIN GÝTME VE
GELME ÝHTÝMALÝ

Safiye, “Sinek avlýyoruz” diyerek,
iþlerin kötü olduðunu, geçim derdinin
büyüdüðünü anlatýyor: “Geçen se-
çimden bu yana, yani kayyýmlar gel-
diðinden beri her þey daha kötüye
gitti. Aldýðýmýz mallar ikiye katlandý,
üretim yapamýyoruz. Üretim yapa-
mazken kiranýn artmasý daha beter
belimizi büktü. Çalýþtýrdýðým elema-
nýn da masraflarý arttý.” Evdeki tek
çalýþanýn kendisi olup olmadýðýný so-
runca, “Çiftler çift çalýþmazsa geçim
olmaz. Mesela ben üretim yapamýyo-
rum diye dükkânýmýn masraflarýný
eþimin maaþýndan karþýlýyoruz” di-

yor. Umutsuz olduðunu ve her þeyin
daha kötüye gideceðine inandýðýný
söyleyen Safiye’ye seçim sonucunda
kayyýmlarýn gitme ihtimalini hatýrla-
týyoruz. Dijwar, “Ama geri gelme ih-
timalleri çok yüksek” diyerek söze
giriyor. Dijwar, ülkenin genel havasý
deðiþmediði sürece “belediyelerin
mucize yaratamayacaðýný” ifade edi-
yor. “Kayyýmlarýn belediyeleri borçlu
býrakýp gitmesi de mucizeyi imkân-
sýzlaþtýrýyor” diye de ekliyor. 

Seçim sürecinin adaletsizliklerini
sormak ise “açýk yaraya tuz basmak”
gibi. Dijwar ve Safiye, bu kadar im-
kânsýzlýk içerisindeyken girilen seçi-
min yüksek bir çaba gerektirdiðinde
hemfikir. HDP’nin seçimler için yeni
adaylar belirlemesini de “umutsuz
havada yeni bir kulvar yaratma çaba-
sý” olarak deðerlendiriyorlar ve bu
çabanýn desteklenmesi gerektiðini
söylüyorlar. 

Ýmkânsýzlýklarýn çokluðunun
umutsuzluðu yaydýðý kadar hýrsý da
güçlendirdiði apaçýk ortada. 

SEÇÝMLE GEÇÝM 
DEÐÝÞÝR MÝ?

Pasajdan çýkarken üniversiteli ka-
dýnlarla karþýlaþýyoruz. Sosyoloji oku-
yan Habibe, Doðubayazýtlý. Van’a
okumak için gelmiþ. Habibe yurtta
kalýyor ve öðrenci yurtlarý ekonomik
krizden nasibini alan yerler arasýnda. 

Tek fiþle su ve ekmek almak yurt
þartlarýnda artýk imkânsýz. Yurttaki
yemek ve meyve çeþitlerindeki azal-
maya dikkat çekiyor. Yurttan çýkmayý
düþünüp düþünmediðini sorduðu-
muzda ise “Öðrenci evi bile olsa

masraflarýn altýndan kalkamayýz, o
yüzden düþünmüyorum” diye cevap-
lýyor. 

Habibe’ye “Seçimle geçim deðiþir
mi?” diye soruyoruz. Ara tatilden ye-
ni geldiði memleketinden baþlýyor
deðerlendirmeye. “Gelen kayyýmla-
rýn halka yabancý olmasý ciddi sorun-
lar yarattý. Tek taraflý düþünmeleri
sýkýntýlarýn temelini oluþturuyor. Ka-
yyýmlar çalýþmak yerine HDP proje-
lerine çöktüler. Bunun örneði ise il-
çemizdeki yol geniþletme çalýþmala-
rýydý. Halk, maðdur olduðu bu proje-
ye tepki gösterince, ‘bizim projemiz
deðil HDP’nin projesiydi’ diye yanýt
verdiler.. Doðalgaz mesela HDP’nin
projesiydi ama kayyum hayata geçi-
rince hanesine artý olarak yazýldý.
Kentliye faydasý olmayan þeyin kent
düzenlemesinde yer almamasý gere-
kir aslýnda. Ama her þeyi satýþ amacý
güdülerek yapýlýyor kayyumlar tara-
fýndan.” Ayrýca kayyýmýn ataerkil bir
yapýya sahip olmasýndan dolayý kadý-
ný ötekileþtirdiðini söyleyen Habibe,
son olarak medyadaki sansürün
HDP’yi seçim yarýþýnda daha da deza-
vantajlý duruma düþürdüðüne dikkat
çekiyor. 

‘DÝPLOMAYI ALDIÐIMDA
HÜSRANI ANLADIM’

Bu kez bir evde Rojin’le görüþüyo-
ruz. Sýcak bir ortamda çaylarýmýzý yu-
dumlarken evde beþ kiþinin yaþadýðýný
öðreniyoruz. Rojin, 4 yýl önce organik
tarým bölümünden mezun olmasýna
raðmen istihdam olanaðý bulamamýþ.
Güzel hayallerle yola çýkmýþ okula baþ-
larken. Fakat bugün “üretim yerine it-

halata önem veren bir ülkede çalýþabil-
mesinin olanaksýzlýðýný” dile getiriyor:
“Diplomayý aldýðýmda aslýnda hüsraný
anladým. Oysa doðuda bunun istihda-
mý saðlanabilirdi. Ama ülke kaostan
kurtulmadýðý sürece sömürü bölge ba-
zýnda deðerlendirilemez.” 

Yaþadýðý geçim sýkýntýsý içen “nere-
deyse ulusal kimliðimi öteleyecek”
diyen Rojin’e göre seçim sadece “ik-
tidarýn, menfaatleri doðrultusunda
ve diledikleri tarihte düzenlediði bir
ritüel.” Yine de seçim sonucunda ka-
yyýmlarýn gideceðinden hiçbir þüp-
hesi yok. Hatta görüþtüklerimiz ara-
sýnda en umutlu olanýn o olduðunu
söyebiliriz. Bir mücadele günü ola-
rak 8 Mart’ý hatýrlatýyor ve “Ýçinde
bulunduðumuz bu durumdan kurtu-
labilmek için baþta kadýnlar olmak
üzere herkesin taleplerini dile getir-
mesi ve bu kez seçimde herkesin ken-
di iradesine sahip çýkmasý gerekiyor”
çaðrýsýnda bulunuyor. 

‘TEK BAÞINA SEÇÝMLE 
OLMAZ TABÝÝ’

Rojin’e bu deðerli çaðrýsýný iletece-
ðimize söz vererek bir hastane acilin-
de bizi bekleyen saðlýk emekçisi arka-
daþýmýzýn yanýna gidiyoruz. Sýnavlar-
dan yüksek puan almasýna raðmen
“güvenlik soruþturmasý”ndan geçeme-
diði için sözleþmeli çalýþarak hayatýný
idame ettirmeye çalýþýyor. Bahçede bir
banka doðru ilerlerken, isminin kulla-
nýlmamasýný rica ediyor. 

Zamaný kýsýtlý; biz de müdahale et-
meksizin onu dinliyoruz: “Üç yýldýr
özel sektörde çalýþýyordum. Özel sek-
tör özellikle saðlýk çalýþanlarý için
uzun ve yoðun çalýþma saatleri ve dü-
þük ücret nedeniyle sömürünün gözle
görülür olduðu yerler. Özellikle son
dönemde yaþamak için çalýþýr hale
geldik. Temel ihtiyaçlardaki pahalýlýk
nedeniyle kamu sektöründe çalýþanla-
rýn dahi eline geçen ancak geçinmeye
yetiyor... Seçimin tek baþýna bir þeyle-
ri deðiþtirmeye tabi ki gücü yetmez.
Deðiþim ancak insanlarýn içinde bu-
lunduðu duruma karþý çýkmasýyla ola-
bilir. Ama tabi seçim bunun için kývýl-
cým olabilir... Bizim seçtiðimiz insan-
lar enselerinden tutulup dýþarý atýlý-
yor, sonra biri gelip diyor ki, A kiþisi
artýk bu belediyede yaþayan insanlarýn
sorumluluðu sana ait. Bu, insan hak-
larýnýn olduðu bir ülkede olmasý ge-
reken bir þey mi?”

Sözlerini sonlandýramadan gelen
çaðrý üzerine hýzla yanýmýzdan ayrýl-
mak zorunda kalýyor.

VAN’DA KADINLARIN GÜNDEMÝ: 

Ýrade gaspý ve geçim derdi 

Tüm Rusya Müslüman Kadýnlar Kongresi, 1917 Kazan Jahon Obidova
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eçim derdiyle geçim derdinin
birbirine karýþtýðý bir yýla baþla-
dýk. Markette, pazarda en temel
ihtiyaçlarý almaya uzanamayan
ellerin, seçim sandýklarýna ken-

disi için uzanmasýný isteyen hükümet
“beka ve istikrar” diyor. O “beka ve istik-
rarda” tanzim kuyruklarý uzuyor, fatura-
larda rakamlar büyüyor, her gün iþe
“Acaba akþam eve döndüðümde bir iþim
olacak mý?” kaygýsýyla gidiyoruz. 

31 Mart yerel seçimlerine günler kal-
dý. Hepimizi biliyoruz ki uzun zamandýr
“yerel seçim” yalnýzca kentin nasýl yöne-
tileceði, halkýn gündelik ihtiyaçlarýnýn
nasýl karþýlanacaðý, belediye denilince ilk
akla gelen hizmetlerin nasýl verileceði ile
ilgili deðil sadece. Yerel seçim meselesi,
memleket meselesi. 

Bu seçimler, adý ‘Cumhurbaþkanlýðý
Yönetim Sistemi’ olan tek adam-tek par-
ti yönetimi altýnda yapýlacak ilk yerel se-
çim olacak. Son anayasa referandumu ve
cumhurbaþkaný seçiminin ardýndan ön-
ceden fiilen gerçekleþtirilen uygulamala-
rýn çoðu artýk yasal bir zemine oturtuldu.
Ancak bu, sistemin karakterinin halen
“keyfilik” olduðu gerçeðini deðiþtirmiyor.
Keyfilik, “ben istersem olur”culuk “baþ-
kanlýk kararnameleri” ile yasal kýlýfa ka-
vuþturuldu. 

Tek adam yönetimi altýnda hangi be-
lediyeye ne kadar kaynak aktarýlýp aktarýl-
mayacaðýna tek kiþi, keyfi olarak karar ve-
recek. Her ne kadar sürekli “millet ira-
desi” deyip duruyorlarsa da zaten keyfi
olan görevden alma ve kayyým atamalarý-

nýn devam edeceði bizzat Cumhurbaþka-
ný Erdoðan tarafýndan ilan edildi: “Terö-
re bulaþmýþ olanlar sandýktan çýkarsa,
anýnda gereðini yapýp, kayyum tayinleriy-
le yolumuza devam edeceðiz.” 

Bugün pazarcýlarýn, seracýlarýn, çiftçi-
lerin bile “terörist” ilan edildiði koþullar-
da, bu sözler seçimlerin tamamen gös-
termelik olduðunun da itirafý ayný za-
manda.  

BÝZÝM SÖZÜMÜZÜN BÝR
ÖNEMÝ YOK MU?

Emekçilerin ihtiyaçlarýný, taleplerini,
beklentilerini doðrudan ifade edebilece-
ði, karar alma mekanizmalarýna katýlabil-
diði, iþini yapmayan yöneticileri görevden

alabildiði bir

‘halk demokrasisi’nin olmadýðý koþullar-
da; güdük ‘sandýk demokrasisi’nin bile
gerisine düþen, adaletsizlik ve hileler yü-
zünden bugün tek iþlevi otoriter bir dik-
tanýn inþasý olan bir seçim karþýmýzdaki.
Ýktidarýn yerinden oynatýlamaz bir güce
sahip olduðu fikri ile “bu milletten bir
þey olmaz” inanýþý arasýnda gezinen tep-
kiler de halkýn iradesinin deðersizleþti-
rilmesine meydan saðlýyor. Haliyle “Be-
nim sözümün, düþüncemin ne önemi
var ki” noktasýna geriletildiðimiz bir sü-
reç yaþýyoruz.

Oysa tam da yerel seçimlerin halkýn
beklenti ve taleplerinin yok sayýldýðý, tek
adam yönetimine dayanak haline getiril-
mek istendiði koþullarda, bizim sözümü-
zün, fikrimizin önemi daha da belirleyici
hale geliyor. Tam da bu koþullarda yaþa-
dýðýmýz sistemle ilgili sorular sormamýz,
yanýtlar aramamýz, talepler öne sürme-
miz ve bunlar doðrultusunda birleþik bir
mücadele ortaya koymamýz hayati önem
taþýyor. 

SEÇÝMDEN SONRAYI 
HERKES BÝLÝYOR AMA...

Bu yerel seçimlere ekonomik kriz ko-
þullarýnda gidiyoruz. Ve kime sorsak
“Her þey seçimden sonra daha kötü ola-
cak”, “Asýl kriz seçimden sonra yaþana-
cak” diyor. Haklýlar. Ýktidarýn elindeki
rant kesesinin aðzýnýn 31 Mart’a kadar
açýldýðý þu koþullarda bile halk insan gibi
yaþayamaz durumda. 31 Mart sonrasýnda
krizin daha da aðýrlaþacak sonuçlarýna
karþý halký gözeten, yoksullarý, iþçi ve
emekçileri gözeten bir tek planý bile yok
hükümetin. Tam tersine; yýkým politika-
larýnýn, krizin faturasýný halkýn sýrtýna
daha çok yükleme uygulamalarýnýn sin-
yalleri çoktan verildi.

Biliyoruz ki bu krizde hükümetin eko-
nomi politikalarýnýn rolü çok büyük. Kri-
zin yüklerini halkýn sýrtýna yýkan “önlem-
ler” de asýl olarak tek adam ittifaký tara-
fýndan alýnýyor. Ancak bu, kriz karþýsýnda
yerel yönetimleri ve alacaklarý önlemleri

önemsizleþtirmiyor.
Bir kere; ekonomik krizin yýkýcý so-

nuçlarýný öncelikle mahallelerimizde, ya-
þam alanlarýmýzda yaþýyoruz. Çalýþtýðý-
mýz fabrikalar, iþletmeler, birçok yönden
yerel yönetimlerle iç içe. Öte yandan ula-
þým, su ve gaz daðýtýmý, haller, halk pa-
zarlarý gibi kamu hizmetlerini belediye-
ler sunuyor. Belediyeler saðlýk ve eðitim
alanýnda da hizmet veriyorlar. Ve kriz;
öncelikle zaten yetersiz olan bu hizmet
alanlarýnýn daha da kýsýlmasý ve hatta
“kaynak yok” diyerek yok edilmesi, daha
da pahalanmasý anlamýna geliyor. 

SEÇENEKSÝZ DEÐÝLÝZ!
Ekmekten otobüs biletine, gazdan pa-

zar alýþveriþine zamlar hayatýmýzý kuþa-
týrken, krize karþý önlem bahanesiyle
“tasarruf” adý altýnda genel bütçe har-
camalarý ve Ýller Bankasý paylarý þim-
diden kýsýlmýþken; belediyeler kriz
karþýsýnda “kimin yanýnda” olacaðýyla
hayatýmýzda çok büyük etkiye sahip:
Yerel yönetimler ya krizin yüklerinin
emekçi halkýn sýrtýna yýkýlmasýna ortak
olacak ya da emekten ve demokrasiden
yana halkçý belediyecilik yaparak, kriz
ve yükleri karþýsýnda emekçi halkýn ya-
nýnda yer alacak. 

Peki, bunu kim, nasýl belirleyecek? 
Biz belirleyeceðiz! Öncelikle oylarý-

mýzla; ama daha da önemlisi örgütlene-
rek, bir araya gelerek belirleyeceðiz... 

Rantçý, rüþvetçi, yolsuzluða batmýþ,
taþeroncu, iþletmeci, tekellerin hizmetin-
deki belediyecilik deðil, halkçý belediye-
cilik talep edeceðiz. 

“Aman, hepsi çalýp çýrpýyor, bari biraz
iþ de yapacak olaný seçelim!” anlayýþý bu-
güne kadar bize bir þey kazandýrmadý.
Ne çalmanýn sonu geldi, ne de rantýn.
Halk yönetir, halkçý belediyecilik yapýlýr-
sa, iþ ve hizmet üretilebilir. Rantçýlýk ve
hýrsýzlýðýn örgütleyicilerine prim verme-
yerek kendi tarafýmýzý tutmalý, kendi çý-
karlarýmýz doðrultusunda yönetmek üze-
re hareket etmeliyiz. 

Yerel yönetimler ya krizin
yüklerinin emekçi halkýn
sýrtýna yýkýlmasýna ortak
olacak ya da emekten ve
demokrasiden yana 
halkçý belediyecilik
yaparak, kriz ve yükleri
karþýsýnda emekçi halkýn
yanýnda yer alacak. 
Bunu biz belirleyeceðiz! 

NASIL BÝR SEÇÝME GÝDÝYORUZ?

Ebru YÝÐÝT
Kocaeli

S
eçimlere az bir zaman kalýrken
yüzümüzü yerelimize çeviriyoruz.
Kenti kimlerin nasýl yöneteceði-
ne dair büyük sözler her seçim
döneminde olduðu gibi bu dö-

nem de var. ‘Cumhur Ýttifaký’nýn ‘gönül
iþi’ belediyecilik reklamlarý ve ‘Millet Ýtti-
faký’nýn ‘birlik’ mesajlarý arasýnda Emek
Partisi, birçok kentte seçimlere baðýmsýz
adaylarla girme kararý aldý. 

CHP’nin ÝYÝ Parti’ye býraktýðý Kocaeli
de iþçi ve emekçilerin yoðunlukla yaþadýðý
bir sanayi kenti. Belediye baþkanlýðý için
baðýmsýz adaylýðýný koyan Reyhan Baþaran,
“Seçeneksiz deðiliz” diye seslendiði iþçi ve
emekçilerden oy istiyor. 

Baþaran seçim çalýþmalarý sýrasýnda ev
toplantýlarý, kahve toplantýlarý, kurum ziya-
retleri, fabrika önlerinde iþçi buluþmalarý,
sabah duraklarda bildiri daðýtýmlarý gibi
faaliyetlerle iþçi ve emekçilerle yüz yüze
geliyor. 

Düzenlenen ev toplantýlarýndan birisi
de Derince’nin Esentepe mahallesinde
gerçekleþtirildi. Toplantý için evini açan
Sevda, iki çocuk sahibi. Eþi ‘iþ bitti’ gerek-
çesiyle iþten çýkarýlmýþ, kendisi gündelik

iþlere gidiyor. Umudunu hiç yitirmeden
“Bizler ne yapabiliriz” diye çaba gösteren
bir kadýn. “Büyükþehir adayýný evime davet
ediyorum, aramýzda konuþtuklarýmýzý bir
de ona soralým” diyerek çaðýrmýþ komþ-
ularýný. 

KÝM ADALET VAR 
DÝYEBÝLÝR KÝ!

Toplantýya katýlan kadýnlar sadece se-
çim dönemlerinde hatýrlanmaktan yakýn-
salar da hepsinin ortak derdi geçim ve ar-
tan baskýlar. “Her yanýmýz çevrilmiþ gibi,
bir þey konuþurken korkar hale geldik.

Kim bahsedebilir özgürlükten artýk. Ha-
yat þartlarý giderek zorlaþýyor, eskiden her
hafta pazara giderken artýk iki haftada bir
pazara gider hale geldim. Bunca yoksul-
luk içerisinde sürekli tasarruf etmek zo-
runda kalýyoruz” diyen Saime, memleke-
tin gidiþatýnýn iyi olmadýðýný söylüyor.
Saime, bizzat yaþadýðý bir adaletsizliði
þöyle aktarýyor: 

“KPSS’ye girdim bir tanýdýðýmla ayný
puanlarý aldýk, mülakata girdik; o tanýdýk-
larýný araya koymuþ, memuriyete girdi, ben
ise giremedim. Þimdi kim bana memle-
kette adalet olduðundan bahsedebilir ki.”

ÇOCUKLARI BIRAKACAK 
BÝR YER OLSAYDI...

“Geçim derdi seçimlerin önüne geç-
miþ” diyen Tekgül, evli, iki çocuklu, genç
bir kadýn. Eþi çalýþmýyor, iþ çýktýkça boya
badana iþlerine gidiyor. “Çalýþmak istiyo-
rum, fakat çocuklarý býrakabileceðim bir
yer yok, eðer öyle bir yer olsaydý bir þekilde
bir iþ bulur çalýþýrdým” diyor.

Reyhan Baþaran ise kadýnlarýn sýrtýnda
olan yüklerin birlikte mücadele ile hafifle-
tileceðini söylüyor. Belediye ücretsiz kreþ
açsa Tekgül çocuklarýný býrakabilecek,
meslek edindirme kurslarý ile nitelikli eði-
timler verilebilse Sevda da kendine uygun
bir iþte çalýþabilecek, elektrik su gibi hiz-
metlere daha kolay ve ucuz eriþimler sað-
lanabilse geçim derdimiz bir nevi olsa aza-
lacak. 

Sosyal hayattan kopuk olduklarýný söyle-
yen kadýnlar, mesela hayatlarýnda hiç tiyat-
roya gitmemiþ. Saime “Zamanýmýz oldu,
ama onun için ayýracaðýmýz parayý hep bir
eksiði kapatmak için kullandýk” diyor. Rey-
han Baþaran “Yoksulluk, güvencesiz ya-
þam, sosyal yaþamýn olmamasý, tüm bu so-
runlarýn muhatabý hep en çok kadýnlar
oluyor. Gelin birlikte mücadele edelim,
seçeneksiz olmadýðýmýzý gösterelim.”

Elif Dikbaþ
Didim / Aydýn

Aydýn’ýn Didim ilçesine baðlý Akbük
mahallesinde muhtarlýða adaylýðýný ko-
yan Saadet Noyan Köse ve ve 8 kadýn
aza, “Akbük demokratik, katýlýmcý ve
þeffaf bir yerel yönetim anlayýþýyla yöne-
tilsin” diyerek kadýnlardan destek bekle-
diklerini söyledi. 

Akbüklü kadýnlar muhtarlarýný “Biz
Kazanacaðýz” diyerek duyururken, Saa-
det Noyan Köse “Seçilirsek halk meclis-
lerinin bizleri görevden alma yetkisi ola-
cak” diyerek yola çýktý.

MAHALLEDE 
DEMOKRATÝK YÖNETÝM 

Saadet Noyan Köse, “Muhtar adayla-

rýndan kimi destekleyeceðiz? Hangi
muhtar adayýnýn yerel yönetim anlayýþý
bize daha uygun? Kadýn muhtar adayý
var mý?” gibi sorular sorup tartýþýrken
“Neden biz olmayalým ki” diyerek, ma-
halleyi yönetmeye soyunduklarýný anlat-
tý. “Dokuz kadýn din, dil, ýrk ayrýmý yap-
madan birleþtik ve ‘Biz Kazanacaðýz’
þiarýyla seçim çalýþmasý yapýyoruz. Eðer
seçilirsek burada ilk kez 9 kadýn görev
alacak” diyen Köse, mahallede kuracak-
larý halk meclisi ile demokratik, þeffaf ve
katýlýmcý bir yerel yönetim anlayýþýna
hayata geçireceklerini söyledi. Köse,
“Sorunlarýný birlikte paylaþan, birlikte
çözen meclisler oluþturacaðýz. Bunun
için site komisyonlarý da oluþturacaðýz.
Sitelerde oturan insanlar kendi özgür
iradeleriyle komisyonlarda yer alacak.

Akbük’ü daha yaþanýlýr bir konuma ge-
tirmek için hepimiz kafa yorarak çö-
zümler arayacaðýz” dedi. 

SOKAKLAR AYDINLANSIN!
Akbük’te özellikle sokak aydýnlatmasý

sorununa dikkat çeken Saadet Noyan
Köse, “Kadýnlar için aydýnlatma bile sý-
kýntý bir hale dönüþmüþ durumda. 

Okuldan gelen, dolmuþtan inen, evi-
ne giden, markete giden insanlar zorluk
çekiyor. Biz sadece aydýnlanma sorunu
için bile kadýnlar olarak bu göreve tali-
biz” diye konuþtu. Köse, tüm azalarla
kadýna, doðaya, çocuða, hayvana, engelli-
ye yapýlan her türlü eziyete karþý maha-
lelinin birlikte mücadelesini örgütleye-
ceklerini dile getirdi. 

DÝDÝM AKBÜK’Ü KADINLAR YÖNETECEK

Biz kazanacaðýz!

GGEEÇÇÝÝMM DDEERRDDÝÝNNÝÝNN ÝÝÇÇÝÝNNDDEE BBÝÝRR YYEERREELL SSEEÇÇÝÝMM::

Seçeneðimiz;  birlik mücadeleve  



NE MÝNNET NE LÜTUF… HAKKIMIZ OLANI ÝSTÝYORUZ!
N

asýl bir hayat hayal ediyoruz?
Nasýl bir ülkede, þehirde,
mahallede, sokakta yaþamak
istiyoruz? Ne olmalý ki
þiddetsiz bir ülkede, þehirde,

mahallede, sokakta ve evde
yaþayabilelim? Gerçek anlamda eþitliðe
kavuþmamýz için neye ihtiyacýmýz var? Ne
olmalý ki, yolsuzluk, rüþvet ve talan
olamasýn? Ne olmalý ki siyasetin, sosyal
ve kültürel yaþamýn dýþýna itilmeyelim,
eþit temsil edilebilelim? Ne olmalý ki
benim, senin sözün duyulabilir olsun, bir
karþýlýðý olsun?...

Bugün yerel yönetimler hizmet
alanlarý olmaktan çýkmýþ, tüm hizmetler
parayla alýnýr satýlýr hale gelmiþ
durumda. Elektrik, doðalgaz, su, ulaþým,
çevre temizliði, beslenme, barýnma,
bakým, eðitim, saðlýk, sosyal kültürel
ihtiyaçlar... Aklýnýza ne gelirse hepsine
fahiþ paralar karþýlýðýnda ulaþabiliyoruz.
Çünkü tüm bu hizmetler rant kapýsýna
dönüþtürüldü. Belediye olanaklarý ve kent
kaynaklarý özelleþtirme ve þirketleþme
yoluyla sermayeye peþkeþ çekiliyor. 

Böyle bir anlayýþýn emekçi halkýn,
kadýnlarýn, gençlerin, çocuklarýn
ihtiyaçlarýna yanýt vermesi mümkün
deðil.

Üstelik, böyle bir anlayýþýn kadýnlarýn
yaþamýnda yarattýðý sorunlarýn etkisi iki
kat aðýr! Çünkü belediyeler en temel
hizmetleri sunmadýðýnda, ucuz,
eriþilebilir hale getirmediðinde ortaya
çýkan boþluðu biz kadýnlar doldurmak
zorunda kalýyoruz.

Bu yokluk, yalnýzca yükümüzü
çoðalttýðý için deðil, doðrudan doðruya
yaþam seçeneklerimizi daralttýðý için de
önemli bir sorun. Þiddetin türlü
biçimlerine maruz kalan, yoksulluk içinde

yaþam sürdürmek zorunda kalan, en
temel geçim olanaklarý kýsýtlanan
kadýnlar ayný zamanda “yurttaþ” ve
“kenttaþ” olarak da zarar görürler. 

Görüyoruz ki bugün kadýnlar
yaþadýklarý sorunlar karþýsýnda kamusal
bir korumadan yararlanabileceklerini,
yerel bir birime danýþabileceklerini bile
düþünemez hale getirildiler. Þiddet
sorunu böyle, iþsizlik, yoksulluk sorunu
böyle, eðitim alanýnda, sosyal yaþam
alanlarýnýn düzenlenmesi bakýmýndan
böyle... Bu alanlara dair rantçý yerel
yönetimlerin sunduðu kýsýtlý imkanlar ise
sanki “lütufmuþ” gibi gösteriliyor,
kadýnlardan haklarý olana ulaþmalarý için

“minnet” etmesi isteniyor. 

DERT DE DERMAN DA BÝZDE
Yan yana gelmek, sorunlarýmýzý,

taleplerimizi ortaklaþtýrmak, bunlarý
güçlü bir þekilde dile getirmek, sesimiz,
sözümüz, irademiz bu denli yok
sayýlýrken yapabileceðimiz en deðerli
þey. Tam da 8 Mart yaklaþýrken... Bütün
dünyada kadýnlar taleplerini,
mücadelelerini ve dayanýþmalarýný en
güçlü bir þekilde ortaya koymaya
hazýrlanýrken... 

Unutmayalým, ne kadar güçlü olursa
sesimiz, mücadelemiz, haklarýmýzýn,
özgürlüklerimizin çerçevesi de o kadar
geniþler. O yüzden üç beþ, on yirmi, elli
yüz, daha çok, hiç fark etmez, sesimizi
ortaklaþtýrmak için her fýrsatý kullanalým. 

Yan yana gelip konuþtuðumuzda
çözümü de buluruz, hedefi de... 

Hepimiz ihtiyacýmýzýn ne olduðunu
biliyoruz. Þimdi bir araya gelip sorunun
kaynaðýna yürümenin, çözümün bir
parçasý olmanýn zamaný! 

RRaannttççýý yyeerreell yyöönneettiimmlleerriinn kkaaddýýnnllaarraa ssuunndduuððuu
kkýýssýýttllýý iimmkkaannllaarr ssaannkkii ““llüüttuuffmmuuþþ”” ggiibbii 

ggöösstteerriilliiyyoorr.. KKaaddýýnnllaarrddaann ddaa zzaatteenn hhaakkllaarrýý oollaannaa
uullaaþþmmaakk iiççiinn ““mmiinnnneett”” eettmmeessii iisstteenniiyyoorr..

