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Mutfak önlüklerini 
bir kenara atýp 
saflara katýldýlar

N
isan ayý Ekmek ve Gül olarak bizim
için ayrýca önemli.
Ekmek ve Gül’ün bir kadýn programý
olarak Hayat Televizyonu’nda yayýn ha-
yatýna baþladýðý tarih 14 Nisan

2009’du...
Televizyonumuzun 29 Eylül 2016 tarihinde Resmi

Gazete’de yayýmlanan bir Olaðanüstü Hal KHK’sý ile
kapatýlmasýna kadar yaklaþýk 10 yýl sürdü Ekmek ve
Gül programý. Her kesimden kadýnýn kendini buldu-
ðu, sesini duyurduðu, sözünü birleþtirdiði, kadýnlarýn
muhabiri, sunucusu, editörü olduðu bir programdý.

Her zaman “bir programdan çok daha fazlasý” ol-
duðunu söylediðimiz Ekmek ve Gül, kadýnlarýn talep-
lerinin günlük bir mecrasý olarak yoluna devam et-
meliydi.  Bu düþünceyle kurulan internet sitemiz ‘ek-
mekvegul.net’ 3 Nisan 2017’de yayýna
girdi.

Hem program, hem dergi, hem de
internet sitesi deneyiminin bize öðret-
tiði pek çok þey oldu. Bunlardan biri
de iþçi kadýnlarýn haklarýný öðrenmeye
olan ihtiyacýydý. Ýþte Onur Bakýr’ýn ha-
zýrladýðý “Ýþçi Kadýnlar Soruyor, Ek-
mek ve Gül Yanýtlýyor / Haklarýmýz
Var” kitabý da bu ihtiyacýn bir ürünü
olarak ortaya çýktý. Hem de tam 8
Mart’ta...
NELER YOK KÝ...

Kitap, sitemizde 2018 yýlý baþýnda,
“Ýþçi Kadýnlar Soruyor, Ekmek ve Gül
Yanýtlýyor” çaðrýsýyla baþlattýðýmýz “Haklarýmýz Var”
köþesine bir yýl içinde gelen yüzlerce soru arasýndan
seçilen 100 soru ve yanýtlarýný, 15 ayrý baþlýk altýnda
topluyor.

Kadýn iþçiler, ücretten izin günlerine, çalýþma ko-
þullarýndan iþten atýlmalara, iþçi saðlýðý ve iþ güvenli-
ðinden emekliliðe her konudaki sorularýnýn yanýtlarý-
ný bu kitapta bulabilir. Onur’un kitabýn önsözünde
söylediði gibi, “Neler yok ki sorularýmýz ve yanýtlarý-
mýz arasýnda! Kýrýk sandalyede çalýþmaya zorlana-
rak mobbing uygulanan iþçiden emzirme odasý mesci-
de dönüþtürülmek istenen iþçiye, hamile olduðu için
daha sýk tuvalete gitmesi gereken ve sýrf bu nedenle
iþten çýkarýlmakla tehdit edilen iþçiden ‘haklarýmý bi-
liyorum’ dediði için iþten atýlan iþçiye, erkek iþverenin
‘hepimiz bacý kardeþiz’ diyerek kadýn tuvaleti hakkýný
gasp ettiði iþçiden iþverenin ne ye-

mek verdiði ne de yemek yeme yeri saðladýðý iþçiye,
iþveren servis yükümlülüðünü yerine getirmediði için
gece yarýsý korku içinde evine ulaþmaya çalýþan iþçi-
den kýdem tazminatý hakký gasp edilmek istenen öð-
retmene kadar bir dizi soru, sorun ve yanýt kitabýmýz-
da mevcut.”

Elbette sorularýn bir kýsmý sadece kadýn iþçileri
deðil, erkek iþçileri de ilgilendiriyor. Ancak kadýn-er-
kek eþitsizliði, ücret ve istihdamda, gece çalýþmasý
meselesinde, birçok sosyal hakta, emeklilik gibi kaza-
nýmlarda kadýnlarýn taleplerini daha yakýcý hale getiri-
yor. Ayrýca hamilelikle ilgili talepler, kreþ, emzirme
odasý, süt izni gibi haklar kadýnlar için vazgeçilemez.
Mobbing, iþyerinde taciz gibi dile getirmenin ve baþ
etmenin daha zor olduðu sorunlar da cabasý...
ASLA YALNIZ YÜRÜMEYELÝM

Dolayýsýyla aslýnda kitap, kadýn iþçi-
lerin durumuna iliþkin genel ve somut
bir tabloyu da ortaya koyuyor. Ama ayný
zamanda taþeron iþçinin kadro hakkýný,
kadýn iþçinin kreþ hakkýný, emeklilikte
yaþa takýlanlarýn hakkýný savunduk; her
fýrsatta sendikalaþmanýn, birlikte hak
aramanýn önemini vurgulamaya özen
gösterdik.

Zira, kitabýn son sözünü yazan Ek-
mek ve Gül Editörü Sevda Karaca’nýn
da dikkat çektiði üzere, “Kadýnlar kor-
kunç koþullarda yaþar ve çalýþtýrýlýrken
bu koþullarýn yarattýðý en önemli etki-
lerden biri kadýnlarý ‘yalnýzlaþtýrmak’

oluyor. Yalnýzlaþtýrma; kadýnlarý bu kötü koþullara
mahkûm edip sýkýþtýklarý cendereden çýkamayacakla-
rý duygusuna hapsederek ‘yönetme’ hedefinin en can
yakan ve ne yazýk ki en ‘etkili’ yöntemi.”

Ancak cesaretli sorularý gösteriyor ki kadýnlar, so-
nuçlarý aðýr olsa da haklarýnýn peþine düþme çabasý
içinde. Ve kitabýn bir kez daha ortaya serdiði tablo;
sömürüye karþý mücadelenin güncel taleplerinin ne
olabileceðine de ýþýk tutuyor.

Bu konuda sendikalarýn rolüne iþaret eden, ancak
kadýn iþçilerin sendikayý ilk elden baþvurabilecekleri
bir yer olarak görmediklerine dikkat çeken Sevda, son
sözde, “Sorular ve yanýtlar; kadýnlarýn örgütlenmeye
dönük bilgiye ne kadar ihtiyacý olduðunu, bu eðilimin
bir örgütlenme olanaðýna dönüþtürülmesi için özgün
araçlar yaratýlmasýnýn ne kadar sonuç alýcý olduðunu
gösteriyor” diyor.
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E
kmek ve Gül dergisinin Nisan
2019 sayýsý, yerel seçimlerin he-
men ardýndan sizlerle buluþuyor.
Seçimler bitti, sonuçlarý her yö-
nüyle deðerlendirmeye ihtiyacý-

mýz var ve dergimizde kadýnlarýn deneyim-
leriyle görüyoruz ki sandýklara sýðmayacak
kadar çok talebimiz yerine getirilmek üzere
orta yerde duruyor.

Yerel seçimlerde Kocaeli Büyükþehir
Belediyesi Baðýmsýz Baþkan Adayý olan Rey-
han Baþaran’ýn aktardýðý gibi bu çaðda halen
evinden sokaðýna bir fenerle çýkmak zorun-
da kalan Güler’in aydýnlýk bir gelecek isteði
halen yakýcý... Adile’nin Esenyalý’dan hikaye-
sini anlattýðý hamile olduðu için kendisi, kriz
bahanesiyle kocasý iþten çýkarýlan kadýnýn,
doðacak bebeðini yük olmasýn diye karnýna
vura vura düþürmeye çalýþtýðý gerçeði hâlâ
acý... Avcýlar’da 1.5 saat tanzim kuyruðunda
bekleyip iki dal ýspanak alamayýþýna “Doya-
caðýmýz kadarýný bile vermiyorsunuz” diye
sinirlenen kadýnýn öfkesi hâlâ içinde... Se-
çim zamaný daðýtýlan çaylarý “Bize insan gibi
geçinecek maaþ versinler, çayýmýzý kendimiz
alýrýz” diyerek geri çeviren kadýnýn haklý ta-
lebi hâlâ geçerli... Sibaþ iþçisi Elif’in yoksul-
luk, þiddet ve koca-patron baskýsý ile kararan
hayatýný aydýnlýða kavuþturmak için yürüttü-
ðü mücadele halen devam ediyor... 8 saniye-
de iþini tamamlamasý gereken metal iþçisi
Gülcan’ýn bacaklarýndaki, montaj tabancasý
tutmaktan el bileklerini kullanamaz hale ge-
len Deniz’in kollarýndaki aðrý sürüyor... Ka-
dýnlarýn “özgür” olmasýyla övünülen Ova-
cýk’ta kadýnlarýn kaldýrýmda rahat yürüyeme-
melerini küçümseyen bakýþ hepimizin üs-
tünde hâlâ... Eczacý Ayþegül’ün anlattýðý gi-
bi; þeker hastasý çocuðuna insülin iðnesi bu-
lamýyor hâlâ bir anne... Sandýklar toplanýr,
kutlamalar yapýlýrken elektriðe yüzde 37 zam
yapýldýðý haberi geliyor... Antalya’da ücretsiz
ulaþým seçimin ertesi günü kaldýrýlýyor ...
Kayyýmlarýn kaybettiði bölge illerinde bele-
diyeye ait taþýnmazlarýn emniyete, valiliðe
hibe edildiði, Ankara’da belediye araçlarýnýn
AKP’li ilçe belediyelerine “hediye edildiði”
haberleri yayýlýyor... Daha oylar sayýlmaya
baþlamadan TÜSÝAD “yeni reform paketle-
ri” taleplerini açýklýyor; reform dediklerinin
kýdem tazminatýnýn kaldýrýlmasý, esnek ça-
lýþmanýn yaygýnlaþtýrýlmasý, emekliliðin hep-
ten yok edilmesi, iþsizlik fonunun daha da
yaðmalanmasý olduðunu biliyoruz...

Dün bildiðimizi bugün unutmadýk, bu-
gün öðrendiklerimizi de unutmaya hiç niye-
timiz yok. Neydi o unutmadýðýmýz, öðrendi-
ðimiz ve kaybetmeye niyetimiz olmayan bil-
gi? “Bizim” diyebileceðimiz bir demokrasi-

nin ha bire önümüze sürülen seçim sandýk-
larýndan çýkmayacaðý. Biz iþin peþine düþ-
mezsek, sandýktan kim çýkarsa çýksýn, bizim
için hayat memat meselesi olan taleplerimi-
ze kulak asmayacaðý... Krizin daha da aðýrla-
þacaðýný söylerken herkes, “sandýkta düþ-
man, patron seviciliðinde ortak” olanlarýn
birliðine karþý birlik olmazsak ne martýn ne
de baþka bir ayýn sonunun bizim için bahar
olmayacaðý... Bugün “yapacaðýz, edeceðiz,
çözeceðiz” diyenlerin, biz taleplerimizde ýs-
rar edip bir araya gelmezsek kendi bekalarý-
nýn peþine düþeceði...

Ýþimiz çok! Hep çoktu... Ama bugün,
dünden farklý bir þeyler var; umutsuzluk ik-
liminin daðýlmasý için emareler çoðaldý. Ful-
ya Alikoç’un yazdýðý gibi “tek adam” kazana-
madý; özellikle iþçi emekçi kentlerinde, yani
sandýklardan taþan gerçeklerin en yakýcý ol-
duðu yerlerde kaybetmeye yüz tutmuþ du-
rumda. Ýþte tek adam yönetimine ve þüreka-
sýna kazandýrmayýþýmýz; iþin ucundan hep
birlikte tutarsak neler olabileceðinin küçük
bir emaresi yalnýzca...

Çýkardýðýmýz sonuçlarý tartýþmaya, öðren-
diklerimizi birbirimizle paylaþmaya, seçim
sürecinde geniþlettiðimiz çeperimizle birlik-
te yeni birliktelikler kurmaya devam edece-
ðiz elbette. Þimdi seçilmiþler karþýsýnda he-
pimizin ortaklaþtýðý ve adeta bir manifesto
gibi elimizde dolaþtýracaðýmýz, yan yana ge-
lip seçilmiþlerin önüne koyacaðýmýz; ýsrarla,
inatla, sebatla isteyeceðimiz þeyleri daha
güçlü bir sesle talep etmek için daha “ço-
ðuz”, daha “güçlüyüz”:

Her mahalleye, her iþyerine ücretsiz, ni-
telikli kreþ ve çocuk bakým merkezleri isti-
yoruz.

Kent içinde güvenli, ücretsiz, nitelikli
ulaþým istiyoruz.

Bizi yerimizden yurdumuzdan eden rant
paylaþýmý anlamýna gelen kentsel dönüþüm
politikalarý yerine, saðlýklý ve ucuz barýnma
olanaklarý saðlanmasý için bir an önce hare-
kete geçilmesini istiyoruz.

Kadýnlarýn ve çocuklarýn þiddetten uzak
yaþamlar kurmalarýný saðlayacak, onlarý er-
keklere ve aileye baðýmlýlýktan kurtaracak
sosyal politikalarýn hayata geçirilmesini; bu-
nun için öncelikle her alanda ilk adým mer-
kezlerinin, kadýnlarýn çocuklarýyla birlikte
güvenle kalabileceði ve hýzla kendi hayatlarý-
ný kurmalarýnýn saðlanacaðý sýðýnmaevleri,
þiddetten kurtulmaya çalýþan kadýnlar için
güvenceli istihdam olanaklarý, çocuklarý için
ücretsiz bakým ve eðitim hizmetleri saðlan-
masýný istiyoruz.

Cinsiyetçi ve niteliksiz “kurslar” yerine,
kadýnlarýn istihdam olanaklarýný garantiye
alacak ve çalýþma alanýnýn cinsiyetçi kodlarý-
ný deðiþtirmek için kadýnlarý güçlendirecek
istihdam kurslarý ve iþ garantisi istiyoruz.

Çalýþma ve yaþam alanlarýmýzda eþitliði
güvence altýna almak için kadýnlarýn en te-
mel ihtiyaçlarýnýn hýzla karþýlanmasýný, gü-
vence altýna alýnmýþ haklarýmýzýn gereðinin
yerine getirilmesi için gerekli yaptýrýmlarýn
uygulanmasýný istiyoruz. 

Bunlar bir araya gelerek, tüm seçilmiþler-
den ýsrarla isteyeceðimiz, peþini býrakmaya-
caðýmýz, yerine getirilmedikçe hesap soraca-
ðýmýz en temel taleplerimiz.

***
Bu ayýn bizim için ayrý bir önemi daha

var; 3 Nisan 2017’de ekmekvegul.net site-
sinden kadýnlarla buluþmaya, kadýnlarý bu-
luþturmaya bir mecra daha açtýk. Ýki yýlda
Türkiye’nin ve dünyanýn dört bir yanýndan
6800 içerik ve 239 programla zenginleþen
yayýnýmýz; kadýnlarýn, hayatlarýndaki gerçek
dertleri dile getirme, sesini duyurma, yalnýz
olmadýðýný görme/gösterme, tüm sokaklar
çýkmaz sokak haline getirilirken birlikte bir
yol açma çabasýnda olduðunun en güzel ör-
neði oldu. Dergimiz, sitemiz ve ülkenin dört
bir yanýnda mahallelerde, kampüslerde, iþ-
yerlerinde yüzlerce kadýnýn bir araya geldiði
Ekmek ve Gül gruplarýyla önümüze çýkarý-
lan tüm zorluklara raðmen yola devam edi-
yoruz... Biliyoruz ki kadýnlar baharlarýný
kendi elleriyle yaratacak. Ýnatla ektiðimiz to-
humlarýn tüm zorlu koþullara raðmen çiçeðe
durduðunu göreceksek eðer, bu; üzerimize
atýlmak istenen ölü
topraðýný týrnaklarý-
mýzla kazýyarak ola-
cak...
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Tiyatrodan 1 Mayýs’a bu birliktelik bizim!
Antalya’da Ekmek ve
Gül Tiyatro Grubundan
kadýnlar 8 Mart’ta
oyunlarýný sergiledi.
Bu oyunun kendilerini
nasýl etkilediðini 
anlatan kadýnlar 8
Mart’tan aldýklarý güçle
1 Mayýs’a hazýrlanýyor.

YAÞLILARIN BAKIMI
TOPLUMSALLAÞTIRILSIN

Antalya Ekmek ve Gül kadýn tiyatro
atölyemizde yaþ ortalamalarýmýz yük-
sek de olsa, oyunlarýn üstesinden gel-
mek bize keyif veriyor. Ben 53 yaþýnda
iki çocuklu bekar bir anneyim, yaþlý
anneme bakmak zorundayým. Kendime
ait bir maaþým yok, babamýn emekli ma-
aþýndan yararlanýyorum. Bu yaþýma ka-
dar sahneye çýkmak hiç aklýma
gelmezdi. Çýkardýðýmýz oyunlar
ile hem politik mesajlar ver-
mek, hem de izleyenleri ke-
yiflendirmek bizi de mutlu
ediyor. Ekmek ve Gül dergi-
sinden aldýðýmýz güç ile ka-
dýnlarla yan yana geliyoruz.
Çevremdeki insanlar “Sizin hiç iþi-
niz gücünüz yok galiba böyle þeylere za-
man ayýrabiliyorsunuz” diyorlar. Hiçbirimiz
zamanlarý ve ekonomileri bol insanlar deði-
liz. Evet, bir derdimiz var, bu ülkedeki ka-
dýnlar ile dayanýþmak ve onlara çýkardýðý-
mýz skeçler ile bir ayna tutmak. Þimdi 1 Ma-
yýs var önümüzde. Yaþlýlarýn bakýmýnýn top-
lumsallaþtýrýlmasý çok önemli. Onlarýn ke-
yifli vakit geçirmeleri için ücretsiz bakým
evlerinin açýlmasýný istiyorum. Pazar, çarþý,
ateþ pahasý. Bu sene 1 Mayýs daha güçlü ol-
malý ki seslerimizi duyuralým, güçlerimizi
gösterelim.

Nessrin GGÜÜNENÇ 

DÖRT DUVAR ARASINA
SIKIÞMIÞ KALMIÞKEN...

Ýki tane kýzým var biri 6, diðeri 8 yaþýnda. Çocuklarýma baktýðým için çalýþamýyorum. Ýki
çocuk ile hayatým iyice monotonlaþmýþ ve dört duvar arasýna sýkýþmýþ kalmýþ gibi hissedi-

yordum. Çocuklardan dolayý hiçbir þey yapamaz duruma geldim. Tiyatro oyunumuzda
“Ben nasýl yapacaðým” derken, içimden bir enerji çýktý ve bu bana çok keyif verdi. Hiç

yapmadýðýmýz þeyleri denemek, yeteneklerimizin sýnýrlarýný ve baþarýlarýmýzý gör-
mek özgüven veriyor. Her kadýn hiç çekinmeden yapamadýðý, özlemini

duyduðu þeyleri denemeli. Þimdi 8 Mart’ýn bizde býraktýðý dostluk
ve dayanýþma ile 1 Mayýs’a gidiyoruz. Her ilçeye ücretsiz kreþ,

etüt merkezleri, iþ, barýþ taleplerimiz ile 1 Mayýs’ý öre-
ceðiz.

ÖÖzgür KKAL

8 Mart’ta sergileyeceðimiz oyunun daveti-
yesini kadýnlara daðýtýyorduk. Bir gün otobüste
yanýma oturan kadýn yolcuya da çantamdan çý-
kardýðým davetiyeyi uzattým. Oyunumuzu,
amacýmýzý, Ekmek ve Gül dergimizi anlattým.
Þenliðe geleceðini hiç beklemiyordum ama
onu misafirlerin arasýnda, iki de komþusunu

alýp geldiðini görünce çok sevindim, umutlan-
dým. Kadýnlarý etkinliklerimize davet etmek,
dergimizi anlatmak ile bir þey kaybetmeyiz,
bunu çekinmeden yapmalýyýz. Bu heyecan ve
ruh ile 1 Mayýs’a giderken kendimi daha güçlü
ve umutlu hissediyorum.

GGüüllaayy AALLAAYYVVAAZZ

KENDÝMÝ DAHA GÜÇLÜ
VE UMUTLU

HÝSSEDÝYORUM

NE ÇOK ÞEY
ÖÐRENDÝK...

Üç çocuk annesi ve evde çalýþarak
hayatýna devam eden bir kadýným. Büyük
kýzým cam kemik hastasý ve haftada bir
hastaneye gidiyoruz. Engelli arabamýzý
bazen otobüse aldýrmak için tartýþmak
zorunda kalýyoruz ve bu bizi çok yoru-

yor. Ýnsanlara kýzýmý kabul
ettirmek çok zor. Ýnsan-
lar tarafýndan dýþlanmak-
tan baþka hiçbir itibar
görmüyorduk bugüne ka-
dar. Gerçi kýzým o kadar
güçlü, kendisi ile barýþýk
ve yetenekli birisi ki... Biz
gerçek dostluk ve daya-

nýþmayý, Ekmek ve Gül Grubu ile yakala-
dýk. Benim kýzýmý gerçekten yüreðiyle,
duygularýyla, düþünceleriyle, verdiði de-
ðerlerle kabul ettiler. Bu benim için çok
deðerli. Anne tarafým aðýr basarak grup-
ta yer aldým.

Ben öncelikle Ekmek ve Gül Grubu ile
tanýþtýðým için samimiyetle söylüyorum
kendimi çok þanslý hissediyorum. Bu ti-
yatro deneyimi, verdiði mesaj ve bize
hissettirdiði duygularla bizi son derece
mutlu etti. Deðerli Ekmek ve Gül sizin
imza attýðýnýz her þeye tüm içtenliðimle
ve yüreðimle ne zaman isterseniz varým!
Sayenizde kapýsýný rahatlýkla çalabilece-
ðim çok kýymetli dostlar edindim. Ne çok
þeyler öðrendik hem tiyatrodan, hem de
Ekmek ve Gül’den. Birbirimize güvenme-
ye ve dokunmaya o kadar çok ihtiyacý-
mýz var ki... 

Nuray DDEMÝR ÇÇELÝK

Ekmek ve Gül Kadýn Grubu ile tanýþmam
tesadüfen oldu. Henüz kanser hastalýðýmýn
tedavisi yeni bitti ve birçok sýkýntýmýn yanýn-
da bana ilaç gibi geldi; kadýnlarla bir arada
olmak, içindeki yeteneði ortaya koymak ve
paylaþmak... Hiç sahne deneyimim olma-
masýna karþýn sahnede bütün sýkýntýlarýmý ve
hastalýðýmý unuttum. Yaþamýn daha anlamlý
olduðunun, yalnýz olmadýðýmýn, her zorluða
karþý hâlâ bir þeyler yapabildiðimin farkýna
vardým. Toplumun kadýna bakýþ acýsýnýn
deðiþmediði daha da kötüye gittiðini görmek
beni daha da mücadeleci yaptý. Öncelikle

eðitim, özellikle kadýnlarýn ve kýz çocuklarýný
okumaya teþvik etmeliyiz. Sadece okulu
kastetmiyorum kitap gazete, dergi ne olursa
önce bilinçlenmeyi saðlamalýyýz. Her kadýna
dokunabilmeliyiz, her alanda sýkýntýlarýmýzý,
elimizden ne geliyorsa, ne yapabiliyorsak
paylaþabilmeliyiz. Yaþamýn her alanýnda bir-
lik olunmalý ki bizler de yalnýz olmadýðýmýzý
bilip umutsuzluða düþmeyelim. Önümüzde 1
Mayýs var. Biz de kadýn yoksulluðuna, iþsi-
zliðe ve kadýna yönelik þiddete karþý alanlar-
da olacaðýz.

MMürivet TTORAMMAN

YALNIZ OLMADIÐIMI ANLADIM

Kadýnlar baharlarýný kendi elleriyle yaratacak



22mektubumuz var

Fulya ALÝKOÇ

Ý
l il ne ki, ilçe ilçe gezildi! Tek bir
adam, lideri olduðu ittifakýn adaylarý-
nýn toplamýndan daha fazla mesai
harcadý. Jetlerle, uçaklarla, megabo-
ardlarla, devlet hazinesi ve kasasýyla...

Yetmedi, tüm televizyon kanallarýnýn yüzde
90’ýyla... Yetmedi, yol, köprü, hastane inþ-
aatlarýyla, 17 yýllýk icraatlarýyla... Yetmedi,
yerel bütçeleri kýsma tehdidiyle, kayyum
þantajýyla... Yetmedi, kenevir torbalara dol-
durduðu ‘hanýmlar, alýn bunu beylerinize
demleyin de onlarý ikna edin’ çayýyla... Ýç
politika dahi yetmedi, Yeni Zelanda’daki
cami katliamý üzerinden yapýlan ‘cihadist’
çaðrýlarla... Elindeki tüm olanaklarla, fizik
kanunlarýnýn elverdiði tüm koþullarda, tüm
varlýðýný ve nüfuzunu ortaya koydu Tek
Adam. 

Ýktidarýn küçük ama vazgeçilmez hale
gelen ortaðý MHP’nin 24 Haziran seçim
programýndan ödünç alýnmýþ bir anlayýþla,
kendi varlýk ve devamlýlýk koþullarýnýn top-
lamýna ‘bekâ’ dedi. Çok sürmedi, ‘be-
kâ’nýn, cumhurbaþkanlýk sistemiyle tarihi-
nin üçüncü aþamasýna girdiði iddia edilen
memleketin deðil, tek adam rejiminin be-
kâsý olduðu 1 Nisan’da çoktan aþikâr idi.

17 YILDA BÝRÝKEN 
ÝRÝN FIÞKIRIYOR

Karýþ karýþ gezilen memleket topraðýnda
o kadar çok toz kaldýrdý ki bu ‘bekâ’ endi-
þesi, seçim bitip sonuçlar belli olduktan
sonra dahi toz duman daðýlmýþ deðil. Çün-
kü herkes kazandýðýný söylüyor, herkes ka-
zanmýþ, herkes kaybetmiþ görünüyor. Ana
muhalefet partisi, merkezi düzeyde ittifak
yaptýðý ÝYÝ Parti seçmeninin oyunu blok
halde almýþ, merkezi bir ittifak gücü olarak
tanýnmadýðý halde HDP tabanýndan da,
özellikle batýda, sonucu etkileyecek düzey-
de destek görmüþ görünüyor. Bu sayede
kendi oy sayýsýný yükseltmediði halde yö-
nettiði belediye sayýsýný yükseltmeyi baþar-
mýþ durumda. Ne var ki milyonlarca insa-
nýn “tek adam iktidarýnýn ilerleyiþini dur-
durmak” amacýyla kendisine verdiði oylarýn
potansiyel gücünü, yani emekçilerin demo-
krasi lehine yaptýðý siyasi hamleyi, Kýlýçda-
roðlu aðzýndan “Ekonomik kriz için her
türlü çözüme varýz” diyerek istismar edi-
yor; emekçileri sermayenin çözümüne, yani
kendi felâketlerine çaðýrýyor.

Tek adam iktidarýysa tek tek oy sayýsýný
artýrdýðý söylemiyle seçmenlerini kaybet-
mediðine inandýrmaya çalýþýyor ama nafile.
Ne kadar “PKK’nýn kriptosu, FETÖ’nün
komplosu” desinlerse desinler, büyükþehir-

leri kaybediþi ayan beyan ortada. Ne kadar
denense de 15 Temmuz hamuru artýk su
kaldýrmýyor. Bu sefer Üsküdar’ý geçemeyen
atlýlar “Teþekkürler” afiþi indirip asma id-
manýyla meþgul, Saray’a çekilen Reis’in sü-
kuneti partileþen kurumlarýn ve kurumsal-
laþan parti organlarýnýn basiretinde bir tý-
kanýklýða, kendi aralarýndaki çýkar hýrlaþ-
malarýna dönüþüyor. Reis’in bekâsý bir ya-
na, büyükþehir belediye baþkanlýðýndan il,
ilçe belediye baþkanlýklarýna, hatta muhtar-
lýklara varana kadar, kazanýlmamýþ bir se-
çim halinde kaybedecek çok þeyi olan “bekâ
ortakçýlarý” kazanamadýklarý seçimi kaybet-
memek için didinip duruyor. Onlar didin-
dikçe 17 yýldýr partide ve devlette biriken
irin fýþkýrýyor.

24 Haziran seçimleri öncesi söylemiþtik:
“Kaybetmeyebilirler, ama kazanamayacak-
lar!” Nitekim kaybetmedikleri, ama kaza-
namadýklarý 24 Haziran seçimlerinde baþ-
layan erime, rejimin 24 Haziran’da eksik ve
cýlýz kalan meþruiyetini tamamlamak için
daha çok güç talebiyle karýþ karýþ gezilen 31
Mart seçimlerinde aleni bir yenilgiye dö-
nüþtü. Bu sefer alenen kaybettiler!
31 MART’IN GELÝÞÝ
8 MART’TAN BELLÝYDÝ

Seçimin belirleyeni ekonomik kriz ola-
cak diyen az deðildi. Sadece krizin yenilgi
üzerindeki etkisinin ölçütünün ne olacaðý
kestirilemiyordu. Artýk görülüyor, krizi yö-
netme stratejisini oluþturan sermaye teþ-
vikleri ve toplam tüketimi artýrma taktikle-
ri; kutuplaþtýrýcý ‘terör’, ‘dýþ güçler’, ‘darbe’
söylemleriyle ve ‘ezana sahip çýkmak’ gibi
cihadist çaðrýlarla iktidara yönelmesi muh-
temel tepkiyi topraklama taktikleri krizin

yenilgiyi koþullamasýný engelleyemedi. 16
Nisan Referandumu’nda Türkiye’nin en
büyük beþ ilinden dördünde, yani Bursa
hariç Ýstanbul, Ankara, Ýzmir, Antalya’da
HAYIR tecihinde hissedilen ‘dip dal-
ga’ 31 Mart seçimlerinde Antalya,
Adana, Mersin ve Hatay’a yayýlarak
Akdeniz boyunca kabarmýþ durum-
da. Siyasal eðilim ve seçmen davra-
nýþlarýný ölçmeye çalýþan araþtýrma-
larýn ortaya koyduðu gerçek, belki
de hiç olmadýðý kadar geçerli ar-
týk: Bu dip dalganýn ana aktör-
leri kadýnlar ve gençler!