LLAAMMBBAASSII yanmadýðý için taciz kol ge-
ziyor karanlýk sokaðýmýzda. Uyuþturucu
satýþý sokak aralarýna, okul önlerine ka-
dar indi. Saðlýk ocaðýna gitmek için bile
araca binmemiz, bir de bunun için para
bulmamýz gerekiyor. Çocuðumuzu býra-
kacaðýmýz bir kreþ yok mahallemizde, iþ-
yerimizde. Yapboz tahtasýna dönmüþ
eðitim sistemi çocuklarýmýzýn geliþimini
baltalýyor. Engelliysek, çocuðumuz en-
gelliyse sokaða çýkmak bile baþlý baþýna
bir çile. Nitelikli iþlere kavuþmamýzý sað-
layacak kurslar yok. Þiddete karþý ilk
adým merkezleri, sýðýnmaevleri yok. Týk-
lým týklým otobüsler, metrolarda balýk is-
tifi yolculuk yapýyoruz. Çoðumuz “aman
çoluk çocuk bir þey görür de caný ister,
alamam” kaygýsýyla gezmeye gidemiyo-
ruz, gitsek de her tarafýn inþaat þantiye-
si haline getirildiði memlekette görecek
bir þey kalmadý... 

Ama olsun, “Mega Projeler”imiz var!
Dünya bizi kýskanýyor!

3. Köprü, Ýstanbul Havaalaný, Çanak-
kale Köprüsü, Kanal Ýstanbul gibi “Mega

Projeler” bizim yokluðumuzun üstüne
birer “þaþaa anýtý” olarak dikiliyor.
Bunlar için araziler arsalaþtýrýlýyor,
yandaþ kapitalistlere yeni rantlar daðý-
týlýyor, tarým alanlarý talan ediliyor, do-
ða yýkýlýyor, kentlerin içme suyu kay-
naklarýyla orman varlýklarý tahrip edili-
yor. Kadýnlarýn, gençlerin, iþçilerin ve
emekçilerin en temel ihtiyaçlarýnýn
“bütçe yok” denilerek görmezden ge-
lindiði koþullarda hayatýmýz “Mega Pro-
jeler”e kurban ediliyor. 

Vergilerimiz, Mega Projelerle serma-
yeye aktarýlýrken, en temel ihtiyaçlarýmýz
bize daha da pahalýya satýlýyor. Kadýnlar
ne zaman kendilerinin, ailelerinin ya da
mahallelerinin ihtiyaçlarý için bir talepte
bulunsa “Bütçe yok” diyenler, bizim sýrtý-
mýzdan oluþturulan bütçenin aðzýný pat-
ronlara sonuna kadar açýyor.

Talebimiz; bizim paralarýmýzla oluþtu-
rulan bütçelerin yine bizim ihtiyaçlarý-
mýz için harcanmasý... Doðanýn talanýna,
patronlarýn ihyasýna, kaynaklarýn peþke-
þine son verilmesi...

SOKAKTA IÞIK, BÝNECEK OTOBÜS, GÝDECEK SIÐINMAEVÝ YOK

AMA MEGA PROJELERÝMÝZ VAR!

NASIL BÝR YEREL 
YÖNETÝM ÝSTÝYORUZ?

 Kadýnlarýn eþitlik haklarýný yaþama geçirecek önlemler alýnmalý:
Belediye ve il genel meclislerinde eþit temsil uygulansýn. Kadýn bakýþ
açýsýnýn bütün yerel politikalara yansýmasý için ‘Kadýn Komisyonlarý’ ve
‘Eþitlik Birimleri’ kurulsun.

 Yerel hizmetlerde eþitsizliðin ortadan kaldýrýlmasý için cinsiyet
odaklý bir bütçe hazýrlanmalý. 

 Eþitsizliðin yalnýzca sonuçlarýný deðil, onu yaratan koþullarý da
ortadan kaldýrmak için her bir hizmet alaný, kadýnlarýn gereksinimleri
ve sorunlarý düþünülerek tasarlanmalý. 

 Kadýnlarýn yaþam hakkýný, saðlýk, eðitim, barýnma, ulaþým, gü-
venlik hakkýný içeren ekolojik kent planlamalarý esas alýnsýn. 

 Kadýn, doða ve toplum karþýtý kentsel dönüþüm projele-
rini reddediyoruz. Sosyal olanaklarla desteklenmiþ ‘yerinde
dönüþüm’ yapýlmalý. 

 Kadýnlarýn günün her saatinde rahat ve güvenli hareket edebi-
lecekleri ulaþým olanaklarý hýzlý bir biçimde yaratýlsýn: Ucuz, saðlýklý,
güvenli ve eriþilebilir bir toplu ulaþým planlamasý istiyoruz. 

 Engelli, çocuk, yaþlý ve tüm dezavantajlý gruplarýn ihtiyaç, istek
ve talepleri dikkate alýnsýn.

 Geleneksel cinsiyet rollerine dayalý olmayan, istihdam garantili
mesleki eðitim kurslarý açýlmalý. Eðitimi yarýda kalmýþ kadýnlara eði-
timlerini tamamlamalarý için destek verilmeli. 

 Kadýnlarýn istihdam olanaklarý ‘aile bütçesine katký’, ‘hobi’ ya da
‘ek gelir’ olarak deðil, sosyal güvence kapsamýnda ve sendika hakkýna
sahip olarak geniþletilmeli.

 Kadýnlarýn hem çalýþma yaþamýna hem de kamusal yaþama öz-
gürce katýlabilmeleri için, her mahallede, istihdamýn yoðun olduðu
yerlerde ulaþýlabilir, ücretsiz, anadilde eðitim ve 24 saat hizmet veren
kreþler açýlsýn.  

 Okullarda kýz çocuklarýný çok yönlü olarak güçlendiren ve eði-
tim hakkýndan eksiksiz ve tam bir þekilde yararlanmasýný saðlayan
destekleme politikalarý uygulanmalý. 

 Her mahallede kadýn saðlýðý merkezleri açýlmalý ve kadýn saðlý-
ðýný yalnýzca üreme saðlýðýna indirgemeyen, bütüncül, nitelikli, koru-
yucu, ulaþýlabilir, ücretsiz, anadilinde bir saðlýk hizmeti esas alýnmalý. 

 Evsiz, yerinden edilmiþ, þiddet maðduru, engelli, göçmen / sýðýn-
macý kadýnlara saðlýklý, güvenlikli, eriþilebilir barýnma olanaklarý sað-
lansýn.

 Kültür sanat hizmetleri ucuz ve ulaþýlabilir olmalý. Kadýnlarýn sa-
natsal üretimlerini kolaylaþtýrmak için ücretsiz yararlanabilecekleri
atölyeler, çalýþma salonlarý açýlsýn, bu alandaki eðitimleri desteklensin. 

 Göçmen ve mülteci kadýnlarýn ayrýmcýlýða uðramadan güvence-
li ve güvenli bir þekilde çalýþabileceði istihdam alanlarý yaratýlmalý. Eþit
yaþamý temel alan mülteci politikalarý uygulanmalý. 

 Þiddetin yalnýzca sonuçlarýna yönelik deðil, kaynaklarýnýn orta-
dan kaldýrýlmasýna yönelik çalýþmalar sürekli yapýlmalý: Öncelikle ka-
dýnlarýn sosyal, psikolojik, ekonomik ve hukuki desteklere eriþebilece-
ði danýþma ve dayanýþma merkezleri, sýðýnaklar açýlsýn. Þiddet riskini
tespit edip müdahale etmek için ‘ilk adým istasyonlarý’ kurulsun. Çocuk
ihmal ve istismarýna karþý ‘mücadele ve danýþma birimleri’; þiddet
maðdurlarýna yönelik ‘travma iyileþtirme merkezleri’ oluþturulsun. 

 Ve elbette kadýnlar kent yaþamýnýn planlanmasý ve uygulama-
sýnda her düzeyde söz, yetki ve karar sahibi olmalý. 

YEREL yönetimler kadýnlarýn ha-
yatýný kolaylaþtýracak somut iþler
yapmadýklarýnda, sadece hizmetten
yoksun kalmýyoruz. Ayný zamanda
eþit ve özgür vatandaþlar olmamý-
zýn önündeki engelleri de büyüyor. 

Eþitlik ve özgürlük, soyut deðer-
ler deðildir, somut olarak yaþanan
ya da yaþanamayan durumlardýr.
Kaðýt üstünde yasal eþit yurttaþlýk,
kadýnlarýn yaþam koþullarýnýn iyileþ-
mesi için yeterli deðil. Hele de kaðýt
üstündeki haklarýmýzýn bile týrpan-
lanmaya çalýþýldýðý günümüzde hiç
deðil!

Yerel yönetimler, kadýnlarýn yal-
nýzca genel yurttaþlýk haklarýný kul-
lanabilmeleri deðil, “nasýl yaþadýk-
larý” açýsýndan da çok önemli. Nasýl
ki eþitsizlik yerel düzeyde ve somut
olarak yaþanýyorsa, o zaman alýna-
cak önlemlerin de yerel düzeyde ve
somut olmasý gerekli. 

Kadýnlarýn eþit temsiliyetini ga-
rantiye alacak politikalar izlemek,
sadece ihtiyaç deðil bir zorunluluk.
Mesele sadece yerel yönetimlerde
idarecilerin kadýn politikalarý üret-
mesi de deðildir. Asýl mesele kadýn-
larýn yerelin yönetimine ve karar
süreçlerine her düzeyde katýlabil-
mesidir. Siyasetten iþ hayatýna, so-
kaða kadar hep geri planda býraký-
lan kadýnlara diyoruz ki eþitlik hak-
kýmýzý savunmaya yaþadýðýmýz yer-
den baþlayalým.

HHAALLKK MMEECCLLÝÝSSÝÝ,, HHAALLKK DDEEMMOOKKRRAASSÝÝSSÝÝ 
Kadýnlarýn “bizim” diyebileceði

bir demokrasi yerelden baþlar. Bu
da tüm süreçlere dahil olabilmek,
seçmek, seçilmek kadar, seçilenleri

denetleyebilmek, icraatlarý güven
vermediðinde ya da uygun bulmadý-
ðýmýzda her an görevden alabilmek
demektir. Halkýn tüm kesimlerinin
(iþçilerin, kadýnlarýn, gençlerin...)
yönetimde söz, yetki ve karar sahi-
bi olmasý tüm bunlarýn hayata geçi-
rilmesiyle yani halk demokrasisiyle
gerçekleþir. 

Kadýnýn tüm karar alma ve de-
netleme mekanizmalarýnda varlýðý-
nýn garanti altýna alýnmasý yerel yö-
netimlerin görevi olmalýdýr. Kurula-
cak yerel meclisler aracýlýðýyla hal-
kýn yönetime katýlýmý olmazsa ol-
maz. Ýþçiler, emekçiler, kadýnlar ve
gençlerin iþyeri, fabrika ve mahalle-
ler temelinde örgütlenerek oluþtu-
racaðý halk meclisi, kent yönetimin-
de birinci derecede söz sahibi olma-
lý. Yerelde yaþanan meselelerle ilgi-
li halkýn kendi kararýný vermesi, tüm
icraatlarýn halkýn denetimine açýk
olmasý gerekir. Ve halk memnun ol-
madýðýnda seçtiði yöneticileri gö-
revden alma hakkýna da sahip olma-
lý. Ayrýca baþkan ve diðer tüm yöne-
ticilerin aldýklarý maaþýn ildeki en
yüksek iþçi ücretini aþmamasý gere-
kir.

EÞÝTLÝK HAKKIMIZI SAVUNMAYA 
YAÞADIÐIMIZ YERDEN BAÞLAYALIM
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eçim derdiyle geçim derdinin
birbirine karýþtýðý bir yýla baþla-
dýk. Markette, pazarda en temel
ihtiyaçlarý almaya uzanamayan
ellerin, seçim sandýklarýna ken-

disi için uzanmasýný isteyen hükümet
“beka ve istikrar” diyor. O “beka ve istik-
rarda” tanzim kuyruklarý uzuyor, fatura-
larda rakamlar büyüyor, her gün iþe
“Acaba akþam eve döndüðümde bir iþim
olacak mý?” kaygýsýyla gidiyoruz. 

31 Mart yerel seçimlerine günler kal-
dý. Hepimizi biliyoruz ki uzun zamandýr
“yerel seçim” yalnýzca kentin nasýl yöne-
tileceði, halkýn gündelik ihtiyaçlarýnýn
nasýl karþýlanacaðý, belediye denilince ilk
akla gelen hizmetlerin nasýl verileceði ile
ilgili deðil sadece. Yerel seçim meselesi,
memleket meselesi. 

Bu seçimler, adý ‘Cumhurbaþkanlýðý
Yönetim Sistemi’ olan tek adam-tek par-
ti yönetimi altýnda yapýlacak ilk yerel se-
çim olacak. Son anayasa referandumu ve
cumhurbaþkaný seçiminin ardýndan ön-
ceden fiilen gerçekleþtirilen uygulamala-
rýn çoðu artýk yasal bir zemine oturtuldu.
Ancak bu, sistemin karakterinin halen
“keyfilik” olduðu gerçeðini deðiþtirmiyor.
Keyfilik, “ben istersem olur”culuk “baþ-
kanlýk kararnameleri” ile yasal kýlýfa ka-
vuþturuldu. 

Tek adam yönetimi altýnda hangi be-
lediyeye ne kadar kaynak aktarýlýp aktarýl-
mayacaðýna tek kiþi, keyfi olarak karar ve-
recek. Her ne kadar sürekli “millet ira-
desi” deyip duruyorlarsa da zaten keyfi
olan görevden alma ve kayyým atamalarý-

nýn devam edeceði bizzat Cumhurbaþka-
ný Erdoðan tarafýndan ilan edildi: “Terö-
re bulaþmýþ olanlar sandýktan çýkarsa,
anýnda gereðini yapýp, kayyum tayinleriy-
le yolumuza devam edeceðiz.” 

Bugün pazarcýlarýn, seracýlarýn, çiftçi-
lerin bile “terörist” ilan edildiði koþullar-
da, bu sözler seçimlerin tamamen gös-
termelik olduðunun da itirafý ayný za-
manda.  

BÝZÝM SÖZÜMÜZÜN BÝR
ÖNEMÝ YOK MU?

Emekçilerin ihtiyaçlarýný, taleplerini,
beklentilerini doðrudan ifade edebilece-
ði, karar alma mekanizmalarýna katýlabil-
diði, iþini yapmayan yöneticileri görevden

alabildiði bir

‘halk demokrasisi’nin olmadýðý koþullar-
da; güdük ‘sandýk demokrasisi’nin bile
gerisine düþen, adaletsizlik ve hileler yü-
zünden bugün tek iþlevi otoriter bir dik-
tanýn inþasý olan bir seçim karþýmýzdaki.
Ýktidarýn yerinden oynatýlamaz bir güce
sahip olduðu fikri ile “bu milletten bir
þey olmaz” inanýþý arasýnda gezinen tep-
kiler de halkýn iradesinin deðersizleþti-
rilmesine meydan saðlýyor. Haliyle “Be-
nim sözümün, düþüncemin ne önemi
var ki” noktasýna geriletildiðimiz bir sü-
reç yaþýyoruz.

Oysa tam da yerel seçimlerin halkýn
beklenti ve taleplerinin yok sayýldýðý, tek
adam yönetimine dayanak haline getiril-
mek istendiði koþullarda, bizim sözümü-
zün, fikrimizin önemi daha da belirleyici
hale geliyor. Tam da bu koþullarda yaþa-
dýðýmýz sistemle ilgili sorular sormamýz,
yanýtlar aramamýz, talepler öne sürme-
miz ve bunlar doðrultusunda birleþik bir
mücadele ortaya koymamýz hayati önem
taþýyor. 

SEÇÝMDEN SONRAYI 
HERKES BÝLÝYOR AMA...

Bu yerel seçimlere ekonomik kriz ko-
þullarýnda gidiyoruz. Ve kime sorsak
“Her þey seçimden sonra daha kötü ola-
cak”, “Asýl kriz seçimden sonra yaþana-
cak” diyor. Haklýlar. Ýktidarýn elindeki
rant kesesinin aðzýnýn 31 Mart’a kadar
açýldýðý þu koþullarda bile halk insan gibi
yaþayamaz durumda. 31 Mart sonrasýnda
krizin daha da aðýrlaþacak sonuçlarýna
karþý halký gözeten, yoksullarý, iþçi ve
emekçileri gözeten bir tek planý bile yok
hükümetin. Tam tersine; yýkým politika-
larýnýn, krizin faturasýný halkýn sýrtýna
daha çok yükleme uygulamalarýnýn sin-
yalleri çoktan verildi.

Biliyoruz ki bu krizde hükümetin eko-
nomi politikalarýnýn rolü çok büyük. Kri-
zin yüklerini halkýn sýrtýna yýkan “önlem-
ler” de asýl olarak tek adam ittifaký tara-
fýndan alýnýyor. Ancak bu, kriz karþýsýnda
yerel yönetimleri ve alacaklarý önlemleri

önemsizleþtirmiyor.
Bir kere; ekonomik krizin yýkýcý so-

nuçlarýný öncelikle mahallelerimizde, ya-
þam alanlarýmýzda yaþýyoruz. Çalýþtýðý-
mýz fabrikalar, iþletmeler, birçok yönden
yerel yönetimlerle iç içe. Öte yandan ula-
þým, su ve gaz daðýtýmý, haller, halk pa-
zarlarý gibi kamu hizmetlerini belediye-
ler sunuyor. Belediyeler saðlýk ve eðitim
alanýnda da hizmet veriyorlar. Ve kriz;
öncelikle zaten yetersiz olan bu hizmet
alanlarýnýn daha da kýsýlmasý ve hatta
“kaynak yok” diyerek yok edilmesi, daha
da pahalanmasý anlamýna geliyor. 

SEÇENEKSÝZ DEÐÝLÝZ!
Ekmekten otobüs biletine, gazdan pa-

zar alýþveriþine zamlar hayatýmýzý kuþa-
týrken, krize karþý önlem bahanesiyle
“tasarruf” adý altýnda genel bütçe har-
camalarý ve Ýller Bankasý paylarý þim-
diden kýsýlmýþken; belediyeler kriz
karþýsýnda “kimin yanýnda” olacaðýyla
hayatýmýzda çok büyük etkiye sahip:
Yerel yönetimler ya krizin yüklerinin
emekçi halkýn sýrtýna yýkýlmasýna ortak
olacak ya da emekten ve demokrasiden
yana halkçý belediyecilik yaparak, kriz
ve yükleri karþýsýnda emekçi halkýn ya-
nýnda yer alacak. 

Peki, bunu kim, nasýl belirleyecek? 
Biz belirleyeceðiz! Öncelikle oylarý-

mýzla; ama daha da önemlisi örgütlene-
rek, bir araya gelerek belirleyeceðiz... 

Rantçý, rüþvetçi, yolsuzluða batmýþ,
taþeroncu, iþletmeci, tekellerin hizmetin-
deki belediyecilik deðil, halkçý belediye-
cilik talep edeceðiz. 

“Aman, hepsi çalýp çýrpýyor, bari biraz
iþ de yapacak olaný seçelim!” anlayýþý bu-
güne kadar bize bir þey kazandýrmadý.
Ne çalmanýn sonu geldi, ne de rantýn.
Halk yönetir, halkçý belediyecilik yapýlýr-
sa, iþ ve hizmet üretilebilir. Rantçýlýk ve
hýrsýzlýðýn örgütleyicilerine prim verme-
yerek kendi tarafýmýzý tutmalý, kendi çý-
karlarýmýz doðrultusunda yönetmek üze-
re hareket etmeliyiz. 

Yerel yönetimler ya krizin
yüklerinin emekçi halkýn
sýrtýna yýkýlmasýna ortak
olacak ya da emekten ve
demokrasiden yana 
halkçý belediyecilik
yaparak, kriz ve yükleri
karþýsýnda emekçi halkýn
yanýnda yer alacak. 
Bunu biz belirleyeceðiz! 

NASIL BÝR SEÇÝME GÝDÝYORUZ?

Ebru YÝÐÝT
Kocaeli

S
eçimlere az bir zaman kalýrken
yüzümüzü yerelimize çeviriyoruz.
Kenti kimlerin nasýl yöneteceði-
ne dair büyük sözler her seçim
döneminde olduðu gibi bu dö-

nem de var. ‘Cumhur Ýttifaký’nýn ‘gönül
iþi’ belediyecilik reklamlarý ve ‘Millet Ýtti-
faký’nýn ‘birlik’ mesajlarý arasýnda Emek
Partisi, birçok kentte seçimlere baðýmsýz
adaylarla girme kararý aldý. 

CHP’nin ÝYÝ Parti’ye býraktýðý Kocaeli
de iþçi ve emekçilerin yoðunlukla yaþadýðý
bir sanayi kenti. Belediye baþkanlýðý için
baðýmsýz adaylýðýný koyan Reyhan Baþaran,
“Seçeneksiz deðiliz” diye seslendiði iþçi ve
emekçilerden oy istiyor. 

Baþaran seçim çalýþmalarý sýrasýnda ev
toplantýlarý, kahve toplantýlarý, kurum ziya-
retleri, fabrika önlerinde iþçi buluþmalarý,
sabah duraklarda bildiri daðýtýmlarý gibi
faaliyetlerle iþçi ve emekçilerle yüz yüze
geliyor. 

Düzenlenen ev toplantýlarýndan birisi
de Derince’nin Esentepe mahallesinde
gerçekleþtirildi. Toplantý için evini açan
Sevda, iki çocuk sahibi. Eþi ‘iþ bitti’ gerek-
çesiyle iþten çýkarýlmýþ, kendisi gündelik

iþlere gidiyor. Umudunu hiç yitirmeden
“Bizler ne yapabiliriz” diye çaba gösteren
bir kadýn. “Büyükþehir adayýný evime davet
ediyorum, aramýzda konuþtuklarýmýzý bir
de ona soralým” diyerek çaðýrmýþ komþ-
ularýný. 

KÝM ADALET VAR 
DÝYEBÝLÝR KÝ!

Toplantýya katýlan kadýnlar sadece se-
çim dönemlerinde hatýrlanmaktan yakýn-
salar da hepsinin ortak derdi geçim ve ar-
tan baskýlar. “Her yanýmýz çevrilmiþ gibi,
bir þey konuþurken korkar hale geldik.

Kim bahsedebilir özgürlükten artýk. Ha-
yat þartlarý giderek zorlaþýyor, eskiden her
hafta pazara giderken artýk iki haftada bir
pazara gider hale geldim. Bunca yoksul-
luk içerisinde sürekli tasarruf etmek zo-
runda kalýyoruz” diyen Saime, memleke-
tin gidiþatýnýn iyi olmadýðýný söylüyor.
Saime, bizzat yaþadýðý bir adaletsizliði
þöyle aktarýyor: 

“KPSS’ye girdim bir tanýdýðýmla ayný
puanlarý aldýk, mülakata girdik; o tanýdýk-
larýný araya koymuþ, memuriyete girdi, ben
ise giremedim. Þimdi kim bana memle-
kette adalet olduðundan bahsedebilir ki.”

ÇOCUKLARI BIRAKACAK 
BÝR YER OLSAYDI...

“Geçim derdi seçimlerin önüne geç-
miþ” diyen Tekgül, evli, iki çocuklu, genç
bir kadýn. Eþi çalýþmýyor, iþ çýktýkça boya
badana iþlerine gidiyor. “Çalýþmak istiyo-
rum, fakat çocuklarý býrakabileceðim bir
yer yok, eðer öyle bir yer olsaydý bir þekilde
bir iþ bulur çalýþýrdým” diyor.

Reyhan Baþaran ise kadýnlarýn sýrtýnda
olan yüklerin birlikte mücadele ile hafifle-
tileceðini söylüyor. Belediye ücretsiz kreþ
açsa Tekgül çocuklarýný býrakabilecek,
meslek edindirme kurslarý ile nitelikli eði-
timler verilebilse Sevda da kendine uygun
bir iþte çalýþabilecek, elektrik su gibi hiz-
metlere daha kolay ve ucuz eriþimler sað-
lanabilse geçim derdimiz bir nevi olsa aza-
lacak. 

Sosyal hayattan kopuk olduklarýný söyle-
yen kadýnlar, mesela hayatlarýnda hiç tiyat-
roya gitmemiþ. Saime “Zamanýmýz oldu,
ama onun için ayýracaðýmýz parayý hep bir
eksiði kapatmak için kullandýk” diyor. Rey-
han Baþaran “Yoksulluk, güvencesiz ya-
þam, sosyal yaþamýn olmamasý, tüm bu so-
runlarýn muhatabý hep en çok kadýnlar
oluyor. Gelin birlikte mücadele edelim,
seçeneksiz olmadýðýmýzý gösterelim.”

Elif Dikbaþ
Didim / Aydýn

Aydýn’ýn Didim ilçesine baðlý Akbük
mahallesinde muhtarlýða adaylýðýný ko-
yan Saadet Noyan Köse ve ve 8 kadýn
aza, “Akbük demokratik, katýlýmcý ve
þeffaf bir yerel yönetim anlayýþýyla yöne-
tilsin” diyerek kadýnlardan destek bekle-
diklerini söyledi. 

Akbüklü kadýnlar muhtarlarýný “Biz
Kazanacaðýz” diyerek duyururken, Saa-
det Noyan Köse “Seçilirsek halk meclis-
lerinin bizleri görevden alma yetkisi ola-
cak” diyerek yola çýktý.

MAHALLEDE 
DEMOKRATÝK YÖNETÝM 

Saadet Noyan Köse, “Muhtar adayla-

rýndan kimi destekleyeceðiz? Hangi
muhtar adayýnýn yerel yönetim anlayýþý
bize daha uygun? Kadýn muhtar adayý
var mý?” gibi sorular sorup tartýþýrken
“Neden biz olmayalým ki” diyerek, ma-
halleyi yönetmeye soyunduklarýný anlat-
tý. “Dokuz kadýn din, dil, ýrk ayrýmý yap-
madan birleþtik ve ‘Biz Kazanacaðýz’
þiarýyla seçim çalýþmasý yapýyoruz. Eðer
seçilirsek burada ilk kez 9 kadýn görev
alacak” diyen Köse, mahallede kuracak-
larý halk meclisi ile demokratik, þeffaf ve
katýlýmcý bir yerel yönetim anlayýþýna
hayata geçireceklerini söyledi. Köse,
“Sorunlarýný birlikte paylaþan, birlikte
çözen meclisler oluþturacaðýz. Bunun
için site komisyonlarý da oluþturacaðýz.
Sitelerde oturan insanlar kendi özgür
iradeleriyle komisyonlarda yer alacak.

Akbük’ü daha yaþanýlýr bir konuma ge-
tirmek için hepimiz kafa yorarak çö-
zümler arayacaðýz” dedi. 

SOKAKLAR AYDINLANSIN!
Akbük’te özellikle sokak aydýnlatmasý

sorununa dikkat çeken Saadet Noyan
Köse, “Kadýnlar için aydýnlatma bile sý-
kýntý bir hale dönüþmüþ durumda. 

Okuldan gelen, dolmuþtan inen, evi-
ne giden, markete giden insanlar zorluk
çekiyor. Biz sadece aydýnlanma sorunu
için bile kadýnlar olarak bu göreve tali-
biz” diye konuþtu. Köse, tüm azalarla
kadýna, doðaya, çocuða, hayvana, engelli-
ye yapýlan her türlü eziyete karþý maha-
lelinin birlikte mücadelesini örgütleye-
ceklerini dile getirdi. 

DÝDÝM AKBÜK’Ü KADINLAR YÖNETECEK

Biz kazanacaðýz!

GGEEÇÇÝÝMM DDEERRDDÝÝNNÝÝNN ÝÝÇÇÝÝNNDDEE BBÝÝRR YYEERREELL SSEEÇÇÝÝMM::

Seçeneðimiz;  birlik mücadeleve  
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Müslime KARABATAK

S
avaþýn daha da kötüleþtirdiði ya-
þam koþullarý ve iþçi, köylü, as-
kerler üzerindeki baský, Rus Çar-
lýðý’nda huzursuzluðu iyice artýr-
mýþtý. Grevlere katýlan binlerce

iþçi, 8 saatlik iþ günü, ücretlerin yükseltil-
mesi, çalýþma koþullarýnýn iyileþtirilmesi
taleplerinin yanýna politik talepleri de ek-
lemiþti. Tabii ki bu sadece kötü koþullarýn
kendiliðinden getirdiði bir durum deðil-
di; asýl olarak iþçilerin ve halkýn bilinçlen-
dirilmesinin ve örgütlenmesinin bir so-
nucuydu. 

8 Mart 1917’de Dünya Emekçi Kadýn-
lar Günü eylemindeki emekçi kadýnlarýn
en büyük talebi artan yoksulluða ve açlýða
karþý ekmekti. Sokaklara çýkan kadýn iþçi-
ler, iþyerlerindeki erkek arkadaþlarýný da
yanýna katarak akýn akýn yürüyüþe geçti. 90
bine yakýn iþçinin sloganlarý egemenleri ve
onlarýn savaþýný hedef alýyordu: “Savaþa
hayýr!” “Kahrolsun Çar!” 

Bu eylem kitleselleþerek saatlere, gün-
lere yayýldý. Ve kadýnlarýn yaktýðý ateþ, koca
bir çarlýðý yakmaya baþladý. Þubat Devrimi
olarak adlandýrýlan ve onu takip edecek
ekim ayýnda, iktidarý iþçi ve köylülerin
oluþturduðu sovyetlerin almasýyla tamam-
lanacak olan bir devrime yol açtý. Mart de-
ðil þubat, çünkü 8 Mart, o zaman Rusya’da
kullanýlan Jülyen takvimine göre 23 Þu-
bat’a denk geliyordu. Týpký, 25 Ekim’deki
sosyalist devrimin, ayný takvim kullanýldýðý
için 7 Kasým’a denk gelmesi gibi. 
EÐER KADIN BÝR KÖLEYSE... 

Þubat Devrimi, Ekim’e göre biraz ek-
sikti diyebiliriz! Çünkü örneðin, kurulan
Geçici Hükümet, “kadýn-erkek eþittir” di-
yordu ama kadýnlarýn politik olarak ‘geri
olduðunu’ ileri sürerek oy hakkýný vermeye
yanaþmýyor, yan çizmeye çalýþýyordu. Ama
halkýn, koca monarþiyi devirdikten sonra
kendine olan güveni gelmeye baþlamýþtý.
Devrimden hemen birkaç gün sonra, 19
Mart’ta çoðunluðu kadýn 40 bine yakýn kiþi
“Egˆer kadýn bir köleyse, özgürlük olma-
yacaktýr” yazýlý pankartlarýyla St. Peters-
burg’daki Tavrida Sarayý’na yürüdü. Ka-
dýnlarýn genel oy hakký için, temmuzda ya-
sallas¸acak bir önergeyi zorla kabul ettir-
miþlerdi bile!

ÇOK EÞLÝLÝK VE 
PEÇEYE KARÞI 

Kadýnýn köleliðinin kaldýrýlmasý mese-
lesi, sadece o büyük þehirde tartýþýlmýyor-
du. Þubat’ýn getirdiði devrimci ruh, eski
çarlýðýn ulaþtýðý topraklarda yayýlmaya baþ-
lamýþ ve doðudaki Müslüman toplumlara
da ulaþmýþtý. Çaðrýsý yapýlan Bütün Rusya
Müslümanlarý Konferansý’ndan önce, 23

Nisan günü, Tataristan Kazan’da Bütün
Rusya Müslüman Kadýnlar Kongresi yapýl-
dý. Orada, 59 kadýn delege, çogˆunlugˆu
kadýn olan 300 kis¸ilik güçlü bir dinleyici
toplulugˆunun önünde, þ¸eriat yasasýnýn
statüsü de dahil olmak üzere, çok es¸li-
ligˆi, kadýn haklarýný ve türbaný tartýs¸mak
için bir araya gelmiþti. Muhafazakar din-
dar gruba karþýn, ilerici gruplar ve Bolþ-
evik kadýnlar da delegeler arasýndaydý.
‘Kadýnlarýn camiye gitme haklarýnýn olup
olmadýðý, erkeðin birden fazla eþe sahip
olma hakkýnýn olup olmadýðý’ üzerine
çokça tartýþtýlar. Çýkan kararda çok eþlili-
ðin onaylanmasýna karþý gelen ilerici
gruplar ve Bolþevikler, bir ay sonra yapýla-
cak Bütün Rusya Müslümanlarý Konfe-
ransý’na katýlmaya ve çok eþliliðe karþý
kendi alternatif görüþlerini sunmaya ka-
rar verdiler. Bu konferansta geçen yoðun
tartýþmalarýn ardýndan, 8 saatlik iþgünü,
özel mülkiyetin kaldýrýlmasý ve geniþ ara-
zilerin kamulaþtýrýlmasý gibi maddelerin
yanýna, kadýnlarýn oy hakký ile hayata ge-
çirilmesi yoðun çalýþma gerektirecek olan
çok eþliliðin ve peçenin yasaklanmasý gibi
maddeler de eklendi. 

BURNAÞEVA, 
OBÝDOVA VE DÝÐERLERÝ

O kongredeki ilerici kadýnlar, dönemin
Müslüman reformcularý olan Cedidçilerin
etkisiyle eðitim alabilmiþ kadýnlardý. Bun-
lardan þair Özbek Zahida Burnaþeva, dev-
rimden önce Semerkand’daki bir köyde
kýzlar için okul kurmuþtu. Devrimden
sonra da okullarda yaygýn bir okuma yaz-
ma kursu verme, kendisi gibi kadýn öðret-
men yetiþtirme ve yaþadýðý yerdeki gerilik-
lerle mücadelede yer almýþtý. 1918’de Ko-
münist Parti üyeliðine kabul edilmiþti. 

Ayný yýl, Jahon Obidova adlý genç kýzýn
öðretmeni olmuþtu. Obidova, erken yaþta
evlendirildiði ve cinselliðe zorlandýðý için
hasta düþmüþ ve kocasýndan kaçarak Taþ-
kent’e gelmiþ; yolda onu gören birinin yar-
dýmýyla hastanede tedavi edilmiþti. Sonra-
sýnda bir ailenin yanýnda çalýþmaya baþla-
mýþ ve Burnaþeva’dan aldýðý derslerle oku-
ma yazmayý öðrenmiþti. Yaptýðý ilk þey, onu
öldürmekle tehdit eden kocasýný boþamak
oldu. Bu sýrada, ‘rabfak’ denilen iþçi oku-
luna girerek hem iþçi eðitimi hem de poli-
tik eðitimler aldý. Fakir, kýrsal Tacik köy-
ünden gelen, kocasýndan þiddet gören bir

genç kadýnken, sosyalizmin kadýnlara sað-
ladýðý özgürlüðü tadan Obidova, onu diðer
tüm kadýnlara ulaþtýrmak için yaþamýnýn
sonuna kadar mücadele etti. 

Her ne kadar Ekim Devrimi ile Sovyet-
ler iktidara geçmiþ ve kadýnlarý, iþçileri,
köylüleri özgürleþtiren yasalar yürürlüðe
konulmuþsa da, Müslüman halklarýn yaþa-
dýðý Doðu’da bunlarýn hayata geçirilmesi
Bolþevikler için kolay olmadý. Ancak, Obi-
dova gibi sosyalizme inanmýþ örgütçüler
yetiþmeye baþlýyordu. 

Tacik ve Özbek dillerini konuþan, Rus-
ça bilen hele bir de kadýn olan çok fazla
örgütçüsü yoktu partinin. Orta Asya’daki
kadýnlar arasýndaki çalýþmada görevlendi-
rilen Obidova, komünist kadýn örgütlen-
mesi Jenotyel’in Semerkand yönetiminde
yer aldý. 1927’de Komünist Parti’ye kabul
edildi. 

Yaþamýnýn son yýllarýnda, geriye dönüp
baktýðýnda, Özbek kadýnlarýna partinin po-
litikalarýný, yeni yaþamýn yasalarýný anlatan
Artiukhina, Kollontay, Liubimova gibi ko-
münist Rus kadýnlarýný hatýrlýyor: “Özbek
kadýnlarýný tecritten kurtarýp özgürlüðe,
eþitliðe ve ýþýða giden yola getirebilmek
için çalýþma yapmayý öðrendik. Rus ulusu-
nun bu fevkalade kýzlarý, alçak gönüllü,
nazik, açýk gönüllüleri, Doðu’nun kadýnla-
rýný özgürleþtirme mücadelesindeki Tür-
kistan’a geldiler. Ýlk Özbek kadýn aktivist-
leri de hatýrlamak gerek -Burnaþeva, Sho-
dieva, Narbayeva... ve daha daha niceleri.
Yaþý, karakteri farklý olsa da, bir fikirde bir-
leþmiþlerdi- Sovyet Doðu’nun kadýnlarýnýn
özgürleþmesini isteyen partinin fikri.” 

Kaynakça 
- Norris, Stephen M. , Sunderland, Willard.

“Russia’s People of Empire: Life Stories from
Eurasia, 1500 to the Present.” Indiana Universi-
ty Press.

- Mieville, China, “Ekim” Ayrýntý Yayýnlarý. 
- Crounch, Dave. “The Bolsheviks and Is-

lam.” http://isj.org.uk/the-bolsheviks-and-islam/ 

Zelal Sahidenur SARÝ
Nujin TURGUT

Van

“Ç
ok þükür kötü günleri
geride býraktýk, þimdi
sýrada daha kötü günler
var.” 
Bir sokak röportajýnda

duymuþtuk bu cümleyi. Bu
röportaj yapýldýðýnda yeni

bir seçimden çýkmýþ, ekonomik kay-
gýlar barýndýrýyorduk. Bugün yaþadý-
ðýmýz durum o sokak röportajýný
doðruluyor. 

Önümüzde yine bir seçim ve eko-
nomik sýkýntýlar var. Ulusal mücadele-
si on yýllarý aþmýþ Kürt halký ise bir
yandan iradesi kayyumlarla yok sayýl-
mýþken diðer yandan iþ olanaklarý zayýf
kentlerde geçim derdiyle uðraþýyor.
Biz de 8 Mart arifesinde ve yerel se-
çim sürecinde olan bugünlerde mem-
leket halini kadýnlarla konuþtuk. 

Ýlk olarak Japon pasajýna gidiyoruz.
Üç katlý Japon pasajý 135 dükkândan
oluþuyor. Kayyýmýn herhangi bir is-
tihdam alternatifi sunmaksýzýn “ye-
nileme” adý altýnda yýkmak istediði
bu pasajýn en üst katýnda terzi ka-
dýnlar çalýþýyor. 

Pasajda ilerlerken çaldýðýmýz birkaç
kapý tedirgin bir þekilde yüzümüze ka-
panýyor. Nihayet açýk bir kapýdan baþý-
mýzý uzatýp bizimle sohbet edip ede-
meyeceklerini soruyoruz, bu kez içeri
davet ediyorlar. Ýçerdeki güleryüzlerin
sahibi Safiye ve Dijwar. Onlarý komþu
sohbetinde yakalýyoruz. Bulunduðu-
muz dükkân Safiye’nin deðil. Dijwar
bekâr, Safiye ise bir anne. Safiye çeyiz
dükkâný iþletiyor, Dijwar babasýyla bir-
likte iþlettikleri bir terzi dükkanýna sa-
hip. Ýkisi de günde 12 saatin üzerinde
çalýþýyor. 

KAYYIMLARIN GÝTME VE
GELME ÝHTÝMALÝ

Safiye, “Sinek avlýyoruz” diyerek,
iþlerin kötü olduðunu, geçim derdinin
büyüdüðünü anlatýyor: “Geçen se-
çimden bu yana, yani kayyýmlar gel-
diðinden beri her þey daha kötüye
gitti. Aldýðýmýz mallar ikiye katlandý,
üretim yapamýyoruz. Üretim yapa-
mazken kiranýn artmasý daha beter
belimizi büktü. Çalýþtýrdýðým elema-
nýn da masraflarý arttý.” Evdeki tek
çalýþanýn kendisi olup olmadýðýný so-
runca, “Çiftler çift çalýþmazsa geçim
olmaz. Mesela ben üretim yapamýyo-
rum diye dükkânýmýn masraflarýný
eþimin maaþýndan karþýlýyoruz” di-

yor. Umutsuz olduðunu ve her þeyin
daha kötüye gideceðine inandýðýný
söyleyen Safiye’ye seçim sonucunda
kayyýmlarýn gitme ihtimalini hatýrla-
týyoruz. Dijwar, “Ama geri gelme ih-
timalleri çok yüksek” diyerek söze
giriyor. Dijwar, ülkenin genel havasý
deðiþmediði sürece “belediyelerin
mucize yaratamayacaðýný” ifade edi-
yor. “Kayyýmlarýn belediyeleri borçlu
býrakýp gitmesi de mucizeyi imkân-
sýzlaþtýrýyor” diye de ekliyor. 

Seçim sürecinin adaletsizliklerini
sormak ise “açýk yaraya tuz basmak”
gibi. Dijwar ve Safiye, bu kadar im-
kânsýzlýk içerisindeyken girilen seçi-
min yüksek bir çaba gerektirdiðinde
hemfikir. HDP’nin seçimler için yeni
adaylar belirlemesini de “umutsuz
havada yeni bir kulvar yaratma çaba-
sý” olarak deðerlendiriyorlar ve bu
çabanýn desteklenmesi gerektiðini
söylüyorlar. 

Ýmkânsýzlýklarýn çokluðunun
umutsuzluðu yaydýðý kadar hýrsý da
güçlendirdiði apaçýk ortada. 

SEÇÝMLE GEÇÝM 
DEÐÝÞÝR MÝ?

Pasajdan çýkarken üniversiteli ka-
dýnlarla karþýlaþýyoruz. Sosyoloji oku-
yan Habibe, Doðubayazýtlý. Van’a
okumak için gelmiþ. Habibe yurtta
kalýyor ve öðrenci yurtlarý ekonomik
krizden nasibini alan yerler arasýnda. 

Tek fiþle su ve ekmek almak yurt
þartlarýnda artýk imkânsýz. Yurttaki
yemek ve meyve çeþitlerindeki azal-
maya dikkat çekiyor. Yurttan çýkmayý
düþünüp düþünmediðini sorduðu-
muzda ise “Öðrenci evi bile olsa

masraflarýn altýndan kalkamayýz, o
yüzden düþünmüyorum” diye cevap-
lýyor. 

Habibe’ye “Seçimle geçim deðiþir
mi?” diye soruyoruz. Ara tatilden ye-
ni geldiði memleketinden baþlýyor
deðerlendirmeye. “Gelen kayyýmla-
rýn halka yabancý olmasý ciddi sorun-
lar yarattý. Tek taraflý düþünmeleri
sýkýntýlarýn temelini oluþturuyor. Ka-
yyýmlar çalýþmak yerine HDP proje-
lerine çöktüler. Bunun örneði ise il-
çemizdeki yol geniþletme çalýþmala-
rýydý. Halk, maðdur olduðu bu proje-
ye tepki gösterince, ‘bizim projemiz
deðil HDP’nin projesiydi’ diye yanýt
verdiler.. Doðalgaz mesela HDP’nin
projesiydi ama kayyum hayata geçi-
rince hanesine artý olarak yazýldý.
Kentliye faydasý olmayan þeyin kent
düzenlemesinde yer almamasý gere-
kir aslýnda. Ama her þeyi satýþ amacý
güdülerek yapýlýyor kayyumlar tara-
fýndan.” Ayrýca kayyýmýn ataerkil bir
yapýya sahip olmasýndan dolayý kadý-
ný ötekileþtirdiðini söyleyen Habibe,
son olarak medyadaki sansürün
HDP’yi seçim yarýþýnda daha da deza-
vantajlý duruma düþürdüðüne dikkat
çekiyor. 

‘DÝPLOMAYI ALDIÐIMDA
HÜSRANI ANLADIM’

Bu kez bir evde Rojin’le görüþüyo-
ruz. Sýcak bir ortamda çaylarýmýzý yu-
dumlarken evde beþ kiþinin yaþadýðýný
öðreniyoruz. Rojin, 4 yýl önce organik
tarým bölümünden mezun olmasýna
raðmen istihdam olanaðý bulamamýþ.
Güzel hayallerle yola çýkmýþ okula baþ-
larken. Fakat bugün “üretim yerine it-

halata önem veren bir ülkede çalýþabil-
mesinin olanaksýzlýðýný” dile getiriyor:
“Diplomayý aldýðýmda aslýnda hüsraný
anladým. Oysa doðuda bunun istihda-
mý saðlanabilirdi. Ama ülke kaostan
kurtulmadýðý sürece sömürü bölge ba-
zýnda deðerlendirilemez.” 

Yaþadýðý geçim sýkýntýsý içen “nere-
deyse ulusal kimliðimi öteleyecek”
diyen Rojin’e göre seçim sadece “ik-
tidarýn, menfaatleri doðrultusunda
ve diledikleri tarihte düzenlediði bir
ritüel.” Yine de seçim sonucunda ka-
yyýmlarýn gideceðinden hiçbir þüp-
hesi yok. Hatta görüþtüklerimiz ara-
sýnda en umutlu olanýn o olduðunu
söyebiliriz. Bir mücadele günü ola-
rak 8 Mart’ý hatýrlatýyor ve “Ýçinde
bulunduðumuz bu durumdan kurtu-
labilmek için baþta kadýnlar olmak
üzere herkesin taleplerini dile getir-
mesi ve bu kez seçimde herkesin ken-
di iradesine sahip çýkmasý gerekiyor”
çaðrýsýnda bulunuyor. 

‘TEK BAÞINA SEÇÝMLE 
OLMAZ TABÝÝ’

Rojin’e bu deðerli çaðrýsýný iletece-
ðimize söz vererek bir hastane acilin-
de bizi bekleyen saðlýk emekçisi arka-
daþýmýzýn yanýna gidiyoruz. Sýnavlar-
dan yüksek puan almasýna raðmen
“güvenlik soruþturmasý”ndan geçeme-
diði için sözleþmeli çalýþarak hayatýný
idame ettirmeye çalýþýyor. Bahçede bir
banka doðru ilerlerken, isminin kulla-
nýlmamasýný rica ediyor. 

Zamaný kýsýtlý; biz de müdahale et-
meksizin onu dinliyoruz: “Üç yýldýr
özel sektörde çalýþýyordum. Özel sek-
tör özellikle saðlýk çalýþanlarý için
uzun ve yoðun çalýþma saatleri ve dü-
þük ücret nedeniyle sömürünün gözle
görülür olduðu yerler. Özellikle son
dönemde yaþamak için çalýþýr hale
geldik. Temel ihtiyaçlardaki pahalýlýk
nedeniyle kamu sektöründe çalýþanla-
rýn dahi eline geçen ancak geçinmeye
yetiyor... Seçimin tek baþýna bir þeyle-
ri deðiþtirmeye tabi ki gücü yetmez.
Deðiþim ancak insanlarýn içinde bu-
lunduðu duruma karþý çýkmasýyla ola-
bilir. Ama tabi seçim bunun için kývýl-
cým olabilir... Bizim seçtiðimiz insan-
lar enselerinden tutulup dýþarý atýlý-
yor, sonra biri gelip diyor ki, A kiþisi
artýk bu belediyede yaþayan insanlarýn
sorumluluðu sana ait. Bu, insan hak-
larýnýn olduðu bir ülkede olmasý ge-
reken bir þey mi?”

Sözlerini sonlandýramadan gelen
çaðrý üzerine hýzla yanýmýzdan ayrýl-
mak zorunda kalýyor.

VAN’DA KADINLARIN GÜNDEMÝ: 

Ýrade gaspý ve geçim derdi 

Tüm Rusya Müslüman Kadýnlar Kongresi, 1917 Kazan Jahon Obidova
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D
ünya Saðlýk Örgütü dünya-
da her 6 ölümden 1’inin
nedeninin kanser olduðunu
açýklýyor. Türkiye’de ise her
8 ölümden 1’inin nedeni

(yüzde 13) kanser. Ancak bölgeden böl-
geye büyük farklar var. Örneðin Tekir-
dað, Kýrklareli ve Edirne’de yaklaþýk her
4 ölümden, Kocaeli Dilovasý bölgesinde
her 3 ölümden, Antalya’da ise her 10
ölümden biri kanser nedeniyle. 

Peki, kanserden ölümlerin artmasýna
sebep ne? Yediðimiz yemek, içtiðimiz
su, soluduðumuz hava! Aslýnda yedikle-
rimiz, içtiklerimiz kendiliðinden hasta
etmiyor bizi. Ýçlerindeki pestisitler, aðýr
metaller ve polisiklik aromatik hidrokar-
bon (PAH) kalýntýlarý sorun. 

LÖSEMÝDEN DEPRESYONA
Pestisit, zararlý organizmalarý engelle-

mek ya da zararlarýný azaltmak için kul-
lanýlan kimyasal madde, virüs ya da bak-
teri gibi biyolojik ajanlara verilen isimdir.
Türkiye’de 2015 itibariyle tarýmda izinli
olarak 335 civarýnda pestisit kullanýlýyor.  

Pestisitler yalnýzca bitkisel ürünlerde
deðil, yemler aracýlýðýyla hayvansal gýda-
lara da geçiyor. Sütteki pestisit kalýntýlarý
da peynir, yoðurt, tereyaðýnda devam
ediyor. Topraða ve tohuma geçen pestisit
kalýntýlarý, ürünlerin sadece tadýný deðil
saðlýðýmýzý da bozuyor. Beyinsel faaliyet-
lerin bozulmasýna neden olarak Alzhei-
mer ve Parkinson gibi hastalýklara, hami-
lelik süresinin kýsalmasýna, yeni doðan
bebeðin nörolojik reflekslerinin baský-
lanmasýna, hiperaktivite bozukluklarýna
yol açabiliyor. 

Kýsýrlýk, lösemi, baðýþýklýk sistemi
problemleri ve özellikle karaciðer kanse-
ri baþta olmak üzere kanser oluþumunda
büyük risk yaratýyor. Akut eklem roma-

tizmasý, kollajen doku hastalýðý, glome-
rülonefrit, lösemi, kas zayýflýðý, depres-
yon, konsantrasyon bozukluðu, görme ve
his bozukluðu yaptýðý biliniyor. Pestisit-
lerin meme kanseri için risk faktörü ol-
duðu da düþünülüyor. 

Son çalýþmalara göre elma, þeftali ve
çilek meyve yapýlarý nedeniyle en çok
pestisit kalýntýsýný bulunduran meyve-
lerin baþýnda geliyor.

RAHÝM TÜMÖRÜNDEN 
GENETÝK BOZUKLUKLARA

Tarýmda böcek, mantar, zararlý ot
yok etmek için kullanýlan kimyasallar,
arsenik, civa, kurþun gibi aðýr metal-
ler, insanlar ve hayvanlar üzerinde de-
netlenemeyen aðýr sonuçlar yaratýyor.
Kullanýlan bu kimyasal sentetiklerin
ve endokrin bozucu bileþenlerin doða-
ya yayýlýmý 400 milyon tona ulaþtý. En-
dokrin bozucular kadýnlarda er-
ken/geç ergenliðe, polikistik over
sendromuna, doðurganlýðýn azalmasý-
na, kýsýrlýða, endometriozise, erken
over yetmezliðine, rahim tümörlerine,
genetik DNA bozukluklarýna, gebelik
komplikasyonlarýna, meme tümörleri
ve endometriyal tümörlere neden olu-
yor. Üstelik bu kimyasallar anne kar-
nýnda plasenta yoluyla anneden bebe-
ðe taþýnýyor.  

Kaynak: Environmental Working
Group BPA Rehberi

Gülsen SAYHAN
Esenyurt / Ýstanbul

Ö
zbekistanlý Sonya Saidova, 8 aydýr
Türkiye’de yaþýyor. Annesini çok kü-
çük yaþta kaybetmiþ, pilot olan babasý
ise iþ bulamadýðý için Amerika’ya göç
etmiþ. Ailenin en küçük çocuðu olan

Sonya, üniversite mezunu. 35 yaþýnda bir kadýn
ama Özbekistan’da 15 yaþýnda bir oðlu var. 

Onunla çalýþtýðý atölyede, iþten güçten fýrsat
bulduðu kadarýyla konuþabiliyoruz. Kýsa sürede
Türkçesini epey ilerletmiþ, bazen zorlansa da ken-
disini çok iyi ifade ediyor. Ülkesinde iþ olmadýðýný
söyleyen Sonya, “Ne iþ olsa yaparým diyerek bura-
ya geldim. Önce evlere temizliðe gittim, çocuk
baktým. Þimdi de bu tekstil atölyesinde günlük 65
liraya çalýþýyorum” diye anlatýyor. Çok az ücret al-
dýðýný söyleyen Sonya, “Patronlar yabancýlarýn iþe
çok ihtiyacý olduklarýný bildikleri için ‘Nasýl olsa
mecbur’ diyerek bizi Türk iþçilerden ayrý tutuyor-
lar. Ama ayný iþi yapýyoruz” diyor. 

Çocuðunu býrakýp gelmenin çok aðýr geldiðini
ama baþka þansý olmadýðýný söylüyor Sonya: “Ben
ister miydim ülkemi, çocuðumu býrakmak? Oðlu-
mu çok özlüyorum. Her ay düzenli para gönder-
mek için hafta sonlarý evlere temizliðe gidiyorum.
Çalýþmak zoruma gitmiyor, ama Türkler bize ‘kö-
tü kadýn’ gözüyle bakýyor. En çok da kadýnlarýn
böyle düþünmesi beni çok üzüyor.”

Özbekistan’da kadýnlara çok baský olduðunu,
Türkiye’ye gelenlerin çoðunun boþanmýþ kadýnlar
olduðunu anlatan Sonya, “Kadýnlar kocalarýný elle-
rinden alacaðýmýzý sanýyor, erkekler de gönül eð-
lencesi olarak görüyor. Bazen düþünüyorum aslýn-
da Türk veya Özbek fark etmiyor, kadýnlara bakýþ
açýsý hep böyle” diye konuþuyor. Özbekistanlý er-
keklerin de ailelerine bakabilmek için buraya ça-
lýþmaya geldiðini belirten Sonya, “Ben de aileme
bakmak için geldim, sorun benim kadýn olmam
mý?” diye soruyor. 

Merak ediyorum, Sonya’nýn 8 Mart’tan haberi
var mý? Gözlerinin içiyle gülümseyerek yanýt veri-
yor: “Tabii ki biliyorum.” Özbekistan’da 8 Mart’ta
bir bayram havasý olduðunu, çiçekler alýndýðýný,
salonlarda eðlenceler düzenlendiðini anlatýyor.
Kapalý yerlerde miting benzeri buluþmalar ger-
çekleþtiðini ancak iktidarýn baskýsý nedeniyle bun-
larýn kalabalýk olmadýðýný ekliyor. Sonrasýnda þöyle
bir diyalog geçiyor aramýzda:

- Bizim ülkemizde büyüðümüz nasýl isterse öy-
le olur.

BBüüyyüüððüünnüüzz kkiimm??
- Baþbakanýmýz, ülkede her þeyin kararýný o ve-

rir.
PPeekkii,, mmeemmnnuunn mmuussuunnuuzz bbüüyyüüððüünnüüzzddeenn??
- Tabii ki deðiliz. Vatandaþýn hiçbir söz hakký

yok. Ýþ yok, para yok. Baþka ülkelere göç ediyoruz
iþte. 

Ne kadar benzer ülkeler olduðumuzu düþünü-
yorum Sonya konuþtukça... Tek hayali Amerika’da
olan babasýnýn yanýna gitmek, oðluyla birlikte. Bir
arada daha güçlü olacaklarýný düþünüyor. Sonya’nýn
geleceðe yine de umutla baktýðýný görmek beni de
umutlandýrýyor. 

Tencerede ne kaynadýðýna dikkat!

ARSENÝK HER YERDE
Varlýðýný sürdürebilmesinin tartýþmasýz tek aracý olan temiz suya ulaþmak her insa-

nýn hakkýdýr. Ama tarýmda kullanýlan bazý kimyasal maddeler, çeþitli sanayi kollarýnýn
atýklarý sulara ve gýdalara arsenik bulaþmasýna yol açýyor. Bu sularla üretilen gýda mad-
delerine de arsenik geçiyor. Yapýlan araþtýrmalar gýda maddeleriyle alýnan arseniðin bü-
yük kýsmýnýn et, balýk ve tavuktan kaynaklandýðýný gösteriyor. Avrupa Birliði Gýda Güven-
liði Otoritesi Kurumu (EFSA), pirinç, karalahana ve marul gibi bazý gýda ürünlerinin bün-
yelerinde arsenik biriktirmeye daha eðilimli olduðunu açýklýyor. 

SAÐLIKLI BESÝNLERE
ULAÞMAK 
HEPÝMÝZÝN HAKKI 

Hayatýmýzý tehdit eden ve kalýtým yoluyla
çocuklarýmýza aktarýlabilecek zararlý etkileri olan
bu ajanlardan tümüyle korunmak imkansýz. Çün-
kü meyve, sebze yemekten, su içmekten, nefes
almaktan vazgeçemeyiz. Peki, ne yapacaðýz? 

Örneðin “pestisitleri uzaklaþtýrmak için gýda-
larý yemeden önce iyice yýkayýn” bir öneri. Kay-
naðýný bildiðiniz ürünler kullanmanýz, düzenli fi-
ziksel aktivite de etkilerin azalmasý bakýmýndan
deðerli. Tüm bunlar önemliyse de çözüm deðil...

Zor olan ama çözümü mümkün kýlan en
önemli þey, saðlýklý besinlere ulaþmayý talep et-
mek! Ülkemizde son 10 yýlda uygulanan politika-
lar yüzünden küçük üreticiler yok oldu, tarým
arazilerimizin yüzde 17’sinde üretimden vazge-
çildi, tarým þirketleþti ve kimyasal kullanýmý arttý.
Küçük üreticilerin desteklenmesini talep etmek,
tarým alanlarýna sahip çýkmak, yerel yönetimle-
rin, Saðlýk ve Tarým Bakanlýklarýnýn denetimi düz-
gün ve düzenli yapmasýný talep etmek, sonuçla-
rýn þeffaf bir biçimde halkýn bilgisine sunulmasý-
ný istemek sadece bizim saðlýðýmýz için deðil, ge-
lecek nesillerin saðlýðý için de olmazsa olmaz!

BPA kýsaltmasýyla bilinen bisfenol A
özellikle çocuklarýn beslenmesinde kullaný-
lan plastik biberon, besin hazýrlama ve
saklamada kullanýlan araç ve gereçler ile
besine geçerek vücuda alýnýyor. BPA sen-
tetik bir östrojen. Küçük miktarlarda bile
hormon sistemini bozabiliyor. Kýsýrlýk, me-
me kanseri, üreme organý kanserleri, obe-
zite, diyabet, erken ergenlik, çocuklarda
davranýþsal deðiþiklikler gibi çeþitli sorun-
larla iliþkili olduðu düþünülüyor. Besin
saklama kaplarýnýn cam olmasý bu nedenle
çok önemli. Altýnda “PC” (polikarbonat)
iþareti olan veya geri dönüþüm numarasý 7

olan biberonlarý ve kap kacaðý kullanma-
yýn. 7 numaralý plastiklerin hepsi polikar-
bonat deðil, ama diðer kategorilere girme-
yen her þey burada toplandýðý için böyle bir
olasýlýk var.

Yiyecek-içecekleri mikrodalga fýrýnda
ýsýtacaksanýz plastik kaplar kullanmayýn.
BPA salýmý ýsýyla birlikte artýyor.

Bu kolay kolay akla gelen bir þey deðil,
ama kasa fiþlerinin birçoðu BPA’yla kaplý.
Mümkünse fiþ almayýn. Çocuklarýnýzý alýþ-
veriþte oyalamak için ellerine kasa fiþleri-
ni vermeyin. Kasa fiþlerini elledikten sonra
ellerinizi yýkayýn.

KASA FÝÞLERÝNE DOKUNMAYIN!

Kanserden ölümler neden
artýyor? Ýçtiðimiz sudaki,
yediðimiz yemekteki,
soluduðumuz havadaki
pestisitler, aðýr metaller...
Korunmak için çeþitli 
yöntemler uygulanýyor ama
aslýnda çözümü mümkün
kýlacak tek þey, saðlýklý
besinlere ulaþmayý 
talep etmek!

Özgür olmak istiyorlarBURADA YA DA ÖZBEKÝSTAN’DA
BÝRBÝRÝMÝZE 
SAHÝP ÇIKMALIYIZ 

GGÜÜLLBBAAHHAARR da ayný tekstil atölyesinde çalýþan Özbek
bir kadýn. O da eþinden ayrý. Umudunu sýrtlayýp Türki-
ye’ye çalýþmaya gelmiþ olan binlerce göçmen kadýndan
biri. Altý aydýr burada,  daha önce Sonya gibi þansýný
Rusya’da denemiþ ama olmamýþ. Dört göçmen kadýnla
bir olup ev tutmuþlar. Hem birbirlerine destek oluyor-
lar, hem de çalýþýp ailelerine para gönderiyorlar. 