Þaþýlasý mý? Asla! Emek
Partisi’nin 8 Mart Dünya
Emekçi Kadýnlar Günü vesi-
lesiyle örgütlediði yüzlerce
buluþmanýn sonucunda yazý-
lan rapor, 31 Mart’ýn geliþi-
nin 8 Mart’tan belli olduðu-
nun en sarih belgesi niteliðin-
dedir. Bugün “kaybedilen” An-
kara’da yaþayan, 3 yýl önce bina te-
mizleyerek baþladýðý çalýþma yaþa-
mýna bugün bir pastane mutfa-
ðýnda 1200 TL karþýlýðý ter dö-
kerek devam eden 51 yaþýndaki
kadýnýn hali belirleyici olmuþ-
tur. Ýþkur kisvesi altýnda AKP il
ve ilçe örgütleri üzerinden is-
tihdamýn organize edildiði 3-6-9
aylýk geçici iþleri “small, large,
medium” diye adlandýran Adanalý
kadýnlardan birinin þehir dýþýnda
okuyan kýzýna para gönderemediði
için yaþadýðý kaygýda gizlidir yenilginin
þifreleri. 

Ve Ýstanbul; 
Tek Adam’ýn 
‘aþký ve sevdasý’na, 
adeta 16 Nisan
Referandumunu 
bir kez daha
yaþatýrcasýna, 
“Hayýr hayýr demektir!”
diye karþýlýk veren
kadýnlar, 
pazardan meyve
alamadýklarý çocuklarý
için de oy kullandýlar
þüphesiz.

Merhaba sevgili Ekmek ve Gül okurlarý... Ben 35 yaþým-
dayým, Gülsuyu Mahallesi’nde oturuyorum. Bundan üç sene
öncesine kadar hiçbir sosyal faaliyetim yoktu. Bir gün
tesadüfen izlediðim bir belgeselle beraber Hayat TV ile
tanýþtým. Sonra ilerleyen günlerde Ekmek ve Gül programýný
takip etmeye baþladým. Diðer kanallarda izlediðim kadýn pro-
gramlarýndan çok farklýydý. Kadýnýn gerçek sorunlarýna
deðiniyorlardý. Programý izledikçe daha çok araþtýrmaya ve
sorgulamaya baþladým. Sonrasýnda kadýn sorunlarýna
dair daha duyarlý olmaya baþladým. Hatta kanalý ve
Ekmek ve Gül programýný izlemesini kardeþime de
söyledim. Programda kendimi buldum ve bana
çok þey kattý. Televizyon kapatýldýðýnda kendimi
çok yalnýz hissettim. 

Bir gün oðlumun çantasýnda bulduðum
broþürle AÇEV’in kadýnlar için baþlattýðý ‘Hayat
Dolu Buluþmalar’ programýndan haberdar oldum.
Böylelikle kursa katýlmaya karar verdim. Broþürün üzerindeki
telefon numarasýný aradým ve Esra Haným’la görüþtüm. Kurs
Gülsuyu Gülensu Kadýn Dayanýþma Evi Derneðinde olacaktý.
Dernekle tanýþmam da böyle baþladý. Bir derste Esra Haným
bize “Bir hayal kurun” dedi. Ben de “Çocuklarým okusun, kendi
paralarýný kazansýn, kimseye muhtaç olmasýn” diye kurdum
hayalimi. Esra Haným’a anlattým, tekrar hayal kurdurdu bana.
Ýkinci hayalim için de “Olmamýþ” dedi. Ýki hafta sonra geleceðe
dair ne istediðimi buldum. Liseyi bitirip üniversiteyi okumak ve
ehliyet almak istiyordum. Esra Haným “Bu sefer oldu” dedi.

Hayalimi eþimle paylaþtýðýmda “Ne yapacaksýn bu saatten
sonra, baþýmýza avukat mý olacaksýn” dedi. Bana hayal kurmayý
öðreten AÇEV’e de teþekkür ederim.

88 MMAARRTT BBÝÝTTTTÝÝ SSIIRRAA 11 MMAAYYIISS’’TTAA
AÇEV kursu bittikten sonra dernekteki kurslara baþladým.

Molalarda sohbet ederken Ekmek ve Gül dergisini ile tanýþtýrdý
arkadaþlardan bir tanesi beni. Dergiyi görünce çok sevindim.

Programý da beðenerek izliyordum, dergiyi de oku-
maya baþladým büyük bir heyecanla. 8 Mart
Dünya Emekçi Kadýnlar Günü etkinliðinde ilk
sahne deneyimimi tattým. Þimdi dernekten
arkadaþlarla kurstan kalan zamanlarda derneðin
kirasýný çýkarmak için eþliðinde mantý ve sar-
malarýmýzý yaparak hem derneðimizi ayakta tut-
maya hem de bir araya gelerek dertlerimize
sorunlarýmýza ortak çözümler bulmaya çalýþýy-

oruz. Burada daha iyi anladým kadýn dayanýþmasýnýn önemini.
Kadýnlarýn bir araya geldiðinde birçok þeyi baþarabileceðini ve
beraber hareket edildiðinde birçok kazaným elde edilebildiðini.
Bunun için de kadýnlarýn kendi talepleri etrafýnda birleþip bu
talepler için mücadeleyi 1 Mayýs’ta alanlarýna taþýmaya çaðýrýy-
orum. Haydi kadýnlar! 1 Mayýs’ta alanlara... Yaþasýn 1 Mayýs,
yaþasýn kadýn dayanýþmasý...

Sare DDOÐAN 
Maltepe // ÝÝSTANBUL

Ý
þte yine baþlýyoruz. Bu sefer hasta bir anne. Çocuðunun

þeker ilacý “piyasada yok!” Bunu söylemek görevi yine bana

düþüyor. Devlet hastanelerinden alýnan muayene ücret-

lerinin söylenmesi gibi. Çünkü ücreti ilaç alýmý sýrasýnda

eczanelerde çýkýyor. Ben, mahallemin iþini çok severek

yapan eczacýsý bu sefer zamanýmý, çaresiz bir anneye “Maalesef

ilaç piyasada yok” diyerek harcýyorum. Anne “Neden, seçimden

dolayý mý?” diye soruyor. Politikaya baðlýyor, yavrusunun

yaþayabilmesi için vurulmak zorunda olduðu insülin iðnesine

ulaþamýyor oluþunu! Ona tüm samimiyetimle “Aslýnda saðlýktaki

politikasýzlýk yüzünden” demek istiyorum... Ama “Ýlaç fiyatlarýn-

da bazý düzenlemeler yapýlýyor” diyorum. Karþýlýðýnda ise bana

basit bir soru soruyor; “Ne yani biz ölelim mi?”
Neden bilmiyorum; ülkenin ileri gelen fakül-

telerinden birinden mezun olmuþ bir uzman
eczacý olarak, kendimi hep maç sýrasýnda orta
sahadan topu çeviren futbolcu gibi hissediy-
orum. Oysa iyi bir üniversiteden dereceyle
mezun oldum, uzmanlýðýmý yaptým, devletten
aldýðým bursumu kuruþu kuruþuna geri öded-
im... Ama hiçbiri beni bu zor durumdan kurtar-
maya yetmiyor.

Geçen gün yine acýmasýzca “Ýlacýnýz piyasada yok” dediðim

yaþlý bir prostat kanseri hastam geliyor aklýma... Cevabý

anneden daha kýrýcý! Ama yine “ben” karþýlýyorum bu haksýz

cevabý; “Fiyatlar zamlanacak diye saklýyorsunuz siz o

ilaçlarý, akþam haberlerde söylediler...” Ona da, bit-

meyen vergilerden, zamlanan fatura ödemelerimden

ve bu zamlarýn bu giderlerimdeki artýþlarý karþýla-

madýðýndan bahsetmek istiyorum... 
Þüphesiz sosyal devlet anlayýþýnda devletin görevi,

saðlýk hizmetini eksiksiz olarak vatandaþýna vermektir.

Hatta saðlýk protokolünde “Ücretsiz hizmet ve ilaç tem-

ini” der. Oysa þu anda seçim telaþýnda olan ülkemde

zaman durdu! Ýhtiyaçlar durdu! Ýnsanlýk durdu! “Piyasada yok”

ilaçlarýn sayýsý günden güne artarken, o ilaç kutularý gerçekte

nelerde yatýyor (!) hiçbirimiz bilmiyoruz. Aracý depolar ellerinde-

ki stoklarý biz eczanelere çok temkinli daðýtýyor ve daðýtýldýðý

kadarý sene 2019’da hastalarý ilaçsýz býrakacak kadar yetersiz.

Ýnsanlar ilaçsýzlýktan kaçak ilaçlara, merdiven altý üretimlere,

tehlikeli ve koþullarý saðlýða uygun olmayan alternatif týp yön-

temlerine, internetten satýlan sahte ilaçlara mahkum býrakýlýyor. 

Bu ülkenin meslek yeminini etmiþ bir eczacýsý olarak tek hay-

alim var; “Saðlýk bir haktýr. Ve bu hakký oluþturan zincir

içerisinde hastalarým ile birlikte saygýyla, insanca yaþamak.”

Her gün bunlarla iþimizi, mesleðimizi yerine getirmeye

çalýþýrken, bunlara sebep olanlar nerede mi? “PÝYASADA YOK!”

UUzzmmaann EEcczzaaccýý AAyyþþeeggüüll BBEEKKTTAAÞÞ
ÝÝSSTTAANNBBUULL

Ve hayal kurdum, sonunda kendim için... Ýyi ki Ekmek ve Gül...
1998’de hayata göz açýþýmdan beridir büyüdüðüm

topraklarýn baskýya ve kadýný geri plana itiþine þahitlik ettim.

Sýð düþünceler, anlayýþsýz kalýplar ve kendinden olmayana

düþmancasýna tavýrlar... Bunlarýn hepsini barýndýran ufak bir

þehirde büyüyen bir insaným. Ýþ sahibi olmanýn kadýnýn hakký

olarak görülmediði yerler buralar. Ülkenin aslýnda her

yerinde böyleydi ama gözlerim sadece çevremi görebiliyor-

du. Okunacak gazeteler, dergiler bizim için hep belirliydi.

Sýnýrlarýn dýþýna çýkmanýn cezasý da ayýplanmak ya da

sevilmemekti. Buralar böyleydi iþte. O hengamenin içinde

kendimi aydýnlatacak bir þeylere ihtiyaç duyduðumu her

zaman hissettim. Sürekli “Neler yapabilirim? Ben kimim?”

sorularýna cevap arýyordum. Sonra üniversite için

Gaziantep’e geldim. Þehir hâlâ medeniyetten uzak, sýð fikir-

lerle dolu olsa da yaþamýma amaç katan insanlarla tanýþýyor

olmanýn heyecanýný taþýyorum. Emekçi kadýnlarýn direniþine

gönül veren üniversiteli genç bir kadýnla tanýþtýðýmda beni

bu heyecanýn tam ortasýna çeken Ekmek ve Gül ile tanýþtýrdý.

Kadýnlarýn direniþini, yaþamdaki gerçekliklerini, en önemlisi

de “neler oluyor” sorusunun tarafsýz cevabýný görebildiðim

satýrlara, tüm gücüme yeniden sarýldým. Var olan her þeyin

en özgür dille yazýldýðýný gördüm. Sonra sürekli merakla

takip ettim. Arkadaþým Zelal’in her sayýsýný gönderdiði

Ekmek ve Gül bana bambaþka bir dünya oldu. Yaþamý, uðrun-

da ölecek kadar çok seven bir kavmin dirençli bir kadýnýyým.

Kendimdeki devrimi bu satýrlarla tamamladým. Ýyi ki Ekmek

ve Gül...
ÞÞûûrraa BBuulluutt // AANNTTEEPP

PÝYASADA YOK!..
TEK ADAM KAYBEDiYOR

kadýnlarýn kazanma zamaný
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HAYIR, HAYIR DEMEKTÝR!
Katýlýmýn yüzde 5 oranýnda düþtüðü, Cumhur Ýtti-

faký oylarýnýn yüzde 4 oranýnda eridiði Kocaeli’de, bir
plastik fabrikasýnda çalýþan kadýnýn “Kriz yok” diyen
iktidarla kriz bahanesiyle bir taraftan iþçi çýkarýp diðer
taraftan yeni makineler alan patron arasýnda iliþki ku-
ran aklýný küçümseyenler yenilmiþtir. Krizle birlikte
fabrikalarýnda su sebillerinin kaldýrýldýðý, 7’li vardiya
sistemi denemelerinin arttýðý, iþyerinde cinsel taciz ve
mobbingin katlanýlmaz boyutlara vardýðý, kadýnlarýn
askýda ekmek için sabahýn 6’sýnda kuyruk oluþturdu-
ðu Bursa’da Cumhur Ýttifaký oylarýnýn yüzde 7’sinin
erimiþ olmasý þaþýrtýcý deðildir. 

Artan deterjan fiyatlarý yüzünden evde temizlik
malzemesi yapan, mahalle mahalle, market market
dolaþýp en ucuzu bulmaya çalýþarak, kocasý deðil
çocuklarý yesin diye meyveleri dolabýn arkasýna sakla-
yarak krizin yükünü sýrtlanan Tekirdaðlý kadýnlarýn di-
rayetiyle, AKP’nin yaklaþýk yüzde 14’lük oy kaybý yaþa-
dýðý Elazýð’da oðlunun okul çantasýný feda edip kýzýna
bez alan annenin sandýkta vücut bulan hafýzasýyla da
açýklanabilir bu “yenilgi.” 

Ve Ýstanbul; Tek Adam’ýn ‘aþký ve sevdasý’na, adeta
16 Nisan Referandumunu bir kez daha yaþatýrcasýna,
“Hayýr hayýr demektir!” diye karþýlýk veren kadýnlar,
pazardan meyve alamadýklarý çocuklarý için de oy kul-
landýlar þüphesiz.
ÝKÝ RABÝA ARASINDA BÝR SEÇÝM

Krizin belirleyeninin bu ekonomik kriz koþullarý ol-
duðu muhakkak. Lakin, bu seçimde rol oynayan baþka
bir etken daha vardý: Ekonomi diye ayrý düþünülmeye
alýþýlan þeyin politikayla, halkýn arzularý ve özlemleriy-
le olan iliþkisi. Kriz emekçiye vardý, patrona yoktu;
adalet ise tam tersi, zengin için bir ayrýcalýk, emekçi
için söküp alýnacak sözde bir hak. Adaletin yokluðuna
duyulan tahammülsüzlük, adeta debisi yükselen kan
akýþýnýn damarlarý þiþirmesi gibi, ‘dip dalga’yý daha
görünür kýldý bu seçimlerde. 

Diyarbakýr Sur’da boþaltýlan mahallesinin harabele-
rini seyrederek oy kullanan Kürt kadýnlarý, ipotek ko-

yulan halk iradesini hepimiz adýna kayyumdan geri al-
dýlar, hem de memleketin batýsýnda “Sýkýysa Ýstan-
bul’a, Ankara’ya, Ýzmir’e kayyum ata!” dercesine. 

Ayný adalet arayýþý, 8 Mart günü bir kadýn persone-
lini tokatlayarak aðlatan Nazilli Belediye Baþkanýnýn
makam koltuðunu altýndan çekiverdi. 

Bilecik, Pazaryeri’nde özel kalem müdürü olarak
çalýþýrken kendisine mobbing uygulayan belediye baþ-
kaný karþýsýnda baðýmsýz aday olarak Zekiye Tekin’i
dikti. Tekin, hem o belediye baþkanýný hem de kendi-
sini aday göstermeyen AKP ilçe yönetimini sandýða
gömmüþ oldu. 

10 Ekim’de kaybettiðimiz Baþak Sidar’ýn annesi
Hatice Çevik, IÞÝD’in 33 can aldýðý Suruç’u sadece
kayyýmdan deðil, bombalarla halký terörize eden ciha-
dist çetelerin hafýzasýndan ve onlarý koruyan resmi-
gayriresmi iktidar erklerinin elinden geri aldý.

Kýsacasý, bu seçim sadece büyükþehirlerin “alýn-
masý” olarak okunursa dip dalganýn hareketinin özü
ýskalanmýþ olur. 

Çünkü büyükþehirlerin alýnmasý, bu özdeki kýpýr-
danmanýn büyümüþ bir dalga boyudur. Uzun zaman-
dýr, emekçilerin týrmalayarak eriþmeye çalýþtýðý, her
gün daha fazla cinsel, fiziksel ve ruhsal þiddete maruz
kalan kadýnlarýn mahkeme önlerinde ýsrarla
talep etmedikçe alamadýðý adalete duyulan
özlem bu kýpýrdanýþýn temel motivasyonla-
rýndan biri. Þimdilik daha çok yerellerde
kendini dýþa vuran bu dönüþtürücü adalet
arayýþý, bilinçlerde ekonominin politikaya,
‘patron’un ‘tek adam’a baðlandýðý yolu kat
ediyor. Ýþte tam da bu yüzden bu seçim iki
Rabia arasýnda bir seçim olarak anýlacak:
Tek Adam’ýn tüm adaletsizliklerin üstünü
örtmek için kullandýðý “tek millet, tek bay-
rak, tek vatan, tek devlet” rabiasý bir yan-
da… AKP’li belediye baþkanýnýn yeðeninin
öldürüp AKP’li bakanýn cinayeti örtbas et-
tiði, zenginin adaletinin emekçiye zulüm
olduðunu anlayan Giresun Eynesil’in Ra-
biasý tam karþýsýnda.

Bu seçim iki Rabia
arasýnda bir seçim olarak
anýlacak: Tek Adam’ýn
tüm adaletsizliklerin
üstünü örtmek için
kullandýðý “tek millet,
tek bayrak, tek vatan, tek
devlet” rabiasý bir yanda,
AKP’li belediye
baþkanýnýn yeðeninin
öldürüp AKP’li bakanýn
cinayeti örtbas ettiði,
zenginin adaletinin
emekçiye zulüm
olduðunu anlayan
Giresun Eynesil’in
Rabiasý tam karþýsýnda. 

KISA ÇÖPLER YÜRÜYOR,
BÝR SONRAKÝ DURAK 1 MAYIS

SSUURR’da, Nazilli’de, Pazaryeri’de, Suruç’ta, Eynesil’de kýsa çöpler
yürüyor. Burjuva medyanýn boyalý haritalarýnda görünmezleþen bu
gerçek Kayseri’de Eylem’in, Kocaeli’de Reyhan’ýn, Dersim’de Pamuk,
Pakize, Fatma, Elif, Derman, Þermin ve Serpil’in, Ýstanbul’da Gönül,
Çayan ve Hülya’nýn ve bu satýrlarý okuyan daha nice kadýnýn kapý ka-
pý dolaþan sebatýnda, onlarýn temas ettiði binlerce kadýnýn ‘uyan-
makla, anlamakla, bilmekle’ çoðalan dirayetinde ete kemiðe bürü-
nüp bir mücadeleye can suyu taþýyor: Krizin derinleþtirdiði yoksul-
luðun cenderesinde ekonomik sömürüyle politik baskýnýn bir ve ay-
ný gerçeklikten geldiðini, sýnýflar arasýndaki mücadelenin sebep ve
sonuçlarý olduðunu anlamaya her zamankinden daha yatkýn, müca-
dele etmek için her zamankinden daha çok sebebe sahip, iþçi sýnýfý-
nýn birlik ve mücadele günü 1 Mayýs’ýn eþit ortaðý milyonlarca kadý-
nýn mücadelesine... 

“Kýsa çöp uzun çöpten hakkýný alýr elbette
Direnmekle
Kurtulmakla
Barýþla...”* 
1 Mayýs’a!

* HHassan HHüsseyin KKorkmazgil // AAmenna

Hasret KANAT 
Eyüp / Ýstanbul

Y
aþamý zorlukla geçen ama kadýn olmanýn ya-
nýnda dayanýþmanýn ve sanatýn gücüne inanan
biri Ayfer Aslan.  Alibeyköy Akþemsettin Ma-
hallesi’nde kurs merkezi açarak hayallerindeki
baðlama öðretmenliðini yapýyor þimdi Ayfer.

Peki bu günlere gelmek kolay mý oldu onun için? Kendisi
yanýt veriyor buna; yaþamýný, sanatýn toplumsallaþmasý

gerektiðine dair bakýþ açýsýný bizlerle paylaþýyor Ayfer... 
Doðudaki yaþam koþullarý zorlaþtýðý için 1980’de an-

nesi 3 yaþýndaki Ayfer ve diðer 3 çocuðunu da alýp Diyar-
bakýr’dan Ýstanbul’a göç etmiþ. Yeni bir memlekette ya-
þam mücadelesine devam ettikleri o zorlu zamanlarý þöyle
anlatýyor Ayfer: “Okula ilk lastik ayakkabýyla gittiðimde di-
ðer çocuklardan farklý olduðumu hissetmiþtim. Okula
baþlayana kadar dil sorunumu çözmüþtüm ama yine de
farklýydýk. Annemle Ýstanbul’a geldiðimizde anaannem ve
dedemde kalýyorduk. Annem çalýþmaya baþlamýþtý. Sonra-
sýnda kendimize ait bir eve çýktýk. Ýlkokulu terk ettim. 10
yaþýmdan 17 yaþýma kadar konfeksiyonda çalýþtým. Açýk-
öðretimle liseye kadar devam ettim. 13 yaþýmda Ceme-
vi’nde baðlama kursuna gittim. Kursa baþlarken baðlama-
nýn benim mesleðim olacaðýný hissetmiþtim. Sýrf baðla-
madan uzak kalmamak için müzik aletleri satan bir yerde
çalýþmaya baþladým. Sanata çok yakýn hissediyordum ken-
dimi, yetenekli insanlar hep ilgimi çekmiþti.” 
KOCAYA DA TOPLUM BASKISINA DA 
BOYUN EÐMEDÝ

Bu dönemde toplumsal hareketten de etkilenen Ayfer,
gençlik derneklerinde ve kadýn derneklerinde de faaliyet
yürütmeye baþlamýþ. Evlendikten sonra kadýn olmanýn
zorluklarýný daha çok yaþamýþ. “Eve, çocuða, eþine bak-
masý gereken milyonlarca kadýndan biriydim. Bu görevler-
den birini yapmayýnca ‘kötü kadýn’ diye üzerime gelini-
yordu. 1 çocuk annesi olarak bu baskýlara karþý çok çare-
siz kaldým.” Koca ve toplum baskýsýna dayanamayan Ay-
fer, daha sonra kocasýndan boþanmýþ. Ailesinin kendisini
desteklediðini, bunun kendisine büyük güç verdiðini söy-
leyen Ayfer, “Boþanmada destek bir kadýn için çok önem-
li. Boþandýktan sonra ciddi saðlýk sorunlarým ortaya çýktý.
Kanser tedavisi görmeye baþladým ve tedavim hâlâ devam
ediyor. Tedavi sürecinde bir iþte çalýþmam gerekiyordu
ama bir erkeðin baskýsý altýndan çalýþmak istemiyordum.
Evde koca, dýþarýda patron sürekli erkeklerin yönlendir-
mesi var kadýnlarýn hayatýnda. Buna meydan okuduðumu
düþünüyorum. Hayalimdeki baðlama öðretmenliðini ger-
çekleþtirmek istiyordum. Kurs vermeye baþlamýþtým ku-
rumlarda, derneklerde... Daha sonra kendi merkezimi
açýp baðlama öðretmenliði yapmaya karar verdim. Þimdi
50-60 öðrencim var. Bir taraftan geçimimi saðlarken bir
taraftan da sanata, emeðe, kültüre deðer veren gençler ye-
tiþtirmeye çalýþýyorum.”

Yokluðun ve yoksunluðun içinde
baðlamasýna sarýlan bir kadýn: AYFER

TOPLUMSAL DÜZEN KADINI
SANATIN DIÞINA ÝTÝYORKKAADDIINN ozanlar üzerine sohbet ediyoruz, bildiðimiz, aklýmýzagelen bir kadýn ozanýn olmayýþýný tartýþýyoruz Ayfer’le: “Dinin bas-kýn geldiði bir toplumuz. Din aðýrlýklý beslenen toplumda kadýn se-si haramdýr. Kadýn nasýl þarký söyler! Erkekler köyde, meydanlar-da, kahvehanelerde, sýra gecelerinde avaz avaz göðsünü gererekaþýk, ozanlýk yapýyordu ama kadýnlar kendi çocuklarýna ninnilersöyleyebiliyordu ancak. Bu yüzden kadýnlarýn sanatýn içinde dahaaz var olduðunu düþünüyorum. Ama ayný zamanda umut taþýyorkadýnlar. Kadýnýn özgürlüðü gerçekleþmeden toplumun deðiþece-ðine inanmýyorum. Sanattan ve kadýnýn özgürlüðünden beslene-rek toplumu deðiþtirebiliriz. Kadýnlar nerede olurlarsa olsunlarmutlaka sanatsal çalýþmanýn içinde yer alsýnlar. Çünkü sanat ruhudoyurabiliyor. Elbette tek baþýna sanatla iyileþemeyiz, asýl olarakbunun için kadýnlarýn örgütlülüðüne ihtiyaç var.”

Kocasýnýn kardeþiyle evlendirilen
çocuk Nazmiye’nin hikayesi

Hafize BULUT
Sincan / Ankara

N
azmiye, Ankara’nýn çevre köylerinden birin-
de, 13 çocuklu bir ailenin son çocuðu olarak
dünyaya gelmiþ. Kendisi gibi 9 kýz kardeþi
de hiç okula gitmemiþ, daha doðrusu gönde-
rilmemiþler. Çünkü ilkokul 1. sýnýfta okur-

ken 23 Nisan’a kadar okula gitmeyi baþarmýþ kýz kardeþi
23 Nisan kutlamalarýnda öðretmenin diktiði yarým kol el-
bise yüzünden babasýn-
dan demir çubuklarla da-
yak yemiþ.

Aslýnda Nazmiye’nin
hikayesi kendi köyündeki
pek çok kadýnla ayný. Naz-
miye 13 yaþýnda evlenmiþ.
Evlendiði ilk yýllarý þu
cümlelerle anlatýyor: “As-
lýnda ilk kocam çok kötü
bir adam deðildi, anlayýþ-
lýydý rahmetli. Zaten 1 yýl
evli kaldýk. Evlendiðimiz
ilk zamanlar ben resmen çocuktum. Kim ne dese ona
inanýyordum herhalde. Bir zamanlar hamile olduðumu
düþünmeye baþladým, uyuyamýyordum geceleri. Çocuk
doðacak, ortamýzda ezilecek diye gözüme uyku girmiyor-
du. Bir gün bayýlmýþým, kaynanam geldi. ‘Kýzým senin
neyin var’ dedi. Ben de anlattým durumu. Bana günlerce
güldü’’.

Nazmiye’nin kocasý evlendikten 1 yýl sonra trafik kaza-
sý sonucu vefat etmiþ. O dönem Nazmiye’nin çocuðu yok
henüz, annesi vefat etmiþ, babasý da kanser, hastanede
yatýyor. Kocasýnýn ailesi en sonunda bir karar veriyor ve
Nazmiye’yi kocasýnýn küçük kardeþi ile evlendiriyorlar. O
dönemleri anlatýrken gözleri doluyor, bir yandan da þim-
diki haline þükrediyor: “Zor günlerdi, ama geçti. Çocu-
ðum yoktu Allah’tan, olsaydý daha zor olurdu.” 
‘BANA SORULMADAN KOCAMIN 
KARDEÞÝYLE EVLENDÝRÝLDÝM’

Nazmiye eþinin ölümüm ve sonrasý günleri anlatmaya

devam ediyor: “Kocamýn ölümü sonrasý ben çok üzül-
düm, tam birbirimize alýþmaya baþlamýþtýk. Ben ona gü-
venerek evde biraz söz sahibi olmuþtum. En azýndan ayný
bahçede ayrý bir ev yapmaya karar vermiþtik. O zamanlar
bu çok büyük bir þey kaynanadan, kayýnbabadan ayrý evde
yaþamak, lüks. Yine ayný sofrada yemek yiyeceðiz, ayný
bahçeyi paylaþacaðýz ama en azýndan akþam oldu mu
herkes kendi evine. Kocam epey yattý hastanede. Hasta-
neye gidiyorlar, ben evde inek bakýyorum, merak ediyo-
rum ama kimse götürmedi. Sonralarý ‘Kalbi durdu’ dedi-

ler. Bir süre sonra ben
evde fazlalýk gibiyim.
Sonra kaynanam söyledi
bana, zaten sormadý,
‘Biz böyle düþündük’
dedi. Benim ne gidecek
yerim var, ne çalacak
kapým. Düðün falan ol-
madý zaten. Çok zor
günler geçti, bana da
zordu, yeni eþime de.
Ama iþte zamanla unu-
tuldu. Ben hamile kal-

dým, ikiz doðurdum. Sonra da köyde iþ falan kalmadý.
Ankara’ya geldik. yeni bir çevremiz oldu”.

Kötü zamanlar geçirdiðini anlatan Nazmiye, “Kimse
bir þey demese bile imam nikahlý kocanýn yanýna otur-
mak bile insana tuhaf geliyordu. Ben þimdi mutluyum
ama o zamanlar geceleri çok aðlardým, ‘Allah’ým sen doð-
rusunu bilirsin ama niye ben’ derdim. Daha anlatacak
çok þey var güzel kýzým ama býrak bende kalsýn.”
KIZLARIMA ‘OKUYUN’ DÝYE 
ÖÐÜT VERÝYORUM

Nazmiye’nin ikizleri kýz çocuðu, onlara hep “Okuyun”
diye öðüt vermiþ. Kendi yaþadýklarýný okula gidememeye
baðlýyor Nazmiye: “Köyde okuyan kýzlar vardý bir iki tane,
zaten ya hemþire oldular ya öðretmen. Köyden çekip git-
tiler, kendi sevdikleriyle evlendiler. kimse onlara karýþa-
madý. Ben de kýzlarýma o yüzden ‘Okuyun’ diyorum iþte.
Yani kader tabii bazý þeyler ama insanýn elinde olan tarafý
da var. Kendi hayatlarý ellerinde olsun istiyorum.”

Diyarbakýr’da boþaltýlan Sur Mahallesinden sürülen
Kürt kadýnlarý, oy kullanmaya geldikleri 
mahallelerinin son haline böyle baktýlar. 
(Fotoðraf: Sertaç KAYAR)

Hatice Çevik, 
Suruç Belediyesi 
Eþ Baþkaný seçildi.



Uzm. Dr. Sanem BÝLGÝLÝ

B
el aðrýsý yetiþkinlerde çok yaygýn
görülen rahatsýzlýklarýn baþýnda
geliyor. 5 adet omurgadan ve
omurga aralarýnda disk denilen
yastýklardan oluþan bir yapýya

sahip olan belimiz, gövdemizden gelen yü-
kü kalçaya bacaklara aktarma ve duruþu-
muzu saðlama görevlerini üstleniyor. Göv-
demize destek olarak dik durmamýzý sað-
larken, ayný zamanda her yöne eðilme ha-
reketleri yapmamýza izin veriyor. Aslýnda
tüm yapýlarý saðlýklý olan bir bel, aðrýya yol
açmaz. Ama bugün eriþkinlerin yaklaþýk
yüzde 80’inin yaþamlarý boyunca en az bir
kez bel aðrýsý ataðý geçirdiðini biliyoruz.
Sýk bel aðrýsý çeken insan 6-7 milyon yýl
önce ayaða kalkýp yürümeye çalýþan atalarý-
ný sevgiyle anmýyordur herhalde!

Bel aðrýsý travma, aðýrlýk kaldýrma veya
yapýlan ters bir harekete baðlý oluþabilir-
ken, bilinen bir neden olmadan da meyda-
na gelebilir. Aðrý aniden veya þiddeti gide-
rek artan bir þekilde baþlayabilir. Bel aðrýsý
derinden gelen bir sýzý, yanma þeklinde
olabilir. Bel aðrýsýna tek taraflý veya çift ta-
raflý kalçaya veya uyluða yansýyan aðrý eþlik
edebilir.

BEL AÐRISININ
NEDENÝ NEDÝR?

BBEELL aðrýsýnýn gerçek kaynaðýný bulmak
zordur. En sýk bel aðrýsý nedeni disk kö-
kenli aðrýlardýr. Yaþlanma ile beraber dis-
kin içeriðinde su oraný azalýr. Yapý deði-
þikliðine baðlý çevreye yansýttýðý yüklerin
daðýlýmý deðiþir. Sonuç olarak küçük trav-
malar ile zayýflayan anulus fibrosus taba-
kasýnda yýrtýk oluþur. Tüm bu deðiþikler
disk kaynaklý aðrýya yol açar. Diskin yapý-
sýndaki bozukluk bir bütün yapý olan
omurga segmentinin diðer yapýlarýnda da
bozulmaya yol açabilir. Bu durumda diðer
yapýlardan kaynaklý aðrý da geliþebilir. Bu
süreç diskin kendini onarmasý ile sonuç-
lanabileceði gibi, iç tabakanýn sinirlere
doðru taþmasý þeklinde tanýmlanabilecek
disk hernisine ya da kemik yapýnýn kuvvet
daðýlýmýndaki bozulmaya baðlý olarak ya-
pý deðiþikliði göstermesinden dolayý lom-
ber dar kanal veya bel kaymasý olarak ta-
nýmlanan hastalýklara yol açabilir.

NE ZAMAN 
DURUM CÝDDÝDÝR VE 
MUTLAKA DOKTORA
GÝTMEK GEREKÝR?

6 hafta geçmesine raðmen geçmeyen
bel ve/veya bacak aðrýsý

Bacakta güç kaybý hissedilmesi
Ýdrar yapmakta veya tutmakta güçlük
Makat bölgesini içeren uyuþukluk hissi
Kýsa mesafe yürüyüþlerde bile her iki

veya tek bacakta geliþen uyuþukluk, yorgunluk
hissi.

Özellikle idrar yapma güçlüðü veya makat
bölgesinde uyuþukluk yakýnmalarý geliþtiði za-
man veya bacakta belirgin güç kaybý geliþirse,
cerrahi giriþim söz konusu olabilir. Bu durum-
larda sinir dokusu basýsý ciddi boyutlarda ol-
duðu için, erken dönemde yapýlacak cerrahi
giriþim yakýnmalarýn düzelmesini saðlayabilir.
Zaman geçtikçe yakýnmalarýn kalýcý olma ola-
sýlýðý yükselir. 

Geçmeyen bel ve bacak aðrýsý yakýnmasý ile
baþvurduðunuz hekiminiz yaptýðý muayenesin-

de kuvvet kaybý bulmazsa, rad-
yolojik incelemelerin ýþýðýn-

da size cerrahi giriþim
dahil olmak üzere çe-
þitli tedavi yöntemleri
önerecektir. Aðrýnýn
þiddetine, yaþamýný-

zý etkileme boyutuna
göre bu tedavi seçe-

neklerinden birisi-
ne karar veri-

lecek-
tir.

NADÝR de olsa bel aðrýsý baþka bir hasta-
lýk belirtisi olarak baþlayabileceði için, bel
aðrýsý ataðý geçiren kiþinin bir hekime baþ-
vurmasýnda yarar vardýr. Aðrýyla beraber
seyreden ateþ, terleme, kilo kaybý gibi belir-
tilerin olup olmadýðý hekim tarafýndan de-
ðerlendirilir.

Bel aðrýsýnýn doðal seyri kendiliðinden iyi-
leþmektir. Fakat bu aðrýlý dönemin daha ra-
hat geçirilmesi için hekim bazý önerilerde bu-

lunabilir. Kýsa süreli (4 gün) yatak istiraha-
tý, aðrý kesici ve adale gevþetici ilaçlar bu
önerilerden bazýlarýdýr. Bu süreçte heki-
min saptadýðý baþka hastalýk belirtisi yok-
sa direk grafi, manyetik rezonans görün-
tüleme gibi radyolojik incelemelere ge-
rek yoktur. Altý hafta geçmesine raðmen
bel aðrýsý devam ederse radyolojik ince-
leme yapýlýr.

Akut aðrý ataðýnda kýsa süreli yatak
istirahatý, belin üzerine binen yükü azal-
tacaðý için yararlýdýr. Ancak yatak istira-
hatý 4 günü geçerse, omurganýn etrafýn-

da bulunan destek kaslarý zayýflayacaðýndan,
yarardan çok zarar verebilir. Sanýlanýn aksi-
ne sert bir zeminde yatak istirahatý uygun
deðildir. Önemli olan yataðýn konduðu zemi-
nin sert olmasýdýr. Günümüzde kullandýðýmýz
hemen hemen bütün yatak modelleri bu
özelliði taþýmaktadýr.

Bel aðrý tedavisinde önerilen aðrý kesici
ilaçlar genellikle yangý giderici, yani aðrý his-
sine neden olan bazý kimyasal mekanizmala-
rý engellemeye yönelik ilaçlardýr. Bu ilaçlarý
doktor önerisi dýþýnda kullanmak, özellikle
mide barsak üzerinde oluþturabileceði yan
etkilerinden dolayý uygun deðildir. Bu ilaçlarý
doktorunuzun önerdiði sürede ve dozda kul-
lanmakta yarar var.

Unutulmamasý gereken en önemli nokta,
bel aðrýsý için yapýlan bütün týbbi tedavi yön-
temleri aðrý kaynaðýný ortadan kaldýrmaz, að-
rýnýn hissediliþ derecesini azaltýr. Vücudu-
muzun tamir mekanizmalarý 6 hafta-
ya kadar aðrý kaynaðý olan doku-
yu onarabilirse bel aðrýsý geçer.

NE YAPMALI?
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BEL AÐRISI
NE KADAR SÜRER?

BBEELL aðrýsý ataðý, aðrý kaynaðý neresi olursa

olsun, belli bir süre sonra, dokunun kendisini

onarmasýna baðlý olarak kendiliðinden geçer. Bel

aðrýlarýnýn yaklaþýk yarýsý 2 hafta, yüzde 80’i 6

hafta içerinde azalarak geçer. Bir kez bel aðrýsý

ataðý geçiren kiþilerin yüzde 30’unda bel aðrýsý

tekrarlayabilir ve kronikleþebilir. 6 hafta geçmesine

raðmen geçmeyen bel aðrýsý kronikleþmiþ sayýlýr.

Dilara KANIK
Gebze

“Yaþamak þakaya gelmez, 
büyük bir ciddiyetle yaþayacaksýn

bir sincap gibi mesela, 
yani, yaþamanýn dýþýnda ve ötesinde hiç-

bir þey beklemeden, 
yani bütün iþin gücün yaþamak olacak.”

NNaazzýýmm HHiikkmmeett 

G
eçen yýl mayýs ayýnýn ortasýn-
daydý; Gebze’nin yakmaya
baþlayan ve sanayinin vücutta
býraktýðý yorgunlukla bera-
ber, yýkansan da temiz hisse-

demediðin sýcaklarý baþlamýþtý. Güneþin
en tepede olduðu saatte görmüþtüm onu.
Onu ve diðerlerini. Endiþeli, öfkeli, me-
raklý, en çokta kararlý... 

Her türlü zor koþula, engele ve baskýya
raðmen 297 gün ýsrarla devam eden bir
kararlýlýktý bu. 297 gün boyunca hem ulu-
sal hem uluslararasý alana yayýlan, iþçilere,
emekçilere, kadýnlara umut olan bir ka-
rarlýlýk... 

Ýþte ben o ilk gün, 15 Mayýs 2018’de,
Flormar’da tanýdým onu; Sultan Kýlýç’ý... 

Ýlk günden son güne dek aðýz dolusu
gülmeyi, en güçlü, en yüksek sesiyle slo-
ganlara katýlmayý hiç býrakmadý Sultan. 

GÜLMEK DE MÝ YASAK?
Ayný direnç gülümsemesiyle sýcacýk

evinde karþýlýyor bizi. Martýn en sert rüz-
garlarýný estirdiði bir günde o gülümseme
ve çay eþliðinde ýsýnýrken, sohbet ediyo-
ruz. 

Flormar’a iþ baþvurusu yaptýðý günü
anlatýyor. Kendisiyle görüþen görevlinin
çalýþma þartlarýný anlatýrken “Gülmek
yok, konuþmak yok” demesi üzerine, dö-
nüp kapýya doðru yürümüþ. Görevli dur-
durmuþ onu, nereye diye. ”Ben gülme-
den, konuþmadan çalýþamam. Kukla mý-
yým ben, robot muyum? Ben en iyi rahat
olursam çalýþýrým” demiþ, tabii yine güle-
rek. Sonra iþbaþý yapmýþ Flormar’da ve
tam 9 yýl çalýþmýþ. 

AH KEÞKE
DAHA ÖNCE OLSAYDI

9 yýlýn ardýndan gelen bu direniþte ne-
ler yaþadýðýný, neler hissettiðini, öðren-
diklerinin neleri deðiþtirdiðini anlatýyor:
“10 ay oradaydýk. Hiç kolay deðildi tabii;
baskýsý, kýþý, sýcaðý... Ama vazgeçmedik.
Ýlk günden itibaren benim için çok þey
deðiþti. Çok dostluklar kazandýk, bize
destek olan insanlar, çok iyi insanlar taný-
dýk. Tabi ki þaþýrdýðýmýz çok þey oldu.
Çünkü sendika ile alakalý dýþarý çýkana
kadar hiçbir þey bilmiyorduk. Dýþarý çý-
kýnca öðrendik, iþçinin nasýl ezildiðini,
haklarýnýn nasýl yendiðini, nasýl gasp edil-
diðini... Direniþte, grevde olan iþçileri iþe
giderken görüyorduk. Bunlar gidip baþka

yerde iþ bulsunlar, diyorduk. Yedi ay bo-
yunca bir fabrikada direnmiþlerdi, gör-
müþtüm. Ama dýþarýdan bakýldýðý gibi de-
ðilmiþ, dýþarý çýkýnca anladým. 9 yýl çalýþ-
tým Flormar da, ama diyorum ki ‘ah keþke
daha önce yapsaydým, daha önce sendika
mücadelesi verseydim.’ Belki o zaman
daha farklý olurdu.”

“Daha önce neden olmadý? Denediniz
mi?” diye soruyorum. “Daha önce imza
toplandý sendika için ama çok kiþi deðil-
di, 70 kiþi vardý o zaman. Öncülük ya-
panlarý çýkardýlar. Öyle olunca geri çekil-
di insanlar. Bu sefer vazgeçmedik. Her-
kes ‘artýk yeter’ dedi. Çünkü her sene
boþ bir vaat veriyorlardý. Deðiþecek, gü-
zel þeyler olacak diye, ama bir þey olma-
dý” diye yanýtlýyor. 

Sultan ilk atýlanlardan deðilmiþ. “Ýlk 12
kiþi atýldý, ama onlarýn sendikadan dolayý 
atýldýðýný söylemediler. Sonra zaten sendi-
kaya üye olanlar artmaya devam etti. Ba-
kanlýktan yetki onayýmýz da geldi. Onay

geldikten sonra iþveren iþten çýkartmaya
baþladý. Önce tek tek çýkarmaya baþladý-
lar sonra gece vardiyasý dahil vazgeçirmek
için toplantýlar yaptýlar. Hatta tek tek top-
lantý yaptýlar. Hepimiz karalýydýk...” diye
devam ediyor. 

AYNI ÞEYÝ YÝNE YAPARIM
Peki, þimdi? Bundan sonra nasýl olur

yeni bir yerde çalýþmak?
“Artýk sendikasýz bir yere girmem” di-

yor, “Tabii bilmiyorum nasýl olur. Sendi-
kasýz bir yere girersem yine ayný þeyi ya-
parým onu biliyorum. Bu sefer tecrübeli-
yim tabii, farklý yaparým, herkesi içerden
sessizce örgütlerim. En azýndan kimse
zarar görmemiþ olur.” 

Aslýnda herkesin sendikalý olarak içeri
girmesini istediklerini, ama bir þekilde
patronu dize getirdiklerini söylüyor:
“Üzüldük ama bizim için bu da bir zafer-
dir. Flormar yönetimini, patronunu dize
getirdik. Her hakkýmýzý vermeyebilirdi.
Demek ki öyle bir þey yapmýþýz ki kazan-
dýk. Herkes bunu yapmalý, susmamalý.
Önünde sonunda iþçi kazanýyor. Mahke-
mede de olsa direniþte de olsa iþçi kaza-
nýyor.” 

NE KADAR
DEÐERLÝYMÝÞÝM

Sultan’ýn 21 ve 12 yaþlarýnda iki oðlu
var. Onlar da destek vermiþ sonuna kadar.
“Küçük oðlum sabah kalkýp direniþe gi-

dip gelince ‘Anne iþten geldin mi’ diyor-
du. O da alýþtý sonra... Ailemden herkes
destekledi. Kimisinin ailesi desteklemedi
mesela tepki gösterdi. Ben bunu yaþasay-
dým da devam ederdim, býrakmazdým di-
reniþi. O benim hakkým çünkü, emek ve-
ren benim” diyor.  

“Direniþten anýlar” diyorum... “Ooo,
anlatsam kitap olur” diyerek gülüyor ve
ekliyor: “Çok þey öðrendim ben bu dire-
niþten. Dostluðu, arkadaþlýðý... Ýnsanlarýn
ne kadar duyarlý olduðunu... Görmedi-
ðim, tanýmadýðým insanlar, bilmediðim
partiler geldi oraya. Düþünsene 2-3 üni-
versite öðrencisi duyuyor, cebinde 10 lira
ile geliyor destek olmaya. Ne kadar iyi bir
þey! Ne kadar deðerliymiþim dedim. Bir
de þunu gördüm, bu dayanýþma, bu dire-
niþler büyürse, herkes yaparsa yaþadýðý-
mýz her þey, memleket bile daha güzel
olur.” 

BELEDÝYE BAÞKANI
OLSAYDIM...

Söz elbette seçimlere geliyor. “Mahal-
lede kreþ, bakým evi þiddet merkezi iste-
rim. Bizden olan birini yönetimde iste-
rim” diye konuþuyor.

Peki, Sultan belediye baþkaný olsaydý,
ilk iþi ne olurdu?

“Ýlk iþim kadýnlar için olurdu. Onlar
için iþ saðlardým. Evde, dýþarýda onlarý ko-
rurdum. Çünkü kadýnlar her yerde çok
eziliyor. Ýlk iþim onlar olurdu o yüzden...”
Son olarak “Þu anda direniþte olan iþçile-
re ne söylemek istersin?” diye soruyorum.
Yanýtý net:

“Þimdi diyorlardýr Flormar iþçisi kay-
betti diye. Ama biz kazandýk. Biz bir tarih
yazdýk. Onlarsa muhakkak hiç vazgeçme-
sinler. Sonunda o iþçilerin kazanýmý ola-
cak; haklarýn alýnmasý, sendikanýn girme-
si veya içeri dönüþ. Mutlaka olacak...” 

‘ÜLKEMÝN BÜTÜN
KADINLARI GÝBÝ’

Sohbetimizi “Flormar deðil direniþ
güzelleþtirir” diyerek ve aðýz dolusu güle-
rek bitiriyoruz.

Onun direnci, mücadeleye ve geleceðe
olan inancý Sennur Sezer’in þu þiirini ha-
týrlatýyor bana:

“Elim ateþten korkmuyor,
Ülkemin bütün kadýnlarý gibi

týrnaklarým küt
Ateþten sýcak bir tencereyi yanmadan

alabilirim
Köz basarým yüreðime.

Yüreðim nasýrlarýyla umudu koruyor,
Bir küçük ýþýltýyla baharý bekleyen

Çekirdek ateþten korkmuyor.” 

Saat ilerleyince ayrýlýyorum o sýcacýk
evden. Dýþarýsý soðuk, bense adýmlarý-
mý ýlýk bir bahar akþamýnda yürüyormuþ-
çasýna atýyorum, aklýmda Sultan’ýn o ta iç-
ten gülümsemesi...

Bütün iþçiler direnirse
MEMLEKET GÜZELLEÞÝR

5
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Reyhan BAÞARAN*
Kocaeli

E
lli günlük bir seçim marato-
nunu geride býraktýk. Seçim
süreci boyunca yan yana gel-
diðimiz her emekçi bize çok
þey kattý. Birlikte öðrendiði-

miz bir süreç oldu dersek yanlýþ söyle-
memiþ oluruz. Deyim yerindeyse yapa-
rak öðrendik, öðrendikçe yaptýk. 

Üyesi olduðum Emek Partisi, YSK
eliyle engellenerek seçimlere sokulmayýn-
ca, biz de Kocaeli’de emekçileri seçenek-
siz býrakmamak için seçimlere baðýmsýz
adayla girme kararý aldýk.

Adaylýðým gündeme ilk geldiðinde bu
sorumluluðu yerine getirme konusunda
endiþelerim vardý. Bunda þüphesiz kadýn
olmamýn etkisi büyüktü. Üniversiteye ha-
zýrlanan bir kýzým ve liseye giden bir oð-
lum var. Ýki aya yakýn bir süre onlarla ilgi-
lenemeyecektim. Eþim ve çocuklarýmla
bu süreci enine boyuna deðerlendirdik.
Eþimin çocuklara “Anneniz bir sorumlu-
luk almak zorunda ve bu süreçte bizim
desteðimiz çok önemli. Belki annenizi
çok fazla göremeyeceðiz. Hepimiz üzeri-
mize düþeni yaparsak sorun kalmaz” de-
mesi beni cesaretlendirdi.

Destekleri kuþkusuz benim için çok
önemliydi ama ev içindeki her iþ birlikte
çözüldü mü derseniz buna evet diyeme-
yeceðim. Bu iki ay zarfýnda ne kadar geç
bir saatte eve gelmiþ olsam da sabah er-
kenden kalkýp akþam yemeðini hazýrla-
maya devam ettim. Tabi bulaþýklar da ta-
rafýmdan makineye diziliyordu. Manevi
olarak destekleri sonsuzdu! Fakat bütün
süreci yine ‘evin annesi’ olarak tamamla-

dým diyebilirim.  

CANLA BAÞLA SARILDILAR
Seçim kampanyamýz süresince gitme-

diðimiz ilçe býrakmadýk. Ýþçi duraklarý,
fabrika önleri, emekçi mahalleleri, pazar
yerleri, kahvehaneler... Maddi imkânsýz-
lýklarla yola çýktýðýmýz bu dönemde eli-
miz yettiðince emekçilere, en çok da
emekçi kadýnlara ulaþmaya çalýþtýk. Bü-
yükþehir dâhil 13 belediyenin 13’ünün de
AKP elinde olduðu Kocaeli’de bir kadýn
aday, üstelik de “baðýmsýz” aday olarak
ortaya çýkmamýz kadýnlar tarafýndan “ce-
sur bir davranýþ” olarak görülüyordu. 

Kadýnlarýn desteði ve heyecaný görül-
meye deðerdi. Sadece partililerimiz deðil
parti üyemiz olmayan kadýnlar da çalýþ-
malarýmýza gönüllü olarak dahil oldu.
Çünkü hepimizin talebi aynýydý. Kadýnlar
siyasette de eþit temsil edilmeliydi. Canla,
baþla çalýþtýlar bizimle. Pazar yerlerini ge-
zerken de bizleydiler, kapý kapý dolaþýrken
de... En çok kadýnlar anlar ya birbirini, en

çok onlar omuzdaþtýr ya. O nedenle diz
kapaklarýnda sorun yaþayan Muazzez üst
katlara çýkamazken onun elindeki el ilan-
larýný Nursel sýrtlandý. Tavþantepe Mahal-
lesini gezerken Sema bizden daha heye-
canlýydý. Yenikent’teki çalýþmamýz sýra-
sýnda karþýlaþtýðýmýz Zerrin bizi evine da-
vet edip komþularýný çaðýrmaktan imtina
bile etmedi.

KADINLARIN
ELÝNDEKÝ FENER

Çok þeye tanýklýk ettik. En çok da
emekçi kadýnlarýn yoksulluðu ve yoksun-
luðuna. Küçük çocuðu olduðu için çalýþa-
mayan, 50’lili yaþlara merdiven dayamýþ
ama hiç sinemaya gitmemiþ, þiddet gör-
düðü halde çevre baskýsý ve yoksulluk yü-
zünden katlanmak zorunda kalmýþ, ev te-
mizliðine gittiði için bel ve boyun fýtýðýna
yakalanmýþ, çalýþtýðý belediyede siyasal
görüþleri nedeniyle baskýya uðramýþ, sür-
gün edilmiþ, eþi tarafýndan terk edilmiþ,
iki üç çocuðu ile yoksullukla boðuþan on-

larca kadýnla yan yana geldik. 
Kimi zaman dertleþtik, kimi zaman ya-

þadýklarýmýza isyan ettik ama en çok da
bunlar ortadan kalksýn diye ortaklaþma-
nýn önemine deðindik. O küçük yan yana
geliþlerimizde bile birbirimizden güç al-
dýk. 

Erzurum Mahallesi’nde evini bize aça-
rak komþularý ile buluþmamýzý saðlayan
Güler, bizi uðurlarken eline aldýðý fenerle
yolumuzu aydýnlatýrken sokaklarýn aydýn-
lanmasý için bile kadýnlarýn yan yana gelip
birlikte tepki vermesinin önemine iþaret
ediyordu. Sokaklarýna elektrik direði ko-
nulmasý için aylarca tek baþýna nasýl mü-
cadele ettiðini anlatýrken sitemi de komþ-
ularýnaydý. 

GÜLÜMSEMEK ÝÇÝN...
Ekonomik kriz derinleþirken bunun

faturasýný elbette en çok kadýnlar ödüyor-
du. Tencerenin nasýl kaynayacaðý çoktan
en önemli sorun olmuþtu onlar için. Bun-
ca yoksullukla boðuþurken sosyal yaþam,
kültürel hayat kadýnlar için tam anlamýyla
lükstü. 8 Mart için Derince Çenedað Ma-
hallesi’nde, Gebze’de Gebze ve Darýcalý
kadýnlarla gerçekleþtirdiðimiz kahvaltýlar-
da yan yana gelmek, birlikte türkü söyle-
mek bile yüzlerini gülümsetmeye yetti. O
küçücük etkinlik bile nefes aldýrmýþtý
çünkü kadýnlara. Kadýnlar kamusal alan-
lardan öylesine dýþlanmýþ, öylesine yok
sayýlmýþtý ki; erkekler en azýndan kahve-
hanelerde yan yana gelme olanaðýna sa-
hipken kadýnlarýn yan yana gelebileceði
tek yer yine evleri, yine dört duvardý. Kriz
bu yan yana geliþleri bile ortadan kaldýr-
mýþtý artýk. Misafire ne ikram edeceðim
düþüncesi kadýnlarý komþu gezilerinden
bile alýkoyar olmuþtu. 

Kimi zaman dertleþtik,
kimi zaman
yaþadýklarýmýza isyan
ettik ama en çok da
bunlar ortadan kalksýn
diye ortaklaþmanýn
önemine deðindik.
O küçük yan yana
geliþlerimizde bile
birbirimizden güç aldýk. 

Þimdi birlikteliði büyütme zamaný
Ayþe ÖZ

Sincan / Ankara

5
510 sayýlý Kanun’un 14. maddesi, “Meslek
hastalýðý, sigortalýnýn çalýþtýðý veya yaptýðý iþin
niteliðinden dolayý tekrarlanan bir sebeple ve-
ya iþin yürütüm þartlarý yüzünden uðradýðý
geçici veya sürekli hastalýk, bedensel veya

ruhsal özürlülük halleridir” der. 
Meslek hastalýðý konusunda ülkemizde yapýlan

çok araþtýrma yok. Biraz internetten araþtýrýnca
üniversite, meslek örgütü, sendikalarýn sitelerinde
bu konuyla ilgili yazýlar var ama araþtýrmalar genel
olarak Amerika ve Kanada’dan. 

Birçok meslek hastalýðýnýn ölçülememe ya da
görünmeyen riskler dediðimiz sorunlardan dolayý
meslek hastalýðý olarak görülmemesi, iþyeri hekim-
lerinin patronlardan korkmasý nedeniyle meslek
hastalýðý tanýmlamalarýndan çekinmesi, hastanede
doktorlarýn oluþan hastalýklara iþyerindeki çalýþma
koþullarýnýn kaynaklýk ettiðini görememesi ve ince-
lememesi gibi birçok sorun var. Tabii bu, sadece
iþin bir yönü. Devletin meslek hastalýklarýný Ýþ Ka-
nunu çerçevesinde düzenleyiþi, bu hastalýklarýn or-
taya çýkmasýný engelleyen bir durum. “Ülkemizde
meslek hastalýðý ile ilgili kaç tane hastane var” di-
ye merak ettiðimizde karþýmýza çýkan tablo da dev-
letin bu konuya bakýþ açýsýný gösteriyor: Sadece 3
tane! Onlar da Ýstanbul, Ankara ve Zonguldak’ta. 

Þimdi benim bu kadar þeyi niye anlattýðýmý me-
rak ediyorsunuz tabii. Sincan’da metal fabrikalarýn-
da çalýþan kadýnlarýn yaþadýðý hastalýklarý anlatalým
biraz da sizlere...
‘BU ÝÞ YERÝNDE TANIMLI 
MESLEK HASTALIÐI YOK!’

Genel algý kadýnlarýn, erkeklerden daha az tehli-
keli iþlerde çalýþtýklarý için meslek hastalýklarýna ya-
kalanmadýðý yönünde. Ama görüþtüðümüz metal iþçi-
si kadýnlar kadýnlarýn anlattýklarýna göre durum hiç de
öyle deðil. Kadýn iþçilerin üzerindeki iþ yükünün sa-

dece fabrikalarda yaptýklarý iþlerle sýnýrlý olmamasý,
bir de evdeki ev iþlerini sýrtlanmalarý, daha az uyku,
daha çok koþuþturma içerisinde olmalarý gibi neden-
lerle kadýn iþçiler birçok hastalýðý daha erken karþý-
lýyor...

Adýna ‘meslek hastalýðý’ denmeyen, ama aslýnda
yaptýðý iþ nedeniyle hastalanan metal iþçisi kadýn-
larla tanýþtýrmak istiyorum sizi. 

14 yýldýr metal iþkolunda çalýþan Gülcan onlar-
dan biri. Bacaðýndaki varislerden þikayetçi olan
Gülcan, 14 yýldýr 3’lü vardiya sistemiyle çalýþýyor,
üstelik de ayakta. Yaptýðý iþi 8 saniyede tamamla-
masý gerekiyor. Epey hýzlý çalýþýyor anladýðýnýz üze-
re.

Yaklaþýk 6 yýldýr bacaðýndaki varislerin tedavisiyle
uðraþýyor. Spor yapýyor, ilaç kullanýyor. Bir kere
ameliyat olmuþ, fakat ayakta çalýþtýðý için sürekli
tekrar ediyor hastalýðý. Ama iþyeri bunu bir meslek
hastalýðý olarak tanýmlamýyor. Normalde çalýþtýðý
yerin deðiþmesi gerekiyor. Ama bu yapýlmýyor. Üs-
tüne iþyeri hekimi, “Bu iþletmede tanýmlý meslek
hastalýðý yok” diyor. 