Onun da ardýnda býraktýðý 12 yaþýnda bir kýzý
var. Türkiye’yi nasýl bulduðunu sorunca çekine-
rek cevap veriyor: “Türkler bize biraz kötü davra-
nýyor. Ama hepsi deðil...” Ne kadar süre burada
kalma planý yaptýðý sorusunu ise “Bin dolar yapýp
hemen ülkeme döneceðim” diye yanýtlýyor. 

O da Özbekistan’da kadýn olmanýn çok zor olduðu-
nu belirterek, “Buraya geldik çalýþmak için ama bura-
da da baský görüyoruz. Bizi hor görüyorlar. Özellikle
de boþanmýþ olduðumuz için. Oysa ki bütün kadýnla-
rýn birbirlerine sahip çýkmasý lazým. Burada da erkek-
ler benim ülkemdeki gibi kadýnlarý kendilerinde aþa-
ðýda görüyorlar” diyor. 

Adile DOÐAN
Esenyalý / Ýstanbul

HHEERR 8 Mart yaklaþtýðýnda karamsarlýk da-
ðýlýr, kadýnlar yapacaklarý etkinliklerin, eylem-
lerin etrafýnda kenetlenir, geceli gündüzlü ça-
lýþýr. Esenyalý Kadýn Dayanýþma Derneði olarak
biz de benzer, yoðun bir çalýþma içerisindeyiz.
Büyüklü küçüklü gruplar halinde iþçi kadýnlar-
la bir araya geliyoruz. Hem kendi yerelimizde
8 Mart’ta nasýl bir eylem ya da etkinlik ya-
pacaðýmýzý hem de giderek aðýrlaþan yaþam
ve çalýþma koþullarýný, taleplerimizi nasýl dile
getireceðimizi konuþuyoruz. 

Ýþçi kadýnlarla gerçekleþtirdiðimiz buluþ-
malarda dile getirilen öncelikli sorunlar ara-
sýnda asgari ücretin yetersizliði, güvencesiz
çalýþma koþullarý yer alýyor. Ayrýca kriz baha-
nesi ile fabrikalarda ve iþyerlerinde her türlü
baskýnýn giderek arttýðýný, ayný zamanda ar-
tan taciz olaylarýný aktarýyorlar. Krizin etkileri
kendini hisettirmeye baþladýðýndan bu yana
fabrikalarda taciz artarken iþçilerin buna kar-
þý ses çýkarmasý da zor bir hale geldi. Ancak
kadýnlar da düne göre iþyerinde ve sokakta
maruz kaldýklarý taciz ve þiddete karþý daha
duyarlý, daha hýzla yan yana gelebiliyorlar. 

HHEEPP ÇÇAALLIIÞÞ,, HHEEPP ÇÇAALLIIÞÞ
8 Mart etkinliðimize çaðrý yapmak için so-

kak sokak gezip, yüzyüze gelip, kapý aralarýn-
da dertleþtiðimiz kadýnlar var. Her yanýndan
yoksulluk, yoksunluk akan evlerde yaþayan
kadýnlar... Etkinliðimize davet ediyoruz; biri
mesela “Gelemem” diyor, “Cumartesi günleri

de çalýþýyorum akþam ona kadar. Tekstilde
zorunlu mesailere kalmazsak iþten çýkartýyor-
lar. Kriz var, baþka iþ bulamam.” Çalýþtýðý fab-
rikadan kriz bahanesiyle çýkartýlan 30 kiþi
içinde yer alan bir kadýn, iki çocuðundan biri-
ni Samsun’a ailesinin yanýna gönderdiðini, iþ
bulamazsa yeniden göç edeceðini anlatýyor. 

Hemen her kapýda þiddeti konuþuyoruz.
Kadýnlar hayatlarýný kolay kolay paylaþmý-
yorlar ama dayanýþmadan söz ettiðimiz za-
man “Ben de þiddete uðruyorum” diyebili-
yorlar. Karþýlaþtýðýmýz kadýnlardan biri “Beni
ve ikizlerimi kan revan içinde býraktý kocam”
diyor. Eþinin þiddetine gerekçe bulmaya çalý-
þýyor bir yandan “Çok yoðun çalýþýp az kaza-
nýnca eþimin piskolojisi bozuldu” diyerek.
Cam fabrikasýnda çalýþan bir iþçi kadýn yaþa-
dýklarýný aðlayarak anlatýyor. Küçük çocuðu-
na bakamayýnca yurda vermiþ. Evde bir de
yaþlý ve hasta akrabasýna bakýyor. Aldýðý ma-
aþýn yarýsý bitmeyen borçlara gidiyor. “Si-
gortam var diye belediyeden yardým alamý-
yorum” diye isyan ediyor. 

FFÝÝLLMM SSAAHHNNEESSÝÝ DDEEÐÐÝÝLL GGEERRÇÇEEKK!!
Emekçilerin yoðun yaþadýðý 300 hanelik

bir bölge var mahallemizde. Kentsel dönü-
þüm kapsamýna yeni giren gecekondu ya da
iki üç katlý evlerin olduðu bir alan burasý.
Bir süre önce fabrika ve tersane iþçilerinin
yoðun yaþadýðý bir yerdi. Çoðu ev sahibi
olan iþçilerdi bunlar. Kentsel dönüþüm ger-
çekleþene kadar evlerini mültecilere ya da
þiddete uðramýþ, baþýndan bin türlü bela
geçmiþ kadýnlara kiraya vermiþler. 

Dernekten 10 kadýnla bir akþam bu mahal-
lede çalýþma yaparken karþýlaþtýðýmýz bir tab-
lo bu. Ýnanýlmaz kötü olan bu evlerde çok
kalabalýk ve bin türlü yoksunlukla yaþýyor-
lar. Neredeyse günlük ekmek bulamýyorlar.
Çocuklarýn üstünde baþýnda hiçbir þey yok.
Þiddet görmüþ, çocuk yaþta istismara uðra-
mýþ, sýðýnma evinde kalmýþ, çocuklarý elin-
den alýnmýþ, hayatlarý darma duman kadýn-
lar, birleþip tuttuklarý bu evlerde yaþýyor.
Bir evde 10 yaþýnda bir çocuk varsa diðer
çocuklar ona emanet ediliyor, çünkü anne-
lerinin gece iþe gitmesi gerekiyor. Çoðun-
lukla alkollü eðlence mekanlarýnda çalýþý-
yorlar, fuhuþa sürüklenenler de var. “Eli-
mizden tutan olmadý, devlet desen zaten en
çok devletin kurumlarý tarafýndan aþaðýla-
nýyoruz” diyorlar. 

Yoksulun deðil zenginin elinden tutan,
yardýma muhtaç hale getirip her türlü dayat-
maya boyun eðdiren bir devlet istemiyoruz.
Çok þey deðil istediðimiz; insanca yaþamak,
insanca çalýþmak... Ama bilmeliyiz ki verme-
yecekler, alacaðýz!

Çok þey deðil insanca yaþamak istiyoruz
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Makbule KAYA
Yunuseli / Bursa

M
erhaba Ekmek ve Gül
okurlarý;
Ben de birçok kadýn ar-
kadaþým gibi ev emekçi-
siyim. Her yaz kýþlýk kon-

serve, kurutulmuþ sebzeler hazýrlarken,
maalesef bu yaz sebzelerin pahalý olma-
sý nedeniyle kýþlýk hazýrlayamadýk. “Bu
kýþý da kýþlýk sebzelerle geçiririz” diye
düþünürken, gerçek hiç de öyle olmadý.
Kýþlýk meyve sebzeler daha pahalý satýl-
maya baþladý. Krizi bir türlü kabullene-

meyen hükümet, sürekli esnafý, halký
suçluyor. “Dana eti deðil, tavuk eti yiyin
deseler de eve hiç biri giremiyor. Krizin
yükünü de zorluðunu da en çok yaþayan
biz ev kadýnlarýyýz. Pazara gidiyorsun
elinde 100 TL fakat elin nerdeyse boþ
dönüyorsun. Bir bað pýrasa olmuþ 10 li-
ra, kýþýn en çok kullandýðýmýz soðanla
patatesi alamýyoruz, evde ne piþireceði-
mi bilemiyorum, çocuklarýn istekleri
oluyor alamýyorum. Evde ister istemez
ben suçlu oluyorum. Bu nedenle sürek-
li kavga gürültü kopuyor. Biz kadýnlarýn
sorumluluklarý da yükü de aðýrlaþýyor.
Kendimiz için hiçbir þey alamaz, hiçbir

yere çýkamaz hale geldik.
Komþularla toplanýp yeþil gördüðümüz
alanlarda ot toplamaya gidiyoruz. Gitti-
ðimiz yeþil alanlara da bir gün sonra
bakýyoruz bir dozer gelmiþ kazýyor.
Haydaa! O da elimizden gidiyor. Her ta-
raf olmuþ inþaat, insanlarýn alým gücü
yok, fabrikalar kapatýlmýþ, tarým bitiril-
miþ ama hâlâ bina dikiyorlar. Bize “Onu
yemeyin, bunu tüketmeyin” diyenler
krize çözüm üretmek için Tanzim Satýþ
Yerleri açýyor, üretimin olmadýðý alan-
larda bu ne kadar çözüm olur bilemiyo-
rum.
Ben çok okumuþ biri deðilim fakat akýl

var fikir var, çarþý pazar geziyoruz, haya-
tý bire bir yaþýyoruz. Bu kriz hükümetin
uyguladýðý politikalardan kaynaklý bir
krizdir. Ben 65 yaþýndayým, üç memle-
ket gezdim ve hiç böyle sýkýntýlý, bu ka-
dar yoksullaþtýðýmýz günler yaþamadým.
Bir ülkenin fabrikasý, tarýmý bitmiþse o
ülkenin geleceði de kalmamýþtýr diye
düþünüyorum. Benim iki çocuðum var,
onlarý büyüttüm ama torunlarýmýn gele-
ceðini düþünemiyorum bile. 
Bir de önümüzde yerel seçimler var, en
azýndan bu seçimde oy verirken bize
krizi reva görüp kendileri saraylarda ya-
þayanlarý görerek oy verelim. 

Merve KARATAÞ
Serdilan ÝNANÇ

Mersin

Ü
reten kadýnlarýn en uðrak
duraðý olan Mezitli kadýn
üretici pazarýndayýz. Kadýn-
larýn narenciyeden yeþillik-
lere, kahvaltýlýklardan baha-

ratlara, el örgüsünden takýlara kadar pek
çok farklý ürünü kendi emeðiyle üretip
tüketiciyle doðrudan buluþturduðu yer
burasý. Gýda ve el iþi olmak üzere iki bö-
lümden oluþuyor. El emeði ürünlerin ol-
duðu bölüme giriyoruz. Pazarýn eski can-
lýlýðýnýn kalmadýðýný söylüyor üretici ka-
dýnlar. “Neden” diye sormadan onlar ce-
vap veriyorlar: “Kriz”.

Yanýna yaklaþtýðýmýz tezgahýn üzerin-
de çeþit çeþit oyuncaklar ve aksesuar-
lar var. Üretici kadýnlardan Berna sa-
bah akþam demeden kendisi yapýyor
hepsini. “Belki evin bir eksiðini gide-
rebilir ümidiyle çalýþýyor buradaki tüm
kadýnlar” diyor. Kriz konusu açýlýnca
da “Bizim sýkýntýlarýmýz 5 dakikalýk
röportaja sýðmaz!” karþýlýðýný veriyor.
BOÐAZIMIZ DOYMAZKEN
OYUNCAK MI KALDI’

Dükkan açma düþünürken, krizden
sonra bunun hayalini bile kuramadýðý-
ný dile getiren Berna devam ediyor:
“Kadýn üretici pazarý, belediyenin bize
sunduðu bir imkan. Evin eksiðini bir
nebze giderebilmek amacýyla sabah
akþam demeden duruyorum burada
ama bugün siftah bile yapamadým. El
emeði ve saðlýklý oyuncaklarý 5, 10 lira
civarýnda satmama raðmen insanlar
çocuklarýna alamýyor. ‘Boðazýmýzý do-
yuramýyoruz bir de çocuðun oyuncaðý
mý kaldý?’ diyorlar. Haklýlar da.”

Kimsenin lüks þeyler istemediðini
ama temel ihtiyaç olan gýdanýn bile ar-
týk lüks haline geldiðini, krizin zaten
zor olan koþullarý daha da kötüleþtirdi-
ðini ve aile içindeki huzuru bile silip
süpürdüðünü anlatan Berna, iktidarýn
halka insanca yaþamayý çok görüldü-
ðünden dert yanýyor. Yine de dimdik
ayaktayýz diyor ve ekliyor: “Ekmeðini
taþtan çýkarmaya çalýþan belki de 200
kadýn sayabilirim size. Niye? Çocukla-
rýmýza daha iyi bir yaþam daha iyi bir
gelecek sunabilmek için.” 

Söz yerel seçimlere geliyor. Berna
“Her seçimden önce bize ne istediði-
miz soruluyor seçimden sonra ise
unutuluyoruz. Bunlardan býktýk. Yap-
malarý gereken þeyi de yaptýklarýnda
hayýr yapmýþ gibi reklam ediyorlar. Þu
yaþýma kadar geldim daha hiçbir hü-
kümetin üreticilerden yana olduðunu
görmedim” diyor.

‘SEÇÝMDEN DEÐÝL 
HALKTAN UMUTLUYUM’

Bir baþka tezgaha doðru ilerliyoruz.
Emekli olan ve çeþitli örgüler yapýp
satan Gülten de daha siftah yapmamýþ
ve çok dolu:

“Çocuk okutmuyor ve ev kirasý ver-
miyorum ama eðer bunlar da olsaydý
vay halime!” diye baþlýyor sözlerine.
“Elimize geçen para ancak gýda ve
saðlýk gibi acil ihtiyaçlara yetiyor. Ne
insanlar alabiliyor ne de biz kazan-
abiliyoruz. Psikolojimiz bozuldu bozu-
lacak.”

Sabah akþam haberlerde yer alan
yerel seçimlerden de bir umudu yok
Gülten’in. Devam ediyor: “Kriz mi
çýktý? O zaman halkýn üstüne yýkalým
diyorlar ve yapýyorlar. Halk da susuyor,
konuþsa sesi kesiliyor. Yine de umut-
luyum ama seçimden deðil halktan

umutluyum.” diye bitiriyor sözlerini. 
KRÝZÝN CEREMESÝNÝ 
NÝYE BÝZ ÇEKÝYORUZ?

Türlü türlü reçellerin, sebzelerin bu-
lunduðu bir tezgah ilgimizi çekiyor. Ay-
sel müþterisiyle ilgilenirken biz de ren-
garenk reçelleri inceliyoruz, sesleniyor
aniden: “Þimdi konuþabiliriz.” Krizin
tezgahýna nasýl yansýdýðýný soruyoruz, ce-
vaplýyor: “Ýnsanlar bir kilo alacaðý þeyin
fiyatýný duyunca yarým kiloya indiriyor.
Ardý ardýna gelen zamlar iki tarafý da zor
duruma sokuyor. Ürünü satabilmek ve
insanlarýn alabilmesini saðlamak için bi-
raz fiyatý indireyim desem bu kez de ka-
zancým olmuyor.” 

Krizin her alanda kendisini gösterdi-
ðini, eþinin inþaat ustasý olduðunu ve 4
aydýr iþ olmadýðý için çalýþamadýðýný söy-
leyen Aysel, “Art arda gelen zamlar, fahiþ
fiyatlardan býktýk. Krizden yararlanmaya
çalýþan fýrsatçýlar da var ama krizin asýl
sebebi onlar deðil. Kriz bu sistemin ka-
nýnda var. Bir de baþýmýza tanzim satýþ
noktalarý diye bir þey çýktý. Baktýlar eko-
nomi düzeltilemiyor seçime kadar halký
idare edebilmek için böyle bir þey geliþ-
tirdiler. Geçici çözüm bile deðil bu” diye
konuþuyor.

Seçimlerle ilgili “Partilerle düzelecek
durumda deðiliz. Çoðu aday sanki se-
çimden sonra bir mucize olacak da her
þey  düzelecek gibi davranýyor ama artýk
halkýn buna kandýðýný düþünmüyo-
rum.Ýnsanlarýn durup düþünmesi lazým
‘Bu kriz niye çýktý, biz niye ceremesini
çekiyoruz’ diye. Tanzimlerle, seçimlerle
düzeleceðini beklersek daha çok bekle-
riz.” Diyor ve ekliyor: “Artýk geleceðe gü-
venle bakmak istiyorum. Bir mucize ol-
sun da þu kriz ortadan kalksýn. Gençle-
rin önü açýlsýn. Barýþ ve huzur istiyorum,
insanlar ötekileþtirilmesin istiyorum.”

Kriz bu sistemin kanýnda var

Pazara deðil, ot toplamaya gidiyoruz

Nuray ÖZTÜRK
Ýzmir

B
ornova’da bulunan Ege Üniver-
sitesinin akademik personelle
birlikte nüfusu yaklaþýk 75 bin.
Birçok ilçenin nüfusundan fazla
bu sayý. Ýlçede en çok kadýn iþ-

çinin çalýþtýðý yer de Ege Üniversitesi. Ege
Üniversitesinde çalýþan ve KHK’ler nede-
niyle iþsiz kalan kadýnlarla krizi ve 8 Mart
taleplerini konuþtuk. 

KHK ile iþinden olan Fadime, diðer
arkadaþlarý gibi iþe dönmeyi bekli-
yor. “Kiracýyým, oðlum iþsiz, ben
iþsizim... Annem, kardeþlerim
olmasa yaþayamam. Artýk pazara
gitmiyorum. Patlýcan yemeði pi-
þireceksem örneðin iki üç tane
alýyorum. Rahmetli babam gaz
kuyruðuna girerdi, þimdi biz
sebze kuyruðuna giriyoruz. Yine
de yüzümüzden gülümsemeyi eksik
etmiyoruz” diyor. 

TASARRUF TEDBÝRÝ 
DÝYE MOBBÝNG 

Çocuk yaþta tekstilde çalýþmaya baþla-
yan Zülfiye anne olunca çalýþmaya ara ver-
miþ. Çocuklar biraz büyüyünce üniversite-
de taþeron temizlik iþçisi olarak yeniden
iþe baþlamýþ. KHK ile iþten atýlmýþ ama
davayý kazanarak iþe göre dönebilmiþ.
“Krizin bize yansýmasý çok aðýr oldu. Ýþe
geri dönmeme raðmen alacaðýmý az az alý-
yorum” diyen Zülfiye, þöyle devam ediyor:

“Benim çocuðum
çok yemek seçiyor,
en çok yediði patates.

‘Anne yine patates mi
yok’ deyince çok zoru-

ma gidiyor. Ablam çiftçi-
lik yapýyor; ortakçýydý, baþ-

kalarýnýn tarlalarýný ekiyordu.
Þimdi ekecek durumda deðiller, mazot pa-
halý, gübre pahalý, eskiden 50 liraya aldýðý
þimdi 100-150 lira olmuþ. Ýþyerinde de ya-
þýyoruz krizi. Önceden depodan istediði-
miz malzemeyi alýyorduk. Þimdi yazýlý isti-
yoruz. Sanki evimize istiyormuþuz gibi...
Tasarruf tedbiri diye mobbing görüyoruz.” 

NE SOÐANI KIZIM, ALTIN 
ÝSTESEN DAHA ÝYÝ!

Didem annesi ve oðluyla birlikte yaþa-

yan bir iþçi. “Bir gün markete gittim gel-
dim, soðan almayý unutmuþum. Dedim
komþudan isteyeceðim, annem ‘Sen deli
misin altýn istesen daha iyi, soðan kaç para
olmuþ sen farkýnda mýsýn?’ dedi. 82 yaþýn-
daki kadýn bunu söylüyor...” diye anlatan
Didem, herkesin çok öfkeli olduðunu, ama
baský ve terör söylemlerinin halký sindirdi-
ðini belirtiyor. Didem’e göre “Marttan
sonra ortalýk karýþacak.” 

EV KADINI DEÐÝL, ÝÞ 
KADINI OLMAK ÝSTÝYORUZ

Nursevim, eþinin banka hesabý yüzün-
den iþsiz kalmasýndan sonra, güvenlik so-
ruþturmasý nedeniyle iþsiz býrakýldý. Ýnan-
dýðý, oy verdiði kesimlerin kendilerini hain
ilan etmesi onda bir kýrýlma yarattý ancak
asýl deðiþimi direniþte yaþadý. 8 Mart’la il-

gili yanýtý da oldukça net: “Ev kadýný de-
ðil, iþ kadýný olmak istiyoruz. Yetti artýk!
Her zulme ‘hayýr’ demek için orda olaca-
ðým. Direnen bir kadýn olarak alanlarda
olacaðým.”

KADIN CÝNAYETLERÝNÝN 
SON BULMASI ÝÇÝN

Tepecik Hastanesinin eski çalýþanlarýn-
dan olan Zeynep de krizin günlük hayatýna
etkilerini “Ara sýra eþim ve çocuklarýmla
dýþarýda yemeðe çýkardýk. Þimdi onu yapa-
mýyoruz. Pazara, markete gitmiyoruz. Ya-
zýn hazýrladýklarýmýzý yiyoruz. Bitince ne
olacak belli deðil” diye anlatýyor. Zeynep,
kadýn cinayetlerine dikkat çekiyor; “Her
yerde öldürülüyoruz, sömürülüyoruz. 8
Mart’ta kadýn cinayetlerinin son bulmasý
için çýkacaðýz.”

ÝÞÝMÝ, ÖZGÜRLÜÐÜMÜ, 
ÖZGÜVENÝMÝ 
GERÝ ÝSTÝYORUM!

Gülizar’ýn eþi emekli, ancak emekli
maaþýyla geçinmenin zor olduðunu söy-
lüyor. 8 Mart’ta sokaða çýkma sebepleri-
ni þöyle sýralýyor: “Sömürülmeden, þid-
det görmeden, ötekileþtirilmeden, gele-
ceðe daha huzurlu, saðlýklý ve güvenle
bakmak için 8 Mart’ta alana çýkacaðým.
Ýþimi geri istiyorum, özgürlüðümü geri
istiyorum, özgüvenimi geri istiyorum.
Ýnsanlara artýk kendimi açýklamak is-
temiyorum. ‘Ben buradayým, varým, di-
rene direne kazandým’ demek için çýka-
caðým.”

EGE ÜNÝVERSÝTESÝNDEN KADINLAR: 

Krize, sömürüye karþý 8 Mart’ta varýz

Aycan ÇÝLOÐLAN
Antep 

G
aziantep’in emekçi semtlerinden Düztepe
bölgesinde kimi ev emekçisi, kimi temizlik
iþçisi, kimi küçük esnaf olan kadýnlarý zi-
yaret ediyoruz. Krizden þiddete kadýna
dair hemen her konudan sohbet ediyo-

ruz. Tabii ki sadece sorunlarý konuþmakla kalmýyor
sohbetler; çözüm önerilerini de tartýþýyoruz. 8
Mart’ý ve 8 Mart’ýn nasýl kazanýldýðýný da... 

Çiðdem atanamamýþ bir öðretmen. Özel sektör-
de asgari ücrete razý olmuþ durumda. “Ben öðret-
men olabilmek için yeri geldi mum ýþýðýnda ders ça-
lýþarak okulumu tamamladým. Benim bunca yýllýk
emeðim var ve karþýlýðýný almak istiyorum” diyor.
Eþi bir petrol istasyonunda çalýþan Çiðdem, bu dö-
nemde fabrika iþçiliðini daha garanti görüyor.
“Daha çok yan yana gelmeliyiz. Yoksa her türlü þid-
det, baský dozunu daha da artýrarak devam ede-
cek” diyor. 

BBÖÖYYLLEE GGÝÝTTMMEEZZ AAMMAA ÇÇÖÖZZÜÜMM NNEE??
Nazlý ve Özlem ise “ev bütçesine katký saðla-

mak” için ev temizliðine gidiyor. En çok pazar fiyat-
larý etkilemiþ ikisini de. “Ýki kilo bir þey almaya kor-
kuyoruz. Bu böyle gitmez. Ama çözüm ne? Acaba
hiç kimse pazara gitmese fiyatlar iner mi” diye so-
ruyorlar. Döndü teyze “Umut var” diyor, “Ama ön-
ce emekçi kesimin birleþmesi lazým, en çok da ka-
dýnlarýn... Çünkü insanlarýn yatak odalarýna kadar

girdiler, makarnaya bulgura þükretmeyi öðrettiler
insanlara... Bundan kurtulmanýn tek çözümü birlik-
telik.” 

SSOORRUUNNLLAARR GGÝÝBBÝÝ ÇÇÖÖZZÜÜMM DDEE OORRTTAAKK
Hepimizin gündeminde kriz, eve giren poþet sa-

yýsýnýn yarýya inmesi, elektrik su faturalarýnýn yük-
sek olmasý var. Antep’te sözde suyu yüzde 27 indi-
rimli kullanýyoruz ama bu indirim ne hikmetse yan-

sýmýyor faturalarýmýza. Ekonomik krizin yanýnda
omuzlarýmýza yüklenen koca, kardeþ, aile ve top-
lum baskýlarý da fazlasýyla yoruyor bizi. Ya sindirili-
yoruz ya da öldürülüyoruz. 

Mahallede baþka bir evde yan yana geldiðimiz
Özlem, Fatma ve Meral isimli kadýnlar þöyle tarif
ediyorlar durumu; “Erkekleri yücelten bir anlayýþla
karþý karþýyayýz. Önce biz kadýnlar daha çok yan ya-
na gelerek birbirimizden güç almalýyýz. Çünkü ka-
dýn olarak yaþadýðýmýz sorunlarýmýz da ortak çözü-
mümüz de ortak. Kadýnlarýn gücü her türlü baskýyý
ezilmiþliði yenecektir.” 

Fidan ise “Dýþarý çýkarken acaba demek istemi-
yorum” diyor ve ekliyor; “Çünkü her an baþýma bir
þey gelme ihtimalinin tedirginliði içindeyim. Bu sa-
dece benim kaygým deðil bütün kadýnlarýn kaygýsý.”

Sohbetler ev iþlerinden çocuk ve yaþlý bakýmý-
na, ekonomik krizden yerel seçimlere birçok alan-
da sürüp gidiyor. Ama hep gelip ayný yerde dü-
ðümleniyor; Kadýnlarýn birlik olmaktan baþka þan-
sý yok. 

‘Umut var, daha çok yan yana gelmeliyiz’ 
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B
ursa Organize Sanayide
otomotiv yan sanayide
Türk Metal Sendikasýnýn
örgütlü olduðu bir fabri-
kada 10 seneye yakýndýr

çalýþýyorum. 600’e yakýn iþçi 3 vardiya
çalýþýyoruz. 2018’in Ekim ayýndan iti-
baren krizi fabrikalarda ciddi anlam-
da hissetmeye baþladýk. Fabrika ve
sendika bu duruma birlikte çözüm
üretiyor gibi görünse de daha çok bu
çözüm bizim emeðimizin üzerinden
çözülmeye çalýþýlýyor.

Sendika, 23 Aralýk 2018’de iþyeri
temsilcileri ve biz iþçi kadýnlarý An-
kara’da bir toplantýya çaðýrdý götür-
dü. Orada bize krize karþý iþçi çýkýþ-
larý olmasýn diye bazý önlemler alma-
ya çalýþtýklarýný, bu nedenle ücretsiz
izinler uygulanacaðýný söylediler. Biz
iþçiler tepki gösterdik. “Neden her
zaman bizim maaþlarýmýza göz diki-
liyor, neden fedakârlýk bizden bekle-
niyor” tepkisi üzerine, ücretli izinleri
sendika gündeme getirdi. Ýþçiler ta-
rafýndan kabul görünce de bölüm
bölüm ücretli izne ayrýldýk. Fakat bu
da pek çözüm olmadý,
ocak ayýnýn sonunda
100’e yakýn iþçi çýkar-
týldý ve çýkýþlarýn devam
edeceði konuþuluyor.

KÝMSE HOÞNUT 
DEÐÝL AMA... 

Benim þu an aldýðým
net maaþ 2800 lira ve
ben bekâr bir kadýným.
Tek büyük ödemem evi-
min kredisi, buna rað-
men ben bu halimle zor
geçiniyorum hatta borç-

lanýyorum. Ýlk kez geçinebilmek için
bu kadar zorlanýyorum.

Fabrikada ev geçindiren çocuk
okutan arkadaþlarýmý dinleyince hali-
me þükreder duruma geldim, insan-
lar pazara dahi gidemediðini anlatý-
yor. Çoðu arkadaþým geçinebilmek
için ek iþ arýyor. 

Kriz nedeniyle her durumu, bas-
kýyý kabullenir hale geliyoruz. Bu da
en temel insani ve kazanýlmýþ hakla-
rýmýzýn dahi elimizden alýnmasýna
neden oluyor. Bu durumdan kimse
hoþnut deðil ama çözümsüz. Sendi-
kalý iþyerinde dahi bunu yaþýyoruz;
sendika sessiz kalýyor, insanlar da iþ-
siz kalmaktan korkuyor ve sessiz ka-
lýyor. Çok baskýya maruz kalýyoruz.
Nedeni; biz öfkelenelim, dayanama-
yalým, haklarýmýzdan vazgeçerek iþ-
ten ayrýlalým diye. Yalan yok bu hale
gelenlerimiz de olmuyor deðil, ama
birbirimizi teselli ediyor, destek olu-
yoruz.

Biz bunlarý yaþarken “Kriz var”
diyoruz ama bir taraftan da yoðun ve
zorunlu mesailer

oluyor. Mesaiye kalmak zorunda bý-
rakýlýyoruz.

Geçenlerde bir kadýn arkadaþýmýz
serviste öfkeden kriz geçirdi. Eþi iþ-
siz, bir çocuðu var ve bütün sorum-
luluk onun omzunda. Ben bile gün-
de nerdeyse sadece 4 saat uyuyabili-
yorum, kim bilir o bu koþullarda
kaç saat uyuyabiliyor ya da dinlene-
biliyor? Ýnsanlar âdeta intihara sü-
rükleniyor! Daha iyi koþullarda ya-
þayalým, mal mülk sahibi olalým
derken, asýl mücadeleden uzaklaþý-
yor, böyle sarý sendikalarýn güdü-
münde ancak var olan haklarýmýzý
korumaya çalýþýyoruz.

ASLA ÇÖZÜMSÜZ 
DEÐÝLÝZ

Aslýnda hiçbir sosyal yaþantýmýz
yok. Böyle zorlu anlar karþýmýza çýk-
týðýnda da daðýlýp gidiyoruz ve bir
bakýyoruz; ömrümüzü çürütmüþüz,
saðlýmýz elden gitmiþ... Ben bundan
sonra bugüne kadar yapamadýðýmý
yapmaya çalýþýyorum. Daha çok sor-

guluyor, okuyor ve bu
düzene karþý mücadele
içinde olmaya çalýþýyo-
rum.

Asla çözümsüz deði-
liz, kendimizi yalnýzlýða
terk etmeden birlik ol-
maya ve sorunlarýmýzý
birbirimizle paylaþma-
ya, konuþmaya, birlik
olmaya çalýþalým.

Mutlaka kazanan
biz olacaðýz...

Metal iiþçisi 
Bir KKadýn  //  BBURSA

Kriz 3 yaþýndaki çocuðu
býrakýp çalýþmak 
zorunda kalmak demek

Kamile KARKUÞ
Dilovasý / Kocaeli

A
ygül, Kocaeli Dilovasý’nda bir plastik fabrikasýnda çalýþýyor.
32 yaþýnda, evli ve 4 çocuðu var; eþi de kendisi gibi iþçi. Üç
çocuðun okula gittiði 6 nüfuslu evlerine ayda yaklaþýk 4
bin 500 lira para girdiðini, kredi borçlarý, geçim harcama-
larý ve çocuklarýn okul giderleri derken yetmediðini, sürek-

li borca girdiklerini anlatýyor: “Bir karttan para çekip diðerine yatýrý-
yoruz, baþka türlü geçinemiyoruz.”

Sadece geçim deðil, çalýþma koþullarý da zorluyor Aygül’ü. 8-4
vardiyasý yüzünden küçük çocuðunu annesine býrakmak zorunda
kalýyor, yine çocuklar yüzünden çok zorlanýyor: “Ýþ çýkýþý anneme gi-
dip çocuðu alýyorum, ev iþlerini yapýp öbür çocuklarýmla ilgileniyo-
rum. Akþam otobüsle tekrar anneme geçiyorum, orada kalýyoruz.
Çocuðum evde olmadýðý için huysuzlanýyor, geç yatýyor ve sabah
tekrar otobüse binip servis duraðýma gidiyorum. Diðer vardiyalarda
da içim rahat etmiyor. Ortaokula giden kýzým küçük kardeþine baký-
yor. Çok yoruluyor, dersine de odaklanamýyor. Bazen pazarlarý da
mesaiye kalýyorum. Mesai de olunca kendime zaten hiç zaman kal-
mýyor. Ama eksik günleri tamamlamak için mesaiye gitmek zorunda
kalýyorum.”

17 yaþýnda çalýþmaya baþlamýþ Aygül, “3 yýl tekstilde çalýþtým, ev-
lenince çalýþmaya bir süre ara verdim. Çocuklarla ilgilendim. Borçlar,
masraflar derken bulaþýkçýlýk, çaycýlýk arada da serviste hosteslik
yaptým. Bir süre 3 ay iþsiz kaldým, sonra da þu an çalýþtýðým fabrika-
ya girdim” diye özetliyor hayatýný. 

Ýþyerinin ilk girdiðinde daha rahat olduðunu, kriz dönemi baþla-
dýðýndan beri iþlerin aðýrlaþtýðýný anlatan Aygül, “Kriz bizim için daha
az markete gitmek, gidince de elinde 3 parça þeyle dönmek, geçim
derdimizin artmasý ve çocuklarýn istediklerini alamamak demek. Kriz
3 yaþýndaki çocuðu býrakýp çalýþmak zorunda kalmak demek. Kriz var
diye patron daha az iþçiye daha çok iþ yaptýrmaya çalýþýyor. Bir ta-
raftan kriz var diyerek bizden bir þeyler kesmenin ve daha çok iþ
yaptýrmanýn peþindeler, diðer taraftan yeni makineler alýyorlar.”

Aygül, krizin sorumlusu olarak devletin baþýndakileri görüyor ve
bir yandan da iþyerinde ses çýkarmanýn daha da zorlaþtýðýný söylü-
yor: “Herkes çalýþmaya mecbur, borcu var, o yüzden çok ses çýkara-
mýyoruz. Mesela hastalanýp izin aldýðým için usta vardiyamý deðiþtir-
di. O hafta çocuðuma söz vermiþtim, karne günü yanýnda olacaktým.
Vardiya deðiþince gidemedim, çocuðum çok üzüldü. Çocuklarýma
hasret kalýyorum, iþyerinde eskisinden daha çok yorulduðum için ev
iþlerini yapmak daha da zor oluyor, çocuklarla ilgilenmek zaman ge-
çirmek de öyle. Kendimi bu yüzden çok yetersiz ve kötü hissediyo-
rum. Çünkü karne günü sadece ben okulda olamadým. Bu beni çok
üzüyor.”

Aygül bu tempoda günde en çok 6 saat uyuyabiliyor; “Bazen 3-4
saatlik uykuyla iþe gittiðim oluyor. Bu böyle devam edemez, bir þey-
ler deðiþmeli. En azýndan benim çocuklarým daha rahat yaþamalý” di-
yerek tamamlýyor sözlerini.

Geçim ilk kez bu kadar zorlaþtý

Mehtap GÖKMEN
Çorum

M
erhaba...
Ben bulduðu iþlerde çalýþan,
iþ bulamayýnca da evde taký
yaparak evin geçimine katký
saðlamaya çalýþan bir emek-

çiyim. Zaten çok zor olan yaþamýmýza
bir de kriz eklenince biz emekçiler silin-
dir gibi eziliyoruz. Asgari ücretin artýrýl-
masýný lütuf gibi gösterenlerin kârý kat
kat artýyor. Asgari ücrete zam yapýp
daha az iþçiye daha çok mesai yaptýra-

rak, kimi zaman da mültecileri ucuz iþ
gücü olarak iþe alarak sömürmeye de-
vam ediyorlar. 

Enflasyonun da yükselmesiyle birlik-
te temel ihtiyaçlarýmýzý bile düzenli þe-
kilde karþýlayamaz olduk. Eskisinden
daha çok çalýþýp eskisinden daha az ihti-
yaçlarýmýzý karþýlayabilir duruma geldik.
Bu sebepten aile içi gerilim ve tartýþma-
lar artýyor, boþanmalara kadar gidiyor
bu gerilimler.

Biz kadýnlar daha çok eziliyoruz. Bir-
lik ve beraberliðe ihtiyaç duyduðumuz
bu günlerde önümüzde 8 Mart Dünya

Emekçi Kadýnlar Günü gibi var. 8 Mart bi-
zim mücadele, dayanýþma ve talepleri-
mizi haykýrma günümüz. Ve ancak biz
mücadele edersek her þey deðiþir. Elimi-
zin uzandýðý her kadýna ulaþarak 8
Mart’ýn önemini ve sensiz 1 eksik olaca-
ðýmýzý anlatalým.

Fabrikada, pazarda, köyde, okulda,
evde nerde olursak olalým hiçbir ayrým
yapmaksýzýn mücadele edelim. Flor-
mar’da, Sibaþ’ta, Gebze’de direnen bü-
tün kadýn iþçilerle dayanýþma günüdür.
Gün el ele verip, krize, þiddete ve eþitsiz-
liðe karþý mücadele günüdür.

Dayanýþma ve mücadeleye
daha çok ihtiyacýmýz var

D
enizli’de bir tekstil firma-
sýnda bir araya gelen 40’a
yakýn tekstil iþçisi kadýn
yaptýklarý buluþma ile
hem kahkaha attý, hem

sohbet etti, hem dertleþti. 
Etkinliðe Aile, Çalýþma ve Sosyal

Hizmetler Ýl Müdürlüðüne baðlý Þid-
det Önleme ve Ýzleme Merkezi Mü-
dürlüðünden Sosyal Hizmet Uzmaný
Halit Karabulut da katýldý. Karabulut,
verdiði bilgilerle kadýn erkek eþitsizli-
ðine dikkat çekti: “Dünya üzerindeki
iþlerin yüzde 66’sý kadýnlar tarafýndan
yapýlýyor. Dünyada özel mülkiyetin yal-
nýzca yüzde 1’i kadýnlara ait. Yoksulluk
sýnýrý altýnda yaþayan yaklaþýk 1.3 mil-
yar insanýn yüzde 70’ini kadýn ve kýz
çocuklarý oluþturuyor. Türkiye’de mil-
letvekillerinin yüzde 17’si kadýn. Bele-
diye baþkanlarýnýn yüzde 1’i kadýn! Er-
keklerde istihdam oraný yüzde 65,6
iken, kadýnlarda yüzde 29,7.” 

Bakanlýðýn hazýrladýðý ‘Bizim Aile-
de Olmaz’ adlý animasyon filmini izle-
yen kadýnlar, Karabulut’la film üzerine
tartýþmalar yürüttüler. 

TUVALET TEMÝZLÝÐÝ
NASIL BÝTTÝ?

Daha sonra yapýlan söyleþiye De-
nizli Ekmek ve Gül’den Mükerrem
Yollu da katýldý. 40’yakýn tekstil iþçisi
kadýnýn bir araya geldiði söyleþide ka-
dýnlar deneyimlerini aktardý. 

Kadýnlarýn hemen hepsi ev içi iþle-
rin tamamýnýn kadýnýn göreviymiþ gibi
görünmesinden þikayet etti. Huriye,
“Her gün eve gidince ne yemek piþire-
ceðim diye düþünüyorum” derken,
Ayþe “Erkekle ayný iþi yapmasýna rað-

men ücret eþitsizliðinden tutun da
‘kriz var’ diye ilk iþten çýkarýlacaklar
arasýnda yine kadýn iþçiler var” diye
yakýndý. Ýþyerinde erkek tuvaletlerini
temizlikçiler temizlerken, kadýn iþçile-
rin birkaç ay öncesine kadar kendi tu-
valatlerini temizlediðini aktardý Hesna.
Ýþçi Temsilcisi Cennet, bu durumun
birkaç ay önce neden deðiþtiðini ise
þöyle anlattý: “Anlaþtýk aramýzda, dilek
þikayet kutularýna yazdýk bu durumu.
Kadýnlar bir araya gelince her sýkýntýyý
çözüyor.”

ÇÝLE NASIL BÝTER? 
Sonra oynadýklarý oyun da dayanýþ-

manýn gücünü anlatýyordu. Bir ip yu-
maðý alarak sormaya baþladýlar; “Paza-
ra, markete giderken mutfak dolabýný
nasýl dolduracaðýný düþünenler kim-
ler?” Bütün kadýnlar el kaldýrdý. El

kaldýranlar ip yumaðýný doladýlar par-
maklarýna. Ýkinci soru; “Bu-
rada çalýþýrken akþama
ne yemek yapacaðýný
düþünenler kim-
ler?” oldu. Yumak
yine dolandý par-
maklara. “Ýþten
eve gidip ev iþi ya-
panlar?” Yine bü-
tün parmaklara do-
landý yumak... Son
soru; “Hayatýnda en az
bir kere þiddete maruz ka-
lanlar?” Tüm parmaklar yumaðýn ipiy-
le doldu... 

Yumak biter sorun bitmez! Kadýn-
lar ellerinde düðüm olan ipleri kestiler
hep birlikte, birbirlerinden aldýklarý
güçle... 

Kriz hayatýmýzýn
tam ortasýnda!

Neslihan KAR 
Küçükçekmece

Ý
þçilerin yoðunlukla yaþadýðý Küçükçekmece’de Emek Parti-
si’nin 8 Mart için baþlatmýþ olduðu iþçi kadýn buluþmalarýn-
dan birini gerçekleþtirdik. 
Mahallede dönem dönem bir araya gelen kadýnlarýz. Buluþ-
maya çaðýrdýðým tekstil iþçisi Olca’nýn morali oldukça bo-

zuktu. Patron bankaya yatýrdýðý 2020 liranýn 200 lirasýný elden
almaya baþlamýþ. Kafasýna göre belirlediði bir miktarý herkes-
ten geri alýyormuþ. Mesela bir çok iþçiye 1800 veren patron, Ol-
ca’ya 1700 lira veriyormuþ. Olca 5 aydýr çalýþmasýna raðmen si-
gorta giriþini yeni yapmýþlar; sürekli kaçak çalýþtýrýlanlar ise ge-
nelde göçmen ve mülteci iþçiler. Gürcistanlý bir kadýn iþçi de
kendisine 1700 lira verilmesine tepki gösterdiði için müdür ta-
rafýndan küfre maruz kalmýþ. 

Ýþverenin gaspýna karþý çýkan iþçiye küfür ediliyor, kapý gös-
teriliyor. Krizin, zamlarýn, yoksulluðun yaþamýnýn her yanýný sa-
ran iþçi için tek çare bu ücrete tamah etmek oluyor. Ýþte bu yüz-
den, tamah etmemenin çare olmadýðýný konuþmak için, üç beþ

demeden kadýn iþçilerle bir araya gelme inadýný sürdürüyo-
ruz. 

Olca’nýn patronu bir de kendisine karþý gelenlere
mazlum ayaðýna yatýp “Sipariþlerim az, benim vere-
bileceðim bu kadar, ben 70 kiþiye maaþ veriyorum
benim etim ne budum ne” diyormuþ. Polo gibi lüks
markalara üretim yapan bir atölye halbuki burasý; it-
halata çalýþýyor. 

Krizin ardýna sýðýnýp mazlum ayaðýna yatanlar bir
tarafta, iki yakasý bir araya gelmeyen asýl mazlumlar

bir tarafta... 

‘‘PPRRÝÝMMÝÝNNÝÝZZÝÝ KKEESSEERRÝÝZZ’’ TTEEHHDDÝÝTTLLEERRÝÝ AARRTTTTII
Ýþten çýkmak isteyen Olca’yý onun yerine iþyerinde toplu bir

tepki verilmesi konusunda ikna etmeye çalýþýyoruz. Sonuçta ko-
þullar her yerde ayný... 

“Çýkman çözüm deðil, þikayet et” diye araya giriyor, dünya-
nýn her yanýna ürünleri daðýlan o çok bilindik markanýn depo iþ-
çisi arkadaþýmýz. Onun da durumu pek farklý sayýlmaz. Kriz döne-
minde iþten atmalarýn olduðunu ve iþçilerin daha yoðun çalýþtý-
rýlmaya baþlandýðýný söylüyor. “Ýnanýlmaz bir yoðunlukla çalýþý-
yoruz, çocuðumu göremiyorum, üç kiþinin yaptýðý iþi þimdi bir ki-
þi yapýyor” diyor ve çocuðuna vakit ayýramamaktan yakýnýyor. 

Bu kadar yoðun çalýþma karþýsýnda asgari ücret alýyor; bu ra-
kam primlerle ancak 2500 liraya kadar çýkabiliyor. Kriz zamaný
özellikle iþverenlerden, ustabaþlarýndan “Priminizden keseriz”
tehdidini daha sýk duyar olmuþlar; “Prim kesilir korkusuyla daha
çok çalýþýyoruz” diyor. 

Ayný markanýn maðazasýnda çalýþan bir iþçi kadýn da iþlerin
yoðunlaþtýðýný, bunun yaný sýra müdürlerin daha az prim vermek
için hedefi özellikle yüksek tuttuðunu söylüyor. Üniversite me-
zunu olmasýna raðmen iþ bulamadýðý için burada çalýþtýðýný be-
lirten genç iþçi, ailesine yeteri kadar yardýmcý olamamasýnýn üz-
düðünü yaþýyor. Yazdan kalma kurutmalýklarla idare etmeye ça-
lýþtýklarýný, sebze meyve almakta zorlandýklarýný anlatýyor... 

Yani iktidar memleketin meydanlarýnda istediði kadar “Aldý-
ðýmýz tedbirlerle hamleleri boþa çýkardýk” desin, hayatýn gerçeði
gün gibi ortada. 

Bir taraftan 8 Mart’ý da konuþuyoruz. Mahallede kadýnlarýn
daha sýk ve daha kalabalýk bir araya gelmesi isteði ifade ediliyor
sýklýkla. Bu buluþmalar, bir araya gelmeler kadýnlara iyi geliyor,
kesin. Bu konuda birbirimize söz veriyoruz ve ilk adýmý 8 Mart’ta
atmayý kararlaþtýrýyoruz. 

Ýþyerinde bir kadýn buluþmasý

Olcay OZAK
Sultangazi / ÝSTANBUL

T
ekstil ve gýda iþkollarýnda çalýþan ka-
dýn iþçilerle ile bir ev ziyaretinde gö-
rüþüyoruz ve görüyoruz ki kadýn iþçi-
lere bir dokun bin ah iþit!
20 yýldan fazladýr tekstilde çalýþan

Hülya: “Çalýþma saatlerimiz çok uzun, hele bir
de fazla mesai yaptýk mý, of of! Ama ücretler
düþük, tabi ki hiçbir þeye yetmiyor... Emeklilik
için yýlým doldu ama yaþ sýnýrý yüzünden 15 yýl
kadar daha çalýþmam gerekiyor.

Bazý arkadaþlarýmýz emeklilikleri dolduðu
için sigortasýz çalýþýp sigortaya ödenecek para-
nýn kendisine elden ödenmesi için anlaþýyor
patronla. Bu durum patronun da iþine geliyor.” 

Asgari ücretle çalýþan Pýnar: “Asgari ücretin
artmasý iyi oldu ama patronlar 2020 TL’yi öde-
mek istemiyor. Maaþlarýný bankadan alan arka-

daþlar 320-400 lirayý patrona elden geri ödü-
yorlar! Kabul etmezsen iþ yok! Arkadaþlarýmýzýn
büyük çoðunluðu eski ücret üzerinden maaþ
alýyor... Maaþlarýn elden ödenmesi ayrýca bir sý-
kýntý, sorduðumuzda teknik bir sorun var halle-
deceðiz diyorlar, ama elden ödemeye devam...
Birlik olmazsak bu haksýzlýklar bitmez biliyo-
rum ama bir araya gelmemiz çok kolay gözük-
müyor.”

Özel bir þirkette asistanlýk yapan Seher:
“Üniversite mezunuyum, asgari ücretin biraz
üzerinde ücret alýyorum. Çalýþma saatleri ise
uzun ve yoðun. Ýþte, ardýndan trafikte çok yoru-
luyoruz baþka birþeye zamanýmýz ve enerjimiz
kalmýyor. Zaten herþey çok pahalý olduðu için
en iyisi iþten eve,  evden iþe!”

Öðrencilik yýllarýndan beri çalýþan Tuð-
ba: “Tekstilde de çalýþtým, þu an gýda sektö-
ründeyim. Çok yoruluyorum, kendime ayý-
racak zamaným kalmýyor. Vardiyalý çalýþtý-
ðým için arkadaþlarýmla görüþemiyorum
zaten. Sanki hep iþteymiþim gibi hissediyo-
rum. Böyle çalýþma temposuna karþýn üc-
retlerimiz yüksek olsa tamam diyeceðim, o
da deðil. Ama iþsiz kalmak da çok kötü. He-
men her yerde koþullar ayný, ücretler her
yerde asgari ücret... Bu durum sadece mü-
cadele edersek deðiþir ve zor olsa da birle-
þebiliriz diye düþünüyorum.”

Mesai uzun ve yorucu, ücretler düþük 
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Eren SANCI - Hilal KILIÇ
Mamak / Ankara

K
rizin, iþsizliðin, yoksullu-
ðun gölgesinde 8 Mart’a
giderken Emek Partili ka-
dýnlarýn çaðrýsýyla Ma-
mak’ta kadýnlar bir araya

geldi. Buluþmaya hastane iþçileri, öðret-
menler, özel þirkette çalýþan temizlik iþ-
çileri, çocuk bakýcýlýðý ve ev temizliði
yapan kadýnlar katýldý. 

Buluþmada ilk sözü alan bir ilkokul
öðretmeni aldý. Okulun yarým gün olmasý
nedeniyle öðretmenliðin iþ yükünün hafif
göründüðüne; kadýnlara uygun ve rahat
bir meslek olarak düþünüldüðüne deðin-
di. Projeler, ödevlerle aslýnda mesaisinin
tüm güne yayýldýðýný, bir de üzerine ev
iþinin yüklendiðini anlattý. Krizin eðitimci
kadýnlara etkilerini ise þu sözlerle ifade
etti: “Okulda 42 öðretmeniz. Hepimizin
çeþitli kredi borçlarý var, bir sosyal yaþan-
týmýz yok. Öðretmen maaþýyla da ancak
iki 2 ayda bir sinemaya ya da tiyatroya gi-
debiliyoruz.” 

‘HER ÞEY GÜZEL 
OLACAKTI GÜYA’

Taþeron iþçisi kadýnlar ise çalýþtýklarý
yerin merkezde kalan sayýlý hastanelerden
olmasý sebebiyle iþ yüklerinin arttýðýný,
cumartesi tatillerinin ellerinden alýndýðý-
ný, haftada 6 saat fazla çalýþma dayatýldý-
ðýný anlattýlar. “Benim çalýþtýðým katta 8
saatte 30 ameliyat oluyor. Steril bir ortam
saðlamak mümkün deðil. Kadroya alýndý-
ðýmýzda her þey daha güzel olacaktý güya.
Þu an taþeron durumundaki halimizi arar
haldeyiz” diyen bir iþçi, iþyerinde örgütlü
Hizmet-Ýþ Sendikasý’nýn iþçiden yana ta-
výr sergilemediðini, zaten sendika çalýþ-
masýný þeflerin yürüttüðünü belirtiyor. Ýþ-
çiler, ayda 2 bin 300 lira ücret alýyor. Eve
giren para hem çocuk okutup hem evi çe-
kip çevirmeye yetmediði için, izin günle-
rinde bazen evlere temizliðe gitmek zo-
runda kalýyorlar. 
BÝTMEYEN KREDÝ BORCU 

Okulda temizlik personeli olarak çalý-
þan bir kadýnýn anlattýklarý ise þöyle:
“Çok iþte çalýþtým. Eþim de çalýþýyor. 10
yýldýr ev kredisi ödüyoruz, bitmesine 3
yýl var. Bu kadar çalýþmamýza raðmen bi-
ze kalan bir tek ev olacak. Eþim üç vardi-
ya çalýþýyor, ben iþe 19.00’da gidiyorum,
temizlik ne zaman biterse o zaman dö-
nüyorum. Bu çoðu zaman gece üçü bu-
luyor, tüm okulu iki kiþi temizliyoruz
çünkü. Bitiremediðim için eþim ba-
zen vardiya çýkýþý yardýma geliyor.”
Çok yoruluyor ve emeðinin karþýlýðý-
ný alamýyor olmaktan þikayetçi ama
bununla sýnýrlý deðil, çalýþtýðý iþ-
lerde sözlü ve fiziksel tacize
uðradýðýný da ekliyor.

‘ÝÞSÝZ KALMAMAK ÝÇÝN 
TACÝZE DAYANDIM’

Þiddete maruz kaldýðý için boþanan, iki
çocuk annesi bir kadýn emekçi de iþyerin-
de tacizle yoksulluk ve iþsizlik korkusu
arasýna nasýl sýkýþýp kaldýðýný anlattý: “Ay-
rýlmýþ bir kadýn olduðum için girdiðim
iþyerlerinde bazen erkek çalýþanlar tara-
fýndan rahatsýz edildim. Çoðu zaman iþe
aðlayarak gidip gelmeme raðmen iþsiz
kalmamam gerektiði için dayandým.” As-
gari ücretle evi geçindiremediði için aile-
sinin yanýna taþýnmak zorunda kaldýðýný,
anne ve babasý emekli maaþý almasýna
raðmen geçinmekte zorlandýklarýný söylü-
yor bir de. 

Buluþmaya katýlanlar içinde 9
yýl çalýþtýðý iþyerinden çocuðu-
na bakacak kimse olmadýðý
için ayrýlan bir kadýn da var.
Þimdi evinde çocuk bakýyor.
“Sosyalleþmek için ne za-
maným ne de ekonomik du-
rumum var” diyerek, tek
sosyal alanýnýn mahalledeki
kadýn derneði olduðunu ifade
ediyor. 

ORTAK TALEPLERLE
8 MART’A

Krizle baþ etme yollarýný konuþurken
kadýnlar, toptan alýþveriþ yapmaya çalýþtýk-
larýný, en ucuz ürünün hangi markette ol-
duðunu araþtýrdýklarýný, kendilerine hiç-
bir harcama yapamadýklarýný dile getirdi.
Çalýþtýklarý yerlerde insanlarýn ekonomik
gidiþata tepkili olduklarýný, ancak güven-
sizlik nedeniyle ve iþten atýlma korkusuyla
sessiz kaldýklarýný anlattýlar. 

Mahalledeki 8 Mart etkinliðine katýlým
çaðrýsý yapýlan buluþmada, ortak talepler
iþ saatlerinin kýsaltýlmasý,
hafta ve yýllýk izinlerinin
düzenli kullandýrýlmasý,
kreþ, güvenceli iþ ve her
türlü þiddetin, tacizin son
bulmasý olarak belirlendi.

Buse VURDU
Yenimahalle / Ankara

A
nkara Yenimahalle’de,
Emek Partili kadýnlarýn
8 Mart öncesinde “Kri-
ze, þiddete ve eþitsizli-
ðe karþý gücümüz birli-

ðimiz” diyerek gerçekleþtirdi-
ði iþçi kadýn buluþmasýnda-
yýz. Yaþlarý 25 ile 60 arasýn-
da deðiþen 25 kadýnýn so-
runlarýný, beklentilerini,
umutlarýný paylaþtýðý bir

sohbetteyiz. 
Aðýrlýklý olarak yemek ve

temizlik iþlerinde çalýþan kadýn-
larýn bulunduðu toplantýda, baþta

çekingen kalýnsa da sohbet ilerledikçe,
geçmiþte yaþadýðý bir haksýzlýðý, ailesini bile
inandýrmakta güçlük çektiði bir tacizi, çocu-
ðunun yaþadýðý bir ayrýmcýlýða karþý duruþu-
nu anlatanlarýn sesleri daha bir cesaretle çý-
kýyor. 

Ýþçi kadýnlarýn öncelikli gündemi ekono-
mik kriz. Tüm sohbetler dönüp dolaþýp ge-
çim derdine baðlanýyor. Asgari  ücrete yapý-
lan zammýn hiçbir derde derman olmadýðýný,
krizle birlikte aðýrlaþan yaþam ve çalýþma
koþullarýyla baþ et-

menin zor-
luðunu an-
lat ýyor lar .
40 yaþýndaki
Nuray, geçim
sýkýntýsý ne-
deniyle iki ay
önce evlere

t e m i z l i ð e
g i t m e y e
b a þ l a m ý þ ;
“Para yet-

mez oldu. Ýki
çocuðum okuyor.
Ýþ bulmak da kolay
deðil... Ne ya-
pacaksýn? Temizli-
ðe gidersin.” Cam
fabrikasýnda çalýþan
Haným ise üç aydýr
iþ ayakkabýsý alýn-
masýný bekliyor:

“Topuk dikenim çýktý, üç aydýr bir ayakkabý
alacaklar. Bugün öðleden sonra aðladým.
Ama ne yapacaksýn, çalýþmak zorundayýz.”

SUÇLANMA KKORKUSU 
TACÝZÝN ÜÜZERÝNÝ ÖÖRTÜYOR

Toplantýda kadro hakký verilmeyen taþe-
ron iþçisi kadýnlar da var. Onkoloji Hastane-
sinde üç senedir örgütlenmeye çalýþtýklarý
TOLEYÝS sendikasýna tepkilerini dile getiri-
yorlar: “Üç yýldýr hastaneyi bulup evrak tes-
lim edemediler. Taksiciye versen götürür
evraký. Ama iþin bahanesi iþte. Bir de her se-
ferinde gelip ‘Dava kaybettik’ diyorlar. So-
nunda dedik ki, siz de hep mahkemeyi kay-
bettiðinizde geliyorsunuz, bir kere de kazan-
dýðýnýzda gelin...” 

En önemli sorunlarýn baþýnda iþ yerlerindeki
taciz ve mobbing geliyor. Çoðu zaman karþýlaþ-
týklarý tacizi adlandýrmakta güçlük çektiklerini
ifade eden kadýnlar, en çok da suçlanma korku-
suyla yaþadýklarýný paylaþamýyor ve bu durum-
dan rahatsýz. Suçlanma korkusunun bahaneler
sunarak iþten ayrýlmalarýna neden olduðunu,
zaman zaman bu durumu aileleriyle bile paylaþ-
makta zorlandýklarýný söylüyorlar.

‘ÇOK YYORGUNUM AAMA...’
Sohbet ilerledikçe “Peki, bu sorunlarý na-

sýl çözeceðiz?” sorusu öne çýkýyor. Çoðu kü-
çük iþletmelerde çalýþan kadýnlarýn, iþyerle-
rindeki diðer çalýþanlara güvenleri zayýf. Yan
yana gelmenin çok zor olduðunu düþünü-
yorlar. Temizlik iþçisi bir kadýn buna itiraz
ediyor: “Küçük iþyerlerinde patron ahbap
çavuþ iliþkisine giriyor çalýþanla. Böyle olun-
ca çalýþanlar sorunlarý için yan yana gelmek-
te zorlanýyor.” Geçmiþte çalýþtýðý bir tekstil
atölyesinde iþ býrakma eylemi yaparak üc-
retlerde iyileþtirme kazandýklarýný anlatýnca
baþtaki hava daðýlmaya baþlýyor. Olumlu ör-
nekler ve deneyimler anlatýldýkça güvensiz-
liðin yerini patronlara karþý öfke alýyor. Ýkili
üçlü sohbetlerin uðuldamasý arasýnda “Pat-
ronun iþine gelince hepimiz aileyiz, haklarý
vermeye gelince yok”, “Birbirimize güven-
mek zorundayýz, ayný sorunlarý yaþýyoruz”
cümleleri duyuluyor. 