Gülcan, doktorun verdiði egzersizleri, çalýþýrken
yapmaya çalýþýyor ve arada amiri tarafýndan azarla-
nýyor “Ne bekliyorsun” diye. O artýk çok takmýyor

bu azarlamalarý, “Saðlýðýmdan daha önemli deðil,
geçmiþ yýllarýmý bana bunlar mý verecek!” diyor.
MONTAJ TABANCASI TUTMAKTAN 
SÝNÝRLERÝ SIKIÞTI 

Deniz ise 5 yýldýr metal iþçisi. Montaj tabancasý
tutmaktan el bileklerinde sinir sýkýþmasý olduðunu
söylüyor. Ýþyeri hekimi “Çok zorlamýþsýn” diyor. Bir
ara bileklerini alçýya almýþlar, “Hareket etmesin”
diye. Dinlenmeden ya da en ilerisi ameliyat olma-
dan geçmiyor. Þu an yerini deðiþtirmiþler ama iþye-
rinde bu bir meslek hastalýðý olarak görülmüyor.
Üstelik iþyerinde bu tarz yerlerde çalýþan tüm ka-
dýnlarda bu hastalýk görülmesine raðmen .

Feyza 4 yýldýr metalde. Ýki çocuk annesi Fey-
za’nýn boyun, sýrt ve belinde sürekli eðilerek çalýþ-
maktan kaynaklý fýtýk oluþmuþ durumda. Yýlda 2
kere fizik tedavi görüyor. Onunla çalýþan bütün ka-
dýnlarda bu hastalýðýn görüldüðünü söyleyen Feyza,
“Saðlýðýmýz iyice bozuldu” diyor. Hastalýðýnýn iþye-
rinden kaynaklý olduðunu biliyor. Hastaneye ilk git-
tiðinde çalýþtýðý yerin adýný söyleyince doktorun
hastalýðýný hemen anladýðýný belirterek, “Birçok ki-
þi ayný hastalýktan oraya gitmiþ. Yani bunlar meslek
hastalýklarý iþte ama ya önemsenmiyoruz ya da herkes
patronun adamý olmuþ” diye konuþuyor. 

KRONÝK BAÞ AÐRISI, 
SÝNÝR SIKIÞMASI, VARÝS... 

Konuþtuðumuz kadýn iþçiler gece vardiyasý ve ev iþlerinden kaynaklý olarak yeterin-
ce dinlenemediklerini, bu nedenle rahatsýzlýklarýnýn daha hýzlý ilerlediðini belirtiyor. Ça-
lýþtýklarý iþyerinde nerdeyse fizik tedavi görmeyen kadýn kalmadýðýný; hepsinde bel, bo-
yun, sýrt aðrýlarý olduðunu, eklem yerlerinde sinir sýkýþmasý, menisküs, varis, fýtýk oldu-
ðunu anlatýyorlar. Sürekli ayný uzvun (el, omuz) kullanýldýðý yerlerde iltihaplanmalar,
kronik baþ aðrýsý, sürekli ýþýk olan yerde çalýþmaktan gözlerde bozulmalar, boyun düz-
leþmesi gibi hastalýklar sýk görülüyor. 

Fizik tedavi
görmeyen 
metal iþçisi 
kadýn yok 

Fizik tedavi
görmeyen
metal iþçisi 
kadýn yok 

Fizik tedavi
görmeyen
metal iþçisi 
kadýn yok 

Fizik tedavi
görmeyen
metal iþçisi 
kadýn yok 

Fizik tedavi
görmeyen 
metal iþçisi 
kadýn yok 
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Hazýrlayan: Berivan BALKAY

Güney Afrika: Ýþyerinde tacize karþý sendikalardan eylem

Ýngiltere: Saðlýk çalýþaný taþeron iþçiler
‘eþit zam’ mücadelesini kazandý

Ý
ngiltere Liverpool’da hastanede taþeron çalýþan ka-
dýnlarýn mücadelesi kazanýmla sonuçlandý. Liver-
pool Kadýn Hastanesi’ndeki UNISON sendikasý
üyesi kadýnlar, saðlýk hizmetinden sorumlu kamu
kuruluþu NHS’nin ayný iþi yapan kamu personeli-

ne verdiði zamla ayný oranda zam alabilmek için verdiði
mücadeleyi kazandý. 

Temizlikçiler, hizmetliler, yemekhane ve güvenlik
elemanlarýnýn tamamý özel bir taþeron þirkete çalýþýyor-
lardý. Þirket, kamuya baðlý personelin aldýðý oranda ücret
zammý vermeyi reddetmiþti. Taþeron çalýþanlarýn aldýðý
zam, geçen yýl da, ulusal çapta anlaþýlan zam oranýnýn
altýnda kalmýþtý. 

Verdikleri mücadele sonunda üç yýllýk bir anlaþma
imzalayan taþeron çalýþaný kadýnlar, artýk saat baþý 1
Sterlinden daha fazla, tam zamanlý çalýþýyorlarsa yýlda 2
bin Sterlin ücret alacak. Ayrýca meslektaþlarýyla ayný sos-

yal hizmet olanaklarýna sahip olacak, fazla mesai ve hafta
sonlarý için ayný ödemeleri alacak. Þubat, Mart ve Nisan
aylarýnýn ilk üç gününde greve giderek bu kazanýmý elde
eden iþçiler, ücretlerindeki artýþýn hem taþeron þirket
OCS hem de hastane yönetimi tarafýndan güvence altý-
na alýnmasý için mücadele etti. 

UNISON Kuzey Batý Bölge Organizatörü Maria
Moss, “Sonunda adil davranýldý. Tüm hastane çalýþanla-
rý NHS’nin bir parçasýdýr ve herbirinin yaptýðý iþlerin
önemi tanýnmalýdýr. Üyelerimizin adil muamele görmek
için eylem yapmak zorunda kalmasý talihsiz bir durum,
ancak hastanedeki meslektaþlarýndan ve halktan gelen
destek sayesinde pes etmediler. NHS’de çalýþan diðer
uzmanlarýn oturup Kadýn Hastanesinde neler olup bitti-
ðini not ettiklerini umuyoruz. Hastane çalýþanlarý ve
NHS üzerinden kâr elde eden özel taþeronlara da itiraz
edilecek” dedi. 

DÜNYADA KONFEKSÝYON SEKTÖRÜ GERÇEÐÝ: 

Þiddet, ayrýmcýlýk, hak gaspý
Hazýr giyim sektöründe yaþanan þiddet ve ayrýmcýlýk Ýnsan

Haklarý Ýzleme Örgütü’nün (HRW) raporuyla bir kez daha gözler
önüne serildi. Rapora göre, çoðunlukla kadýn iþçilerin çalýþtýðý
sökterde yaþanan sorunlar özetle þöyle: 

Hindistan, Pakistan gibi ucuz iþgücünün yoðun olduðu ül-
kelerde cinsel tacize iliþkin özel yasalar olsa dahi, 59 ülkede iþ-
yerinde yaþanan cinsel tacize iliþkin özel yasal bir çözüm bulun-
muyor. Özel yasalarýn bulundu-
ðu ülkelerde dahi yasalar doðru
þekilde uygulanmýyor

Ýþçi kadýnlar iþten çýkarýl-
ma korkusu nedeniyle þikayet-
ten geri duruyor. Günlük ya da
kýsa süreli çalýþan iþçilerin iþten
çýkarýlma veya sözleþmelerinin
yenilenmeme riski çok büyük.
Ýþçileri istifaya zorlamak, istifa
edene kadar çeþitli þekillerde
taciz etmek, fazla mesai yaptýr-
mak, maaþlarýný azaltmak gibi
sorunlarýn ortaya çýktýðý araþ-
týrmada özellikle kadýn iþçilerin
-çoðunlukla da göçmen olanla-
rýn- yani göçmenlerse- çeþitli hakaret ve küfürlere maruz kaldý-
ðý ifade ediliyor. 

Kadýn iþçiler regl dönemlerinde dinlenmek istediklerinde
üstleri (müdür, amir, denetçi) tarafýndan utandýrýlýyor ve cinsel
yaþamlarýna iliþkin rahatsýz edici sorulara maruz kalýyorlar.

Raporda dikkat çeken bir diðer taciz þekli ise fazla mesai
yapmayý reddeden kadýnlarýn çoðunluðu erkek olan birimlerde
çalýþtýrýlmasý ve tacize daha ‘müsait’ bölümlere gönderilmekle
tehdit edilmeleri. 

Araþtýrma, hükümetlerin tacize iliþkin düzenlemeler yap-
madýðýný ve tacizin yalnýzca sosyal denetimlere býrakýldýðýný be-
lirtiyor. Ancak bu denetimlerin bir dizi nedenden dolayý cinsiyet
temelli þiddeti kapsamadýðýna da dikkat çekiliyor.

Güney Afrika Üniversitesi Okul Öncesi Eðitim
Merkezi’nde (UCECE) çalýþan Gugu Ncube, cinsel
tacize uðradýðý merkezden haksýz yere iþten çýkarýldý.
Bunun üzerine 29 Mart günü Pretoria’daki üniversi-
tenin ana kampüsünde protesto eylemi gerçekleþtiril-
di. IndustriALL bileþeni sendikalar, INWC-SA (Gü-
ney Afrika Ulusal Kadýn Konseyi), Kimyasal Enerji
Kaðýt Baský Ahþap ve Müttefik Ýþçileri Sendikasý,
Ulusal Maden Ýþçileri Sendikasý, Güney Afrika Metal
Ýþçileri Sendikasý (NUMSA), Güney Afrika Giyim ve
Tekstil Ýþçileri Sendikasý ve Güney Amerika Birliði
gibi kitle örgütlerinin destek verdiði eyleme Johan-
nesburg, Pretoria ve Rustenburg'tan da yüzlerce ka-
dýn geldi. Güney Afrika Üniversitesi (UNISA) ve

UCECE yetkilileri, Ncube’nin dilekçesini aldý ve ko-
nuyla ilgili soruþturmalarý yeniden açacaklarýný ve 2
Nisan’da INWC-SA ile görüþeceklerini söyledi.
NUMSA’nýn Ýkinci Baþkan Yardýmcýsý Ruth Ntlokose
tarafýndan okunan ve imzalanan dilekçede Ncube’un
cinsel taciz ya da tecavüzden bir þekilde kurtulan
tüm kadýnlar gibi, istismara karþý cesur adým atmala-
rýna raðmen sürekli itibarsýzlaþtýrma, önemsizleþtir-
me ve beklentilerin en aza indirilmesi gibi tutumlarla
karþýlaþtýðýný ifade etti. 

Güney Afrika hükümeti geçtiðimiz yýl cinsiyete da-
yalý þiddete ve kadýn cinayetlerine karþý ulusal bir zirve
toplamýþ ve yakýn zamanda kadýna yönelik þiddeti dur-
durmak için cinsel suçlar mahkemesi açmýþtý.

KARTOPU MÝSALÝ
Yoksuldu kadýnlar, yoksundu. Yerel

yönetimler onlara fersah fersah uzaktý.
Belediyeye bir þikayetini iletmek, o þi-
kayete çözüm bulmak onlardan öylesi-
ne uzaktý ki... Tam da bu nedenle halk
meclisleri ile birlikte yönetme tartýþ-
masý en çok emekçi kadýnlara deðdi.
Biz, halkla birlikte yönetme, halkýn
doðrudan katýlýmý, karar ve denetleme
mekanizmalarýnda söz sahibi olma,
geri çaðýrma hakký dedikçe hararetle
“Biz de böyle olsun istiyoruz” demele-
ri ondandý. Gittiðimiz her mahalle,
deðdiðimiz her kadýn hangi politik gö-
rüþten olursa olsun bu tartýþmaya ka-
yýtsýz kalmadý. Her mahalleye ücretsiz
kreþ açýlmalý talebi de kadýnlarýn en
çok üzerinde birleþtiði talepti. 

Talepler böylesine ortak olunca yan
yana geldiðimiz, bu tartýþmaya dahil et-
tiðimiz her kadýn, bizi yeni çevrelerle
yan yana getirdi. Ev toplantýsýndan çý-
kan kadýnlar, kendi evinin kapýlarýný bi-
ze açtý. Kartopu misali bu çalýþmayý ka-
dýnlar kendi elleriyle büyüttü. Bu sü-
reçte yüzlerce kadýn ile yan yana gele-
bilmemizin nedeni de esasen bu. 
1 MAYIS’TA BULUÞALIM

Þimdi seçim çalýþmasý süresince
yan yana geldiðimiz, sorunlarý ve çö-
zümünü birlikte tartýþtýðýmýz kadýn
arkadaþlarýmýzla ortaklýðýmýzý büyüt-
me zamaný. Bu süreçte biriktirdikle-
rimizi maddi bir güce dönüþtürme
zamaný. Krizin faturasýnýn emekçi
kadýnlara kesilmesine karþý, her alan-
da gerçek bir eþitliði elde edene ka-
dar mücadele etmemiz gerektiðinin
bilincindeyiz elbette. 

O nedenle her toplantýmýzýn ar-
dýndan dedik ki; 1 Nisan’da ayný ka-
rarlýlýk ve azimle mücadelemizi sür-
düreceðiz. Ýlk adýmýmýz da, Ýþçi Sýný-
fýnýn Uluslararasý Birlik, Mücadele ve
Dayanýþma Günü 1 Mayýs’ta yan yana
geldiðimiz kadýnlarla taleplerimizi
daha güçlü haykýrmak olacak. Bunu
yapacak güce, bunu yapacak kararlýlý-
ða sahibiz. Kadýnlarýn örgütlü gücüy-
le deðiþtireceðiz.

(*) KKocaeli BBüyükþehir BBelediyesi
Baðýmsýz BBaþkan AAdayý

‘Böyle gelmiþ ama böyle
gitmemeli’yi örgütleyelim

Serpil ARGIN*
Dersim

S
eçim çalýþmalarý bo-
yunca Ovacýk’ta
yüzlerce kadýnla yüz
yüze geldik. Çalýþ-
malarýn baþýndan

sonuna kadar söylemlerimiz
en çok kadýnlar arasýnda kar-
þýlýk buldu. Kadýnlarýn genel
anlamýyla birçok sorunla bo-
ðuþtuðu Ovacýk’ta en çok
karþýlaþtýðýmýz sorun ise iþ-
sizlikti. ÝÞKUR’un geçici iþlerinde ça-
lýþanlarýn aðýrlýkla kadýnlar olmasý dik-
kat çekici. 

Yerel yönetim anlayýþýmýzý paylaþtýðý-
mýz birçok kadýn, kaynaklarýn kadýnlara
aktarýmý konusunda hayata geçirmeyi
planladýðýmýz iþleri dinlediðinde heye-
canlanýyordu. Bugüne kadar kadýnýn ta-
leplerinin karþýlýk bulmadýðý yerel yöne-
timlerin, kimi diðerinden yaptýðý bir iki
iþle farklý olduðunu ispat etmeye çalýþsa
da, toplamda kadýna deðen bir þey yap-
madýðýný anlamak için Ovacýk’ta biraz
zaman geçirmek dahi yeterli.

Kadýnlarýn çok büyük bütçeler gerek-
tirmeyen kreþ talebi dahi karþýlanmamýþ.
Kreþ ve bakým evi gibi alanlar yaratarak
kadýnýn sýrtýna býrakýlan bakým hizmet-
leri yükünü biraz olsun azaltýlacaðý fikri
en çok karþýlýk bulan talepler oldu. 

Ýþsizliðin yoðun yaþandýðý Ovacýk’ta
yaratýlabilecek iþ olanaklarýna dair kadýn-
larla ortaklaþa belirlediðimiz fikirler de

çok ilgi gördü. Gençlerin eðitim, spor,
kültür ve meslek edindirme gibi faaliyet-
lerle desteklenmesi kadýnlarýn ilgi duy-
duðu bir diðer önemli nokta.

ÇÖZÜM ÝÇÝN
BULUÞMALIYIZ

Ovacýklý kadýnlarýn birçok sorunu var.
Yerel yönetimler bunun bir kýsmýný çöz-
meye ilk elden aday olsa da, esas sorun
kadýnlarýn taleplerini örgütlü bir güç
olarak dile getirmemesi. Kadýn örgütlü-
lüðünün nerdeyse olmadýðý bir yer Ova-
cýk. Örneðin her kadýnýn kreþ talebi var,
kadýnlar bunu tek tek gidip konuþuyor
belediye baþkaný ile ama talep karþýlan-
mýyor. Kaldýrýmda rahat yürüyememe
sorununa gösterilen tepki de ayný þekil-
de ilerliyor haliyle. Hâl böyle olunca bir-
çok sorun çözülmemiþ bir þekilde orta
yerde kalýyor.

Kadýnlarýn eve kapandýðý, kadýný mer-
kezine alan çözümler üretilmediði, kadý-
nýn ihtiyaçlarýný karþýlayacak bütçenin

dâhi oluþturulmadýðý yerel yö-
netimlerden kadýnlarýn býktýðý
bir gerçek. Bu yüzden bundan
sonrasý için kadýnlarýn en acil
taleplerini merkezine alan bir
anlayýþla kadýnlar için daha
yaþanýlabilir kent mücadelesi
vermek ve kadýnlarla daha çok
buluþmak gerekiyor. Taleple-
rimiz arkadaþlarýmýzla konuþ-
tuðumuz, “Þöyle olsa ne kadar
güzel olur” dediðimiz dertle-
rimiz olmamalý, sorunlarýmý-
zýn çözümü için kadýnlar ola-

rak birlikte hareket etmeliyiz.
Tüm bu sorunlar orta yerde dururken

karþýmýza çýkan en zorlayýcý nokta, kadýn-
larýn o þikâyet ettiði kente ve içerisinde
yaþamak zorunda kaldýðý olanaklara alýþ-
mýþ olma ve “Böyle gelmiþ böyle gider”
kolaycýlýðý oluyor. “Böyle gelmiþ ama böy-
le gitmemeli”yi kadýnlarla birlikte hayata
geçirecek olanaklar yaratmalýyýz. 

Seçimden seçime kadýnlarýn taleple-
rine kulak kabartmak bugünkü yerel yö-
netim anlayýþlarýnýn temel eksikliði ara-
sýndan yer alýrken bizim, sesimizi duy-
mayan saðýr kulaklarý patlatýrcasýna her
gün haykýrarak, “Kreþ istiyoruz, halkýn
olan kaynaklardan kadýnlarýn ihtiyaçlarý-
ný karþýlayacak bütçe yaratýlmasýný isti-
yoruz” demeden toplumsal yaþamýn par-
çasý haline gelmemiz her geçen gün
zorlaþýyor.

(*) OOvacýk BBelediyesi DDevrimci 
Güç BBirliði EEþ BBaþkan AAdayý

Taleplerimiz
arkadaþlarýmýzla
konuþtuðumuz,
“Þöyle olsa ne
kadar güzel olur”
dediðimiz
dertlerimiz
olmamalý, sorun-
larýmýzýn çözümü
için kadýnlar
olarak birlikte
hareket etmeliyiz.
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Hasret KANAT
Ýstanbul

Ý
stanbul’un Eyüp Ýlçesi Akþemset-
tin Mahallesinde yirmi beþ yýldýr
adeta babadan oðula geçen muh-
tarlýk için bu seçimde ilk kez bir
de kadýn aday girdi yarýþa; Hülya

Zabun. Bir kadýn aday olarak çalýþma-
sýyla da mahallenin gündemine oturan
Hülya Zabun’la birlikte sürdürdüðümüz
seçim çalýþmalarý boyunca mahallede
kadýnlarýn yaþamlarýný, sorunlarýný, ta-
leplerini dinledik.

Birçok kadýn yaþamlarýnýn çok büyük
kýsmýný mahallede geçiriyor. Çalýþan, ça-
lýþmayan tüm kadýnlar yaþadýðý mahalle-
deki sorunlardan çok etkileniyor. 

Kapýlarý çaldýðýmýzda kadýnlara “Bir
kadýn muhtarýnýz olsa isteyeceðiniz ilk
þey ne olurdu” diye soruyorduk. Pek çok
yanýt geldi bu soruya, ama kadýnlar çok
nadir kendileriyle ilgili yanýtlar verdi.
Þimdiye kadar kendilerine sorulmadýðýn-
dan kadýnlarýn bu soru karþýsýnda kendi-
lerini deðerli hissettiði hemen anlaþýlýyor-
du. Yüz yüze geldiðimiz kadýnlarla “Ne-
den bir kadýn muhtar olmalý” diye tartýþ-
malar yaptýk. Çok çeþitli yanýtlar aldýk,
herkes kendince bir sebep söyledi.

Yaþamýn birçok alanýnda olduðu gibi
siyasette de görmezden gelinen, sesi du-
yulmayan kadýnlar, karþýlarýnda dinleyen,
dertlerini, taleplerini soran bir kadýn aday
gördüklerine mutluydu.

Kadýnlar sadece evdeki, yakýn çevrede-
ki erkek egemenliðe deðil, oy verdiði hal-
de kendi derdini dinlemeyen iktidar par-
tisine de, desteklediði siyasi partiye de
tepkiliydi. Seçim çalýþmamýz boyunca bu-
nun yansýmasýný sýkça gördük. 

Özellikle muhtarlýðýn yýllardýr babadan
oðula geçtiði mahallede kadýnlar artýk bu
gidiþata dur demek istediklerini anlattýlar.
Bu deðiþimle birlikte, kadýnlar belki ilk

kez mahallede söz sahibi olma, mahalle-
nin yönetimine katýlma fikrine sahip çýktý
ve bu fikri denemek istedi.

‘BENÝM OYUM SANA’
Bir gün sokakta karþýlaþtýðýmýz bir ka-

dýn bizi görünce yanýmýza geldi, “Annem
sizi destekleyecek” dedi. Evine gittik, an-
nesiyle sohbet etmeye. Annesi de “Kadýn
olduðun için benim oyum sana” dedi.

Kapýsýný çaldýðýmýz baþka bir evde bir
çift “Biz geçen seçim diðer adaya oy ver-
dik, þimdi neden size oy verelim” diye
sordu. Zabun, 60 bin nüfuslu mahallede
muhtarýn her kesime eþit davranmadýðý-
ný, örneðin sosyal yardýmlarý ihtiyaç sa-
hiplerine deðil, yandaþlarýna daðýttýðýný,
mahallenin ihtiyaçlarýný hiç göz önünde
bulundurmadýðýný anlatýnca hak veren
çift Zabun’a destek sözü verdi.

TEHDÝTLERÝN KARÞISINDA
DURAN KADIN ADAY

Bu desteklerin ötesinde seçim çalýþ-
malarýmýz boyunca kadýn muhtar adayý
Hülya Zabun’un karþýlaþtýðý sorunlar da
çok oldu. Bu seçimde aday olan eski
muhtarýn oðlunun baský ve tehditleri kar-
þýsýnda Hülya Zabun elbette geri adým at-
madý. Ama rakip muhtar adayýnýn sokak
ortasýnda Zabun’a baðýrýp tehditler savur-
masýna tanýk olduk. Bir kadýna yenilme-
mek için üzerinde baský kurmaya çalýþtý-

ðýný hissettiðimiz birçok oyunuyla karþý-
laþtýk rakip adayýn. Buna raðmen kahve-
lerde, yöre derneklerinde kadýn aday Za-
bun destek buldu. Babadan oðula geçen
muhtarlýða son vermek isteyen mahalleli
Zabun’a destek verdi.

KADINLARIN SABAH 9
AKÞAM 9 SEÇÝM MESAÝSÝ

Bu destekler sadece oy ile de sýnýrlý
kalmadý. Hülya Zabun’un seçim çalýþ-
masýna katýlanlar da yine çoðunlukla
kendisini destekleyen kadýnlar ve genç-
ler oldu. Onlarca kadýn sabahýn 9’undan
akþamýn 9’una kadar Zabun’la birlikte
sokaklarda, evlerdeydi. Kapý kapý bera-
berce dolaþarak kadýnlarý dinledik, plan-
larýmýzý anlattýk. Evlerde buluþtuðumuz
kadýnlarýn kimi iþsizlikten dert yanarken
kimi sokaklarýn güvensizliðini anlattý,
çocuklarý engelli olan anne devletten ye-
terli desteði alamadýðýný söylerken, çalý-
þan kadýnlar geç saatte eve dönüþlerin
zorluðunu anlattý... Sosyal yardýmlarýn
yetersizliði ve daðýtýmlarda yapýlan kayýr-
macýlýk hemen her evde çýktý karþýmýza.
Gelecek kaygýsý, þiddet, baský, ekonomik
kriz hemen her kadýnýn dikkat çektiði
ortak noktalar oldu. 

KADINLAR KAZANDI
Ýþte tüm bu dolu dolu seçim süreci-

nin sonunda 11 bin 157 bin oy aldýk.
Seçimler 572 farkla eski muhtar kazan-
dý. Bu oy oranýnýn hem mahallemiz,
hem de kadýnlar için önemli bir kaza-
ným olduðunu düþünüyoruz. Ýlk kez tek
baþýna aday olmuþ bir kadýnýn cesareti
ve ona bu cesareti veren, omuz omuza
deðiþtirmek isteyen kadýnlarýn kazaný-
mý. Kýsa bir sürede örülen bu dayanýþ-
ma ve güven duygusunun verdiði cesa-
retle “Birlikte neler yapabiliriz”, “Bir-
likte nasýl yönetebiliriz” sorusuna yanýt
bulmaya ve bunun için mücadele etme-
ye devam edeceðiz.

Yerel seçim bitti
taleplerimizin
takipçisiyiz 

Gülcan ÖZCAN
Maltepe / Ýstanbul 

Ülkenin yoðun gündemi, seçimler, iktidarýn
söylemleri, devlet politikalarý, diðer yandan ha-
yatýn getirdiði yükler, sorumluluklar kadýnlarýn
yaþam savaþýný daha da güç hale getiriyor. Ben
bir temizlik iþçisi ve ayný zamanda bir anneyim.
Seçimlerin ve yerellikten uzak yönetimin, ger-
çeklikten uzak söylemlerin arasýna sýkýþmýþ bin-
lerce iþçiden sadece biriyim.

Seçimler sona erdi, þimdi yapýlmasý gere-
ken birçok iþ var. Taleplerimizin ses bulmaya
ve bizi daha mutlu bireyler yapmasýna olanak
saðlayacak sadece bir muhtar, bir belediye
baþkaný ya da herhangi bir yönetim organý
deðil, yürüttüðümüz örgütlü mücadele ola-
caktýr. Bunun da sadece, 5 yýlda bir yapýlan ve
bu sorunlarýn hiç gündeme gelmediði, halkýn
sorunlarýnýn hiçe sayýldýðý seçimlerde oy kul-
lanmakla olmayacaðý açýk. 

Mahallelerde kurulacak komisyonlar aracýlý-
ðýyla halk söz sahibi olmalý, halký hiçe saymaya-
cak çözümler üretmek bu komisyonlarýn görevi
olmalý. Bütün halkýn söz sahibi olmasýný saðla-
yacak bu mekanizmalarla, etkin olduklarýný,
önemsendiklerini ve mahallelerinde sözlerinin
geçtiðini görmeleri bireylerin sorumluluk his-
setmesine neden olacaktýr. Bu insanlarýn aktif
olmalarýný saðlayacaðý gibi yaþamýn içinde var-
lýklarýndan mutlu olmalarýný saðlayacaktýr. Ayrý-
ca her ilçenin halk meclisi olmalý ve mahalle ko-
misyonlarýndan seçilecek kiþiler bu halk meclis-
lerinde etkin rol almalý. 

Ben de bir kadýn olarak, bir anne olarak
mahalleyle ilgili beklentilerimi aktarmak is-
tiyorum. 

Öncelikle her mahallede ücretsiz kreþ olma-
sý için çalýþmalar yapýlmasý gerekir. Anne-çocuk
saðlýðý ve hastalýklarý konusunda kadýnlara sü-
rekli eðitimler verilmeli ve çocuk yetiþtirmek
konusunda mahallelerde seminerler düzenlen-
meli. Yaþlýlar için her mahallede bakým merkez-
leri kurulmalý ve kadýnlarýn aðýr yaþam yükleri
hafifletilmeli. Kadýnlarýn þiddete, tacize ve teca-
vüze uðramadýklarý bir dünya yaratmak için ön-
ce mahallelerde buna bilinç yaratýlmalý, gerekli
koruyucu ve önleyici tedbirler alýnmalý. Kadýn
erkek eþitliði konusunda kadýn, erkek ve çocuk-
lara ayrý ayrý eðitimler verilmeli, eþitlik konu-
sunda bakýþ açýsýnýn deðiþtirilmesi için çalýþma-
lar yapýlmalý. Bu doðrultuda çalýþan kurumlar
desteklenmeli...

Elbette günümüzde yalan yanlýþ yapýlan se-
çimlerle, rant üzerinden varlýklarýna varlýk ka-
tan organlarla bu tarz bir örgütlenme mümkün
deðildir, ancak bizim böyle bir dünyayý kurma-
mýz mümkün. 

Bunu da birleþe birleþe, örgütlenerek kaza-
nacaðýz.

Umutla..

Deðiþim için kadýnlar yan yana

Tüm tehdit ve engellemelere
raðmen Akþemsettin
Mahallesinde kadýn muhtar
adayý Hülya Zabun 11 bin
157 oyu nasýl aldý, bundan
sonra ne olacak? Yanýtý
kadýnlar verdi...

Ýlahi Düzen’e meydan okuyan kadýnlar
Hilal TOK

K
uru, sulanmamýþ, taþlaþmýþ bir topraðýn
çatladýðýný ve topraðýn altýnda güneþi
görmek için bekleyen bir tohumun fi-
lizlendiðini, topraðý deðiþtirecek bir
umudun yeþerdiðini hissediyoruz. De-

ðiþtirebileceðimize dair inancýmýzýn ve umudumu-
zun yeniden filizlendiði günler bunlar... Öyle hemen
“Martýn sonu bahar” deðil elbette, ancak “Ne yapar-
sak yapalým deðiþmeyecek” karamsarlýðýna biraz
umut serpilmiþ olmadý mý?

Tarih de, dünya da, memleket de deðiþime olan
inancýmýzý kuvvetlendirecek örneklerle dolu. Özellik-
le kadýnlarýn mücadele tarihi ve inatla elde ettikleri
haklar bize “umut hep var” dedirtiyor.