Ýþçi kadýnlarýn kafasýnda bir sürü soru iþa-
reti var, hepsini bir akþama sýðdýrmak müm-
kün deðil. Ancak hepsinin konuþmaya, sorun-
larýna birlikte çözüm aramaya ihtiyacý var.
“Çok yorgunum, iþten geliyorum ama birlik
beraberlik olunca bir rahatlama geliyor” diyor
iþçi kadýnlardan biri. Diðerleri de ona katýlýyor. 

Ýki saatlik bir ilk buluþmanýn ardýndan bir
sonraki buluþmanýn planýný yapýp ayrýlýyo-
ruz. Aklýmýzda toplantýnýn baþýnda iþçi ka-
dýnlardan birinin söylediði söz kalýyor: “Biz
bütün olalým, onlar yarým kalsýn.” 

Uzun mesailer, bitmeyen borçlar, taciz...
‘Biz bütün olalým
onlar yarým kalsýn’

Sultan KARATAÞ
Hasret KANAT 
Eyüp / Ýstanbul

P
azar fiyatlarý her geçen gün
daha da yükseliyor. En ucuza
aldýðýmýz maydonozun baðý
bile daha küçülürken fiyatlar
resmen uçuyor. Vatandaþ etin

yanýna yaklaþamazken þimdi sebzenin
de yanýna yaklaþamaz oldu. Ýktidar,
ekonomik sorunlarla kadýnlarýn sesini
kýstýðýný zannetse de sokakta pazarda
dokunabildiðimiz tüm kadýnlar geçine-
miyor olmaktan çok rahatsýz. 

Ýstanbul’un Eyüp ilçesi Güzeltepe
Mahahallesi cumartesi pazarýndan rö-
portaj yaptýðýmýz kadýnlar seslerini tek
tek çýkarttýklarýný söylüyor, ama birlikte
ve daha güçlü ses çýkarabilmenin yolla-
rýný arýyorlar.

Pazarda ilk konuþtuðumuz Fatma
oluyor. “Eskiden 50 lira ile pazara gi-
dince ihtiyaçlarýmýz karþýlayabiliyor-
duk. Þimdi iki kilo sebze alýnca 50 lira
bitiyor. Seçimden sonra ekonominin
düzeleceðini düþünmüyorum. Her þey
çok pahalý. Ispanak alacaktým vazgeç-
tim. 4 yaþýnda bir kýzým var en çok
onun için sebze  ve et almak istiyorum
ama hiçbirini yediðimiz yok. Sebze, et,
tavuk, balýk... Hiçbirini yiyemiyoruz.
En çok yediðimiz gene makarna” diye
anlatýyor Fatma yaþadýðý sýkýþmýþlýðý.

‘BU HALE GETÝRENLERE 
OY MOY YOK!’

Kýymet ise emekli. Emekli maaaþýyla
geçinmeye çalýþtýklarýný söylüyor: “Eve
en çok kahvaltýlýk alýyoruz, ama ona da
yetiþemiyoruz. Yeþillik almýyoruz, köy-
den kýþlýk erzak getiriyoruz onunla kýþý
geçirmeye çalýþýyoruz. ‘Seçimden son-
ra her þey daha güzel olacak’ diyorlar
ama hiçbir þey güzel olmayacak her þey
daha kötüye gidiyor”. 

Eþinin 1500 lira emekli maaþýyla ge-
çinmeye çalýþtýklarýný söyleyen Cen-
net’te dertli: “Kaþýkla verdiklerini kep-
çe ile bizden alýyorlar. Biz nasýl yapaca-
ðýz? ‘Þunlara þu kadar yapýyoruz’ diye
bas bas baðýrýyorlar. Ama biz o zamlarý
göremiyoruz. Yaptýklarý zam elektrik,
su, doðalgaz, sebze, et zammý. Baþka
zam yok. Bir de kendilerine zam yapý-
yorlar. Ýki mislisini bizden geri alýyorlar.
Bir soðan patates 5, 6 lira olursa nasýl
geçineceðiz. Maydonoz 3 lira ama 4 tel
yok. Karnabahar, pýrasa alýyorum onu
da bir hafta birini diðer hafta birini.” 

Siyasilerin “Oy ver” diye baðýrdýkla-
rýný dile getiren Cennet devam ediyor:
“Bizi bu hale getirenlere oy moy yok.
Seçimden sonra ‘Her þey düzelecek’
diyerek bizleri kandýrmaya çalýþýyorlar.

Tutturmuþlar ‘Bir mermi ne kadar?’,
askerimiz o mermilerle vataný koruyor-
muþ. Askerimiz kimden koruyor bizi.
Sebze meyve fiyatlarýna almýþ baþýný gi-
diyor, ‘Vatan elden gitmesin’ diyor.
Sanki mermi ile yemek piþireceðiz.
Kimseye düþmanlýk yapmasýn da mer-
mi almasýn ozaman.”

ÇOCUKLARIMIZ 
EVDE OTURUYOR

“Yeþilliði alsak meyveyi alamýyoruz,
meyveyi alsak yeþilliði alamýyoruz” di-
yen Melek de bütün pazarý dolaþýp an-
cak bir poþet alabildiðini söylüyor. “Fi-
yatlar düþse de hiçbir beklentim yok.
Tanzim çadýrlarýyla da devam etmez.

20, 30 lirayla alýþveriþ yaparken 100 lira
ile pazara geliyoruz. Eþim çalýþýyor sa-
dece, ben çalýþamýyorum rahatsýzým.
Oðlum askerden geldi, iþ bulamýyor.
Gençler için çok kaygýlýyým kötü þeylere
bulaþacaklar diye. Kimse sesini çýkara-
mýyor, çýkaraný içeri atýyorlar. Kimse se-
simizi duymuyor ya da duyuyorlar duy-
mamazlýktan geliyorlar. Biz gelecek isti-
yoruz, çocuklarýmýza iþ istiyoruz. Üni-
versite bitiren gençler iþ bulamýyor” di-
ye anlatýyor yaþamýnýn zorluklarýný.  

Emine’de “Çocuðuma iþ yok. Hükü-
met çocuklarýmýzýn geleceklerini mah-
vetti. Üniversiteye kadar okut, bitirince
ev oturuyolar” diye Melek’e destek çý-
kýyor. 

Yolun 
üst ve alt
tarafý  

Kamile KARKUÞ
Kocaeli

K
örfez’de Yavuz Sultan Selim
Mahallesi’ndeyiz. Mahalleyi
ikiye bölen yolun üst tarafýnda
gecekondu ve müstakil evler;
alt tarafýnda ise yapýlaþmanýn

hala sürdüðü TOKÝ’ye ait siteler var. Bu
mahallede oturan iki kadýný ziyaret
ediyoruz. Evine gittiðimiz ilk kadýn
Kumru, müstakil bir evde yaþýyor. Üç
çocuk okutuyor. Evde çalýþan tek kiþi
Kumru’nun eþi. Üst katlarýnda eþinin
anne ve babasý yaþýyor. Tüm evin yükü
onun üzerinde. Pazar fiyatlarýnýn
yüksekliðinden, tek maaþ ile geçinmenin
ne kadar zor olduðundan bahsediyor.
Çocuklarýn okul masrafý, evin masraflarý
derken krizi çok derinden hissettiklerini
anlatýyor. “Faturalar zaten el yakýyor”
diyor. Her þeyden azar azar aldýðýný ve
omzundaki iþ yükünün sürekli arttýðýný,
önceden arada temizliðe gittiðini þimdi
onu da çok yapamadýðýný söylüyor. Bir
taraftan sinirli “Ses çýkartmýyoruz, kriz
bir tek bizi mi etkiliyor?” diyor. Kendi
çabasý ile okuma yazmayý öðrenen
Kumru’nun tek istediði çocuklarýnýn
daha iyi yaþamasý. 

Derya ise yolun alt tarafýndaki
TOKÝ’nin sitelerinden birinde yaþýyor.
Ücretli öðretmenlik yapýyor, maaþý
asgari ücretin altýnda. Eþi elektrikçi.
Masadaki domatesi görünce takýlýyorum
“Ooo zenginsiniz ” diye. O da “Yok ya
siz geliyorsunuz diye 1 tane kestim”
diye açýklýyor. Derya’nýn iki çocuðu var,
ikisi de okuyor. Gelir o kadar yetersiz
bir hale gelmiþ ki, kirada oturduklarý
evden çýkýp annesinin yanýna taþýnmayý
düþünür olmuþlar. Derya iþe gittiðinde
çocuklara annesi bakýyor. Söz krize
gelince annesiyle aralarýnda geçen bir
diyaloðu örnek veriyor; “Evden çýkarken
anneme çocuklara meyve almasýný
söylemiþtim, o da meyve yerine meyve
suyu almýþ, ‘Anne niye böyle yaptýn
meyve suyu zararlý’ deyince;’Meyve
suyundan kim ölmüþ meyve daha pahalý’
dedi. Meyvenin hesabýný yapar hale
geldik.” 

Anlayacaðýnýz kriz görece daha iyi
koþullarda yaþadýðýný düþündüðümüz
yolun alt kýsmýnda yaþayanlarý  bile
etkiliyor. O zaman bizi ayýran yollarý
aþýp bir araya gelmemiz gerekmez mi?

GÜZELTEPE MAHALLE PAZARINDAN KADINLAR

‘Çocuklarýmýza iþ istiyoruz!’

SEÇÝMDEN SONRA NE OLACAK?
TANZÝM satýþ noktalarýna da tepki gösteren Cennet, insanlarýn eskiden gaz kuyruðu, ek-

mek kuyruðunda bekletildiði gibi bugün de bu kuyruklarda bekletildiðini ifade ediyor: “Ko-
alisyon dönemini eleþtiren cumhurbaþkaný bize neden ayný þeyleri yaþatýyor peki. Kuyruk-
larda saatlerce ihtiyacý olan insanlar bekliyor. Seçimden sonra ne yapacak bu insanlar?”

Ayþe ise “75 yaþýndayým bu kadar kötü bir dönem görmedim” diyor. “Bizim maaþýmýz
yetmiyor. Önümüzde 20 gün var ben 50 lira pazarda harcadým sadece iki poþet alabildim.
Fakirleri hiç düþünmüyorlar. Babamdan emekli parasý alýyorum onunla geçinmeye çalýþýyo-
rum.  3 çocuðum da kirada, köyden gelenler sayesinde doyuyoruz. Tarýmý da bitirdiler” di-
yen Ayþe, insanlarý kendilerine muhtaç ettiklerinden yakýnýyor. 

Ýstanbul’un Eyüp ilçesi Güzeltepe mahalle 
pazarýnda kadýnlar isyan ediyor: ‘Fiyatlar çok
pahalý, geçinemiyoruz. Gençlere iþ istiyoruz. Bizi 
bu hale getirenlere oy vermeyeceðiz...’
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Meltem TEKER

M
erhaba kadýnlar,
Hayatýn sert ve soðuk yüzünü seyir
ettiðimiz bir zamandan, güneþi yedi
rengiyle çaðýrdýðýmýz, coþkuyla,
umutla gelen bir baþka zamana doðru

yol alýrken hepinize kocaman bir merhaba.
Kadýn demek, hayatý “daha güzel” kýlmak adýna,

tam da bu yolda emeðini ilmek ilmek ören demek.
Kadýn demek, ayaðýna takýlan her taþý unufak etme-
yi, sonra da baþý dik yürümeyi bilen demek. Me-
ryem’in hikayesinde, kadýn olmanýn haklý gururunu
hep birlikte yaþamaya ne dersiniz?

Bir öðle arasý, yemek paydosunda tanýþtýk onunla.
Kim olduðunu, neden ýsrarla yemekhane kapýsýnda
beklediðini merak ederken; buz kesmiþ yosun yeþili
bakýþlarýnýn tek hedefi olduðumu anlamak hiç de
zor olmamýþtý. Yanýna vardýðýmda, en az bakýþlarý
kadar sert ve soðuk ses tonuyla, hiç vakti olmadýðýný,
hemen muayene olup gitmesi gerektiðini
anlatmaya baþladý Meryem. Taþtan
bir heykelin çatlarken çýkardý-
ðý seslerle konuþuyordu
sanki. Duygudan iz, toz
bulunmayan mermer
beyazý suratý mýydý,
yoksa omzunda ton-
larca yük taþýyan bir
iþçinin vakurluðu
muydu nedenini
bilmem, iç sýzla-
tan bir telaþla in-
dik aþaðý.

Bir yandan
klasik prose-
dürü tamam-
layýp, diðer
yandan onu ta-
nýmanýn anla-
manýn yollarýný
ararken, benden
resmi evrak is-
temesi ile yakýn-
laþmamýz için iyi
bir sebep bul-
muþtum. Kadýn
Sýðýnma

Evi’nden izinli olarak gelmiþ Meryem. Vücudunun
çeþitli yerlerinde darp izleri, geçmiþinin izbe yerle-
rinde sakladýðý acý anýlarý ile... 
YATALAK BABA, HASTA ANNE

Güney illerimizin birinde, iki göz evlerinin dör-
düncü çocuðu olarak dünyaya gelmiþ Meryem. An-
nesi çamaþýrcýlýk, babasý ýrgatlýk yaparak geçinirler-
miþ. Çocukluðundan bahsederken, ýsrarla “okul ha-
yatýna” getiriyor sözü. Ana dili olan Arapçayý evde
býrakýp, gidip umut merdivenini tüm masumiyetiyle
týrmandýðý okulu... Meryem on yaþýndayken, babasý
feci bir kaza geçirince yaþam koþullarý büsbütün
aðýrlaþýr. Annesi ve aðabeyi geçim derdiyle meþgul-
ken, iki ablasý ile Meryem ise hem ev iþleriyle hem
de yatalak babanýn bakýmýyla uðraþmaktadýr. Zaman
içinde ablalarý gibi Meryem de okulu býrakmak zo-
runda kalýr. Özenle sakladýðý dantel yakalýðý ve önlü-
ðü pek kýymet verdiði hatýralarý. 

Bu kadar hassas deðerlerinden bahsederken bile
onun ne vücut dilinde ne de sesinde en ufak bir

duygu kýrýntýsýna rastlayamadým. 
Birkaç meþakkatli yýldan sonra çocuklar
tek tek evlenip baþka þehirlere giderler.

Meryem Kýz, yorgun annesi ve hasta ba-
basýyla bir baþýna kaldýðýnda henüz

on dört yaþýndadýr. Annesi ise her
þeyi unutur olmuþ, “Alzimer” de-

nen hastalýða yakalanmýþtýr. “Bir
gece yarýsý babam vefat etti. Çý-
kýp komþu çaðýrmaya da kork-
muþtum. Bizim orda köpekler
canavar gibidir.” Küçük Me-
ryem, hayatýnda gördüðü ilk ce-
nazeyi odada býrakýp hiçbir þeyi
hatýrlamayan annesi ile birlikte
evlerinin mutfaðýnda sabahlar.

SÖZ KONUSU
‘NAMUS’SA

GERÝSÝ TEFERRUAT!
Anne mesleði olan çamaþýr yýka-

manýn yanýnda, Kuran okuma, ev
temizliði, el iþçiliði gibi aklýnýn yet-
tiði her zeminde, emeðini ustaca
üretime dönüþtürür Meryem. Çek-

tikleri onca sýkýntý karþýsýnda hiç sesi
çýkmayan semtin ileri gelen “erkekleri”,

ana kýz yalnýz kaldýklarýnda birdenbire
özel hayatlarý, tercihleri konusunda

söz sahibi olurlar. Zira onlar
“yalnýz yaþayan kadýn” ola-

rak yörenin “namusu”
konusunda kritik

bir konumda idi.
Gezdiði yerden
tutun giyimin-
den oturup
kalkýþýna ka-
dar göz hap-
sindedir.
Hatta dedi-
kodulara adý
karýþtýrýlmýþ,
kardeþlerinin

gözünden bile düþürülmüþtür. Pek kýsa zamanda,
akraba çevresinden bulunmuþ, askerliðini yapmýþ,
dini bütün bir gençle evlendirilir Meryem.

“Ýlk zamanlar iyi huylu bir insandý” diye bahsedi-
yor eþinden. Kurduklarý  mazbut aile ortamýnda, an-
nesi de yanýnda yaþarken, büyük þehre taþýnmak is-
ter eþi önce. Meryem, babadan kalma evi tüm iyi ni-
yetiyle satar; hep birlikte Ýstanbul’un varoþ semtle-
rinden birine taþýnýrlar. Çok geçmeden, Meryem an-
nesini kaybeder. Birkaç kez kardeþlerine ulaþmayý
denemiþse de kendi deyimi ile “Kapýlar yüzüne ka-
patýlmýþtýr.” 
‘NASIL ÇEKTÝM BÝLMEM...’ 

Zaman içinde, ülkemizde yaþanan ekonomik kriz-
den, onlarýn çalýþtýðý tekstil sektörü de nasibini alýr.
Ekonomik sýkýntý, yalnýzlaþma, giderek yozlaþmaya
dönüþür. Meryem’in eþi, bunaldýkça “kadýna þidde-
tin” her dozunu yaþatmaya baþlar ona. Önceden beri
var olan içine kapanýk, asosyal davranýþlarý artýk taþ-
kýnlýða dönüþmüþtür. Kýyýda köþede saklanan maddi
birikimlerini tüketir önce. Meryem’in parmaðýndaki
yüzüðe varana kadar satar. Eve geç ve sarhoþ gelme-
ler giderek daha sýklaþýr. Burada bakýþlarýný pence-
redeki saksýlara çeviriyor. “Bir çeþit ot varmýþ Ho-
cam. Ýçtin mi kendini bilmezsin. Dayak, tecavüz...
Nasýl çektim bilmem...” 

Meryemi’in yüzü kýzarmýþ, kaþlarý çatýlmýþ, elleri
titremeye baþlamýþtý. Þakaklarýndan süzülen ter, gözle-
rinde esen ayaza inat, bir türlü gelmeyen yaþlarýn yeri-
ni alma telaþýndaydý. Meryem kocasýnýn her türlü þid-
detine dayanmaya çalýþmýþ, ancak cinsel sapkýn davra-
nýþlarý bardaðý taþýran son damla olmuþtur.  
KADIN DAYANIÞMASI KURTARIR

Meryem’in yaþadýklarýna az çok tanýk olan iþye-
rinden bir kadýn arkadaþý, bir akþam iþ çýkýþý onu ýs-
rarla evine götürmüþ. Meryem’i evde bulamayan
adam, öfkeden deliye dönmüþ. Ertesi gün iþyerini
basýp tehditler savurmaya baþlamýþ. Ama birkaç ka-
dýnýn kurduðu dayanýþma bile, öfkeli kocaya hayatý-
nýn dersini vermeye yetmiþ. Hakkýnda açýlan davala-
ra birebir þahitlik etmiþ, evlerini gönüllerini hiç go-
cunmadan sonuna kadar açýk etmiþler. Hayatý bo-
yunca yalnýzlýðýndan baþka hiçbir þey yaþamamýþ
Meryem, ilk kez dayanýþmanýn, paylaþarak yol alma-
nýn tadýyla tanýþmýþ.

Meryem epeydir elinde evirip çevirdiði kaðýtlarý
hýzlýca katlayýp cebine koyuyor. Elini sýkmak için
yaklaþýyorum. Ýncecik dudaklarýndan mucize gibi bir
gülümseme süzülüyor. Teþekkür ediyor ardýndan.
Onun hikayesine dokunan, yolu Ekmek ve Gül’den
geçen herkese.... 

Birkaç kadýnýn kurduðu
dayanýþma bile, öfkeli kocaya

hayatýnýn dersini vermeye yetmiþ.
Evlerini gönüllerini

hiç gocunmadan sonuna kadar
açýk etmiþler. Hayatý boyunca

yalnýzlýðýndan baþka hiçbir þey
yaþamamýþ Meryem, ilk kez

dayanýþmanýn, paylaþarak yol
almanýn tadýyla tanýþmýþ.

MERYEM 

Þükran DOÐAN 
EMEP Genel Baþkan Yardýmcýsý 

E
mek Partisi’nin 8 Mart önce-
sinde hedeflediði kadýn iþçi
buluþmalarý çerçevesinde
Ankara’nýn Yenimahalle ve
Mamak ilçelerinde kadýnlarla

buluþtuk. Her iki toplantýda kadýnlarýn,
krizin ev, iþ, sosyal yaþamlarýna etkileri,
çözüm önerileri konusunda söyledikleri
dergi sayfalarýnda ayrýca yer alýyor. Ben
daha çok kadýnlarýn dile getirdiklerinin
ortak yönleri üzerinde durmak istiyo-
rum. 

ÇOÐU SENDÝKASIZ 
VE ÖRGÜTSÜZ 

Katýlan kadýnlarýn hemen hepsinin ça-
lýþtýðý iþyerleri sendikasýz, örgütsüz. Ör-
gütlü olanlar da sendikalarýnýn sahip çýk-
madýðýndan yakýnýyor. Sendikalarýn, iþçi-
lerin hak ve talepleri için mücadele etme-
ye zorlanmasý gerektiðini söyleyenler olsa
da, onlar da “Yanýmda kimse olmaz” dü-
þüncesiyle adým atmaktan çekiniyor. Bu-
nun bir nedeni iþçiler arasýndaki güven-
sizlik ise daha önemlisi sendikanýn öne
çýkan iþçileri iþten atýrmasýndan duyulan
tedirginlik. 

Büyük-küçük iþyeri fark etmeden tüm
kadýnlar, çalýþma koþullarýndan, çalýþma
sürelerinin uzunluðundan, amirlerin bas-
kýcý, kimi zaman tacize varan tutumlarýn-
dan rahatsýz.
SOSYAL YAÞAM DA NE!

“Sosyal yaþamýnýz nasýl?” sorusuna ya-
nýt hep bir aðýzdan “O ne, ne sosyal haya-
tý?” oluyor. Evden iþe iþten eve bir yaþam
sürdürmek istisnasýz hepsinin ortak no-
ktasý. Akþam televizyon izlemek biraz
sosyalleþme sayýlýrsa, bir tek o var. Ama
eve gelince kadýnlarý bekleyen iþler bu
kadarýna bile izin vermiyor.

Nitelikli iþgücü olarak çalýþan kadýn
sayýsý Ankara’daki kadýn iþçi buluþmalarý-
mýzda azdý. Büyük fabrikalarda çalýþan

kadýnlar bu toplantýlarda bulunamadý.
Patronlarýn öðrenmesi kaygýsý ve iþten
atýlma korkusu bunda en önemli etken. O
nedenle fabrika iþçisi kadýnlarla, tek tek
veya ikili görüþmelerle bu tartýþmalar yü-
rütülebildi.
SÖZLÜ VE FÝZÝKSEL TACÝZ

Hemen tüm kadýnlarýn, iþyeri fark et-
meksizin yaþadýðý ortak sorunlarýndan bi-
ri de sözlü veya fiziksel taciz. Taciz, iþ-
yeri ile de sýnýrlý deðil. Ýþe gidiþ geliþte,
karanlýk ve tenha sokaklarda, sanayi si-
telerinin yollarýnda, servisleri olmamasý
nedeniyle bindikleri toplu taþýma araç-
larýnda hep kaygýyla, kendilerini sakýna-
rak bulunmak kadýnlar için büyük sý-
kýntý. Boþanan kadýnlar daha fazla gün-
dem ettiler tacizi. Her kadýn tacizle
kendince bulduðu yöntemlerle baþa
çýkmaya çalýþýyor, duyulmamasý için de
pek paylaþmýyor. Çözümleri çoðunlukla
taciz eden kiþi ile yalnýz kalmamak için
özel dikkat göstermek, bazen bir yakýný
aracýlýðý ile rahatsýzlýðýný ilgili erkeðe
iletmek, çaresiz kalýnan durumda iþi bý-
rakmak oluyor.  

EÐÝTÝM VE SAÐLIK 
BÜTÇEYÝ AÞIYOR

Kriz gündem olduðunda kadýnlarýn ilk

tepkisi hep bir aðýzdan þikayetleri
sýralamak, geçinmenin zorluðundan
bahsetmek, hiç bu kadar zorlanmadýk-
larýný anlatmak oluyor. Sözü birbir-
lerinin aðzýndan alýyorlar yaþadýklarý
sýkýntýlarý dile dökerlerken. 

Görülüyor ki, kadýn iþçiler için en
yakýcý sorunlardan biri hayat pahalýlýðý.
Bu pahalýlýkta beslenme, barýnma, fatu-
ralar ile eðitim ve saðlýk harcamalarýný
karþýlamak da giderek zorlaþýyor. Özel-
likle okuyan çocuðu, hastasý ya da kro-
nik rahatsýzlýðý olanlar için eðitim ve
saðlýk giderlerinin bütçelerini çok
aþtýðýný ifade ediyor. 

KENDÝ ÝHTÝYAÇLARINI 
GÖRMEZDEN GELÝYORLAR

Buluþmalara katýlan kadýnlarýn
hemen hepsi asgari ücretle çalýþýyor;
evli olanlarýn eþleri de daha iyi koþullar-
da çalýþmýyor. Hal böyle olunca zaten iyi
olmayan yaþam kaliteleri krizle birlikte
daha da kötüleþmiþ. Bulunduklarý her
ortamda öncelikli konunun hayat
pahalýlýðý olduðunu aktarýyorlar. 

Evin ihtiyaçlarýnda kýsýntýya gittik-
lerini, sadece en acil ihtiyaçlarý
karþýlayabildiklerini söyleyen kadýnlar,

hal böyle olunca önce ve en çok kendi-
lerinden vazgeçiyorlar, kendi
ihtiyaçlarýný artýk hiç görmez oluyorlar. 

Bu arada toplantýya katýlan boþanmýþ
kadýnlardan hiçbiri nafaka almadýðýný
söyledi. Boþandýktan sonra çocuklarýnýn
giderlerine ortak olan baba sayýsý
gerçekten çok az ve o da sadece “katký”
denecek miktarda. 

KRÝZLE DAHA DA 
KÖTÜLEÞEN ÞARTLAR

Krizin kadýn iþçi ve emekçileri daha
fazla baský altýna almanýn aracý olarak
kullanýldýðý buluþmalarýmýzda da
görülüyor. Ýþten atma tehditleri ile
çalýþma saatlerinin uzatýldýðýný, çalýþma
koþullarýnýn daha da kötüleþtiðini ifade
ediyorlar. Koþullarýndan, ücretinden
þikayet edenler içinse verilen cevap hep
ayný; “Kapý orada, beðenmeyen gider.”

Seçimler gündem olduðunda
AKP’nin ekonomi politikalarýndan
hepsi yakýnýyor ve oy verirken bunu göz
önünde bulunduracaklarýný söylüyorlar.
Ancak oy vermeyle sýnýrlý kalmayacak
bir seçenek oluþturma tartýþmalarýnda,
hak verseler de kendilerini müdahil ola-
bilecek durumda göremiyorlar.

Ýþçi kadýn buluþmalarýnýn gösterdikleri

Çalýþtýklarý 
iþ yerleri ya da alanlarý
farklý olsa da 
iþçi kadýnlarýn hepsi ayný
ortak sorunu yaþýyor:
Örgütsüzlük, hayat
pahalýlýðý, sözlü ve fizik-
sel taciz, krizle birlikte
kötüleþen çalýþma
koþullarý...

KADINLAR BÝRLÝKTELÝÐÝN DEÐÝÞTÝRÝCÝ
GÜCÜNÜ FARK ETTÝKLERÝNDE...

GÖRÜÞTÜÐÜMÜZ kadýnlar evli, bekar veya boþanmýþ olsun hepsi, hayatýn tüm zorluklarý
ile çoðu zaman farkýnda olarak ya da olmayarak kendi baþlarýna baþa çýkmýþ kadýnlar. Bu yö-
nü ile bakýnca hepsi güçlü ya da koþullarýn dayatmasý ile güçlerini açýða çýkarmýþ. Ayný gü-
cü bazen eþleri ya da eski eþleri karþýsýnda bulsalar ve kullansalar da ne yazýk ki patronlar
karþýsýnda bulmakta, kendilerini ve iþ arkadaþlarýný ortak sorunlara karþý bir araya getir-
mekte kullanamýyorlar ya da o gücü kendilerinde göremiyorlar. Bunun nedeni de iþsizlik
korkusunun yaný sýra iþyerlerinde birlik olunamayacaðýna dair düþünce ve yargýlarý. 

Kadýn iþçi ve emekçilerin dayanýþma, örgütlenme ve mücadele örnekleri anlatýldýðýnda
bir heyecan dalgasý yaþanmýyor deðil. Bu da gösteriyor ki, kadýnlar dayanýþma ve birlikte-
likle kendi güçlerinin deðiþtiriciliðini fark ettiklerinde, mücadele ve kazanma deneylerini
paylaþtýðýmýz çok daha þenlikli toplantýlarda buluþacaðýz.



Þiddeti ve tacizi üniversiteli 
genç kadýnlardan dinleyin

8 MART, SEÇÝM-
LER, 
1 MAYIS...

Tek adam ittifakýna sorulacak olursa evet!
Aþýrý üretim ihtiyacý için emek gücü lazýmdý,
çok çocuk istediler. Köyden gönderilen er-
zakla yoksulluðun etkisi azalsýn diye gelenek-
çi aile baðlarýný kutsadýlar. Kiralar ödeneme-
yince evler birleþtirildi, ailenin çekirdeði de-
ðil geniþi makbuldür dediler. Kadýn dediðin
yoktan var eder, aile ancak böyle geçinebilir
dediler boþanmayý imkânsýz hale getirdiler.
Yetmedi, çocuklarý dahi evlendirip evlilikleri
çoðaltmaya kalktýlar, çocuklardan anneler ya-
rattýlar. Çünkü bugün iktidarýn bekçilik et-
tiði sermaye düzeninin yarattýðý krizin
sonuçlarýný katlanabilir
hale getirecek, aile
içinde “krizi yö-
netme” iþini üst-
lenecek kadýnla-
ra ihtiyaçlarý var.
Bu yüzden “Ka-
dýn ailenin loko-
motifidir” diyor-
lar. Sermaye düze-
ninin krize bulduðu
çözüm bu! 

Çünkü, çok iyi
biliyorlar ki bu
krizden iki çý-
kýþ yolu var;
biri sermaye
için diðeri
emek için, bi-
ri patronlar
için diðeri
emekçiler için.
Birinin çözümü
diðerinin çözüm-
süzlüðü! Bu yüzden
yerel seçimlere doðru binbir çeþit baskýy-
la, rüþvetle, göz boyamayla rýzamýzý almaya
gelecekler. 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar
Günü’nde yine süslü laflar edecekler! 