Oy hakký mücadelesi gibi... Ýþte Die göttliche
Ordnung (Ýlahi Düzen) filmi de böyle bir tarihe ýþýk
tutuyor. Film bir yandan ’68 gibi tüm dünyayý etkile-
yen toplumsal hareketlerin kadýn haklarý da dahil
tüm demokratik haklarý nasýl geliþtirdiðini hatýrla-
týrken, bir yandan da bu gücün kendi ellerimizde ol-
duðunu gösteriyor.
NORA’NIN DEÐÝÞÝMÝ

Film Ýsviçre’nin uzak bir eyaletinde, kadýnlarýn
ancak 1990’da kazandýklarý oy hakký mücadelesine
odaklanýyor. Medeni Kanununu aldýðýmýz o ileri (!)
Avrupa memleketi Ýsviçre’de kadýnlara oy hakký an-
cak 1971 yýlýnda, kadýnlarýn kitlesel mücadeleleri so-
nucu verildi. Bunda 68’in yarattýðý atmosferin etkisi
de vardý. Bu deðiþimden yararlanamayan tek kenti ise
Appenzell’di.

68’in belgesel görüntüleriyle baþlayan film, izleyi-
ciyi dönemin atmosferine sürüklerken Appenzell’de-
ki bu gecikmeye iþaret ediyor. Kocasýnýn çalýþmasýna
izin vermediði, yaþamý çocuklarýna, kocasýna ve ka-
yýnpederine hizmetle geçen ama deyim yerindeyse
içinde bir cevher barýndýran Nora, hikayenin ana ka-
rakteri. Nora’nýn yaþadýðý eþitsizliðe ve tanýk olduðu
adaletsizliklere karþý kayýtsýz kalamayarak mücadele-
ye atýlma sürecini izliyoruz.

Kocalarýndan izinsiz çalýþamayan, toplumsal
baskýnýn yaþamlarýný her yanýyla sardýðý kadýnla-
rýn kendi sözlerini söylemeleri için bir umuda dö-
nüþüyor Nora. Ancak Nora ile birlikte mücadele
eden kadýnlarýn karþýsýna, kadýnlarýn her sesini
yükselttiðinde olduðu gibi birçok engel çýkýyor.
Toplumsal roller, kalýplaþmýþ gelenekler, kocanýn
sözünün, þiddetinin yaný sýra bir de baþýnda bir
kadýn yürütücü olan gelenekçi ‘Kadýn Haklarýný
Politikleþtirme Komitesi Karþýtý’ adlý bir hare-
ket... Çok yakýn bir zamanda kadýnlarýn oy hakkýy-
la ilgili olarak yapýlacak olan referandumda ‘ha-
yýr’ý örgütleyen bu kuruluþ, erkeklerin ‘evet’ de-
memesi için uðraþýyor. Erkeklere sesleniyor çün-
kü, kadýnlarýn oy hakkýna sahip olup olamayacaðý
da yine erkeklerin oyu ile belirleniyor. Ve bu mü-
cadeleye katýlan kadýnlarý evde, iþyerinde ya da
sokakta baskýlayacak olanlar da erkekler elbette...

Ama kentin kadýnlarý hem yasalarý, hem kocalarý-
ný, hem gelenekleri, hem de toplumu deðiþtirmek
için göze alýyor her þeyi. Ve özellikle Nora’nýn koca-
sýnda, çocuklarýnda, çevresinde yarattýðý deðiþim tüm
bunlarý deðiþtirmenin de mümkün olduðunu göste-
riyor. Aslýnda “Bir þey deðiþmeyecek nasýlsa” diyerek
baþladýðý yolda birçok þeyi deðiþtiriyor.

BU DÜZEN DEÐÝÞMELÝ!
Filmde mücadeleye katýlan kadýnlarýn kimlikleriy-

le birlikte, bedenlerini ve arzularýný da keþfettiðini iz-
liyoruz. “Kadýn haklarý insan haklarýdýr” diyerek çýk-
týklarý yolda bazý arkadaþlarýndan, çevrelerinden,
toplumda ‘takdir’ görmekten vazgeçmeleri gere-
kiyor; ama kiþiliklerini, özgüvenlerini, gelecek
umutlarýný kazanýyorlar. Sonuçta onlarý bu yola
çýkaran taleplerini, oy hakkýný elde ediyorlar.

2018 yýlýnda yayýmlanan ancak ülkemizde viz-
yona giremeyen Ýlahi Düzen, kadýnlara söz hakký
tanýnmayan, adeta bir mülk muamelesi gördük-
leri çok da uzak olmayan bir tarihi anlatýrken,
fonda Appenzell’in doða güzelliklerini de önü-

müze seriyor.
Kadýnlarýn haklarý için ýsrarla ve inatla bir ara-

da durmalarý ve mücadeleyi býrakmamalarý gerek-
tiði mesajýný eðip bükmeden doðrudan iletiyor
‘Ýlahi Düzen.’ Sadece geçmiþte deðil bugün hâlâ
bir çok haktan yoksun olan kadýnlarý, kiminde
“ilahi” vaazlarla, kiminde “fýtrat” diye dayatýlan ve
ebedi olduðuna ikna olunmalarý istenen düzeni
nasýl deðiþtireceklerini hatýrlamaya davet ediyor.

Ýlahi Düzen’i gerilimli ve zorlu bir seçim or-
tamýndan umudu besleyen bir havayla çýktýktan
sonra izlemek ise ayrý bir keyif verdi açýkçasý.
Þimdi deðiþtirebileceðimizi bilmenin bilinci,
inancý ve umuduyla mücadeleye daha çok sarýl-
ma vakti...

film

ÖRNEK DEMOKRASÝ MÝ?
SIK sýk “örnek bir demokrasi” olarak gösterilen Ýsviçre, 1971’de kadýnlarýn oy kullanma hakkýný tanýyan

son Avrupa ülkelerinden biri. Avrupa’da kadýnlarýn oy hakký en erken Finlandiya’da tanýndý; 1906 yýlýnda.
Birinci Dünya Savaþý’ndan sonraki yýllarda Norveç, Almanya, Avusturya ve Polonya’da da tanýndý. Fransa
ve Ýtalya’da ise kadýnlarýn oy hakký ancak Ýkinci Dünya Savaþý’ndan sonra yasalara geçti. Kadýnlarýn oy
hakkýnýn tanýndýðý ilk ülke ise 1893 yýlýnda Yeni Zelanda olmuþtu.

Orijinal adý: Die göttliche Ordnung
Yönetmen: Petra Biondina Volpe

Gösterim Tarihi: 23 Temmuz 2017
Süre: 1 saat 36 dakika
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aþamak için aðýr bedellerin
ödendiði bir tarihin kara
deliði; bilinen, ancak gör-
mezden gelinen bir kat-
liam... Tarih boyunca soyký-

rýmýn tanýklarýnýn anlatýmýna, tüm ka-
nýtlara ve belgelere raðmen reddedilen
bir gerçek... Peki bu gerçeðin içinde
savaþýn ve etnik soykýrýmýn kurbaný
olan ‘Ermeni Soykýrýmý’nýn kadýnlarý
neler yaþadý? Sürgün, ölüm, fuhþa
zorlama, açlýk, þiddet, tecavüz...

Hayatta kalan Ermeni kadýn ve çocuk-
lar dünyanýn dört bir yanýna daðýldý, el-

bette çok büyük zorluk ve güçlüklerle...
104 yýl geçti 1915’ten bu yana. Ayrýmcýlýk
hâlâ devam ederken, bu gerçeði kabul
etmemek ve görmezden gelme hali tüm
nefretiyle koruyor yerini. O dönemin Er-
meni kadýnlarýný unutmamak ve tarihin
gerçeðini belgelemek için Ermeni haber
ve portre fotoðrafçýsý Nazik Armenak-
yan’ýn objektifinden Ermeni Soykýrýmý-
nýn izlerini fotoðraflarýyla gösterelim is-
tedik... Armenakyan’ýn “Hayatta kalan-
lar” adlý fotoðraf serisi 1915-18 yýllarýnda
Ermenilere düþen korkularýn görgü ta-
nýklarýný ve onlarýn anlatýmlarýný taþýyor.

ERMENÝ SOYKIRIMININ 104. YILI:

Gerçek hâlâ ortada ve
hâlâ görmezden geliniyor!

MARÝ VARDANYAN
1907’de Malatya’da doðan Mari Vardan-

yan: “Çok büyük bir evimiz vardý. Evdeki faz-
la odalarý kiralýyorduk. Sonra soykýrým baþ-
ladý. Büyükannem babamý hapse atmasýnlar
diye evi satýp parasýný Osmanlý’ya verdi.
Eðer bir Ermeni’yi evlerinde sakladýklarý or-
taya çýkarsa kendi evlerinde asýlacaklarýna
dair bir ferman varken biz bazý Türklerin
evinde saklandýk. Ýyi Türkler de vardý.”

VARSENÝK LAGÝSYAN
1908’de Halep Yoðunolluk Köyü’nde do-

ðan Varsenik Lagisyan. Fotoðraf
2008’den. “Ya öldürecektik ya da öldürü-
lecektik. Türkler köyümüze girdiðinde bu-
nu anladýk. Evlerimizi terk etmemiz gerek-
tiðini söylediler. Yaþlýlar, kendi aralarýnda
bir toplantý alýp Musa Daðý’na gitmemize
karar verdiler. Ýyi hatýrlýyorum, bir Fransýz
gemisi gelip bizi aldý ve Mýsýr’a götürdü.”

YELENA ABRAHAMYAN
1912’de Kars’ta doðmuþ. Fotoðraf tarihi 2008.

“Gözlerimle gördüm. Bir kadýn kucaðýnda bebeðiy-
le nehre atladý. Nehir kabarmýþtý, köprü yapýlabildi-
ðine göre çok geniþ deðildi ama derindi. Her türlü
þeyi taþýyordu cesetler, giysiler, beþik… Ve orada
köprünün üstünde oturmuþ bunlara tanýklýk ediyor-
dum. Garip olan, insanlarýn heykel gibi olmasýydý.
Kimse aðlamýyordu, etrafta hiç ses yoktu. Ýlk çýðlýk
10 yaþýndaki bir
erkek çocuðu-
nun annesin-
den geldi. On-
dan sonra, bil-
miyorum belki
ben saðýr ol-
muþtum, hiçbir
þey duyama-
dým. Hiç ses yo-
ktu, ne bir aðla-
ma ne bir çýðlýk.
Gördüðüm her-
kes kaçmak için
aþaðý doðru ko-
þuyordu.”

TÝGRANUHÝ
ASATRYAN

11991100 Kars Kaðýzman doðum-
lu. Fotoðraf 2010’da çekilmiþ.
“Kaðýzman’dan iki kez göç et-
mek zorunda býrakýldýk. Ýlkini
çok hatýrlamýyorum. Ama
1918’deki ikincisi dün gibi gözle-
rimin önünde. Cehennem gibi
bir gün, ölü çocuklar... Lenina-
kan’a varana kadar vahþete ta-
nýk olduk. Akrabalarýmýzý kay-
bettik -teyzem ve üç oðlu da
dahil. Amcama hapiste iþkence
edip öldürdüler. Her yerde fark-
lý þekillerde acý çeken Ermeniler
vardý. Ben zengin bir ailenin ço-
cuðuydum. Ama soykýrým esn-
asýnda bunun hiçbir önemi yo-
ktu. Kimseyi ayýrmadan her þe-
yi yaptýlar. Ýnfazlar, tecavüz...”

Vardýk, varýz,
var olacaðýz...

Ani KALK 
Þiþli / Ýstanbul

Küçükken babam bizi etrafýna top-
lar hikayeler anlatýrdý. Biz bu hikayele-
ri dinleyerek büyüdük. Çocukken bu
hikayeler bize masal gibi gelirdi. Büyü-
dük ve bu hikayelerin masaldan ibaret
olmadýðýný öðrendik. Yüzyýllardýr bu
topraklarda yaþamýþ olan Ermeni halký,
baský ve zulüm ile asimile edilmiþ,
zorla Müslümanlaþtýrýlmýþ. Bunca zul-
me raðmen hâlâ bu topraklarda yaþam-
larýmýzý idame ettiriyor olmamýz bu
topraklara ve bu ülkeye olan baðlýlýðý-
mýzýn, bu topraklardan kopmayacaðý-
mýzýn kanýtýdýr. Birçok arkadaþým ve
akrabam ülkeyi terk etmek, baþka ül-
kelere iltica etmek zorunda kaldýlar.
Gidenlerin ortak noktasý yaþadýðý top-
raklardan uzakta olmak. Özlem ve acý...

Anneannemin sözleri beni hep de-
rinden yaralamýþtýr. “Ne güzel kardeþ-
çe yaþýyorduk bu topraklarda. Birileri
geldi bizleri nar taneleri gibi savurdu.
Her birimiz bir yere daðýldýk.”

Týpký 19 Ocak’ta Hrant aðpariði
katledip bizlerin yüreklerini daðladýk-
larý gibi…

Biliyorum, hiçbir zaman Ermeni
soykýrýmý ile yüzleþmeyecek bu ülke ve
bizim içimizde kanayan, kapanmayan
bir yara olarak kalacak.

Ne kadar inkar edilse de bu toprak-
larda  Ermeni soykýrýmý yaþanmýþtýr.

Hrant ahparig ne güzel söylemiþ:
“Bizim bu topraklarda gözümüz var.
Çünkü kökümüz burada. Ama merak
etmeyin bu topraklarý alýp gitmek
için deðil, bu topraklarýn dibine gir-
mek için.”

Evet bizler bu topraklarda doð-
duk, büyüdük, okuduk, evlendik.
Çocuklarýmýz bu topraklarda doðdu,
onlarýn çocuklarý da... Týpký yüzyýllar
önce atalarýmýzýn bu topraklarda var
olduðu gibi.

Çünkü biz Ermeniler; Vardýk,varýz,
var olacaðýz...

Kaynak: Gazete Karýnca / New York Times / nazikarmenakyan.com

Adile DOÐAN
Esenyalý Kadýn Dayanýþma 

Derneði Baþkaný

8
Mart ve yerel seçim çalýþmalarý
için haftalardýr Esenyalý’da ka-
dýnlarla bir araya geliyoruz, ma-
halleyi kapý kapý dolaþýyoruz.
Bir yandan taleplerimizi, ülke-

nin durumunu, seçimleri konuþurken

bir yandan da kadýnlarýn yaþamlarýna
ortak oluyoruz. Bu buluþmalarda tanýk
olduðumuz hikayeler, kadýnlarýn duru-
mu seçimlerde ortaya çýkan tablo karþý-
sýnda o kadar çok þey anlatýyor ki... Ama
tabii nasýl okuduðunuza baðlý. 

Her çaldýðýmýz kapýda yoksulluðun
binbir yüzü, iþsizlik ve kriz çýktý karþý-
mýza. Ýþçi kadýnlarýn güvencesiz çalýþma
koþullarýný, her an iþsiz kalma korkusu-

nu, bu korku nedeniyle iþyerinde hiçbir
þeye hayýr diyemeyiþlerini dinledik.

Tanýk olduðumuz bu öykülerden bir
kýsmýný paylaþacaðým sizinle, sonra da
beraber deðerlendirelim karþý karþýya
olduðumuz durumu...
HER EVDE BAÞKA HÝKAYE

Bir akþam evini ziyaret ettiðimiz bir
iþçi ailesinde oldukça sýcak karþýlandýk.

Sohbet ilerledikçe iþçi kadýn bize hami-
leyken baþýna gelenleri anlatmaya baþla-
dý. Hamile olduðu dönemde iþsiz kal-
mýþ, ayný dönemde eþi de kriz bahane-
siyle iþten çýkarýlmýþ. Günlerce eve ek-
mek bile alamadýðýndan bunalýma gir-
miþ, bebeðinin daha fazla masrafa se-
bep olacaðýný düþündüðünden karnýný
yumruklayarak bebeðini düþürmeye ça-
lýþmýþ. Ev sahibi durumlarýný görünce
onlara birkaç ay yardýmcý olmuþ. Þimdi-
lerde eþi asgari ücretle çalýþýyor, du-
rumlarý yine çok iyi deðil ama iyi kötü
geçinebildiklerini söylüyor.

Bir baþka kadýn ise eþinden þiddet
gördüðü için küçük yaþtaki çocuðuyla
birlikte evi terk etmek zorunda kaldýðý-
ný anlattý. Çünkü; belediye baþta olmak
üzere gerekli kurumlara baþvurmasýna
hiçbir raðmen yardým alamamýþ. Þiddet
gördüðü evden ayrýldýðýnda da tek baþý-
na ayakta durabilmek için çok çaba gös-
termesi gerekmiþ, yine destek bulama-
dýðý için. Metal fabrikasýnda çalýþtýðýn-
dan gündüzleri çocuðuna bakabilmek
için gece vardiyasýnda çalýþmak zorunda
olduðunu anlattý.

Bir diðer hikaye ise engelli çocuðuyla
yaþam mücadelesi vermek zorunda ka-
lan bir kadýnýn yaþadýklarý... Eþinden
yýllarca þiddet gördükten sonra kurtul-
mak ve izini kaybettirmek için metro-
pole gelmiþ. Çocuðu küçük olduðu ve
býrakabileceði bir yer olmadýðý için ça-
lýþma imkaný olmamýþ. Yardým almak
için baþvurduðu belediye ve kurumlar-
dan, dýþ görünüþü ‘düzgün’ olduðu için
eli boþ dönmüþ. 
MESELE BEKA DEÐÝL
GERÇEK SORUNLAR

Seçim dönemi boyunca her çýktýklarý
kürsüde tehdit savuranlar, ýrkçý milli-
yetçi söylemlerle halký kutuplaþtýrmaya
çalýþanlar bir yana sandýk gösterdi ki;
memleketin asýl meselesi “beka” deðil;
açlýk, yoksulluk, iþsizlik, kadýna yönelik
þiddet, çocuk istismarý... Vatandaþýn da
kadýnlarýn da gerçek dertleri bunlar, se-
çim alanlarýnda hiç gündem olmayanlar
da yine bunlar.

Biz bu çalýþmayý yürütürken sadece
dertleri dinlemekle kalmadýk, sorunla-
rýn çözümlerine yönelik önerilerle de
karþýlaþtýk. Herkesin çözüm için ayrý
ayrý fikri var, ancak talepler etrafýnda
birlik olma fikri zayýf. Ama yan yana ge-
lemedikçe, çözüm için birleþmedikçe
sorunlarýmýz çoðalmaya devam edecek.

Önümüz 1 Mayýs, sandýktan çýkan
sonucu daha ileriye götürmek, sorunla-
rýmýzýn çözümü için daha güçlü adým-
lar atmak için yapabileceðimiz çok fazla
þey var. Mahallelerdeki, fabrikalardaki
kýz kardeþlerimizle daha fazla yan yana
gelmeli, örgütlü mücadeleyi güçlendir-
meliyiz.

Biraz da bizi bu krize
mahkum edenlerin içi yansýn!

Sandýðý aþan taleplerimizle 1 Mayýs’a

Eda TÜREOÐLU
Avcýlar / Ýstanbul

Y
erel seçimleri geride býraktýk fakat
seçimlerden önce de konuþulan
ekonomik kriz hâlâ tüm ülkenin ve
tabii ki kadýnlarýn gündeminde.
Hükümet yetkilileri her ne kadar

‘Krizi ardýmýzda býraktýk’ dese de pazara,
markete her çýktýðýmýzda krizi cebimizde
hissetmeye devam ediyoruz. 

Küçükçekmece’de gýda üzerine ithalat
yapan bir firmada çalýþýyorum. Ýþyerimde
son zamanlardaki gündem ekonomik kriz.
Geçmiþ seçimlerde AKP’ye oy vermiþ, hatta
teþkilatlarýnda görev almýþ kadýn
arkadaþlarla vaatler ve gerçekler üzerine
konuþma fýrsatýmýz oldu. Öðle yemeðini
yedikten sonra aldýk çaylarý, oturduk
sandalyelerimize. Çaylarýmýzý yudumlarken
sokaktan geçen seçim arabalarýnýn
gürültüsü ile baþlayýverdi muhabbet.

Kadýnlardan birisi AKP’nin seçim çalýþmasý
yaparken evlere daðýttýklarý poþetlerden
bahsediyor: “Bir akþam kapýya gelmiþti
bunlar. Ellerinde de bir poþet. Üstelik daha
önce kýzýmla birlikte teþkilatta çalýþma
yürüttüðümüz gençlerdi gelenler. Poþeti
uzattýlar, baktým içinde bez torba ve çay
var. Önce söylemeyecektim içimdekileri ama
tutamadým kendimi, baþladým þikayetleri tek
tek söylemeye: Bize çay almaya yetecek,
insan gibi geçinecek maaþlarý versinler,
çayýmýzý kendimiz alýrýz, dedim. Oyum
bende, çaylarý onlarda kalsýn!” 

‘‘DDOOYYAACCAAÐÐIIMMIIZZ KKAADDAARRIINNII BBÝÝLLEE
AALLAAMMIIYYOORRUUZZ’’

Çalýþtýðýmýz yere çok yakýn bir alanda
tanzim satýþ noktasýna gitmiþ bir arkadaþ
baþýndan geçenleri þöyle anlattý: “Sabah saat
10’da gittim tanzime, zaten elma, domates ve
ýspanak dýþýnda bir þey yoktu. 1.5 saat
kuyrukta bekledim. Sýra geldi nihayet, gittim

ýspanak tezgahýnýn baþýna. Tanzimde görevli
kiþi bana bir tane ýspanak uzattý. Bir tane daha
isteyince de ‘Ancak birer tane verebiliyoruz’
cevabýný aldým. O kadar saat beklemiþim
zaten, bir de üstüne bu cevap gelince
‘Doyacaðýmýz kadarýný bile vermiyorsunuz, bu
mu yapacaðýnýz iþ?’ dedim ben de! Bir tane
ýspanaðý ne yapayým, býraktým geri.”

Yine ayný dertlerden müzdarip diðer
arkadaþ aldý sözü. Ekonomik kriz yok
diyenlerin aksine, asgari ücretle geçinmenin
bu dönemde nasýl olduðunu dinledik ondan da:
“Marketlere girip fiyatlara bakýp çýkýyoruz.
Allah’tan bakmak için para istemiyorlar! Yaz
sonu yaptýðým kýþlýk birkaç çeþit yiyeceðimiz
vardý, onlarý da tükettik, bitti. Asgari ücretle
çalýþýyorum, her gün makarna piþirmekten
býktým. Çocuðum geçen gün bana ‘Anne
makarnanýn her çeþidini yedik’ dedi.. Utandým,
içim yandý. Bunca yýldýr içi yanan bizdik, artýk
biraz da bizi bu krize mahkum edenlerin içi
yansýn!’

Poþeti uzattýlar,
baktým içinde
bez torba ve çay
var. ‘Bize insan
gibi geçinecek
maaþ versinler,
çayýmýzý
kendimiz alýrýz’
dedim. Oyum
bende, çaylarý
onlarda kalsýn!
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Elif Ekin SALTIK

B
ir masalcýnýn etrafýnda
toplanýrmýþ ya eskiden köylerde
ahali ya da evlerde yaþlýlar
çevrelerine toplayýp çocuklarý
büyülü masallar anlatýrmýþ.

Latife Tekin’in Sevgili Arsýz Ölüm
romanýný okuduðumda iþte ayný öyle
hissetmiþtim, masalýn içindeymiþim gibi...
Büyülü, cinli, perili ama gerçeði de içinde
barýndýran bir masal.

Latife Tekin’in, otobiyografisinden
yola çýkarak yazdýðý Sevgili Arsýz Ölüm,
romanýn kahramanlarýndan Dirmit’e hayat
veren Nezaket Erden’in izleyiciyi içine
çeken anlatýsý ile tiyatro sahnesinde
þimdi.

Aktaþ ailesinin köy ve kent yaþamý
kitapta iki bölümle anlatýlýrken, oyun
ailenin þehir yaþamý ile baþlar ve her þeyi
Dirmit kýz anlatýr bize. Doðduðu gün
lanetli ilan edilen, ailenin baþýna bin türlü
dert getireceði söylenen, köyde her türlü
müsibetten sorumlu tutulan, köylülerin
cinli diye kapýsýndan kovaladýðý Dirmit,
tüm bunlarla baþ edebilmek için kurduðu
hayal dünyasýnda, yaþadýðýmýz dünyanýn
gerçekleriyle yüzleþtirir bizi. 

Hiçbir yere sýðmayan, en yakýn
arkadaþý babasý Huvat’ýn þehirden
getirdiði tulumba olan Dirmit, ailenin de
köyün de okuyan tek kýzýdýr bir yandan.
Anasýnýn “Ýçinde kurt çýkar”
korkutmalarýna raðmen toprak yiyen,
toprak bulamazsa duvarlardan dökülen
sývalarý yiyen Dirmit, þehre gelince
‘Küpeli’ adýný taktýðý bitkinin topraðýný
yemeye baþlar. Þehirde hep köyünden bir
þeyler arar Dirmit, büyük bir özlem duyar
köyüne. Ah bir gidebilse...

MASALCI DDÝRMÝT
Oyun Dirmit’in yere yatmýþ halde, uyku

vermesi için Allah’a yalvardýðý sahne
baþlar. Dirmit bir türlü
uyuyamayýnca hayalleri devreye
girer. Küpeli’yle birlikte bir
geceliðine köye giderler.
Evlerinin bahçesinde en yakýn
arkadaþý, sýrdaþý tulumbayý
bulur ve konuþturur
masalcýlýðýný Dirmit kýz. 

Azrail’in hep peþinde
olduðu, batýl inançlý anasý
Atiye, Dirmit’in her tutkusunu
“cinlere düþmesine” yorar.
Babasý Huvat, þehre
geldikten sonra iþ
bulamayýnca
kafasýný “yeþil
kitap”tan

kaldýrmaz olur. Köyden gelince karýsý
Zekiye’yi beðenmeyen aðabey Halit,
kolunun altýna aldýðý T cetveli ile
“Mühendis olacaðým” diye tutturur ama
hiçbir baltaya sap olamaz.
Aðabeyi Seyit’in gözleri
kaynaktan rahatsýzlanýr,
hastalanýp yataða düþer,
kalkýnca mayfa olup
kardeþleriyle birlikte açacaðý
þirketin hayallerini kurar. Gönül
derdinin dermanýný bekleyen ablasý
Nuðber cam önlerinde sabahlar.
Kardeþi Mahmut okula verilir kaçar,
terziye verilir kaçar, perdeciye verilir
kaçar, en sonunda Billy Kit olur. Ama eve
ekmek getiren de Mahmut olur. Anasý
kocasýnýn ve oðullarýnýn iþ bulmasý,
Dirmit’in peþini cinlerin býrakmasý,
Nuðber’in hayýrlý bir kýsmet
bulmasý için hep dua eder.

Dirmit bir gecede anlatýr
tulumbaya þehirdeki hayatlarýný.

SORGULATAN DDÝRMÝT
Ne tutkusu olduysa cinlere

yoran anasý, ona ders
vermek için babalarýyla
yarýþan aðabeyleri ne
inadýný kýrabilirler
Dirmit’in ne de
direngenliðini. Radyo
meraký radyoyu kýrdýrýr,
voleybol oynamak
istemesi topu kestirir,
arkadaþýyla görüþmesi,
dans etmesi yasaklanýr... Durur
mu, tabii ki durmaz! Yasaklara boyun
eðmez hiç. Hep yeni bir yol bulur
tutunacak. 

Köyden kente gelen bir ailenin her bir
bireyinin var olma hikayesidir aslýnda
sahnede izlediðimiz. Kitapta her bireyden
anlatýlan hikaye, oyunda Dirmit kýzýn

aðzýndan dökülür. Aileyi de
sorgulatýr Dirmit,

toplumsal cinsiyet
rollerini de...

Aðýz
dolusu

kahkahalar atarken birden
hüzünlenmemizi de saðlar. 

YÜREÐÝNÝZ DDÜÞMESÝN DDÝYE
Her aile bireyini en karakteristik

özellikleriyle izleyiciye anlatan Dirmit’e
hayat veren Nezaket Erden,  romanýn en
güzel yanlarýndan biri olan Alacüvek
köyünün yerel aðzýnýn izlerini de çok
güzel taþýyor oyuna. Sahnede çizgili
pijamasý, Küpeli ve ýþýk ile harikalar
yaratýyor. Ýzleyiciyi oyunun içine çekiyor,

tüm
dayatmalara

karþý

Dirmit’le
birlikte

mücadele
veriyorsunuz adeta.

Dirmit’in “düþmesin diye”
tuttuðu yüreðini birlikte

tutuyor gibi sanki... 
Gerçeküstü ögeler barýndýran romaný

tiyatro sahnesine aktaran Nezaket Erden
ve Hakan Emre Ünal büyük bir alkýþý hak
ediyor. Latife Tekin’in bu aslýnda “çok
kalabalýk” romanýný sahneye uyarlamak
elbette kolay olmamýþtýr. Ama ortaya
çýkan performans buna deðdiðini gözler
önüne seriyor. Tek perdelik, 90 dakikalýk
oyun boyunca Dirmit, gözünü kýrpmasýna
izin vermiyor izleyicinin.

Nezaket Erden’in Kadir Has
Üniversitesi Film ve Drama Yüksek Lisans
bitirme tezi de olan Sevgili Arsýz Ölüm-
Dirmit, ruhumuzda da hafýzalarýmýzda da
muhteþem bir lezzet býrakýyor. Oyundan
çýkarken, herkes bu oyuna gelsin, herkes
bu oyunu izlesin ve herkes alkýþlasýn
istiyor insan. Latife
Tekin’in romanýný
okuyanlar hele
hiç kaçýrmasýn
diyoruz. 

Sevgili Arsýz
Ölüm-Dirmit
oyunu, romanýn 
okuyucuyu çektiði gibi
çekiyor izleyiciyi içine.
Kahkahasý da hüznü de

bol. Herkes
izlesin, herkes

alkýþlasýn
istiyor

insan...

GERÇEKLERÝN ARASINDAN HAYKIRAN CÝNLÝ DÝRMÝT’ÝN HÝKAYESÝ

Durur muyum, durmadým!

Müslime KARABATAK

K
adýn haklarý mücadelesi ve-
rirken, sadece kadýn kimliði-
mizle mi yoksa sýnýfýmýzla
mý hareket etmeliyiz sorusu
hâlâ soruluyorsa... Ýdeolojisi,

dünya görüþü ne olursa olsun yönetici po-
zisyonlara kadýnlar gelsin diye avunulu-
yorsa “Önce bir erkek egemen sistemi yý-
kalým, sonra gerekiyorsa kapitalizme de
bakarýz” fikirleri yayýlýyorsa, orada bir
Thatcher hatýrlatmasý yapýlmalý. 80’lerden
bu yana emekçi sýnýflarýn, özellikle de ka-
dýnlarýn burnundan getiren insanlýk dýþý
neoliberal politikalarýn pervasýz uygulayý-
cýsý, anasý Margaret Thatcher...

1979’da Ýngiltere’nin ilk kadýn baþbakaný
olduðunda, doðal olarak cinsiyetiyle deðil
sýnýfýyla hareket edip ‘sosyal devlet’ anlayý-
þýný yýkmak için elinden her geleni yapmýþ-
tý. Ülkenin kamuya ait kurumlarýný özelleþ-
tirdi, kurum ve derneklere ait bütçeleri kýs-
tý. En çok kadýnlarý kýskaca alan sosyal yar-
dým ve kamu hizmetleri kesintileri ile iþçi
sýnýfýnýn ve özellikle emekçi kadýnlarýn azýlý
düþmaný oldu. Thatcher ölse de bugüne
kadar onun açtýðý yolda çok paralar girdi
patronlarýn cebine. Onun politikalarý ardýn-
dan gelen hükümetlerce sürdürüldü, bu
görev bugün de Ýngiltere’nin ikinci kadýn
baþbakaný Theresa May’de.

Thatcher ile emekçi kadýnlarýn saflarýný
ayýran tonlarca örnek var iþçi sýnýfý tarihin-
de; fakat þimdilik 1984-85 Maden Grevle-
ri’ne bakmakla yetinebiliriz.

Kâr edilmediði gerekçesiyle maden
ocaklarýný kapatmak, geri kalanýný özelleþ-
tirmek ve iþçilerin örgütlü gücünü kýrmak
niyetinde olan Thatcher hükümeti, maden-
cilerin buna karþý greve çýkacaðýný öngöre-
rek öncesinde kömür stoku yapmýþtý. Ulu-
sal Kömür Ýþletmesi, madenlerin birçoðu-
nun kapatýlacaðýný ve binlerce iþçinin iþten
çýkarýlacaðýný duyurdu. Bu, 5 Mart 1984’te

grevin patlak vermesine sebep oldu.
Thatcher, iþçilerin grevini bölmek için

her þeyi yapýyordu. Polisler grevcilere ve on-
larýn yaþadýklarý köylere saldýrdý, yaralanan-
lar hatta ölenler oldu. Mahkemeler grev
gözcülüðünün yasaklandýðýný ilan ediyordu.
Medya, her zamanki gibi kara propaganda
yürütüyordu. Bununla birlikte, grev tam
olarak sahiplenilmemiþti. Bazý bölgelerdeki
madenciler çalýþmaya devam etmeyi savu-
nuyordu. Bu bölünme iþçilerin aleyhine iþ-
liyordu. 3 Mart 1985’te grev yenilgiye uðra-
dýðýnda, bu ayný zamanda Britanya sendikal
hareketi için de büyük darbe olmuþtu. Bin-
lerce madenci iþini kaybettiði için, en güçlü
sendikalardan Ulusal Madenci Sendikasý da
güç kaybetti.
KADINLAR OCAKLARIN 
KAPATILMASINA KARÞI 

Her ne kadar yenilgiyle sonuçlansa da,
bu grevin kadýnlar açýsýndan anlamý büyük.
Grev sýrasýnda madencilere ve ailelerine
destek olmak için, ‘Kadýnlar Maden Ocak-
larýnýn Kapatýlmasýna Karþý’ (WAPC) grup-
larý kurmuþlardý. Çoðu ev kadýný olan ka-
dýnlar, baþta sadece yemek hazýrlama, fon
toplama, grevcilere destek gibi faaliyetler
örgütlerken giderek politikleþtiler. Kamuo-
yunun desteðini alabilmek için eylemler,
toplu halde gazetelere yazma kampanyalarý
yapýyorlardý. Ýçlerinde þair, müzisyen kadýn-
lar da vardý; grevcilere moral vermek için
þarkýlar besteleniyordu. Grev sertleþtikçe,
mutfak önlüklerini
bir kenara atýp grev
hattýna katýlan ka-
dýnlar devletin þid-
detiyle yüzleþti. Polis,
kadýnlarý taciz ediyor,
hakaretler savuruyor-
du. Ama bunlar ka-
dýnlarý yýldýrmadý.

Hayatlarýnda top-
luluk önüne hiç çýk-
mamýþ kadýnlar, gre-

ve destek konuþmalarý yapýyordu. Yereller-
deki kadýn gruplarý binlerce kiþinin katýl-
dýðý yürüyüþler düzenliyordu. Kadýn
gruplarý giderek daha örgütlü hale gelme-
ye baþladý. Ulusal WAPC hareketi 1984
Aðustosu’nda kuruldu. Liderliðinin tama-
mý ve üyelerinin yüzde 75’inin madenci
yakýnlarýndan oluþmasý zorunlu olan ulu-
sal örgütün, amaçlarý grevi desteklemek,
kadýn örgütlerini güçlendirmek ve her
alanda böyle örgütlülükleri kurmak, ka-
dýnlarýn eðitimini savunmak ve Ulusal
Madenci Sendikasý’yla iliþki içinde olmak-
tý. Lezbiyen ve geylerin oluþturduðu bir
grup da madencilere destek veriyordu.
GREV BÝTTÝ AMA 
MÜCADELEYE DEVAM

Grev yenilgiyle sonuçlansa da, mücadele
içerisinde örgütlenerek politik bir bilinç ka-
zanan kadýnlar eve geri dönmedi. Kurduk-
larý greve destek gruplarý, baðýmsýz politik
kadýn gruplarý halini aldý. Hükümetin
1990’lardaki yeni saldýrýlarýna karþý bu ka-
dýnlar yine ayaktaydý. Daha önce evde
çocuk bakan birçok kadýn, aktif olarak poli-
tik yaþama katýldý.

Onlardan biri, 16 yaþýnda evlenip iki
çocuk sahibi olan Siân James. Daha önce
hayatýnýn tüm amacý ve mutluluk kaynaðý,
dantel perdelerinin temiz olmasý, çocukla-
rýnýn tertemiz giyinmesi, onlara elleriyle
kazak örmek gibi iþlerken 1984-85 Madenci

Grevi ile hayatý
deðiþti.

Madenci ai-
lelerine destek
veren James,
grevin son bul-
masýnýn ardýn-
dan üniversite-
de anadili Gal-
ce dilini okudu
ve eðitim ha-
yatý boyunca
öðrenci sendi-

kalarý ile kadýn gruplarý içinde aktif çalýþtý.
Mezun olduktan sonra, Galler Kadýn Yar-
dým’da çalýþtý. 2005’te Ýþçi Partisi’nden
kendi ilçesinin ilk kadýn milletvekili seçil-
di; ayný zamanda Galler bölgesinden seçi-
len 8 kadýndan biriydi. Parlamentodayken
Britanya Posta Servisi’nin özelleþtirilme-
sine karþý mücadele etti. O dönemki Ýþçi
Partisi içinde, Irak’a hava saldýrýsý yapýl-
masýna karþý çýkan 25 milletvekilinden bi-
ri de Siân James’ti.
BÝRÝNÝ BÝLE EKSÝK YAPMA
LÜKSÜMÜZ YOK!

Neoliberalizmin saldýrýlarý sadece eko-
nomik alanda sýnýrlý deðil. 

‘Kadýnlar Maden Ocaklarýnýn Kapatýl-
masýna Karþý’ (WAPC) gruplarý, neolibe-
ralizmin çok yönlü saldýrýlarýna karþý veri-
lebilecek iyi yanýtlardan biridir. Her ne
kadar grev kaybedilse de, kadýn örgütleri
sosyal ve ideolojik olarak hareketin ve po-
litikanýn içinde olmuþtur. Kapitalizmle
ekonomik, sosyal, politik ve ideolojik yani
her alanda mücadele edilmesi gerektiði
bilincini okuyabiliriz bu tarihten. Sis-
temin hakkýndan gelmek için birini bile
eksik yapma lüksümüz yok!

* Madencilerin bu greviyle ilgili birçok
þarký, film, oyun var. Ýþte onlardan iki film

önerisi: Pride (Onur) ve Billy Eliot

Kaynakça
1) https://en.wikipedia.org/wiki/Siân_Ja-

mes_(politician)#cite_note-5. Siân James (poli-
tician).

2) https://ozgurlukdunyasi.org/arsiv/296-sa-
yi-222/933-neoliberalizm-once-kadini-vuruyor.
Neoliberalizm önce kadýný vuruyor. 

3) https://libcom.org/history/women-against-
pit-closures-1984-5. Women against pit closures
- 1984-85.

4) http://sendika63.org/2013/04/biz-thatcheri-
iyi-bilmezdik-banu-servetoglu-103689/ Biz
Thatcher’ý iyi bilmezdik...

Mutfak önlüklerini bir kenara atýp saflara katýldýlar
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Eren SANCI
Ankara

T
ürkiye’nin dört bir yanýnda
bir araya gelen ve haklarýný
aramak için kitlesel miting-
ler düzenleyen erken yaþta
emekliliðe takýlan yüz bin-

lerce insanýn maðduriyeti hâlâ devam
ediyor. Cumhurbaþkaný ve hükümet
yetkililerinin tüm açýklamalarýna rað-
men birliklerini devam ettirme kararý
alan EYT’liler arasýnda pek çok kadýn
var. Bugün yaklaþýk 1 buçuk milyon ka-
dýn iþçi emeklilikte yaþa takýlma potan-
siyeli taþýyor. Biz de Mamak’ta emekli-
likte yaþa takýlan, primi dolmasýna rað-
men çalýþmaya devam eden ya da iþ bu-
lamayan kadýnlarla konuþtuk. 

24 sene kesintisiz çalýþtýktan sonra 6 ay
önce iþsiz kalan Esengül, emeklilikte yaþa
takýlmaktan kaynaklý yaþadýðý sýkýntýlarý
paylaþtý. 6 ay önce iþten ayrýlýnca maddi sý-
kýntýlarýnýn iyice arttýðýný anlatan Esengül,
“1 çocuðum var, onun okul masraflarý var,
oturduðum evi krediyle aldýðým için öde-
mesini yapmakta zorluk çekiyorum. Özel
sektörde çalýþýyordum ancak iþten ayrýl-
mak zorunda býrakýldým. Emekli olmak
için yaþý bekliyorum. Ýþsiz kalýp iþe girmek
istediðimde ‘Yaþlýsýn’ cevabýný almak mo-
ralimi bozuyor. 44 yaþýmdayým ve iþe gir-
me þansým çok az. Bir yandan da eþimin
esnaf olmasý ve ekonomik krizden kaynaklý
iþlerinin durgunluðu bize maddi ve mane-
vi yönden zarar veriyor”. 

10 Þubat’ta Ankara’da gerçekleþtirilen
EYT mitingine de katýlmýþ Esengül. Hü-
kümetin açýklamalarýný kýzgýnlýkla dinle-
diðini söyleyen Esengül þöyle devam edi-
yor: “O kadar çok EYT maðduru var ki,
hakkýmýzý almak için yapýlan eylemleri
destekliyorum. Primimiz dolduðu halde
bizleri maðdur ettiler. 11 sene sonra 2030
senesinde maaþ baðlanacak, þu anda sað-
lýk güvencem de yok. Meclistekiler gün-
demlerinde EYT olmadýðýný söyleyip du-
ruyorlar”.

‘SAÐLIÐIM KÖTÜ,
ÝÞTEN AYRILAMIYORUM’

24 yýldýr bir hastanede çalýþan Birgül
ise primi dolduðu halde yaþý beklediði
için iþi býrakamadýðýný ve çocuklarýyla
yeteri kadar ilgilenemediðini söylüyor bi-
ze. Hem maddi hem manevi olarak sý-
kýntýsýný paylaþan Birgül, “2 çocuðum
var. Biri üniversite diðeri ortaokulda
okuyor, onlarýn okul ihtiyaçlarýný ben
karþýlýyorum. Oturduðum evin kirasýný
ödüyorum, saðlýðým da iyi deðil, eðer

emekli olabilseydim saðlýðým için tedavi
olurdum” sözleriyle yaþadýklarýný paylaþ-
tý. EYT mitingine katýlamadýðýný ancak
eylemlerin seslerini duyurabilmek adýna
olumlu olduðunu belirten Birgül, hükü-
met yetkililerinin açýklamalarýný doðru
bulmadýðýný söyledi.

‘EMEKLÝ OLABÝLSEYDÝM
SEVDÝÐÝM ÝÞÝ YAPARDIM’

Son olarak hemþire olarak çalýþtýðýný
söyleyen Feray’la sohbet etme imkaný
bulduk. 25 yýldýr çalýþtýðýný ve üniversite-

ye giden oðlu olduðunu söyleyen Feray da
benzer sýkýntýlarýný þöyle anlattý: “Tek ba-
þýma yaþayan bir kadýn olarak sýkýntýlarým
çok büyük. Eðer emekli olabilseydim sev-
diðim bir iþ olan aþçýlýðý yapabilirdim. Bu
yüzden EYT yasasýnýn çýkmasýný istiyo-
rum, ancak mitinglere katýlmadým. Sonuç
alýnacaðýný düþünmüyorum çünkü o ka-
dar çok EYT maðduru var ki krizi bahane
edip ödeme yapmayacaklardýr. Ayný iþ ye-
rinde yýllarca çalýþmak psikolojik olarak
insaný yýpratýyor ve daha fazla verimli ola-
mýyorum.”

EMEKLÝLÝKTE YAÞA TAKILAN KADINLAR ANLATIYOR: 

Türkiye’de yaklaþýk 
bir buçuk milyon 
kadýn iþçi emeklilikte
yaþa takýlma potansiyeli
taþýyor. Esengül, Birgül
ve Feray emekliliðe hak
kazandýðý halde 
yaþý beklemek zorunda
olan kadýnlardan. 

‘Ýþ bulamýyoruz, emekli olamýyoruz’

DSP-MHP-ANAP iktidarý 1999’da emeklilik
koþullarýný deðiþtirdi. Bu deðiþiklikten önce
primini ve sigortalýlýk süresini dolduranlar
emekli olabiliyordu. Yaþ þartý yoktu.

8 Eylül 1999 tarihinden önce iþçiler baký-
mýndan emeklilik koþullarý erkeklerde 25 yýl
sigortalýlýk ve 5 bin gün prim; kadýnlarda ise
20 yýl sigortalýlýk ve 5 bin gün primdi. Bu ko-
þullarý yerine getirenler, herhangi bir yaþta
emekli olabiliyordu.

Ancak DSP-MHP-ANAP iktidarý, bu kuralda
deðiþikliðe giderek yaþ þartý getirdi ve prim
gün sayýsýný da kademeli olarak artýrdý. 2006
yýlýnda ise AKP iktidarý, emeklilikte hem prim
hem yaþ þartýný daha da yükseltti.

Ýlk sigorta giriþi 8 Eylül 1999 tarihinden
önce sigortalý olan kadýn iþçiler, bu deðiþik-

likler olmasaydý 20 yýl sigortalýlýk ve
5 bin gün primle emekli olabilecek-
ti. Sigorta giriþinde 18 yaþ dikkate
alýndýðý için en az 38 yaþýný dol-
durmuþ olup 20 yýl ve 5 bin gün
þartýný yerine getirenler emekli
aylýðý alabilecekti. Ancak artýk
bu durumda olan kadýnlar
için emeklilik yaþý 40 ila 56
yaþ arasýnda, prim gün
sayýsý ise 5 bin ila 5.975
gün arasýnda deðiþiyor.
Sigorta giriþ tarihi ne
kadar geç ise emekli-
lik yaþý ve prim þartý
da o kadar yükseli-
yor.

Emeklilik için yaþ þartý getirilmesi nede-
niyle hem primini hem sigortalýlýk süresini
doldurmuþ olan çok sayýda yurttaþ henüz
emeklilik yaþý gelmediði için emekli olamý-
yor. SGK’nin 2016 yýlý istatistiklerine göre 38
yaþýný doldurmuþ, 56 yaþýný doldurmamýþ

1.422.426 kadýn iþçi var. Bu nedenle yak-
laþýk 1,5 milyon kadýn iþçi emeklilikte
yaþa takýlma potansiyelini taþýyor. Bu
kadýnlarýn önemli bir kýsmý primini ve

20 yýl sigortalýlýðýný doldurmuþ du-
rumda. Ancak henüz yaþlarý dolma-
dýðý için emekli olamýyorlar. Bu du-
rumda en az 500 bin ila 750 bin ara-
sýnda kadýn iþçi olduðu tahmin edili-
yor. Erkeklerde de dâhil edildiðinde
toplam sayý 2 milyonu geçiyor.

EMEKLÝLÝKTE YAÞA TAKILANLAR KÝMLER?

11içimizden biri

SÝBAÞ ÝÞÇÝSÝ ELÝF:

Tahsine SARAN
Aydýn

E
lif’i bir yýl önce Söke’nin Akça-
konak köyündeki Sibaþ fabrika-
sýnda sendikalaþma nedeniyle
baþlayan direniþte tanýdým. Yine
bir 1 Mayýs öncesi, Sibaþ iþçile-

rinin mücadelesini konuþmak ve 1 Mayýs
mesajlarýný almak için yine Sibaþ iþçisi
olan Dilan’ýn evinde buluþmuþtuk. Hep
güler yüzlüydü. Çocuklarýyla birlikte her
gün direniþ çadýrýndaki yerini alýrdý. 

Bu yýl Dilan’la birlikte ilk kez 8 Mart
eylemine de katýldý. “Ýlk defa topluluða ko-
nuþtum, elim ayaðým titredi” diye anlattý
heyecanýný. “Ama heyecanýma raðmen
döktürdüm” dedi, gülüþtük... 

Elif’le yine Dilan’ýn
evinde buluþtuk. Bu kez
de hayatýný “döktürdü.” O
anlattý ben de yazdým; iþte
Sibaþ direniþçisi Elif Ak-
çanerik’in yaþam öyküsü...
ÇOK ÝSTEDÝM AMA
OKUYAMADIM

Doðma büyüme buralý-
yým, Aydýn’ýn Söke ilçesi-
ne baðlý Akçakonak köy-
ündenim. Babama Yörük
Süleyman, anneme de
Kürt Fatma derler. Yani melezim. Dört
kardeþiz; üç kýz bir erkek. Babam çobandý;
ailemin durumu çok iyi deðildi ama ak-
þamlarý annemin hepimizi bir sofranýn ba-
þýna toplamasý yeterdi bize. Yokluk vardý
ama mutluyduk. Sokak lambasýnýn altýnda
yatsý ezanýna kadar oynar, sonra da anne-
min anlattýðý masallarla uyurduk. 

Ortaokuldan sonra liseye gidemedim.
Çok istedim ama olmadý, çalýþmaya baþla-
dým. Annemin arkasýndan iki metre þalvar
giyip çapaya, kekiðe, pamuða yevmiyeci
olarak gittim.
SÝBAÞ’A GÝRMEK ÝÇÝN 
HERKES CAN ATIYORDU

Sonra Sibaþ fabrikasý kuruldu köyümü-
ze, herkes can atýyor... Ben de belki on kez
form verdim. 17 yaþýndaydým beni çaðýr-
dýklarýnda, ama nasýl sevindim! Abim as-
kerdeydi, evime bakacaðýmýn sevinci oldu
bende. Çok sevindim, ama nasýl zor bir iþ,
yarýþ atý gibi yarýþtýrýyorlar insaný. Diðer
arkadaþlarýndan az yaparsan odaya çekip
genç yaþlý fark etmiyor, hakaret ediyorlar. 

Öyle böyle derken 18’imde görücüler
çalmaya baþladý babamýn kapýsýný. Ben ge-
len oldu mu nenemin yanýna kaçýyordum.
Nereye kaçacaksam!..

Bir gün Didim’den geldiler, belki ka-
derim iyi olur dedim ama iþte o gün baþ-

ladý kötü kaderim. Hiç tanýmýyorum ge-
lenleri, sadece bir kere gördüm. Ýsmini
sordum Kader dediler. Bir iki ay sonra
niþanlandýk. Niþanlýyken bir kere niþaný-
mýz bozuldu. Bir sürü insan araya girdi,
düzelir deyip özür dilediler. Keþke hiç
takmasaydým bir daha o yüzüðü parmaðý-
ma, ama oldu artýk. “Aman Yörük Sü-
lo’nun kýzý niþan bozmuþ demesinler...”
Þimdiki aklým olsa kim ne demiþ umur-
samazdým. Ama yaþým 19’du inandýk, ev-
lendik.

Eþim Kader, kaderi batsýn, bir ay iyiydi,
sonra çocuðum olacaðýný öðrendim. Kork-
tum, kendim daha çocuðum. Kader 1 ay
çalýþýyor 4 ay benimle evde oturuyor.
DÖNÜM NOKTASI

20 yaþýnda anne oldum. Bir görseniz
dünya tatlýsý bir bebek. Kucaðýma alýnca
unuttum sýkýntýlarý. Adam çalýþmýyor, aðzý
bozuk... Bir gece kýzým Irmak ateþlendi,
yalvardým hastaneye gidelim diye, “Hasta
etmeseydin” deyip yattý uyudu. Cahilim iþ-
te komþunun kapýsýný çal demi, rezil et
onu. Yapamadým iþte...

Arada ailemin yanýna getirirdi beni, ba-
zen bir hafta, bazen bir ay sonra almaya
gelirdi. Bir keresinde üç ay sonra geldi.

Adam gibi bir iþe girene kadar gitmeyece-
ðim dedim. Ben babamýn evindeyken eve
baþka kadýn getirmiþ. Adam keyfinde...

Kader’in ailesi ona bir tamirci atölyesi
açmýþ, sonra da beni almaya geldi, çok se-
vindim. Hiç nazlanmadan tamam dedim.
Ama anneme “Kýzýn giysileri kalsýn, gele-
ceðimiz yer yine burasý” dedim içime
doðmuþ gibi. 

Irmak’ýn bir kardeþi olsun istedim.
Þimdi siz “Bu ne cesaret; hem içkici, ho-
varda, sorumsuz bir adam, hem de çocuk
istiyorsun” diyeceksiniz. Ama öyle deðil,
ben Kader’den ayrýlacaðýmý bildiðim için
kýzým tek baþýna kalmasýn, bir kardeþi ol-
sun, bana bir þey olursa birbirlerine sahip
çýksýnlar dedim. Allah sesimi duydu, ha-
mile olduðumu öðrendim. Kader bunu
öðrenince eve gelmemeye baþladý. Telefo-
nunda sevgilisiyle mesajlarýný yakaladým.
Ýnkar etmedi; utanmadan onu sevdiðini
anlattý. Gururum yok oldu. Ben utandým
dinlemekten, o utanmadý anlatmaktan.

Kader iyice zývanadan çýkmýþtý, bende
zaten uyku yok. Bir gün sabah 6’da çýktý
geldi, zil zurna sarhoþ, sevgilisiyle kavga
etmiþ, benle tartýþmaya baþladý. Tuttu saç-
larýmdan, 5-6 cm doðrama tahtasýyla hiç
acýmadan vurmaya baþladý. Irmak uykudan

uyandý. Elleriyle kulaklarýný kapattý yav-
rum. Bir elimle karnýmý koruyorum tahta
karnýma gelmesin diye, bir elimle Irmak’ý.

Bana “Bir saate evi terk et” deyip gitti.
Komþularým bana kapý açmadý. Irmak’la
hastaneye gittim. Polisi aramaya utandým.
O gece o kadar dayaða raðmen þükürler
olsun bebeðe bir þey olmadý. Hastaneye
yatýrdýlar. Þikayetçi oldum. Aileme teslim
ettiler beni. Çýktýðým gibi de boþanma da-
vasý açtým. Benim için dönüm noktasýydý
artýk. Oðlum babaevinde dünyaya geldi. 
TEKRAR ÞÝBAÞ 
VE SENDÝKALAÞMA

Oðlum Süleyman daha 40 günlükken
anneme býrakýp Sibaþ’a gittim yevmiyeci
olarak. Yedi aylýk olduðunda da Sibaþ’a si-
gortalý olarak girdim. Ailem çok destek ol-
du. Her þeyin üstesinden geldim, þimdi
sýra Sibaþ’ta, onunla da baþ edeceðiz.

Sibaþ’a ikinci giriþimde de deðiþen
pek bir þey yoktu. Kötü çalýþma koþullarý,
uzun mesailer, düþük maaþ... Üç buçuk
yýl çalýþtým, arkadaþlar sendika gelsin de-
diler fabrikaya. Aklýma yattý, tamam de-
dim. 2018 Ocak’ta Tek Gýda-Ýþ Sendika-
sýnda örgütlendik. 2018 Þubat ayýnda yet-
ki belgemizi aldýk. Örgütlendiðimizi du-
yan Sibaþ, 8 arkadaþýmýzý iþten attý bize
gözdaðý vermek için. Ama pes etmedik,
arkadaþlarýmýza, davamýza sahip çýktýk.
Arkadaþlarýmýzdan zorla e-devlet þifreleri
istendi, vermeyince tazminatsýz iþten çý-
karttýlar. Bu da korkutmadý gözümüzü,
daha da kenetlendik. “Açlýktan ölmeyiz,
biz bu yoldan dönmeyiz” dedik. 14 Aralýk
2018’e kadar 80 arkadaþ iþten atýldý. Bu
arada fabrika önünde basýn açýklamasý
yaptýk. Çevik kuvvet, polis, jandarma...
hepsi geldi. Biz iþçiyiz, hakkýmýzý arýyo-
ruz. Ama 10 dakika konuþturup daðýttýlar,
OHAL var dediler.
SESÝMÝZÝ ÇOÐALTTIK

Arkadaþlarla ‘direnelim’ dedik. Sendi-
kaya üye olduðumuz için baþka fabrikalar
bizi iþe almýyor; sanki hýrsýzlýk yapmýþýz.
Biz devletin bize verdiði hakký kullandýk.
Sibaþ makineleþmeye geçtiði için iþçi çý-
karttýðýný söylüyor. Bütün usta elemanlarý
iþten çýkardý, yerine taþeron iþçi aldý.

21 Aralýk 2018’de Sibaþ karþýsýna çadý-
rýmýzý kurduk. Yaðmur, çamur, soðuk de-
meden direniyoruz. Direniþ çadýrýmýza
gelen ziyaretçiler çoðaldý, sesimizi çoðalt-
týk. Birlik, güven ve örgütlülük her þeyin
baþýymýþ. Ýþimize sendikamýzla geri dö-
nünceye kadar vazgeçmeyeceðiz. 

Ben çocuklarým ve bütün iþçi sýnýfýnýn
çocuklarý için mücadele veriyorum. Ýnan-
dýðým hiçbir þeyden vazgeçmedim. Her
þeyden korkan biriyken, cesaretim yerine
geldi bu direniþle.

Her þeyden korkardým, cesaret buldum



Onur BAKIR

T
ürk Sanayici ve Ýþ Ýnsanlarý Der-
neði (TÜSÝAD), Ana Çocuk
Eðitim Vakfý (AÇEV) ile Price
Waterhouse Coopers’ Þirketi
(PWC), 8 Mart öncesinde “Ýþ ve

Özel Yaþam Dengesi Yolunda Çocuk Bakým
ve Eðitim Kurumlarýnýn Yaygýnlaþtýrýlmasý”
baþlýklý bir rapor yayýmladý. 

Raporun amacý kâðýt üzerinde oldukça þýk
(!) duruyor:“Türkiye’de çocuk bakým ve eði-
tim hizmetlerinin yurt çapýnda yaygýnlaþtýrýl-
masý için bütüncül bir kamu politikasý uygu-
lanmasý gerektiðine dikkat çekmek ve bu
yönde öneriler sunmak...”

Çocuk bakým ve eðitim hizmetlerinin, en
genel ifadesiyle kreþ hizmetlerinin yaygýnlaþ-
týrýlmasý, kadýn istihdamýnýn artýrýlmasý baký-
mýndan büyük önem taþýdýðý gibi Türkiye’de
kadýnlarýn baþlýca taleplerinden birini oluþtu-
ruyor.  Ancak raporu incelediðimizde karþý-
mýza kadýnlarýn talepleri ve ihtiyaçlarýndan
çok TÜSÝAD’ýn ihtiyaçlarý ve talepleri çýkýyor.
Bu yüzden de rapor pergelin ucunu “kreþ
hizmetlerinin yaygýnlaþtýrýlmasý” gibi doðru
bir noktaya koysa da, pergeli AKP iktidarýna
ve sermayeye dokunmayacak bir biçimde açý-
yor. Raporda 17 yýldýr Türkiye’yi yöneten, ka-
dýn istihdamý ve kreþ hizmetleri konusunda

politikalarý belirleyen ve uy-

gulayan AKP iktidarýna yönelik en küçük bir
eleþtiri dahi yer almazken, kreþ hizmetlerinin
sermayeye herhangi bir maliyet artýþý getir-
meyecek, hatta maliyetleri düþürecek bir bi-
çimde yaygýnlaþtýrýlmasý öneriliyor. 

KADINLAR ÝÇÝN MÝ, PATRONLAR
ÝÇÝN MÝ ÝSTÝHDAM? 