Kadýnlarýn tek çýkýþ yolu belli: Sermaye-
nin krizini yönetme iþini reddetmek! Mar-
ket market dolaþýp en ucuzunu birbiriyle
paylaþan kadýnlar bu dayanýþmayý sermaye
düzenine karþý bir mücadeleye de çevirebi-
lir pekâla. Ayný kursa giden çocuklarýný dol-
muþ parasýndan tasarruf etmek için nöbet-
leþe götüren kadýnlar siyasi kutuplaþmayý
kýrabilir! Dýþarý gezmelerinden feragat edip
ev ziyaretlerine giderken birbirine patates
soðan alan kadýnlar, kendi örgütlerini kur-
mayý, birleþip örgütlenmeyi baþarabilir!
Tanzim satýþla, kutuplaþmayla, düþmanlaþ-
týrmayla krizi yönetmeye çalýþan tek adam ik-
tidarýna hep birlikte “Bu kriz bizim deðil,
yükünü çekmeyeceðiz!” diyebilir. Demek de
zorundayýz! 

8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü
için binlerce kadýný bir araya getiren sebep-
ler; yoksulluk, iþsizlik, kriz, eþitsizlik ve þid-
det yeryüzünden silinene kadar mücadele
etmek zorundayýz. Çilesini emekçilere yaþat-
týklarý bu krizi sermayenin krizine çevirmek
zorundayýz! Bugün 8 Mart, önümüz seçim-
ler, sonra 1 Mayýs... Buluþmalara devam!
Çünkü; krize, eþitsizliðe ve þiddete karþý gü-
cümüz birliðimiz!
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Av. Heval YILDIZ
Eskiþehir

U
zun zamandýr gerçeðin ters
yüz edilmesi sözü dolaþýyor
dilime; televizyonda, gaze-
telerde “maðduriyet” ma-
nipülasyonlarýna rast gel-

dikçe... Bu ülkede her nasýl oluyorsa kri-
zin yaratýcýsý sermayedarlar “kriz mað-
duru” olmasýn diye vergiden muaf tutu-
luyor. Ýstismarcýlar “istismar edilme-

sin” diye affedilmeye çalýþýlýyor. Ka-
dýn katilleri indirimlerden yararlaný-
yor...

Tüm bu karmaþa içinde bir Yar-
gýtay Daire Baþkaný çýkýp “Kadýnlar
erkeklerin 80 yýllýk haklarýný elin-

den aldý” diyebiliyor. Hep doðruyu
söylediðini ve vicdanýyla karar verdi-
ðini vurgulayan hakim bey þöyle di-

yor: “Sen elin adamýyla evlen, ben sana
para ödemeye devam

edeyim. Sen elin ada-
mýyla gayrý meþru
yaþa, ben sana her

akþam içki

paraný göndereyim. Var mý böyle bir þey?
Ben 1988’den bu yana bu nafakanýn sü-
resiz olmasýný içime sindiremedim. Ben
yatmýþým biriyle sen de yatmýþsýn biriy-
le. Ben sana bir ömür boyu nafaka... Ben
tükürdüm sen tükürdün. Bir ömür boyu
nafaka. Böyle bir þey mi olur?”

ÝÞTE BÜYÜK RESÝM
Nafaka hakkýnýn gasp edilmeye çalý-

þýlmasýný “gayri meþru yaþam”, “kötü
yol” ve “içkiyle” meþrulaþtýrmaya çalýþan
hakim beyin sözleri, kendisinin Yargýtay
Hukuk Daire Baþkaný olmasý, diðer aile
hakimlerini eðitiyor olmasý göz önüne
alýndýðýnda daha da önem kazanýyor. 

Ama olayýn asýl anlam kazandýðý no-
kta; Yargýtay Hakiminin bu sözleriyle eþ
zamanlý olarak YÖK Baþkanýnýn “Top-
lumsal deðerlerimiz ve kabullerimizle
mütenasip deðil” diyerek toplumsal cin-
siyet projesini kaldýrmasý ve Akit gazete-
sinin kadýnlarýn haklarýnýn erkekleri
maðdur ettiðine dair haberler yayýnlan-
masýnda düðümleniyor. Bütün bunlara
“kadýnlarýn, erkeklerin saygý duyulan eþ-
leri olarak yetiþtirilmesi” ifadesinin yer
aldýðý Ýslam Konferansý Tüzüðü’nün ve
evlilik durumunda çocuk istismarcýlarý-
na af öngören yasanýn Meclise gönderil-
mesi de eklenince büyük resim ortaya
çýkýyor. 

Aslýnda nasýl bir tablo yaratýlmak is-
tendiði 2016’da yayýmlanan Boþanma-
larýn Önlenmesi Komisyonu raporuy-
la ortaya konmuþtu. Rapor daha o za-

mandan “Nafaka hakkýný sýnýrla-
mayý hedefleyen komisyonun diðer
önerileri arasýnda boþanma davala-

rýnda gizlilik, mal rejimi, velayet,
çocuk yaþta evliliklerin teþviki, çocuk
istismarcýlarýna af, kadýnýn ev içi

emeðinden kaynaklanan
miras hakkýný elinden al-

ma, erkeklerin evliliðin
hiçbir yükümlülüðünü
üstlenmeksizin boþan-
masýný kolaylaþtýrma,
þiddete karþý devlet ko-
rumasýný belge þartýna

baðlama” gibi kadýnlarýn
aleyhine çok sayýda yasal dü-

zenlemeyi içeriyordu. 
Tüm bunlar “maðduriyetlerin

giderilmesi” adý altýnda hayata
geçirilirken, en yetkili aðýzlardan
“kadýnlarýn maðdur ettiði erkek-
ler”le ilgili beyanlar duyulmasý,
yazýnýn baþýnda bahsettiðimiz
gerçeðin ters yüz edilme çabasýn-
dan baþka bir þey deðil.

BU YALANLARIN 
BÝR AMACI VAR

Oysa kadýnlarýn sadece yüzde

30’u çalýþma hayatýna katýlabiliyor, çalýþ-
ma hayatýnda ise kayýt dýþý ve güvencesiz
çalýþmaya zorlanýyorlar. Halen milyon-
larca kýz çocuðunun eðitimini tamam-
lamasýna engel olunuyor. Çocuk ya da
yaþlý bakýmý milyonlarca kadýný ev içi-
ne hapsediyor. Kocalarý izin vermediði
için evlilikleri boyunca iþ yaþamýndan
uzaklaþtýklarý için boþandýktan sonra iþ
bulmakta zorlanýyor... 

Bir kadýna nafaka baðlanmasý; mev-
cut uygulamada bile çok zorken ve
baðlanan nafaka miktarý ortalama 300-
400 TL’yi geçmezken, nafaka ile ka-
dýnlarýn “gününü gün ettiði” yalaný,
boþanmýþ kadýnlarýn yaþamlarýnýn or-
tasýnda duruyor.

Nafakanýn kaldýrýlmasý ve azaltýlma-
sýna dair düzenlemeler sanki yokmuþ
ve nafaka ödememek için türlü oyun-
lar oynanmýyormuþ gibi “erkeklerin
maðduriyetinin” giderilmesine dair
düzenleme yapmaya çalýþmak ve bu-
nun için kapsamlý organizasyonlar
yapmak bu ülkenin gerçeklerini ya
görmezden gelmek ya da ters yüz et-
meye çalýþmaktýr. Zira nafaka konusu,
kadýnýn toplumdaki yerini, ülkedeki
iþsizlik ve yoksulluk sorununu gör-
mezden gelerek tartýþýlacak bir mese-
le deðildir.

Her yýl en az bir kez gündeme ge-
tirilen “istismar yasa tasarýsý”nda da
çocuk yaþta evliliklerin önünün açýldý-
ðý, istismarcýlarýn aklanmaya çalýþýldýðý
gerçeði örtülerek istismarcýlarýn
“maðduriyeti” tartýþtýrýlýyor... Yine
6284 sayýlý þiddetin önlenmesine dair
yasanýn ya da uygulamalarýn yetersizli-
ði yerine kadýna þiddet uygulayanlarýn
yasa sebebiyle “þiddete maruz kaldýðý”
iddia ediliyor. Uygulamaya konmak is-
tenen arabuluculuk sistemi ise kadýn
haklarýnýn hukuksal düzlemden çýkarý-
lýp geleneklere ve tabulara göre þekil-
lendirilmesi çabasýdýr.

Tüm bu tartýþma ve düzenlemeler-
de amaç; kadýnýn eve hapsedilmesi,
devletin üstlenmesi gereken sorumlu-
luklarýn kadýna yüklenmesi, istihdam-
daki sorunlarýn ve gittikçe artan kadýn
iþsizliðinin üzerinin örtülmesidir. Bu-
na raðmen kadýnlar, mutsuz evliliðini
bitirecek cesaret ve güce kavuþtuðun-
da ya da haklarýný tartýþmaya baþladý-
ðýnda, mutsuzluðunun bu sistem tara-
fýndan ilmik ilmik örüldüðünü görecek
yetidedir. Ýktidar sahipleri kadýnýn de-
ðiþtirici ve dönüþtürücü gücünü bil-
diklerinden her türlü manipülasyonla
haklarýmýzý kýsýtlamaya çalýþýyor. An-
cak biz gerçeði o kadar derinden yaþý-
yoruz ki 8 Mart’ta o gerçekleri ve hakla-
rýmýzý yüzlerine bir bir haykýracaðýz.

Gerçekleri bir bir haykýracaðýz

Ýktidar, kadýnýn deðiþtirici 
ve dönüþtürücü gücünü
bildiðinden her türlü
manipülasyonla haklarýmýzý
kýsýtlamaya çalýþýyor. Ama
biz derinden yaþadýðýmýz 
tüm gerçekleri 8 Mart’ta 
yüzlerine haykýracaðýz.

Ýzel GRACA
Ýzmir

8
Mart Dünya Emekçi Kadýn-
lar günü dolayýsýyla Ýzmir
Ekonomi Üniversitesi’ndeki
kadýn öðrenciler ile üniversi-
tede, sokakta karþýlaþtýklarý

sorunlarý konuþtuk. Mühendislik fa-
kültesi öðrencisi Ece, “Gece bindi-
ðim dolmuþun, taksinin plakasýný
alýyorum. Takip edildiðimde ‘Baba,
seni gördüm, geliyorum’ deyip daha
hýzlý yürüyorum” diyerek 2018’deki
kadýna þiddet raporundan bahsedi-
yor ve “Erkeðin þiddeti bitmiyor ama
kadýnýn canýna da tak ediyor. Kadý-
nýn korkacak bir þeyi kalmadýkça
suskunluklarý cinnete dönüþüyor”
diye sözlerini bitiriyor.

Mütercim tercümanlýk öðrencisi
Gökçe, Türkiye’nin üç farklý bölge-
sinde yaþamýný geçirmiþ bir öðrenci.
“Taciz deðiþmiyor, kýlýfý deðiþiyor.
Modernlik, cesaret, özgüven adý altýn-
da yapýlan ýsrarcý tacizler masum bir
romantizm olarak gösterilmemeli.
Alenen taciz olan þeyleri belirtirken

bunlarý es geçmemeliyiz. Farklý kül-
türler içinde yaþayan biri olarak söylü-
yorum ki hiçbir taciz diðerinden daha
modern ya da daha hafif deðil” derken
tacize ve þiddete karþý kendi korunma
yöntemlerinden bahsediyor, “Özgecan
öldürüldüðü zaman babam bana biber
gazý verdi. Ýronik bir durum, bir baba

kýzýna biber gazý veriyor. Daha sonra
lisedeyken okul giriþinde arkadaþýmý
yaný baþýmda sevgilisi on dört yerin-
den býçakladý ve o günden beri býçak
da taþýyorum, taþýmak zorundayým.
Bir gece takip edildiðim için korkup
birkaç erkekten yardým istediðimde
gülmüþlerdi, “Bu saatte herkes sapýk”

diyerek; yardým da isteyemiyoruz, evet
tam da bu yüzden kendimi bizzat ben
korumalýyým.”

Medya ve Ýletiþim öðrencisi Ezgi,
baþýndan geçen bir olayý þöyle anlatý-
yor, “Teyzem tecavüze uðramaktan zar
zor kurtulmuþtu bir gün. Üç kadýn
doðruca polise gitmiþtik. ‘Bu saatte
oluyor böyle þeyler, dikkat etmek lazým’
diyorlardý sadece. Derken teyzemin
sevgilisi gelip baðýrýp çaðýrýnca polisler
bizi ciddiye alýp kamera kayýtlarýna
bakmaya baþlamýþlardý. Tacize, tecavü-
ze kadýn uðruyor ama tabiri caizse ‘ba-
þýmýzda bir erkek varsa’ ciddiye alýný-
yoruz” diyerek adaletin de erkek ege-
men zihniyetin elinde olduðunu söyle-
yerek tepki gösteriyor.

Medya ve Ýletiþim Fakültesinden
baþka bir öðrenci, kadýn sorunun mül-
kiyet ile ortaya çýkýp, tarihsel süreçte el-
de edilen haklarýn teker teker elimizden
alýnmaya çalýþýldýðý geniþ bir yelpazede
olaya yaklaþýyor. “Kadýn sorunu tarihin
sorunudur, küçük eylemselliklerle çöze-
meyiz. Tam da erkek egemen topluma
geçtiðimiz tarihin mülkiyetle kaynaþtýðý
o noktayla savaþmalýyýz” diyor.

N
eredeyse bütün iliþki-
lerde farklý þekillerde
ortaya çýkabilen bir
durum flört þiddeti.
Ýliþkinin iki tarafý da

bu þiddetin uygulayýcýsý olabiliyor
ve ne yazýk ki toplumsal cinsiyet
rolleriyle kuþatma altýna alýnmýþ
bizler için görmesi ve aþmasý ol-
dukça zor. Özellikle üniversiteli
genç kadýnlar açýsýndan. Sevgilisi
onu aþaðýladýðýnda kadýnýn açýkça
fark ettiði, ama yine sevgilisi dedi-
ðinin olmasý için onu zorladýðýnda
ve hatta tehdit ettiðinde maalesef
kadýn bunu þiddetten ayrý tutabili-
yor. Bu yazýyý yazmamýzdaki en bü-
yük etkenlerden biri de þu an açý-
sýndan çevremizdeki arkadaþlarýmý-
zýn flört þiddetine dair ne kadar
bilgili olduðunu gözlemleyebilmek
ve 8 Mart’a giderken ulaþabildiði-
miz ölçüde büyük bir kitleyle bulu-

þup onlarý da bu sorunun çözü-
münde yanýmýzda görebilmek.

Bakýrköy’de üç kýz öðrenci yur-
dunda yaptýðýmýz ankete göre, daha
önce iliþkisi olmuþ arkadaþlarýmýz-
dan;

Her üç kadýndan birisi sevgili-
sinin kýyafet engellemesiyle karþýlaþý-
yor.

 Her iki kadýndan birisinin sev-
gilisi arkadaþlarýyla görüþmesine izin
vermiyor ve bu kýsýtlama özellikle er-
kek arkadaþlara yönelik oluyor.

 Her altý kadýndan biri sevgilisi
tarafýndan aþaðýlanýyor.

 Herhangi bir olumsuz davranýþ
sonrasýnda özür dilenilse de ayný so-
runlar büyük çoðunlukla yaþanmaya
devam ediyor.

 El þakalarýna izin verildiði ve
þiddet yönlü fiziksel temas karþýlýklý
olduðu ölçüde bunun þiddete dönüþ-
mesi çok daha kolay gerçekleþiyor.

 Her iki kadýndan birisi karþý ta-
rafýn dediði olmadýðý takdirde iliþki-
nin bitme tehdidiyle karþý karþýya ka-
lýyor.
ÞÝMDÝ MESELEYE DAHA
FARKLI BAKABÝLÝYORUZ

Anket sonuçlarýný dönüp tekrar
tartýþtýðýmýzdaysa þu sonucu çýkarý-
yoruz birlikte, “Tek tek birbirinden
baðýmsýz isteklermiþ gibi duran bu
cümleler flört þiddetini iþaret edi-
yor.” Anketten önce sevgilisiyle bu
tarz diyaloglarýnýn oluþunu normal
karþýlayan arkadaþlarýmýzla þimdi
meseleye daha farklý bakabiliyoruz.
Sonrasýnda tartýþmalarýmýz bizi ka-
dýnlarýn diðer sorunlarýný da konuþ-
maya yöneltiyor. Neyse ki bugün ya-
þadýðýmýz bu sorunlar yarýn azalmaz
ya da aþýlmaz deðil. Ancak yapmamýz
gerekenin yarýna býrakýlacak ya da er-
telenecek cinsten olmadýðýný da bili-
yoruz. Kadýn ve erkeðin emek gücü-

nün deðerinin eþit olmadýðý, kadýnla-
rýn okuma oranlarýnýn erkeklere göre
daha düþük olduðu, kadýn cinayetle-
rinin giderek arttýðý ülkemizde yaþa-
mýn her alanýnda eþit ve özgür bir
gelecek için daha çok kol kola müca-
dele vermeliyiz. 8 Mart’ýn bize gök-
ten inmiþ bir kutlama günü olduðu-
nu düþünenlere karþý sokakta, okulda
kadýnlara, dair her meseleyi tartýþa-
bilmeli ve bu tartýþmalarý olabildiðin-
ce daha çok kiþiye ulaþtýrmalýyýz.
Böyle zor dönemlerde bile yan yana
gelmeyi býrakmayan genç-yaþlý, öð-
renci-iþçi bütün kadýnlarýn 8 Mart’ý
kutlu olsun!

Bakýrköy KKýz ÖÖðrenci 
Misafirhanesi

Türkan SSaylan 
Kýz ÖÖðrenci MMisafirhanesi

Özel TTurkuaz KKýz ÖÖðrenci YYurdu
YTÜ ÖÖðrencileri

Sorunlar yarýn azalmaz ya da aþýlmaz deðil!
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Cevriye AYDIN

G
ülay Ünüvar, 68 Hareketi-
nin içinde yer almýþ,
THKO’nun kurucularýn-
dan, 20 Ekim 2015’te kay-
bettiðimiz bir devrimci. 

Onun geride býraktýðý çok az ama
çok deðerli, çok anlamlý anýlarýnýn da
içinde yer aldýðý bir kitap Kasým
2018’de yayýnlandý: ‘Adsýz Kahraman-
lar-Gülay Ünüvar (Özdeþ) Kitabý.’ Ah-
met Tuncer Sümer’in yazdýðý kitap Ay-
rýntý Yayýnlarý’nýn Yakýn Tarih dizisin-
den çýktý.

Onun hakkýnda ölümünden sonra
yazýlanlar da çok önemli olmakla birlik-
te ondan kalan bu bir tutam söz, hem
kendisi hakkýnda kamuoyuna yansýmýþ
bilgilere hem de içinde yer aldýðý hare-
ketin tarihine önemli bir zenginlik ek-
ledi. Ýlk kez THKO’nun içinden, kuru-
cularýndan bir kadýnýn aðzýndan, tam
elli yýl sonra bu kadar içerden öðren-
dik, o hareketi. 

THKO’nun kuruluþunda yer alan
dört kadýndan biri idi Gülay. THKO
içindeki kadýnlarýn mücadele içindeki
tutumlarýný, duruþlarýný, neler yaptýkla-
rýný, nasýl eylediklerini doðrudan ilk
kez duyabildik. Bizim kuþak açýsýndan
çocukluðumuza ait bir dünyanýn bir
bölümünde karanlýkta kalmýþ olan ka-
dýn devrimci yanýný, on yýl sonra dahil
olduðumuz bir kulvarýn baþlangýcýnda-
ki kadýn devrimci prototipini aydýnlatý-
yor, Gülay’ýn bizzat anlattýklarý. Kendi
devrimci oluþumumuzun köklerini, dö-
neminin özgün kadýn devrimci karak-
terinin temel özelliklerini buluyoruz,
onda. 
DENÝZ’LERE VE
GÜLAY’LARA
YENÝDEN BAKMAK 

Türkiye’de devrimci mücadele, sýnýf
mücadelesi, emperyalizme karþý müca-
dele kuþkusuz 68 ile baþlamadý. 68’in
ayýrt edici yaný, bir gençlik hareketi
olarak fikren karþý çýktýklarý her þeye
eylemli olarak da karþý koymalarý, hare-
ketlerine bu bilinç ve iradenin damga-
sýný vurmasýydý. Emperyalizme ve
onun yerli iþbirlikçilerine cepheden ve
eylemli olarak karþý koymak, bunu her
türlü kiþisel kaygý ve hesaptan arýnmýþ
bir adanmýþlýkla yapmak, özgün tavrýný
halka ve onun çýkarlarýna samimi bir
baðlýlýktan alan kendine özgü “temiz
yüreklilik”... Bir bütün olarak 68 hare-
keti, tükenmez bir esin kaynaðýdýr; bu

temel karakteristikleri
nedeniyle. 

Onlarýn þahsýnda bu
kadar açýk bir meydan
okumayla iki sýnýfýn en
öndeki savaþçýlarýný
Türkiye’de ilk kez karþý
karþýya getirdi, tarih.
Olaðanüstü orantýsýz bir
güç farkýyla. Gülay’ýn
“Türkiye Halk Kurtuluþ
Ordusu üyelerinin sayýsý
100’ü geçmez, 100’den
fazla deðildi sayýmýz”
dediði bir güce karþýlýk...
Yine Gülay’ýn anlatýmýyla
“Büyüklü küçüklü yüze
yakýn üs, izleme ve dinle-
me tesisinin bulunduðu
bir ülkede, yönetenlerin
Amerika’dan izin almadan adým atama-
dýklarý koþullarda, neredeyse her ba-
kanlýkta Amerikalý bir danýþmanýn öðüt
verdiði bir ortamda, 150’nin üzerinde
ikili anlaþmalarla ülkenin elinin kolu-
nun baðlandýðý bir durumda...” olan
ülkenin yöneticileri... 

Ama onlar; o gözü kara atýlganlýkla-
rýyla, bugün daha da çýplak gözle görü-
lebilen, özel çýkarlar uðruna iyice pisli-
ðe batmýþ, kendisiyle birlikte insanlýðý
da yýkýma sürükleyen kapitalist sis-
temin ölümcül zafiyetinin üzerine öy-

lesine kuvvetli bir ýþýk
tuttular ki, sistemin
bekçilerini korkuya sal-
dýlar. 

Bununla birlikte bir
þey daha görünür oldu.
Deniz’lerin ve Gü-
lay’larýn þahsýnda ci-
simleþmiþ nüve halin-
deki temel özelliklerdi,
toplumu dönüþtüre-
cek, tarihi ilerletecek
olan... O yüzden tarih
onlarýn hiç yenilmeye-
ceðini söyler.  

Evet, tarih tekerrür
etmeyecek; ama hiç-
bir mücadelenin de-
neyimi de halklarýn
hafýzasýndan siline-

miyor. Nitekim aradaki büyük iþçi ey-
lemleri, Kürt Halkýnýn mücadele dene-
yimi, Gezi Direniþi, Bergama’dan Ka-
radeniz’e, doðaya, topraða, suya, çevre-
ye sahip çýkan eylemler, gençlerin ve
kadýnlarýn sayýsýz mücadele deneyimi
ve dersleri de bunun göstergesi. 

Deniz’lere ve Gülay’lara yeniden
daha dikkat ve ilgiyle bakmak sadece
tarihimizi bilmek açýsýndan deðil, bu-
gün ülkenin içinde bulunduðu koþullar
açýsýndan da bir ihtiyaç. Onlarýn kararlý
eylem iradesine sahip atýlganlýklarý,

ezilen bütün halklara duyarlý, enter-
nasyonalist dayanýþmayý bizzat hayata
geçiren, halkýna yabancýlaþmamýþ, tam
aksine, köylülerin eyleminden Filistin
ve Vietnam halkýnýn mücadelesine,
üniversite gençliðini anti emperyalist
saflara kazanmaktan ODTÜ’de köfte
satarak hareketin ihtiyacý olan parayý
temin etmeye kadar bilfiil hemen her
eylemin içinde yer almayý baþarabilen
çok yönlü, emperyalist kültürden uzak
ve inisiyatifli kiþilikleri öðretici. Bunlarý
yaratan mücadele koþullarý ve örgütlü
çalýþmaya olan baðlýlýklarý da...
ÞAÞIRTICI DEÐÝL AMA...

Gülay Ünüvar’ýn anýlarý bu geçmiþ
içinde, bu yakýn tarih tablosu içinde
adeta kayýp bir parçanýn ortaya çýkmasý
gibi olmasý gereken yeri alan bir bilgi
kaynaðý. Zira, THKO örgütlenmesi
içinde bir kadýn devrimciyi somut ola-
rak canlandýrabilmemize, sayýlarý çok
az olan bu kadýnlarýn mücadele içinde
aldýklarý yeri görebilmemize olanak
saðlayan verileri sunuyor. 

Ne yazýk ki Gülay Ünüvar, aradan
geçen süreçte pek tanýnmýyor, kendi-
sinden pek fazla söz edilmiyor. Kitabý
hazýrlayan A.Tuncer Sümer bu durumu
“... bu kadar tanýnmamasýnýn altýnda
yatan esas neden Gülay’ýn ketum ol-
masýndan dolayýdýr. Asla kendinden söz
etmez, kendisini öne çýkarmaz...” diye
açýklýyor. **

Sümer’in Gülay Ünüvar’ýn anýlarýný
gün yüzüne çýkarmasý yakýn tarihe çok
deðerli bir katký. Ünüvar’ýn kendini
öne çýkarmak istememesi bugünün
dünyasýnda pek anlaþýlmaz bulunabile-
cek olsa da baðlý olduðu deðerleri bü-
tünleyen, örnek bir tutum. Bu nedenle
“ketumluðu” da anlaþýlabilir bir du-
rum. Ancak, kendi kiþisel tercihinden
ya da onu tanýyanlarýn yargýsýndan ba-
ðýmsýz, tarihsel bir kiþilik olarak onun
hakkýndaki uzun süren sessizlik, þaþýr-
týcý deðil ama acýtýcý. 

Buna karþýn, Gülay Ünüvar’ý geç de
olsa özellikle kendi anlatýlarýndan taný-
mak hem sevindirici hem öðretici.

*Ayþe Yazýcýoðlu, 68’in Kadýnlarý, Doðan
Kitap, 2010, Araþtýrma-Ýnceleme; Aysel Sa-

ðýr, Bizi Güneþe Çýkardýlar, Ayrýntý Yayýnlarý,
2015, Yakýn Tarih dizisi 

** Serkan Alan, “Gülay Ünüvar’ýn Ha-
yatýndan Notlarla 68’liler”, Gazeteduvar,
31 Aralýk 2018’de Ahmet Tuncer Sümer’le

yaptýðý röportaj

GÜLAY ÜNÜVAR Adý sessizlik örtüsüyle
örtülen kadýn devrimci: 

Gülay Ünüvar’ýn anýlarý bu geçmiþ içinde, bu yakýn
tarih tablosu içinde adeta kayýp bir parçanýn ortaya
çýkmasý gibi, olmasý gereken yeri alan bir bilgi kaynaðý.

Fulya ALÝKOÇ

N
eden ekonomik kriz yaþýyo-
ruz? Bu sorunun cevabý
hakkýnda birçok þey söyle-
niyor. Muhalefetteki parti-
lerin çoðu ülke ekonomisi-

nin ve siyasetinin kötü yönetilmesi yü-
zünden kriz yaþandýðýný söylüyor. Krizi
önce inkâr edip sonra kabul etmek zo-
runda kalan iktidar partisinin cevaplarý
daha çeþitli. Bir gün ‘dýþ güçler’ sorum-
lu oluyor krizden, öbür gün ‘darbeciler’;
bir gün ‘sebze halindeki teröristler’
öbür gün ‘market lobisi’... 

Ýktidar ve muhalefet kriz yüzünden
birbirini suçlarken kadýnlar iþsizliðe,
yoksullaþmaya, hayat pahalýlýðýna çözüm
bulmaya çalýþýyor. Filler yukarýda tepiþir-
ken kadýnlar evde krizi yönetmekle uð-
raþýyor. Bu o kadar ömür törpüsü bir
uðraþ ki insanýn þunlarý sormaya mecali
kalmýyor: “Sahi bu kriz nereden çýkýyor?
Kötü yönetim, dýþ güçler, market lobisi...
Bunlar mý krizin sebebi?”

ORTADA BÝR DIÞ GÜÇ 
VAR DA, PEKÝ KÝM ONLAR? 

En iyi yalan, içine biraz gerçek katýl-
mýþ yalandýr derler ya, hem iktidarýn
hem de muhalefetin yalanlarý o hesap.
Evet, krizin biraz dýþ güçlerle, biraz
yönetme iþiyle, biraz da marketlerle,
daha doðrusu piyasayla bir ilgisi var.
2008 krizinden bugüne baksak kâfi.
Amerika’daki konut sektöründe çýkan
krizin bir yýl içinde Türkiye’deki iþsiz-
lik oranlarýný nasýl artýrdýðý unutula-
mayacak kadar yakýn. Dünyanýn en bü-
yük dýþ gücü, nasýl çýktý bu iþin için-
den? Piyasaya milyarlarca dolar süre-
rek, faizleri düþürerek. Ýþte o günden
bu güne Türkiye’de hýzla zenginleþen
kim varsa ucuz dövizle zenginleþti. Ya-
týrýmlar, teþvikler, ihaleler, borçlanma-
lar hep dövizle yapýldý. Bu pastanýn en
büyük dilimleri iktidara yakýn olanlarýn
tabaðýna servis edildi, bol bol krediler
verildi. Çalýþanlarýn ücretlerini artýr-
mak yerine iþyerlerine, okul bahçeleri-
ne kredi kartý stantlarý kuruldu, olma-
yan para harcatýldý. Þimdi ücret denin-
ce kimsenin aklýna daha refah bir ha-
yat gelmiyor, kredi borcunu ödemek
geliyor. 

Ortada bir dýþ güç var evet, Türki-
ye’ye döviz ihraç ederek ülkeyi göbe-
ðinden kendine baðlayanlar, yani em-
peryalistler. Peki, kim onlarla iþbirliði
içinde? Orada burada atýp tutmak ko-
lay olaný, Amerika’yla tüm baðlarýmýzý
koparýyoruz, diyebiliyor mu iktidar?
Ýktidara gelirsek Türkiye’yi yabancýlar
için ucuz emek cenneti olmaktan kur-
taracaðýz, yabancý sermayeyi ülkeden
kovacaðýz, diyebiliyor mu muhalefet? 