Rapor, “Potansiyel büyümenin en önemli
bileþenlerinden olan istihdam oranýný artýr-
mak için, kadýnlarýn istihdamýný artýrmak
önem taþýmaktadýr” cümlesi ile baþlýyor. An-
cak kadýn istihdamý ve dolayýsýyla çalýþma
hakký, kadýnlar için temel bir insan ve yurt-
taþlýk hakký olarak deðil, ekonomik büyüme
ve kalkýnmanýn bir unsuru olarak ele alýnýyor.
Kadýnlarýn çalýþma yaþamý da dâhil yaþamýn
her alanýnda eþit olabilmesi baþlý baþýna bir
amaç deðil, “kapsayýcý ve sürdürülebilir bir
büyümenin” gerekliliði olarak sunuluyor. Hal
böyle olunca kadýnlar, kadýnlarýn haklarý ve
talepleri silikleþiyor; kadýnlar bir özne olmak-
tan çýkarýlarak potansiyel büyümenin tali bir
unsuruna indirgeniyor. 
‘ÝÞ VE AÝLE DENGESÝ’ 
DEDÝKLERÝ 
KADINLARIN SIRTINA YÜK 

Raporda “toplumsal cinsiyet eþitliði” vur-
gusuna defalarca rastlamak mümkün. Ancak
bu vurgunun sýnýrý, erkek egemen kapitalist
sistemle çiziliyor.

Raporun saca-
yaklarýndan biri
olan “iþ ve özel
yaþam denge-
si”, zaten özü
itibariyle ka-
dýnlarý evden,
erkekleri aile
kazancýndan
sorumlu gö-
ren, ücretli iþ-
te çalýþan ka-
dýnlarýn “iþ ve
ev arasýnda”

yaþadýðý gerilimi ka-
dýnlarý eve mahkûm eden

anlayýþla hesaplaþ-
madan “çöz-

meye” çalý-
þan bir an-
layýþýn

ürünü-
dür. Ör-
neðin;
kreþ hak-

kýný,

kadýnlarýn “iþ ve özel yaþam dengesi” ile iliþ-
kilendirmek, çocuk bakýmýný kadýnlara yük-
ler. Bu yaklaþýmýn zýmni kabulleri vardýr: 1)
Çocuk bakýmý özel yaþama içkin ve iliþkindir.
2) Çocuk bakýmýnýn birincil sorumlusu ka-
dýnlardýr. 3) Özel yaþamda çocuk bakýmýndan
sorumlu olan kadýnlarýn iþ yaþamýna da katýl-
malarý halinde, özel yaþam ve iþ yaþamý ara-
sýnda denge kurmasý gerekir. 4) Bu dengeyi
kurabilmeleri için kadýnlar desteklenmelidir. 

Oysa cinsiyet eþitliðini saðlamak için bu
anlayýþý reddetmek, çocuklarýn bakýmýný ve
eðitimini kamusal bir sorumluluk olarak tarif
etmek, hane içi görev daðýlýmýnda anneye ve
babaya eþit sorumluluklar yüklemek gerekir. 
AMAN TADIMIZ KAÇMASIN! 

Her ne kadar kreþ hizmetleri ile kadýn is-
tihdamý arasýndaki iliþkiye iliþkin kayda deðer
bilgi ve bulgular sunuyor, dünya örneklerin-
den hareketle kreþ hizmetlerinin yaygýnlaþtý-
rýlmasýnýn kadýn istihdamý üzerindeki etkisi-
ni gözler önüne seriyor olsa da elbette ki ra-
pora esaslý itiraz ve eleþtirilerimiz var.

Dünya örneklerinin incelenmesinde ileri
bir hat tutan rapor, Türkiye’deki durum söz
konusu olduðunda “Aman tadýmýz kaçmasýn”
çizgisine çekiliyor. Türkiye’de kadýn istihda-
mýnýn ve kreþ hizmetlerinin yetersizliði sayý-
sal bakýmdan ortaya konsa da bu durumun
arkasýndaki politika tercihleri es geçiliyor.
Yaklaþýk 6 sayfalýk bir kaynakçaya sahip 62 sa-
yfalýk raporda, iktidarýn perspektifi ve politik

tercihlerine iliþkin herhangi bir analiz yer
almýyor. Oysa eminiz ki, raporun yazarlarý
Türkiye’nin, kadýn-erkek eþitliðini “Güç-

lü ile zayýfý ayný yarýþa sokamazsýnýz. 100
metreyi bayan erkek ayný þekilde mi koþtura-
caðýz” diyerek tartýþan bir Cumhurbaþkaný
tarafýndan yönetildiðinin farkýndadýr. Erdo-
ðan’ýn “Kadýn ile erkeði eþit konuma getire-
mezsiniz. O fýtrata terstir” ve eski Saðlýk Ba-
kaný Müezzinoðlu’nun “Annelerin annelik
kariyerinin dýþýnda bir baþka kariyeri merke-
ze almamalarý gerekir” sözlerini de muhak-
kak duymuþlardýr. Türkiye’de kadýn istihda-
mý ve kreþ hizmetlerine iliþkin politikayý be-
lirleyen akýl, bu akýldýr. Bu perspektifin belir-
lediði politikalar ve sonuçlarýndan esasen
“fayda” saðlayan TÜSÝAD’ýn raporu, hükü-
met programlarý, strateji belgeleri ve eylem
planlarýnda yer alan politik hedefleri sýralar-
ken, bunlarýn sonuçlarýnýn ne olduðunu, hat-
ta bunlarýn yaþama geçirilip geçirilmediðini
bile tartýþmýyor. 
KREÞTEN 
SERMAYEYE TEÞVÝÐE…

Raporda onlarca öneri sunulmakla birlikte
bu öneriler, patronlara yeni bir maliyet unsu-
ru getirmeyecek hatta vergi indirimleri, is-
tisnalar, teþvikler ile patronlarýn maliyetlerini
düþürecek bir biçimde tasarlanýyor. Bunun
yaný sýra raporun temel önerilerinden biri
özel sektör tarafýndan açýlacak kreþlerin ka-
mu eliyle desteklenmesi. Dört sayfa boyunca
kreþ iþletmesi maliyet analizi sunulan rapor-
da, kadýn istihdamýný güçlendirmek adý altýn-
da, okul öncesi eðitim, kreþ ve çocuk bakým
hizmetlerinin özelleþtirilmesi ve piyasalaþtý-
rýlmasý savunuluyor. Kreþ açma ve iþletme
maliyetlerinin düþürülmesi için bir dizi is-

tisna, teþvik ve indirim talep ediliyor. Bir yer-
den sonra rapor, kreþ hakkýndan iyice uzakla-
þarak, TÜSÝAD’ýn sektörel talepler metnine
dönüþüyor. 

Raporda okul öncesi eðitim hizmetlerinin
Milli Eðitim Bakanlýðý, kreþlerin ise belediye-
ler aracýlýðýyla yaygýnlaþtýrýlmasýna yönelik
kýsmen kamu temelli bazý öneriler yer almak-
la birlikte; esas olarak bir tür kamu-özel or-
taklýðý modeli öne çýkarýlýyor. Böylece 8 Mart
ve kadýnlarýn talepleri daha büyük bir serma-
ye birikim alaný yaratýlmasýnýn aracý haline
getiriliyor. 
KREÞ TARTIÞMASI 
TÜSÝAD’A TERK EDÝLEMEZ! 

Onlarca kaynaða baþvururken, AÇEV’in
bazý metinleri dýþýnda, kadýn örgütlerinin ve
emek örgütlerinin metin ve taleplerine yer
vermeyen, örneðin 43 örgütün oluþturduðu
Kreþ Haktýr Platformu’ndan ve platformun
ortaya koyduðu veri ve metinlerden söz dahi
etmeyen rapor, bir gerçeði daha gözler önüne
seriyor aslýnda. Kreþ hakkýna iliþkin etkin, sü-
rekli ve birleþik bir mücadele hattý oluþturul-
madýðý takdirde patronlarýn örgütü TÜSÝAD,
kadýnlarýn taleplerini ve haklarýný kendi çýkar
stratejilerine dayanak haline getiriyor, üstelik
bunu da “eþitlikçi, ilerici” bir görüntüyle su-
nuyor. Daha önceki deneyimlerimizden de
biliyoruz ki TÜSÝAD’ýn “eþitlikçi ve kadýn
hakçý” görüntüyle süslenmiþ raporlarý geniþ
kadýn kesimlerinin en yakýcý sorunlarýnýn çö-
zümünü deðil, kendi çýkarlarýnýn ve hükü-
metten beklentilerinin bir manzumesini seri-
yor ortaya...

TÜSÝAD’ýn 8 Mart
öncesinde açýkladýðý
rapor ‘kreþ hakký’ný bir
kez daha gündeme
getirdi. Ama
‘patronlara hiçbir
maliyet getirmeyecek’
þekilde! Peki, maliyeti
kim, nasýl
karþýlayacak?
Kadýnlarýn payýna 
ne düþecek?

TÜSÝAD’IN VE KADINLARIN ‘KREÞ TALEBÝ’ UZLAÞABÝLÝR MÝ?
TÜSÝAD’IN ‘EÞÝTLÝKÇÝLÝÐÝ’ 
NEREYE KADAR?

Ýlgili yönetmeliðe göre iþyerlerinde kreþ açýlabilmesi için en az 150
kadýn iþçi çalýþmasý gerekiyor. Bu þarta göre Türkiye’deki iþyerlerinin
yalnýzca binde birinde kreþ açma yükümlülüðü söz konusu. Bizzat iktida-
rýn verdiði bilgiye göre kreþ açmakla yükümlü bu iþyerlerinin yarýsýndan
çoðu kreþ açmak yerine (denetim yapýldýðý takdirde) ceza ödemeyi ter-
cih ediyor. Raporda ne ülke gerçekleri ile uzaktan yakýndan ilgisi olan
“150 kadýn iþçi” þartý tartýþýlýyor ne de patronlarýn yarýsýndan çoðunun
yasal yükümlülüðünü yerine getirmediði gerçeði. Bazý bilgi ve gerçekle-
rin bile isteye sümen altý edildiði rapora göre, “Söz konusu yönetmelikte
yer alan þartlar uygulamada sorunlara yol açmaktadýr.” Raporun bu no-
ktadaki önerisi ise yönetmeliðin gözden geçirilmesi ve sadece kreþlerde
kullanýlabilecek “kreþ çeki / kuponu” hayata geçirilmesi! 

TÜSÝAD, çýkarlarýna zarar vermediði, ucu cüzdanýna dokunmadýðý sü-
rece “eþitlikçi”dir. Kreþ açma yükümlülüðü belirlenirken sadece kadýn-
larýn dikkate alýnmasýna en ufak bir itiraz getirmediði gibi, mevzuattaki
en cinsiyetçi hükümlerden birini destekliyor. Dünyadan birçok -ilgili ül-
kelerin gerçekleri ile uyumlu- ileri örneðin sunulduðu raporda, söz konu-
su Türkiye olunca “150 kadýn iþçi” gibi eþi emsali görülmemiþ bir koþul
tartýþma konusu dahi yapýlmýyor. 

BÝZE DÜÞEN… 
8 MMART’ýn hemen öncesinde hazýrlanan bu rapor; yerel seçimlerin hemen sonrasýnda çok

daha önemli bir hale geldi. Kadýnlarýn yerel yönetimlerden beklentilerinin baþýnda, çocuk bakým
hizmetlerinin belediyelerin kamusal hizmet sunma yükümlülükleriyle yerine getirilmesi geliyor-
du. Kadýnlarýn tüm taleplerinin “bütçe yok” masalýyla karþýlýk bulmasýnýn ise aslýnda ne kadar bü-
yük bir kandýrmaca olduðu da görüldü. Sadece bir örnek; Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi’nin kay-
naklarýndan Karaman’da çocuklarýn istismar edilmesiyle gündeme gelen Ensar Vakfý’na 28.7 mil-
yon lira para aktarýldýðý ortaya çýktý. Kaynaklarýn halkýn ihtiyaçlarýna deðil yandaþlarýn rantýna
peþkeþ çekildiði apaçýk ortadayken, þimdi bize düþen; özellikle krizin aðýr yükünün giderek daha
çok hissedildiði bu koþullarda belediyelerden ve devletten taleplerimizin karþýlanmasýný istemek.
Bunun için bir araya gelmek...

Ýþyerlerinde kreþ açýlabilmesi için “en az 150 kadýn iþçi çalýþmasý” gerektiðini söyleyen yönetme-
liðin deðiþtirilmesini istiyoruz. Ýþyerlerinde emzirme odasý ve çocuk bakým hizmeti verilmesi zorunlulu-
ðunun kadýn çalýþan sayýsý üzerinden deðil, toplam çalýþan sayýsý üzerinden uygulanmasýný, ebeveyn iz-
ninin kullanýlabilir hale gelmesini istiyoruz.

Her mahallede ve her iþyerinde kreþler olmasýný talep ediyoruz.
Kreþlerin kolay ulaþýlabilir, ücretsiz, nitelikli ve özellikle vardiyalý çalýþanlarýn çocuklarý için 24 sa-

at açýk olmasýný istiyoruz.
Yerel yönetimlerin kreþ açmasý için yasada gerekli deðiþikliklerin yapýlmasýný, bu yasalarýn kaðýt

üstünde kalmamasý için bir an önce harekete geçilmesini istiyoruz. Bu kadar ranta bulaþmýþ belediyele-
rin kreþ açmamanýn gerekçesi olarak ‘Finans kaynaklarýmýz yok’ demesinin hiçbir anlamý olmadýðýný bi-
liyoruz!

Ve var olan kreþlerin denetiminin yapýlmasý, çocuklar için uygun nitelikte olmayanlarýn hiçbir yol-
suzluða, kayýrmaya, göz yummaya izin verilmeden kapatýlmasýný istiyoruz!
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2) Çocuk bakýmýnýn birincil sorumlusu ka-
dýnlardýr. 3) Özel yaþamda çocuk bakýmýndan
sorumlu olan kadýnlarýn iþ yaþamýna da katýl-
malarý halinde, özel yaþam ve iþ yaþamý ara-
sýnda denge kurmasý gerekir. 4) Bu dengeyi
kurabilmeleri için kadýnlar desteklenmelidir. 

Oysa cinsiyet eþitliðini saðlamak için bu
anlayýþý reddetmek, çocuklarýn bakýmýný ve
eðitimini kamusal bir sorumluluk olarak tarif
etmek, hane içi görev daðýlýmýnda anneye ve
babaya eþit sorumluluklar yüklemek gerekir. 
AMAN TADIMIZ KAÇMASIN! 

Her ne kadar kreþ hizmetleri ile kadýn is-
tihdamý arasýndaki iliþkiye iliþkin kayda deðer
bilgi ve bulgular sunuyor, dünya örneklerin-
den hareketle kreþ hizmetlerinin yaygýnlaþtý-
rýlmasýnýn kadýn istihdamý üzerindeki etkisi-
ni gözler önüne seriyor olsa da elbette ki ra-
pora esaslý itiraz ve eleþtirilerimiz var.

Dünya örneklerinin incelenmesinde ileri
bir hat tutan rapor, Türkiye’deki durum söz
konusu olduðunda “Aman tadýmýz kaçmasýn”
çizgisine çekiliyor. Türkiye’de kadýn istihda-
mýnýn ve kreþ hizmetlerinin yetersizliði sayý-
sal bakýmdan ortaya konsa da bu durumun
arkasýndaki politika tercihleri es geçiliyor.
Yaklaþýk 6 sayfalýk bir kaynakçaya sahip 62 sa-
yfalýk raporda, iktidarýn perspektifi ve politik

tercihlerine iliþkin herhangi bir analiz yer
almýyor. Oysa eminiz ki, raporun yazarlarý
Türkiye’nin, kadýn-erkek eþitliðini “Güç-

lü ile zayýfý ayný yarýþa sokamazsýnýz. 100
metreyi bayan erkek ayný þekilde mi koþtura-
caðýz” diyerek tartýþan bir Cumhurbaþkaný
tarafýndan yönetildiðinin farkýndadýr. Erdo-
ðan’ýn “Kadýn ile erkeði eþit konuma getire-
mezsiniz. O fýtrata terstir” ve eski Saðlýk Ba-
kaný Müezzinoðlu’nun “Annelerin annelik
kariyerinin dýþýnda bir baþka kariyeri merke-
ze almamalarý gerekir” sözlerini de muhak-
kak duymuþlardýr. Türkiye’de kadýn istihda-
mý ve kreþ hizmetlerine iliþkin politikayý be-
lirleyen akýl, bu akýldýr. Bu perspektifin belir-
lediði politikalar ve sonuçlarýndan esasen
“fayda” saðlayan TÜSÝAD’ýn raporu, hükü-
met programlarý, strateji belgeleri ve eylem
planlarýnda yer alan politik hedefleri sýralar-
ken, bunlarýn sonuçlarýnýn ne olduðunu, hat-
ta bunlarýn yaþama geçirilip geçirilmediðini
bile tartýþmýyor. 
KREÞTEN 
SERMAYEYE TEÞVÝÐE…

Raporda onlarca öneri sunulmakla birlikte
bu öneriler, patronlara yeni bir maliyet unsu-
ru getirmeyecek hatta vergi indirimleri, is-
tisnalar, teþvikler ile patronlarýn maliyetlerini
düþürecek bir biçimde tasarlanýyor. Bunun
yaný sýra raporun temel önerilerinden biri
özel sektör tarafýndan açýlacak kreþlerin ka-
mu eliyle desteklenmesi. Dört sayfa boyunca
kreþ iþletmesi maliyet analizi sunulan rapor-
da, kadýn istihdamýný güçlendirmek adý altýn-
da, okul öncesi eðitim, kreþ ve çocuk bakým
hizmetlerinin özelleþtirilmesi ve piyasalaþtý-
rýlmasý savunuluyor. Kreþ açma ve iþletme
maliyetlerinin düþürülmesi için bir dizi is-

tisna, teþvik ve indirim talep ediliyor. Bir yer-
den sonra rapor, kreþ hakkýndan iyice uzakla-
þarak, TÜSÝAD’ýn sektörel talepler metnine
dönüþüyor. 

Raporda okul öncesi eðitim hizmetlerinin
Milli Eðitim Bakanlýðý, kreþlerin ise belediye-
ler aracýlýðýyla yaygýnlaþtýrýlmasýna yönelik
kýsmen kamu temelli bazý öneriler yer almak-
la birlikte; esas olarak bir tür kamu-özel or-
taklýðý modeli öne çýkarýlýyor. Böylece 8 Mart
ve kadýnlarýn talepleri daha büyük bir serma-
ye birikim alaný yaratýlmasýnýn aracý haline
getiriliyor. 
KREÞ TARTIÞMASI 
TÜSÝAD’A TERK EDÝLEMEZ! 

Onlarca kaynaða baþvururken, AÇEV’in
bazý metinleri dýþýnda, kadýn örgütlerinin ve
emek örgütlerinin metin ve taleplerine yer
vermeyen, örneðin 43 örgütün oluþturduðu
Kreþ Haktýr Platformu’ndan ve platformun
ortaya koyduðu veri ve metinlerden söz dahi
etmeyen rapor, bir gerçeði daha gözler önüne
seriyor aslýnda. Kreþ hakkýna iliþkin etkin, sü-
rekli ve birleþik bir mücadele hattý oluþturul-
madýðý takdirde patronlarýn örgütü TÜSÝAD,
kadýnlarýn taleplerini ve haklarýný kendi çýkar
stratejilerine dayanak haline getiriyor, üstelik
bunu da “eþitlikçi, ilerici” bir görüntüyle su-
nuyor. Daha önceki deneyimlerimizden de
biliyoruz ki TÜSÝAD’ýn “eþitlikçi ve kadýn
hakçý” görüntüyle süslenmiþ raporlarý geniþ
kadýn kesimlerinin en yakýcý sorunlarýnýn çö-
zümünü deðil, kendi çýkarlarýnýn ve hükü-
metten beklentilerinin bir manzumesini seri-
yor ortaya...

TÜSÝAD’ýn 8 Mart
öncesinde açýkladýðý
rapor ‘kreþ hakký’ný bir
kez daha gündeme
getirdi. Ama
‘patronlara hiçbir
maliyet getirmeyecek’
þekilde! Peki, maliyeti
kim, nasýl
karþýlayacak?
Kadýnlarýn payýna 
ne düþecek?

TÜSÝAD’IN VE KADINLARIN ‘KREÞ TALEBÝ’ UZLAÞABÝLÝR MÝ?
TÜSÝAD’IN ‘EÞÝTLÝKÇÝLÝÐÝ’ 
NEREYE KADAR?

Ýlgili yönetmeliðe göre iþyerlerinde kreþ açýlabilmesi için en az 150
kadýn iþçi çalýþmasý gerekiyor. Bu þarta göre Türkiye’deki iþyerlerinin
yalnýzca binde birinde kreþ açma yükümlülüðü söz konusu. Bizzat iktida-
rýn verdiði bilgiye göre kreþ açmakla yükümlü bu iþyerlerinin yarýsýndan
çoðu kreþ açmak yerine (denetim yapýldýðý takdirde) ceza ödemeyi ter-
cih ediyor. Raporda ne ülke gerçekleri ile uzaktan yakýndan ilgisi olan
“150 kadýn iþçi” þartý tartýþýlýyor ne de patronlarýn yarýsýndan çoðunun
yasal yükümlülüðünü yerine getirmediði gerçeði. Bazý bilgi ve gerçekle-
rin bile isteye sümen altý edildiði rapora göre, “Söz konusu yönetmelikte
yer alan þartlar uygulamada sorunlara yol açmaktadýr.” Raporun bu no-
ktadaki önerisi ise yönetmeliðin gözden geçirilmesi ve sadece kreþlerde
kullanýlabilecek “kreþ çeki / kuponu” hayata geçirilmesi! 

TÜSÝAD, çýkarlarýna zarar vermediði, ucu cüzdanýna dokunmadýðý sü-
rece “eþitlikçi”dir. Kreþ açma yükümlülüðü belirlenirken sadece kadýn-
larýn dikkate alýnmasýna en ufak bir itiraz getirmediði gibi, mevzuattaki
en cinsiyetçi hükümlerden birini destekliyor. Dünyadan birçok -ilgili ül-
kelerin gerçekleri ile uyumlu- ileri örneðin sunulduðu raporda, söz konu-
su Türkiye olunca “150 kadýn iþçi” gibi eþi emsali görülmemiþ bir koþul
tartýþma konusu dahi yapýlmýyor. 

BÝZE DÜÞEN… 
8 MMART’ýn hemen öncesinde hazýrlanan bu rapor; yerel seçimlerin hemen sonrasýnda çok

daha önemli bir hale geldi. Kadýnlarýn yerel yönetimlerden beklentilerinin baþýnda, çocuk bakým
hizmetlerinin belediyelerin kamusal hizmet sunma yükümlülükleriyle yerine getirilmesi geliyor-
du. Kadýnlarýn tüm taleplerinin “bütçe yok” masalýyla karþýlýk bulmasýnýn ise aslýnda ne kadar bü-
yük bir kandýrmaca olduðu da görüldü. Sadece bir örnek; Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi’nin kay-
naklarýndan Karaman’da çocuklarýn istismar edilmesiyle gündeme gelen Ensar Vakfý’na 28.7 mil-
yon lira para aktarýldýðý ortaya çýktý. Kaynaklarýn halkýn ihtiyaçlarýna deðil yandaþlarýn rantýna
peþkeþ çekildiði apaçýk ortadayken, þimdi bize düþen; özellikle krizin aðýr yükünün giderek daha
çok hissedildiði bu koþullarda belediyelerden ve devletten taleplerimizin karþýlanmasýný istemek.
Bunun için bir araya gelmek...

Ýþyerlerinde kreþ açýlabilmesi için “en az 150 kadýn iþçi çalýþmasý” gerektiðini söyleyen yönetme-
liðin deðiþtirilmesini istiyoruz. Ýþyerlerinde emzirme odasý ve çocuk bakým hizmeti verilmesi zorunlulu-
ðunun kadýn çalýþan sayýsý üzerinden deðil, toplam çalýþan sayýsý üzerinden uygulanmasýný, ebeveyn iz-
ninin kullanýlabilir hale gelmesini istiyoruz.

Her mahallede ve her iþyerinde kreþler olmasýný talep ediyoruz.
Kreþlerin kolay ulaþýlabilir, ücretsiz, nitelikli ve özellikle vardiyalý çalýþanlarýn çocuklarý için 24 sa-

at açýk olmasýný istiyoruz.
Yerel yönetimlerin kreþ açmasý için yasada gerekli deðiþikliklerin yapýlmasýný, bu yasalarýn kaðýt

üstünde kalmamasý için bir an önce harekete geçilmesini istiyoruz. Bu kadar ranta bulaþmýþ belediyele-
rin kreþ açmamanýn gerekçesi olarak ‘Finans kaynaklarýmýz yok’ demesinin hiçbir anlamý olmadýðýný bi-
liyoruz!

Ve var olan kreþlerin denetiminin yapýlmasý, çocuklar için uygun nitelikte olmayanlarýn hiçbir yol-
suzluða, kayýrmaya, göz yummaya izin verilmeden kapatýlmasýný istiyoruz!
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Eren SANCI
Ankara

T
ürkiye’nin dört bir yanýnda
bir araya gelen ve haklarýný
aramak için kitlesel miting-
ler düzenleyen erken yaþta
emekliliðe takýlan yüz bin-

lerce insanýn maðduriyeti hâlâ devam
ediyor. Cumhurbaþkaný ve hükümet
yetkililerinin tüm açýklamalarýna rað-
men birliklerini devam ettirme kararý
alan EYT’liler arasýnda pek çok kadýn
var. Bugün yaklaþýk 1 buçuk milyon ka-
dýn iþçi emeklilikte yaþa takýlma potan-
siyeli taþýyor. Biz de Mamak’ta emekli-
likte yaþa takýlan, primi dolmasýna rað-
men çalýþmaya devam eden ya da iþ bu-
lamayan kadýnlarla konuþtuk. 

24 sene kesintisiz çalýþtýktan sonra 6 ay
önce iþsiz kalan Esengül, emeklilikte yaþa
takýlmaktan kaynaklý yaþadýðý sýkýntýlarý
paylaþtý. 6 ay önce iþten ayrýlýnca maddi sý-
kýntýlarýnýn iyice arttýðýný anlatan Esengül,
“1 çocuðum var, onun okul masraflarý var,
oturduðum evi krediyle aldýðým için öde-
mesini yapmakta zorluk çekiyorum. Özel
sektörde çalýþýyordum ancak iþten ayrýl-
mak zorunda býrakýldým. Emekli olmak
için yaþý bekliyorum. Ýþsiz kalýp iþe girmek
istediðimde ‘Yaþlýsýn’ cevabýný almak mo-
ralimi bozuyor. 44 yaþýmdayým ve iþe gir-
me þansým çok az. Bir yandan da eþimin
esnaf olmasý ve ekonomik krizden kaynaklý
iþlerinin durgunluðu bize maddi ve mane-
vi yönden zarar veriyor”. 

10 Þubat’ta Ankara’da gerçekleþtirilen
EYT mitingine de katýlmýþ Esengül. Hü-
kümetin açýklamalarýný kýzgýnlýkla dinle-
diðini söyleyen Esengül þöyle devam edi-
yor: “O kadar çok EYT maðduru var ki,
hakkýmýzý almak için yapýlan eylemleri
destekliyorum. Primimiz dolduðu halde
bizleri maðdur ettiler. 11 sene sonra 2030
senesinde maaþ baðlanacak, þu anda sað-
lýk güvencem de yok. Meclistekiler gün-
demlerinde EYT olmadýðýný söyleyip du-
ruyorlar”.

‘SAÐLIÐIM KÖTÜ,
ÝÞTEN AYRILAMIYORUM’

24 yýldýr bir hastanede çalýþan Birgül
ise primi dolduðu halde yaþý beklediði
için iþi býrakamadýðýný ve çocuklarýyla
yeteri kadar ilgilenemediðini söylüyor bi-
ze. Hem maddi hem manevi olarak sý-
kýntýsýný paylaþan Birgül, “2 çocuðum
var. Biri üniversite diðeri ortaokulda
okuyor, onlarýn okul ihtiyaçlarýný ben
karþýlýyorum. Oturduðum evin kirasýný
ödüyorum, saðlýðým da iyi deðil, eðer

emekli olabilseydim saðlýðým için tedavi
olurdum” sözleriyle yaþadýklarýný paylaþ-
tý. EYT mitingine katýlamadýðýný ancak
eylemlerin seslerini duyurabilmek adýna
olumlu olduðunu belirten Birgül, hükü-
met yetkililerinin açýklamalarýný doðru
bulmadýðýný söyledi.

‘EMEKLÝ OLABÝLSEYDÝM
SEVDÝÐÝM ÝÞÝ YAPARDIM’

Son olarak hemþire olarak çalýþtýðýný
söyleyen Feray’la sohbet etme imkaný
bulduk. 25 yýldýr çalýþtýðýný ve üniversite-

ye giden oðlu olduðunu söyleyen Feray da
benzer sýkýntýlarýný þöyle anlattý: “Tek ba-
þýma yaþayan bir kadýn olarak sýkýntýlarým
çok büyük. Eðer emekli olabilseydim sev-
diðim bir iþ olan aþçýlýðý yapabilirdim. Bu
yüzden EYT yasasýnýn çýkmasýný istiyo-
rum, ancak mitinglere katýlmadým. Sonuç
alýnacaðýný düþünmüyorum çünkü o ka-
dar çok EYT maðduru var ki krizi bahane
edip ödeme yapmayacaklardýr. Ayný iþ ye-
rinde yýllarca çalýþmak psikolojik olarak
insaný yýpratýyor ve daha fazla verimli ola-
mýyorum.”

EMEKLÝLÝKTE YAÞA TAKILAN KADINLAR ANLATIYOR: 

Türkiye’de yaklaþýk 
bir buçuk milyon 
kadýn iþçi emeklilikte
yaþa takýlma potansiyeli
taþýyor. Esengül, Birgül
ve Feray emekliliðe hak
kazandýðý halde 
yaþý beklemek zorunda
olan kadýnlardan. 

‘Ýþ bulamýyoruz, emekli olamýyoruz’

DSP-MHP-ANAP iktidarý 1999’da emeklilik
koþullarýný deðiþtirdi. Bu deðiþiklikten önce
primini ve sigortalýlýk süresini dolduranlar
emekli olabiliyordu. Yaþ þartý yoktu.