SERMAYE DÜZERÝ KRÝZ
OLMADAN YAÞAYAMAZ

Çok deðil daha birkaç ay önce dergi-
mizin sayfalarý gece vardiyalarý, fazla
mesailer, hýzýna yetiþilemeyen üretim
bantlarýnýn çilesiyle doluydu. Bugün
daha çok, kriz yüzünden üretimi durdu-
ran, bandý yavaþlatan, vardiyalarý azaltan
iþyerlerinde “iþten atýlma” kaygýsý oku-
nuyor. Peki, zamanýnda iþçinin tuvalette
geçirdiði saniyeler bile kýymetliyken
þimdi bu durgunluk niye?

Çünkü zamanýnda çok ürettiler, hýzlý
ürettiler; bu aþýrý üretimin hýzýna pazar-
lar yetiþemedi, pazar üretim kadar bü-
yüyemedi. Artan stoklar yüzünden üre-
tim yavaþlatýlýyor ya da durduruluyor; iþ-
yerleri kapanýyor, kapatmayan da daral-
maya, küçülmeye gidiyoruz diye faturayý
iþçilere kesiyor. Ücretlerin gerçek hayat-
taki karþýlýðý azalýyor, iþten çýkarmalar
yüzünden iþsizlik artýyor, bu yüzden tü-
ketim yine azalýyor, pazar daralmaya de-
vam ediyor. Bu kýsýr döngünün ilk adýmý
neydi peki? Aþýrý üretim. Neden? Ýçinde
yaþadýðýmýz ‘sermayeye sermaye katma’
düzeninde üretim, insanlar ihtiyacý ka-

dar tüketsin diye deðil kâr için, sermaye
biriksin diye yapýlýr da ondan. Patronlar
arasýndaki rekabet üretimin dýþýnda ge-
çecek 1 dakikaya bile izin vermez; hep,
daha çok, daha hýzlý üretmek zorunda-
dýrlar. Üretimin insanlarýn geçimi için
deðil de sermayeyi çoðaltmak için yapýl-
dýðý düzende aþýrý üretim olmak zorun-
dadýr. 

Yani ekonomik kriz yanlýþlýkla ortaya
çýkan bir þey deðildir, sermaye düzenin-
de krizler kaçýnýlmazdýr. Bugün yaþadý-
ðýmýz da bu; sermayenin damarlarý bir
kez daha týkandý, siyasi iktidar da sis-
temin damar yolunu açarak “krizi yönet-
me” telaþý içinde seçim yarýþýna girdi. 

GÜNÜ KURTARMAK 
YETMEZ, KIZKARDEÞÝM!

Patronlar iþsizlik fonunu yaðmalýyor,
vergi indirimlerinden faydalanýyor, ký-
demli, kadrolu, sendikalý çalýþanlara bo-
nuslar teklif edip “gönüllü” çýkýþ veri-
yorlar, yerlerine kýdemsiz, 6 aylýk sözleþ-
melerle asgari ücrete yenilerini alýyor,
yani “krizi fýrsata çevirmek” için elinden
geleni yapýyor. 

Peki, emekçiler, kadýnlar ne yapýyor?
8 Mart’a doðru yapýlan birçok buluþma
gösterdi ki kadýnlar da hane içerisinde
“kriz yönetme” uðraþýnda. Görünen o
ki iktidarýn tüketimi artýrarak piyasayý
canlandýrmak için kurduðu 2,5 aylýk
tanzim satýþlar hiçbir yaraya merhem
olmamýþ. Kadýnlar, pazarda yapýlan kilo-
luk alýþveriþlerden vazgeçmiþ tane ile
alýþveriþ yapar olmuþ. Kadýnlarýn anlat-
týklarýyla sayýlar da örtüþüyor; þimdiye
dek gýda ve saðlýk dýþýndaki harcalamar-
dan kýsan aile bütçeleri artýk kursaktan
geçen lokmadan da kýsar olmuþ, aralýk
ayýnda yüzde 2,7 daha az gýda harcama-
sý yapýlmýþ. 

Yetmemiþ, kriz kadýnlar için yeni “iþ-
ler” yaratmýþ. Market market dolaþarak
en ucuzunu bulma iþi. Tane tane alýnan
sebzeyle doyulacak bir sofra kurma iþi.
Köyden kente taþýnýp torun bakma iþi.
Çocuk kendini okulda kötü hissetmesin
diye kantindeki gibi tost, poðaça, kek
yapma iþi. Haftalýk tatil gününde ek ge-
lir olsun diye merdiven silme iþi. Kursa
gitmek isteyen çocuða ‘lüks’ ne demek,
okul gezisine para verilemeyince ‘kriz’
ne demek açýklama iþi. Yoksulluk yü-
zünden morallerin bozulduðu evde mo-
tivasyonu yüksek tutma iþi. Kadýnlar, ha-
nenin araþtýrmacýsý, ekonomisti, muha-
sebecisi ve psikoloðu haline gelmiþ gel-
mesine ama günü kurtaracak kadar ye-
mek yapmakla, günü kurtaracak kadar
ücret almakla bu krizi yönetmek müm-
kün mü? Hayýr! Daha da önemlisi “krizi
yönetmek” biz kadýnlarýn iþi mi? 

Krizi sermayenin krizine çevirelim!

Market market dolaþýp en ucuzunu paylaþan kadýn-
lar... Ayný kursa giden çocuklarýný yol parasýndan ta-
sarruf etmek için nöbetleþe götüren kadýnlar... Dýþarý
gezmelerinden feragat edip ev ziyaretlerinde birbiri-
ne patates soðan alan kadýnlar... Bu dayanýþmayý
sermaye düzenine karþý mücadeleye de çevirebilir. 
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Ý
nce ince dokunmuþ, milyon ayrý ipin
iç içe geçtiði bir kumaþta ilk bakýþta
tek tek ipleri deðil, kumaþý görmemiz
ne ilginç. O bütünün, o tek tek iplerin
bir ahenkle, aklýn, deneyimin ve eme-

ðin birlikteliðiyle oluþtuðunu, bu dokuma-
nýn bir tarih olduðunu, o tarihin ayný za-
manda insaný insan yapanlarýn toplamý ol-
duðunu bilmek de öyle... Kumaþý ilk doku-
yanlarýn, insanlýðý kaderini elleriyle ve ira-
desiyle belirleme gücüne kavuþturan “bir-
likte üretimde, birlikte yaþamada” en
önemli rolü oynayan kadýnlar olmasý ne ka-
dar anlamlý...

Toplumu toplum yapan iliþki aðlarý da bu
ipler gibi... Ýlk bakýþta bütünü görüyorsun,
aklýn, deneyimin ve emeðin birliði üzerine
kurulu olduðunu hatýrlýyor, bunun bir tarihi
olduðunu düþünüyor, o tarihin insaný insan
yapanlarýn toplamý olduðunu öðreniyorsun. 

Uzun zamandýr bizden, iplerimize uy-
gun olmayan bir kumaþ dokunmaya çalýþýlý-
yor. Üstüne örtsen ýsýtmaz, yere sersen da-
yanmaz, biçsen dikilmez, diksen giyilmez,
giysen kaskatý, kullanýþsýz, zoraki bir ku-
maþ. Bu zoraki kumaþ dikiþ tutmadýðýnda
adeta bir zýmba iþlevi gören seçimi koyu-
yorlar önümüze. Zýmbalanan kumaþ, delgi-
lerinden yýrtýlýyor parça parça, yama bile
tutmuyor. Ama illa ki “o” kumaþý dokumak
istiyorlar; o kumaþla yalanlarýnýn, çýkarlarý-
nýn, hesaplarýnýn üstünü örtmeye çalýþtýkla-
rý ne kadar belli...

“Ya mermi, ya ekmek” diye oy istenen
bir seçim sürecinden daha geçiyoruz iþte.
Geçim derdi almýþ baþýný gitmiþken “seçi-
mi de hazmedemediler” diye konuþuyorlar
hakkýmýzda. Ýstediðimizin ekmek, yani ba-
rýþ, yani özgürlük, yani huzur olduðu gün
gibi açýkken, “beka” diyerek mermiye mey-
letmemizi istiyor, yalaný, talaný boþ mideye
týkýp hazmetmemizi bekliyorlar. 

Gerçekle yalanýn ayrýlmasýnýn mümkün
olamayacaðý biçimde artýrýyorlar gürültüyü.
O gürültüde “Çocuklar et tadý alsýnlar diye
3 liraya kemikli tavuk alýp koyuyorum çorba-
ya” diyenin sözü duyulmuyor... “Kýzýmýn
kocasý çocuklarýný istismar ediyordu, gidip
þikâyet ettik, kýzým boþanma davasý açtý, is-
tismar davasý açtý, salýverildi adam, sokak
ortasýnda öldürdü kýzýmý. Beþ aylýk bebeði,
sekiz yaþýndaki kýzý kaldý geride. Devlet to-
runlarýmý ve kýzýmý korumadý” diyenin çýð-
lýðý iþitilmiyor... “Babamýn iþini kaybetmesi-
nin ardýndan ekonomik durum elvermeyin-

ce okulu yarýda býrakmak durumunda kal-
dým” diyen gencin isyaný görülmüyor...
Okulu býrakmamak için çalýþan, parasýný
vermek için çaðýran patronunun tecavüzüne
uðrayýp bir plazanýn 20. katýndan aþaðý atý-
lan Þule Çet’in katledilmesine “Oraya git-
miþse hak etmiþtir” diyerek onay veren adli
týp uzmanýnýn yüzüne tükürme isteði boða-
zýmýzda kalýyor... 

Sokak ortasýnda polis tacizine uðrayan
baþörtülü genç kadýn hakkýnda “Babasý FE-
TÖCÜ zaten” diyen polis yetkilisinin, “Biz
polis evladýmýza tacizci dedirtmeyiz” diyen
bakanýn, “Telaþla yapýlmýþ bir hareket, poli-
simiz haklýdýr” diyen bir dönemlerin baþör-
tüsü mücadelecisi kadýn vekilin utanmazlý-
ðý, býkmadan usanmadan yineledikleri “ba-
þörtüsü maðduriyeti ve kahramanlýk hikaye-
leri” gürültüsü arasýnda kayboluyor sanýyor-
lar. Damadýn “2.5 milyon kiþilik istihdam
yaratacaðýz” atýþýna hedef tahtasý olacaðýmý-
zý, poþete verilecek 25 kuruþlarýn hesabýný
yapan yoksulun tanzim kuyruklarýndaki ha-
line “varlýk kuyruðu” dalgasý yapmalarýný si-
neye çekeceðimizi, kendisinin tüm siyasi
kariyeri “itaat etmeye” ayarlý Binali Yýldý-
rým’ýn seçim turunda kadýnlara “itaat et, ra-
hat et” demesinden akýl alacaðýmýzý zanne-
diyorlar. 

Oysa açlýk da, çaresizlik de, öfke de, kor-
ku da, kaygý da bir yere gitmiyor çok gürültü
var diye... 

Beka deyip duranlarýn, “dýþ güçler, ülke-
miz üzerinde oynanan oyunlar” diye komp-
lo teorilerinden korku devþirenlerin, en
gündelik zorumuzu en ulvi kurtuluþ masal-
larýnýn altýnda yok sayanlarýn iþinin ve der-
dinin bizim zorumuz, aþýmýz, ekmeðimiz,
hayatta kalma çabamýz olmadýðý açýk. Doku-
maya çalýþtýklarý kumaþýn ne yaparlarsa yap-
sýnlar “bir bütün” olamayacaðý da... “Ýstedi-
ðimiz konsolidasyonu saðlayamadýk” gibi
cümlelerle faþ edilen endiþe hali de bu ipin
o kumaþa gitmediðinin en açýk göstergele-
rinden biri iþte...

Karacaoðlan ne güzel demiþ; 
“Harami deyu korku verirler

Benim ipek yüklü kervaným mý var?”
O kumaþlarý dokuyanlar da, kervana yük-

leyenler de, kervan yol alýrken yalýnayak baþý
kabak sürü güden de biziz. Kendisi harami
olanlar; kumaþý var edip, kervana yükleyen
emeðimiz sürgit deðersiz kalsýn diye “Sizi
haramilerden koruyoruz” diye korku salý-
yorlar üstümüze.

***
Ekmek ve Gül’ün bu sayýsý, ipeði doku-

yup, kervana yükleyen ama nimetinden bir
gýdým fayda görmeyen kadýnlarýn halini se-
riyor ortaya. Yerel seçimlerin öncesine gel-
mesiyle ayrýca önem kazanan, kadýnlarýn
emeðini görünür kýlan en önemli mücade-
le günü olan 8 Mart öncesinde yaptýðýmýz
kadýn iþçi buluþmalarýndan notlarla, yalnýz-
ca hali deðil çözümü de tartýþýyor. Eþitlik
haklarýmýzýn bu denli saldýrý altýnda oldu-
ðu bir dönemde, eþitliðin yaþadýðýmýz yer-
den baþladýðýný hatýrlamamýza vesile olan
sohbetlerde, kadýnlarýn deðiþtirmeye
“adaylýðýnýn” ne kadar önemli olduðu öne
çýkýyor. Söyleyecek sözü olan kadýnlarýn,
sözlerinin deðerli kýlýnmasýna ne kadar ih-
tiyacý olduðu açýða çýkýyor böylelikle. De-
ðiþtirme gücünün nerede olduðu ise yal-
nýzca satýr aralarýnda deðil, hayatýmýzýn or-
ta yerinde duruyor: Gücümüz birliðimiz! 

Bu ayýn sonunda yapacaðýmýz seçim,
yalnýzca bir kentin, mahallenin nasýl yöne-
tileceðinin deðil, nasýl bir hayat istediði-
mizin de göstergesi olacak. Hem kendi-
miz için, hem de gelecek için... Çaðrýmýz
tüm kadýnlara: Korku salýp kendi kumaþý-
ný yaratmak için canýmýzý isteyenlere kar-
þý, cesur olup ken-
di ilmeklerimizle
yeni bir hayat do-
kuyalým! 
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Gülþah Kaya

i Ç i N D E K i L E R

Git gide artan kadýn cinayetleri, çocuk
istismarý, taciz, þiddet hayatýmýzýn tam ortasýnda.
Televizyondan ya da sosyal medyadan izlediðim
zaman “yazýk oldu” diye geçiþtirdiðim duygularý
bu kadar yakýndan tadacaðým hiç aklýma
gelmemiþti. Ýçi hepimizden daha çok
yanan bir anneye bu kadar yaklaþa-
caðýmý düþünmemiþtim. Ve tüm olan-
larý o korkusuzca anlatýrken, ben
nereden baþlayýp nasýl yazacaðýmý
bilemiyorum.

Geçtiðimiz hafta 40 yaþýndaki
Döndü Þengül öldürüldü. Döndü
arkasýnda iki evlat, acýlý bir anne ve
yüzlerce kadýn arkadaþýný býraktý. Onun
neler yaþadýðýný asla tam olarak bilemeyiz ama her
þeyin tanýðý annesinden olabildiðince anlamaya
çalýþtýk Döndü’yü. Yaþadýðý þiddeti kýzý istismar
edilene kadar bir þekilde çocuklarý için sineye
çeken Döndü, uzaklaþtýrma kararý almasýna rað-
men öldürüldü. Ötmesi gereken o koruyucu
kelepçe ötmedi o öldürülürken! Korumadý
Döndü’yü. Döndü, yeni bir hayat kurmaya
çalýþýrken nereden bilebilirdi ki serbest býrakýlan o
istismarcý koca gelip çocuklarýný annesiz býraka-
cak, yýllarca “eþim” dediði adam kendisine yaklaþ-
mama kararý olmasýna raðmen kendi evinin önüne
sütünü ve kanýný akýtacak. Burada koca kadar
suçlu olan kim? Kadýný koruma kararý alýp koru-
mayan devlet mi? O gün o saate orada olmayan

polis mi? Ceza bile veremeyen kanunlar mý? Ben
bu sorularýma bir tek cevap bulamadým. Þimdi
devlet yine almýþ çocuklarý, güya koruyacak.
Kimden, neyden koruyacak? Ýstismarcý, katil
babadan mý? Annelerini koruyabildi mi? 

Artýk Döndü’nün annesinin tek isteði bu
olayda sorumlu kim varsa hak ettikleri
cezayý almalarý, hakkýn yerini bulmasý,
baþka istismarlarýn olmamasý, bir kadýnýn
daha öldürülmemesi ve torunlarýnýn
yeniden kendi yanlarýna, yuvalarýna dön-
meleri...

‘DÖNDÜ’NÜN DAVASININ
TAKÝPÇÝSÝYÝZ’

Tuzluçayýr Kadýnlarý Dayanýþma Derneði olarak
Döndü’nün evinin önüne yürüyüþle gidip basýn
açýklamasý yaptýðýmýz gün annesinin yanýndaydým.
Kýzkardeþlerimizin geldiðini görünce annesi,
ablasý, yeðeni kapýnýn önüne, bizlerin yanýna
geldiler. Hem çok öfkeli hem de bir arada çok
güçlüydük. Döndü’nün ailesi gerçekleri Ekmek ve
Gül’e yazdýðýmýz, yanlarýnda olup gerçekleri tüm
mahalleye anlattýðýmýz ve onlarýn yanýnda olduðu-
muz için bizlere çok teþekkür ettiler. 

Bizler bundan sonra da olayýn takipçisi ola-
caðýz, Döndü’nün açtýðý istismar davasýný takip
edeceðiz, ama sizlere de çok iþ düþüyor. Çünkü
hep birlikte yan yana oldukça daha güçlüyüz.

Hatice KKelleci 
Mamak  // AANNKAARAA

mektubumuz var

Kýþý geride býrakmanýn ve baharý kucaklamanýn
vaktidir 8 Mart. Pendik’in Esenyalý mahallesinde
yaþayan biz kadýnlar da birlikte hareket ederek,
daha fazla kadýna ulaþarak baharý kucaklayacaðýz.
Taleplerimiz ortak, bu nedenle de her kadýn, her
ev mesken bize. Çaldýðýmýz her kapýda, yoksul-
luðun katmerleþen yüzüyle karþýlýyoruz.
Krizle birlikte iþsizliðin arttýðýný görüy-
oruz. Karþýlaþtýðýmýz birçok kadýn artýk
faturalarý ödeyemediðini, kýþý köyden gelen
gýdalarla zar zor idare ettiðini söylüyor.

Bu nedenle 8 Mart’ta yan yana gel-
erek, örgütlenerek yaralarýmýza merhem
olmalýyýz. Kadýnlar olarak mücadele
etmenin ve umudu büyütmenin günüdür
8 Mart.

“Krize, iþsizliðe, eþitsizliðe karþý yan yana
gelelim” sloganýyla Esenyalý Kadýn Dayanýþma
Derneði olarak altýncýsýný düzenleyeceðimiz þölen
için kadýn arkadaþlarýmýz mesailerinin ardýndan
hem derneðimizde çalýþmalar yürüttü, hem ev
ziyaretleri yaptýlar. Akþamlarý evlerinde onlarý
bekleyen “sorumluluklarý” varken, dýþarý çýkmak
oldukça zorken arkadaþlarýmýz iþlerini bir önceki

günden halledip, çocuklarýný eþe dosta býraktýlar.
Bu özverilerin sonucunda daha çok kadýna
ulaþarak, sorunlarýna çözüm bulduk. Bu yýl özel-
likle Suriyeli kadýnlarla çok fazla karþýlaþtýk.
Kapýsýný çaldýðýmýz her on evin birinde Suriyeli

kadýnlarla buluþtuk. Az çok bildikleri
Türkçeleri ile bize yaþadýklarý
sorunlarý, çocuklarýný ve iþyer-
lerini anlattýlar. Eþlerinin evde
olduðunu kendilerinin ise çalýþ-
mak zorunda kaldýðýný anlat-
týlar. Bizlerle karþýlaþtýklarýnda
yüzlerinde mutluluða þahit
olduk bir de. Bizi eve davet edip
ikramda bulunmak ve sohbet
etmek istediler.

Böyle anlarda kendi kendime
“iþte bu kadýnlar hayatý güzelleþtirecek olan kadýn-
lar” diyorum. Belki kýþ biraz sert ve çetin geçiyor,
ama biliyoruz ki her kýþýn sonu bahardýr. Hep
beraber baharý kucaklayacak ve sorunlarýmýzýn
üstünden hep birlikte geleceðiz.

Yüüksseel YYILDDIZ 
Esseenyaalýý  // ÝÝSTAANNBBUL

Hem çok öfkeli, hem de
bir arada çok güçlüydük 

Hayal kurmaktan
vazgeçmeyin

Bugün uzun zamandýr duymayý özlediðim bir
cümle kurdu yüreði güzel bir arkadaþým; “Hayal ku-
run, ne olursa olsun bir hayaliniz olsun. Hayal kur-
maktan vazgeçtiðinizde umutlarýnýzdan da vazgeç-
miþ olursunuz.” 

Çoðumuz unuttuk güzel hayaller kurmayý, umut
ettiðimiz þeylerin peþinden koþmayý da unuttuk. Bir
kavgadýr geçip gidiyor hayatlarýmýz. Doktor kapýsýn-
da beklerken, ilaca ödeyeceðimiz ücreti; pazara gi-
derken cebimizdeki para ile kaç gram sebze meyve
alabileceðimizi, o ayý döndürebilmek için türlü ma-
nevralar yaparken aynaya bakýp gülümsemeyi unut-
tuk. Hala hayal kurabilen arkadaþlar varsa onlara
“kurduðunuz hayallere tutunun” diyorum. Düþünün
ki ülkede açlýk, yoksulluk kalmamýþ. Her öðrenci ye-
teneðine, baþarýsýna göre parasýz, bilimsel eðitim
alýyor ve yüzlerce bilim insaný yetiþtiriyoruz.

Ýleriki yaþlarýmýzýn en güzel zamanlarýnda ülke-
nin güzel yerlerini geziyoruz; düþünün ki bayramda
seyranda iyi ve kötü günde uzaktaki sevdiklerimize
kavuþmanýn tek sýkýntýsý gideceðimiz kilometreler
olsun. Düþünün ki 45 yaþýnda, günde 12 saat çalýþ-
ma zorunluluðumuz yok. Hayalini kurmak bile gü-
zel deðil mi? Biz hayal kurdukça hakkýmýz olan ama
alamadýklarýmýzýn farkýna varacaðýz. Farkýna vardýk-
ça sorgulamaya baþlayacaðýz. Sorguladýkça birlik
olup kenetleneceðiz. Birlik olduðumuz müddetçe de
dünyayý deðiþtireceðiz. Hayal kurun, umut edin. 

SSeellddaa AARRSSLLAANN 
KKOOCCAAEELLÝÝ

Evimize misafir
çaðýrmaya 
korkar olduk

Biz tekstil firmasýnda çalýþan, çoðu evli, çoluðu
çocuðu olan kadýnlarýz. Önceden sohbetlerimiz
hep sýnýrlýydý diðer iþçi arkadaþlarýmla. Hepimizin
oy verdiði partinin farklý olmasý bizi uzaklaþtýrýyor-
du birbirimizden. Herkes kendi siyasetinden olan-
larla zaman geçiriyordu. Uzun zamandan beri ilk
defa ortak bir dil yakaladýk, birlikte sohbet etmeye
baþladýk. Çünkü yapýlan zamlar ve kriz hepimizi
etkiledi. Bazýlarýmýz emeklilikte yaþa takýldý. Asgari
ücretin bir lütuf gibi sunulmasýna hepimiz çok öf-
kelendik. Hükümetin yaptýðý asgari ücret zammýy-
la biz market poþetlerini dolduramazken bir de
poþetleri paralý yaptýlar! Ýþçileri hiç düþünmediði
açýkça buradan belli. Atölyeden AKP’li bir arkadaþ
“Yahu bacým evlerimize misafir çaðýrmaya korkar
olduk” diyor. Arkadaþlar “Evde Survivor oyunlarý
oynamaya baþlayacaðýz artýk, böyle giderse açlýktan
öleceðiz” diye tepki gösteriyor. Sahi, ne olacak ha-
limiz?

GGüüllsseenn SSAAYYHHAANN 
EEsseennyyuurrtt // ÝÝSSTTAANNBBUULL

‘Harami deyu korku verirler
Benim ipek yüklü kervaným mý var?’

Umudu büyütmenin günüdür 8 Mart
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Gülþah KAYA

K
aç tane hayat var beraberinde
onlarcasýný da kendisiyle gö-
türen? Kaç tane kadýn ömrü-
nü evladýnýn ölü bedenini
bulmaya adamýþ? Kaç küskün

yürek var, neredeyse kýrk yýldýr süren aðýtta
buluþan?  

Berat Günçýkan’ýn Cumartesi Annele-
ri’yle yaptýðý röportajlardan oluþan kitabýn-
dan yola çýkarak, Metin Balay’ýn yazýp yö-
nettiði “Küskün Yüreklerin Türküsü” adlý
oyun Tiyatro Tatavla’da sahneliyor. Belge-
sel niteliðindeki oyunda “sayýlar” geri plan-
da kalýyor; oyuncular Arzu Ocak, Ceren
Akyýldýz, Çiðdem Aksüt ve Tuba Zehra
Saðlam gözaltýnda kaybedilenlerin annesi,
eþi ya da kýz kardeþi olarak sahnede sayýla-
ra can veriyor. 

Tek perdeden oluþan oyunda, aðýrlaþan
duygular farklý hikayelerden doðsa da bir
silsile halinde kopmadan devam ediyor. Ay-
ný acýnýn baþka dillerdeki tercümesi gibi...
Balatlara dökülmüþ her söz, her cumartesi
günü Galatasaray Lisesi önünde sessizce
oturan insanlarýn ellerinde taþýdýklarý fotoð-
raflara bir ses, kimlik ve hikaye katýyor. Bir
baþka deyiþle, yüzlerce haftadýr, her mev-
simde bize bakan o yüzleri yalnýzca bir fo-
toðraf olmaktan çýkarýyor. Hikayeler oluþ-
tukça da anlatýlanýn bizim hikayemiz oldu-
ðunu yumuþakça haykýrýyor. 

Bir daha dönmeyeceðini bilmeden, belki
yemek yapmýþ beklerken, belki yeni bir eþya
almýþ da göstermeye heves etmiþken, hatta
belki de ölesiye kýzgýnken “kaybetmek”...
Týpký oyundaki geçiþlerde söylenen “küskün
yüreklerin türküsü”nde anlattýðý gibi:

“Sevgilinin gözlerinde
Annenin kol böreðinde
Sýcak bir kýþ güneþinde
Çocuðunun gülüþünde
Bir gariplik görürsün
Bir eksiklik, bir hüzün
Geçer gider dokunarak
Küskün yüreklerin türküsü…”

Öyle bir kaybetmek ki yüzünde mah-
zun bir ifade belirse dünyayý yerinden oy-
natacak kadar canýna baðladýðýn evladýnýn,
attýðý adýmýn dahi izlerinin silinmesi için
seferber olan koca bir devletin elinde kay-
betmek. “Nerede?” diye soracak olsan dü-
zenini bozmaktan suçlu ilan edileceðin,
kapýsýný çalsan içeri alýnmayacaðýn bir
“þeytan” diyarý... 

HÝSLERÝ BÝR, DÝLLERÝ BÝR...
Bu denli büyük ve tarifi zor bir duygunun

odakta olmayýþý, oyunun belki de herkes tara-
fýndan en takdir edilen tarafý. Beyaz yazmalara
nakþedilmiþ umutlar ve bekleyiþler, oyuncularýn
siyah elbiselerinde sabra dönüþmüþ gibi. Sah-
nedeki her kadýn baþka bir kaybýn yakýnýysa da
hepsi neredeyse ayný. Bazen bir gözlük, bazen
bir baþ örtüsü bazen de bir kalem kaðýda taþýn-
mýþ kimlikler dýþýnda bir farklarý yok. Nasýl ki
her cumartesi ayný meydana döken bir “ortak-
lýk” var, oyunda da onlarý ayný sahnede “bir” ký-
lan bir siyah kostüm var. Dilleri de bir... Kimse
kaybedilenlerin ardýndan ne hissettiðini anlat-
mýyor. Hoþ, anlatýlabilir mi ki zaten? Hepsi, on-
larýn kim olduðu, bu hayata nasýl dokunduklarý
ve nasýl alýnýp götürüldüklerini kendi dillerince
anlatýyor. Gidenler belki bir deðil fakat götü-
renler de bir. Oyundaki tarifiyle: “Ýnsan olamaz
bunu yapanlar, olsa olsa þeytan iþidir bu.”
AYNI OLAN ÞEY NE? 

Oyun yalnýzca gözaltýnda kaybedilenlerin hi-
kayesinden oluþmuyor. Ardýnda kalan kadýnla-
rýn, baþýnda yas tutacaklarý bir mezar ve mezarý
kazdýranlarýn yargýlanacaðý bir adalet arayýþýnýn
belgeseli diyebiliriz. Beyaz bir arabayla alýnýp
karanlýk bir bilinmezliðe giden her bir insanýn
ardýndan süren arayýþýn yasaklýðý ile bu yasak
yola giren annelerin, eþlerin, kýz kardeþlerin ve
çocuklarýn aynýlaþan öyküsü. Ayný olan þey bir
son mu yoksa bir meydanda hayat bulan baþ-
langýç mý, orasý seyircinin bakýþýnda. Bu oyunu
yaratan tarihin kaderi de öyle... Son nefesine
kadar bir mezar taþý bir de adalet arayanlar ül-
kesine dönüþmek ne kadar uzak, ne kadar ya-
kýn?

Seyirci azlýðýndan gösterim sayýsý ayda bire
düþen oyun, þu an için devam ediyor. Ne var ki
özel tiyatrolarýn düþük bütçeleri düþünülünce,
sahne ömrünün pek de uzun olamayacaðý gö-
rülebiliyor. Sonunda alkýþ beklemeyen bu oyu-
nu, olanaðý olan herkesin bir alkýþ niyetine sey-
retmesini öneririm.

Küskün Yüreklerin Türküsü

GERÝDE KALMANIN KADIN HALÝ

Ýþçi kadýn 
buluþmalarýnýn 
gösterdikleri 