8 Eylül 1999 tarihinden önce iþçiler baký-
mýndan emeklilik koþullarý erkeklerde 25 yýl
sigortalýlýk ve 5 bin gün prim; kadýnlarda ise
20 yýl sigortalýlýk ve 5 bin gün primdi. Bu ko-
þullarý yerine getirenler, herhangi bir yaþta
emekli olabiliyordu.

Ancak DSP-MHP-ANAP iktidarý, bu kuralda
deðiþikliðe giderek yaþ þartý getirdi ve prim
gün sayýsýný da kademeli olarak artýrdý. 2006
yýlýnda ise AKP iktidarý, emeklilikte hem prim
hem yaþ þartýný daha da yükseltti.

Ýlk sigorta giriþi 8 Eylül 1999 tarihinden
önce sigortalý olan kadýn iþçiler, bu deðiþik-

likler olmasaydý 20 yýl sigortalýlýk ve
5 bin gün primle emekli olabilecek-
ti. Sigorta giriþinde 18 yaþ dikkate
alýndýðý için en az 38 yaþýný dol-
durmuþ olup 20 yýl ve 5 bin gün
þartýný yerine getirenler emekli
aylýðý alabilecekti. Ancak artýk
bu durumda olan kadýnlar
için emeklilik yaþý 40 ila 56
yaþ arasýnda, prim gün
sayýsý ise 5 bin ila 5.975
gün arasýnda deðiþiyor.
Sigorta giriþ tarihi ne
kadar geç ise emekli-
lik yaþý ve prim þartý
da o kadar yükseli-
yor.

Emeklilik için yaþ þartý getirilmesi nede-
niyle hem primini hem sigortalýlýk süresini
doldurmuþ olan çok sayýda yurttaþ henüz
emeklilik yaþý gelmediði için emekli olamý-
yor. SGK’nin 2016 yýlý istatistiklerine göre 38
yaþýný doldurmuþ, 56 yaþýný doldurmamýþ

1.422.426 kadýn iþçi var. Bu nedenle yak-
laþýk 1,5 milyon kadýn iþçi emeklilikte
yaþa takýlma potansiyelini taþýyor. Bu
kadýnlarýn önemli bir kýsmý primini ve

20 yýl sigortalýlýðýný doldurmuþ du-
rumda. Ancak henüz yaþlarý dolma-
dýðý için emekli olamýyorlar. Bu du-
rumda en az 500 bin ila 750 bin ara-
sýnda kadýn iþçi olduðu tahmin edili-
yor. Erkeklerde de dâhil edildiðinde
toplam sayý 2 milyonu geçiyor.

EMEKLÝLÝKTE YAÞA TAKILANLAR KÝMLER?

11içimizden biri

SÝBAÞ ÝÞÇÝSÝ ELÝF:

Tahsine SARAN
Aydýn

E
lif’i bir yýl önce Söke’nin Akça-
konak köyündeki Sibaþ fabrika-
sýnda sendikalaþma nedeniyle
baþlayan direniþte tanýdým. Yine
bir 1 Mayýs öncesi, Sibaþ iþçile-

rinin mücadelesini konuþmak ve 1 Mayýs
mesajlarýný almak için yine Sibaþ iþçisi
olan Dilan’ýn evinde buluþmuþtuk. Hep
güler yüzlüydü. Çocuklarýyla birlikte her
gün direniþ çadýrýndaki yerini alýrdý. 

Bu yýl Dilan’la birlikte ilk kez 8 Mart
eylemine de katýldý. “Ýlk defa topluluða ko-
nuþtum, elim ayaðým titredi” diye anlattý
heyecanýný. “Ama heyecanýma raðmen
döktürdüm” dedi, gülüþtük... 

Elif’le yine Dilan’ýn
evinde buluþtuk. Bu kez
de hayatýný “döktürdü.” O
anlattý ben de yazdým; iþte
Sibaþ direniþçisi Elif Ak-
çanerik’in yaþam öyküsü...
ÇOK ÝSTEDÝM AMA
OKUYAMADIM

Doðma büyüme buralý-
yým, Aydýn’ýn Söke ilçesi-
ne baðlý Akçakonak köy-
ündenim. Babama Yörük
Süleyman, anneme de
Kürt Fatma derler. Yani melezim. Dört
kardeþiz; üç kýz bir erkek. Babam çobandý;
ailemin durumu çok iyi deðildi ama ak-
þamlarý annemin hepimizi bir sofranýn ba-
þýna toplamasý yeterdi bize. Yokluk vardý
ama mutluyduk. Sokak lambasýnýn altýnda
yatsý ezanýna kadar oynar, sonra da anne-
min anlattýðý masallarla uyurduk. 

Ortaokuldan sonra liseye gidemedim.
Çok istedim ama olmadý, çalýþmaya baþla-
dým. Annemin arkasýndan iki metre þalvar
giyip çapaya, kekiðe, pamuða yevmiyeci
olarak gittim.
SÝBAÞ’A GÝRMEK ÝÇÝN 
HERKES CAN ATIYORDU

Sonra Sibaþ fabrikasý kuruldu köyümü-
ze, herkes can atýyor... Ben de belki on kez
form verdim. 17 yaþýndaydým beni çaðýr-
dýklarýnda, ama nasýl sevindim! Abim as-
kerdeydi, evime bakacaðýmýn sevinci oldu
bende. Çok sevindim, ama nasýl zor bir iþ,
yarýþ atý gibi yarýþtýrýyorlar insaný. Diðer
arkadaþlarýndan az yaparsan odaya çekip
genç yaþlý fark etmiyor, hakaret ediyorlar. 

Öyle böyle derken 18’imde görücüler
çalmaya baþladý babamýn kapýsýný. Ben ge-
len oldu mu nenemin yanýna kaçýyordum.
Nereye kaçacaksam!..

Bir gün Didim’den geldiler, belki ka-
derim iyi olur dedim ama iþte o gün baþ-

ladý kötü kaderim. Hiç tanýmýyorum ge-
lenleri, sadece bir kere gördüm. Ýsmini
sordum Kader dediler. Bir iki ay sonra
niþanlandýk. Niþanlýyken bir kere niþaný-
mýz bozuldu. Bir sürü insan araya girdi,
düzelir deyip özür dilediler. Keþke hiç
takmasaydým bir daha o yüzüðü parmaðý-
ma, ama oldu artýk. “Aman Yörük Sü-
lo’nun kýzý niþan bozmuþ demesinler...”
Þimdiki aklým olsa kim ne demiþ umur-
samazdým. Ama yaþým 19’du inandýk, ev-
lendik.

Eþim Kader, kaderi batsýn, bir ay iyiydi,
sonra çocuðum olacaðýný öðrendim. Kork-
tum, kendim daha çocuðum. Kader 1 ay
çalýþýyor 4 ay benimle evde oturuyor.
DÖNÜM NOKTASI

20 yaþýnda anne oldum. Bir görseniz
dünya tatlýsý bir bebek. Kucaðýma alýnca
unuttum sýkýntýlarý. Adam çalýþmýyor, aðzý
bozuk... Bir gece kýzým Irmak ateþlendi,
yalvardým hastaneye gidelim diye, “Hasta
etmeseydin” deyip yattý uyudu. Cahilim iþ-
te komþunun kapýsýný çal demi, rezil et
onu. Yapamadým iþte...

Arada ailemin yanýna getirirdi beni, ba-
zen bir hafta, bazen bir ay sonra almaya
gelirdi. Bir keresinde üç ay sonra geldi.

Adam gibi bir iþe girene kadar gitmeyece-
ðim dedim. Ben babamýn evindeyken eve
baþka kadýn getirmiþ. Adam keyfinde...

Kader’in ailesi ona bir tamirci atölyesi
açmýþ, sonra da beni almaya geldi, çok se-
vindim. Hiç nazlanmadan tamam dedim.
Ama anneme “Kýzýn giysileri kalsýn, gele-
ceðimiz yer yine burasý” dedim içime
doðmuþ gibi. 

Irmak’ýn bir kardeþi olsun istedim.
Þimdi siz “Bu ne cesaret; hem içkici, ho-
varda, sorumsuz bir adam, hem de çocuk
istiyorsun” diyeceksiniz. Ama öyle deðil,
ben Kader’den ayrýlacaðýmý bildiðim için
kýzým tek baþýna kalmasýn, bir kardeþi ol-
sun, bana bir þey olursa birbirlerine sahip
çýksýnlar dedim. Allah sesimi duydu, ha-
mile olduðumu öðrendim. Kader bunu
öðrenince eve gelmemeye baþladý. Telefo-
nunda sevgilisiyle mesajlarýný yakaladým.
Ýnkar etmedi; utanmadan onu sevdiðini
anlattý. Gururum yok oldu. Ben utandým
dinlemekten, o utanmadý anlatmaktan.

Kader iyice zývanadan çýkmýþtý, bende
zaten uyku yok. Bir gün sabah 6’da çýktý
geldi, zil zurna sarhoþ, sevgilisiyle kavga
etmiþ, benle tartýþmaya baþladý. Tuttu saç-
larýmdan, 5-6 cm doðrama tahtasýyla hiç
acýmadan vurmaya baþladý. Irmak uykudan

uyandý. Elleriyle kulaklarýný kapattý yav-
rum. Bir elimle karnýmý koruyorum tahta
karnýma gelmesin diye, bir elimle Irmak’ý.

Bana “Bir saate evi terk et” deyip gitti.
Komþularým bana kapý açmadý. Irmak’la
hastaneye gittim. Polisi aramaya utandým.
O gece o kadar dayaða raðmen þükürler
olsun bebeðe bir þey olmadý. Hastaneye
yatýrdýlar. Þikayetçi oldum. Aileme teslim
ettiler beni. Çýktýðým gibi de boþanma da-
vasý açtým. Benim için dönüm noktasýydý
artýk. Oðlum babaevinde dünyaya geldi. 
TEKRAR ÞÝBAÞ 
VE SENDÝKALAÞMA

Oðlum Süleyman daha 40 günlükken
anneme býrakýp Sibaþ’a gittim yevmiyeci
olarak. Yedi aylýk olduðunda da Sibaþ’a si-
gortalý olarak girdim. Ailem çok destek ol-
du. Her þeyin üstesinden geldim, þimdi
sýra Sibaþ’ta, onunla da baþ edeceðiz.

Sibaþ’a ikinci giriþimde de deðiþen
pek bir þey yoktu. Kötü çalýþma koþullarý,
uzun mesailer, düþük maaþ... Üç buçuk
yýl çalýþtým, arkadaþlar sendika gelsin de-
diler fabrikaya. Aklýma yattý, tamam de-
dim. 2018 Ocak’ta Tek Gýda-Ýþ Sendika-
sýnda örgütlendik. 2018 Þubat ayýnda yet-
ki belgemizi aldýk. Örgütlendiðimizi du-
yan Sibaþ, 8 arkadaþýmýzý iþten attý bize
gözdaðý vermek için. Ama pes etmedik,
arkadaþlarýmýza, davamýza sahip çýktýk.
Arkadaþlarýmýzdan zorla e-devlet þifreleri
istendi, vermeyince tazminatsýz iþten çý-
karttýlar. Bu da korkutmadý gözümüzü,
daha da kenetlendik. “Açlýktan ölmeyiz,
biz bu yoldan dönmeyiz” dedik. 14 Aralýk
2018’e kadar 80 arkadaþ iþten atýldý. Bu
arada fabrika önünde basýn açýklamasý
yaptýk. Çevik kuvvet, polis, jandarma...
hepsi geldi. Biz iþçiyiz, hakkýmýzý arýyo-
ruz. Ama 10 dakika konuþturup daðýttýlar,
OHAL var dediler.
SESÝMÝZÝ ÇOÐALTTIK

Arkadaþlarla ‘direnelim’ dedik. Sendi-
kaya üye olduðumuz için baþka fabrikalar
bizi iþe almýyor; sanki hýrsýzlýk yapmýþýz.
Biz devletin bize verdiði hakký kullandýk.
Sibaþ makineleþmeye geçtiði için iþçi çý-
karttýðýný söylüyor. Bütün usta elemanlarý
iþten çýkardý, yerine taþeron iþçi aldý.

21 Aralýk 2018’de Sibaþ karþýsýna çadý-
rýmýzý kurduk. Yaðmur, çamur, soðuk de-
meden direniyoruz. Direniþ çadýrýmýza
gelen ziyaretçiler çoðaldý, sesimizi çoðalt-
týk. Birlik, güven ve örgütlülük her þeyin
baþýymýþ. Ýþimize sendikamýzla geri dö-
nünceye kadar vazgeçmeyeceðiz. 

Ben çocuklarým ve bütün iþçi sýnýfýnýn
çocuklarý için mücadele veriyorum. Ýnan-
dýðým hiçbir þeyden vazgeçmedim. Her
þeyden korkan biriyken, cesaretim yerine
geldi bu direniþle.

Her þeyden korkardým, cesaret buldum
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Elif Ekin SALTIK

B
ir masalcýnýn etrafýnda
toplanýrmýþ ya eskiden köylerde
ahali ya da evlerde yaþlýlar
çevrelerine toplayýp çocuklarý
büyülü masallar anlatýrmýþ.

Latife Tekin’in Sevgili Arsýz Ölüm
romanýný okuduðumda iþte ayný öyle
hissetmiþtim, masalýn içindeymiþim gibi...
Büyülü, cinli, perili ama gerçeði de içinde
barýndýran bir masal.

Latife Tekin’in, otobiyografisinden
yola çýkarak yazdýðý Sevgili Arsýz Ölüm,
romanýn kahramanlarýndan Dirmit’e hayat
veren Nezaket Erden’in izleyiciyi içine
çeken anlatýsý ile tiyatro sahnesinde
þimdi.

Aktaþ ailesinin köy ve kent yaþamý
kitapta iki bölümle anlatýlýrken, oyun
ailenin þehir yaþamý ile baþlar ve her þeyi
Dirmit kýz anlatýr bize. Doðduðu gün
lanetli ilan edilen, ailenin baþýna bin türlü
dert getireceði söylenen, köyde her türlü
müsibetten sorumlu tutulan, köylülerin
cinli diye kapýsýndan kovaladýðý Dirmit,
tüm bunlarla baþ edebilmek için kurduðu
hayal dünyasýnda, yaþadýðýmýz dünyanýn
gerçekleriyle yüzleþtirir bizi. 

Hiçbir yere sýðmayan, en yakýn
arkadaþý babasý Huvat’ýn þehirden
getirdiði tulumba olan Dirmit, ailenin de
köyün de okuyan tek kýzýdýr bir yandan.
Anasýnýn “Ýçinde kurt çýkar”
korkutmalarýna raðmen toprak yiyen,
toprak bulamazsa duvarlardan dökülen
sývalarý yiyen Dirmit, þehre gelince
‘Küpeli’ adýný taktýðý bitkinin topraðýný
yemeye baþlar. Þehirde hep köyünden bir
þeyler arar Dirmit, büyük bir özlem duyar
köyüne. Ah bir gidebilse...

MASALCI DDÝRMÝT
Oyun Dirmit’in yere yatmýþ halde, uyku

vermesi için Allah’a yalvardýðý sahne
baþlar. Dirmit bir türlü
uyuyamayýnca hayalleri devreye
girer. Küpeli’yle birlikte bir
geceliðine köye giderler.
Evlerinin bahçesinde en yakýn
arkadaþý, sýrdaþý tulumbayý
bulur ve konuþturur
masalcýlýðýný Dirmit kýz. 

Azrail’in hep peþinde
olduðu, batýl inançlý anasý
Atiye, Dirmit’in her tutkusunu
“cinlere düþmesine” yorar.
Babasý Huvat, þehre
geldikten sonra iþ
bulamayýnca
kafasýný “yeþil
kitap”tan

kaldýrmaz olur. Köyden gelince karýsý
Zekiye’yi beðenmeyen aðabey Halit,
kolunun altýna aldýðý T cetveli ile
“Mühendis olacaðým” diye tutturur ama
hiçbir baltaya sap olamaz.
Aðabeyi Seyit’in gözleri
kaynaktan rahatsýzlanýr,
hastalanýp yataða düþer,
kalkýnca mayfa olup
kardeþleriyle birlikte açacaðý
þirketin hayallerini kurar. Gönül
derdinin dermanýný bekleyen ablasý
Nuðber cam önlerinde sabahlar.
Kardeþi Mahmut okula verilir kaçar,
terziye verilir kaçar, perdeciye verilir
kaçar, en sonunda Billy Kit olur. Ama eve
ekmek getiren de Mahmut olur. Anasý
kocasýnýn ve oðullarýnýn iþ bulmasý,
Dirmit’in peþini cinlerin býrakmasý,
Nuðber’in hayýrlý bir kýsmet
bulmasý için hep dua eder.

Dirmit bir gecede anlatýr
tulumbaya þehirdeki hayatlarýný.

SORGULATAN DDÝRMÝT
Ne tutkusu olduysa cinlere

yoran anasý, ona ders
vermek için babalarýyla
yarýþan aðabeyleri ne
inadýný kýrabilirler
Dirmit’in ne de
direngenliðini. Radyo
meraký radyoyu kýrdýrýr,
voleybol oynamak
istemesi topu kestirir,
arkadaþýyla görüþmesi,
dans etmesi yasaklanýr... Durur
mu, tabii ki durmaz! Yasaklara boyun
eðmez hiç. Hep yeni bir yol bulur
tutunacak. 

Köyden kente gelen bir ailenin her bir
bireyinin var olma hikayesidir aslýnda
sahnede izlediðimiz. Kitapta her bireyden
anlatýlan hikaye, oyunda Dirmit kýzýn

aðzýndan dökülür. Aileyi de
sorgulatýr Dirmit,

toplumsal cinsiyet
rollerini de...

Aðýz
dolusu

kahkahalar atarken birden
hüzünlenmemizi de saðlar. 

YÜREÐÝNÝZ DDÜÞMESÝN DDÝYE
Her aile bireyini en karakteristik

özellikleriyle izleyiciye anlatan Dirmit’e
hayat veren Nezaket Erden,  romanýn en
güzel yanlarýndan biri olan Alacüvek
köyünün yerel aðzýnýn izlerini de çok
güzel taþýyor oyuna. Sahnede çizgili
pijamasý, Küpeli ve ýþýk ile harikalar
yaratýyor. Ýzleyiciyi oyunun içine çekiyor,

tüm
dayatmalara

karþý

Dirmit’le
birlikte

mücadele
veriyorsunuz adeta.

Dirmit’in “düþmesin diye”
tuttuðu yüreðini birlikte

tutuyor gibi sanki... 
Gerçeküstü ögeler barýndýran romaný

tiyatro sahnesine aktaran Nezaket Erden
ve Hakan Emre Ünal büyük bir alkýþý hak
ediyor. Latife Tekin’in bu aslýnda “çok
kalabalýk” romanýný sahneye uyarlamak
elbette kolay olmamýþtýr. Ama ortaya
çýkan performans buna deðdiðini gözler
önüne seriyor. Tek perdelik, 90 dakikalýk
oyun boyunca Dirmit, gözünü kýrpmasýna
izin vermiyor izleyicinin.

Nezaket Erden’in Kadir Has
Üniversitesi Film ve Drama Yüksek Lisans
bitirme tezi de olan Sevgili Arsýz Ölüm-
Dirmit, ruhumuzda da hafýzalarýmýzda da
muhteþem bir lezzet býrakýyor. Oyundan
çýkarken, herkes bu oyuna gelsin, herkes
bu oyunu izlesin ve herkes alkýþlasýn
istiyor insan. Latife
Tekin’in romanýný
okuyanlar hele
hiç kaçýrmasýn
diyoruz. 

Sevgili Arsýz
Ölüm-Dirmit
oyunu, romanýn 
okuyucuyu çektiði gibi
çekiyor izleyiciyi içine.
Kahkahasý da hüznü de

bol. Herkes
izlesin, herkes

alkýþlasýn
istiyor

insan...

GERÇEKLERÝN ARASINDAN HAYKIRAN CÝNLÝ DÝRMÝT’ÝN HÝKAYESÝ

Durur muyum, durmadým!

Müslime KARABATAK

K
adýn haklarý mücadelesi ve-
rirken, sadece kadýn kimliði-
mizle mi yoksa sýnýfýmýzla
mý hareket etmeliyiz sorusu
hâlâ soruluyorsa... Ýdeolojisi,

dünya görüþü ne olursa olsun yönetici po-
zisyonlara kadýnlar gelsin diye avunulu-
yorsa “Önce bir erkek egemen sistemi yý-
kalým, sonra gerekiyorsa kapitalizme de
bakarýz” fikirleri yayýlýyorsa, orada bir
Thatcher hatýrlatmasý yapýlmalý. 80’lerden
bu yana emekçi sýnýflarýn, özellikle de ka-
dýnlarýn burnundan getiren insanlýk dýþý
neoliberal politikalarýn pervasýz uygulayý-
cýsý, anasý Margaret Thatcher...

1979’da Ýngiltere’nin ilk kadýn baþbakaný
olduðunda, doðal olarak cinsiyetiyle deðil
sýnýfýyla hareket edip ‘sosyal devlet’ anlayý-
þýný yýkmak için elinden her geleni yapmýþ-
tý. Ülkenin kamuya ait kurumlarýný özelleþ-
tirdi, kurum ve derneklere ait bütçeleri kýs-
tý. En çok kadýnlarý kýskaca alan sosyal yar-
dým ve kamu hizmetleri kesintileri ile iþçi
sýnýfýnýn ve özellikle emekçi kadýnlarýn azýlý
düþmaný oldu. Thatcher ölse de bugüne
kadar onun açtýðý yolda çok paralar girdi
patronlarýn cebine. Onun politikalarý ardýn-
dan gelen hükümetlerce sürdürüldü, bu
görev bugün de Ýngiltere’nin ikinci kadýn
baþbakaný Theresa May’de.

Thatcher ile emekçi kadýnlarýn saflarýný
ayýran tonlarca örnek var iþçi sýnýfý tarihin-
de; fakat þimdilik 1984-85 Maden Grevle-
ri’ne bakmakla yetinebiliriz.

Kâr edilmediði gerekçesiyle maden
ocaklarýný kapatmak, geri kalanýný özelleþ-
tirmek ve iþçilerin örgütlü gücünü kýrmak
niyetinde olan Thatcher hükümeti, maden-
cilerin buna karþý greve çýkacaðýný öngöre-
rek öncesinde kömür stoku yapmýþtý. Ulu-
sal Kömür Ýþletmesi, madenlerin birçoðu-
nun kapatýlacaðýný ve binlerce iþçinin iþten
çýkarýlacaðýný duyurdu. Bu, 5 Mart 1984’te

grevin patlak vermesine sebep oldu.
Thatcher, iþçilerin grevini bölmek için

her þeyi yapýyordu. Polisler grevcilere ve on-
larýn yaþadýklarý köylere saldýrdý, yaralanan-
lar hatta ölenler oldu. Mahkemeler grev
gözcülüðünün yasaklandýðýný ilan ediyordu.
Medya, her zamanki gibi kara propaganda
yürütüyordu. Bununla birlikte, grev tam
olarak sahiplenilmemiþti. Bazý bölgelerdeki
madenciler çalýþmaya devam etmeyi savu-
nuyordu. Bu bölünme iþçilerin aleyhine iþ-
liyordu. 3 Mart 1985’te grev yenilgiye uðra-
dýðýnda, bu ayný zamanda Britanya sendikal
hareketi için de büyük darbe olmuþtu. Bin-
lerce madenci iþini kaybettiði için, en güçlü
sendikalardan Ulusal Madenci Sendikasý da
güç kaybetti.
KADINLAR OCAKLARIN 
KAPATILMASINA KARÞI 

Her ne kadar yenilgiyle sonuçlansa da,
bu grevin kadýnlar açýsýndan anlamý büyük.
Grev sýrasýnda madencilere ve ailelerine
destek olmak için, ‘Kadýnlar Maden Ocak-
larýnýn Kapatýlmasýna Karþý’ (WAPC) grup-
larý kurmuþlardý. Çoðu ev kadýný olan ka-
dýnlar, baþta sadece yemek hazýrlama, fon
toplama, grevcilere destek gibi faaliyetler
örgütlerken giderek politikleþtiler. Kamuo-
yunun desteðini alabilmek için eylemler,
toplu halde gazetelere yazma kampanyalarý
yapýyorlardý. Ýçlerinde þair, müzisyen kadýn-
lar da vardý; grevcilere moral vermek için
þarkýlar besteleniyordu. Grev sertleþtikçe,
mutfak önlüklerini
bir kenara atýp grev
hattýna katýlan ka-
dýnlar devletin þid-
detiyle yüzleþti. Polis,
kadýnlarý taciz ediyor,
hakaretler savuruyor-
du. Ama bunlar ka-
dýnlarý yýldýrmadý.

Hayatlarýnda top-
luluk önüne hiç çýk-
mamýþ kadýnlar, gre-

ve destek konuþmalarý yapýyordu. Yereller-
deki kadýn gruplarý binlerce kiþinin katýl-
dýðý yürüyüþler düzenliyordu. Kadýn
gruplarý giderek daha örgütlü hale gelme-
ye baþladý. Ulusal WAPC hareketi 1984
Aðustosu’nda kuruldu. Liderliðinin tama-
mý ve üyelerinin yüzde 75’inin madenci
yakýnlarýndan oluþmasý zorunlu olan ulu-
sal örgütün, amaçlarý grevi desteklemek,
kadýn örgütlerini güçlendirmek ve her
alanda böyle örgütlülükleri kurmak, ka-
dýnlarýn eðitimini savunmak ve Ulusal
Madenci Sendikasý’yla iliþki içinde olmak-
tý. Lezbiyen ve geylerin oluþturduðu bir
grup da madencilere destek veriyordu.
GREV BÝTTÝ AMA 
MÜCADELEYE DEVAM

Grev yenilgiyle sonuçlansa da, mücadele
içerisinde örgütlenerek politik bir bilinç ka-
zanan kadýnlar eve geri dönmedi. Kurduk-
larý greve destek gruplarý, baðýmsýz politik
kadýn gruplarý halini aldý. Hükümetin
1990’lardaki yeni saldýrýlarýna karþý bu ka-
dýnlar yine ayaktaydý. Daha önce evde
çocuk bakan birçok kadýn, aktif olarak poli-
tik yaþama katýldý.

Onlardan biri, 16 yaþýnda evlenip iki
çocuk sahibi olan Siân James. Daha önce
hayatýnýn tüm amacý ve mutluluk kaynaðý,
dantel perdelerinin temiz olmasý, çocukla-
rýnýn tertemiz giyinmesi, onlara elleriyle
kazak örmek gibi iþlerken 1984-85 Madenci

Grevi ile hayatý
deðiþti.

Madenci ai-
lelerine destek
veren James,
grevin son bul-
masýnýn ardýn-
dan üniversite-
de anadili Gal-
ce dilini okudu
ve eðitim ha-
yatý boyunca
öðrenci sendi-

kalarý ile kadýn gruplarý içinde aktif çalýþtý.
Mezun olduktan sonra, Galler Kadýn Yar-
dým’da çalýþtý. 2005’te Ýþçi Partisi’nden
kendi ilçesinin ilk kadýn milletvekili seçil-
di; ayný zamanda Galler bölgesinden seçi-
len 8 kadýndan biriydi. Parlamentodayken
Britanya Posta Servisi’nin özelleþtirilme-
sine karþý mücadele etti. O dönemki Ýþçi
Partisi içinde, Irak’a hava saldýrýsý yapýl-
masýna karþý çýkan 25 milletvekilinden bi-
ri de Siân James’ti.
BÝRÝNÝ BÝLE EKSÝK YAPMA
LÜKSÜMÜZ YOK!

Neoliberalizmin saldýrýlarý sadece eko-
nomik alanda sýnýrlý deðil. 

‘Kadýnlar Maden Ocaklarýnýn Kapatýl-
masýna Karþý’ (WAPC) gruplarý, neolibe-
ralizmin çok yönlü saldýrýlarýna karþý veri-
lebilecek iyi yanýtlardan biridir. Her ne
kadar grev kaybedilse de, kadýn örgütleri
sosyal ve ideolojik olarak hareketin ve po-
litikanýn içinde olmuþtur. Kapitalizmle
ekonomik, sosyal, politik ve ideolojik yani
her alanda mücadele edilmesi gerektiði
bilincini okuyabiliriz bu tarihten. Sis-
temin hakkýndan gelmek için birini bile
eksik yapma lüksümüz yok!

* Madencilerin bu greviyle ilgili birçok
þarký, film, oyun var. Ýþte onlardan iki film

önerisi: Pride (Onur) ve Billy Eliot

Kaynakça
1) https://en.wikipedia.org/wiki/Siân_Ja-

mes_(politician)#cite_note-5. Siân James (poli-
tician).

2) https://ozgurlukdunyasi.org/arsiv/296-sa-
yi-222/933-neoliberalizm-once-kadini-vuruyor.
Neoliberalizm önce kadýný vuruyor. 

3) https://libcom.org/history/women-against-
pit-closures-1984-5. Women against pit closures
- 1984-85.

4) http://sendika63.org/2013/04/biz-thatcheri-
iyi-bilmezdik-banu-servetoglu-103689/ Biz
Thatcher’ý iyi bilmezdik...

Mutfak önlüklerini bir kenara atýp saflara katýldýlar
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aþamak için aðýr bedellerin
ödendiði bir tarihin kara
deliði; bilinen, ancak gör-
mezden gelinen bir kat-
liam... Tarih boyunca soyký-

rýmýn tanýklarýnýn anlatýmýna, tüm ka-
nýtlara ve belgelere raðmen reddedilen
bir gerçek... Peki bu gerçeðin içinde
savaþýn ve etnik soykýrýmýn kurbaný
olan ‘Ermeni Soykýrýmý’nýn kadýnlarý
neler yaþadý? Sürgün, ölüm, fuhþa
zorlama, açlýk, þiddet, tecavüz...

Hayatta kalan Ermeni kadýn ve çocuk-
lar dünyanýn dört bir yanýna daðýldý, el-

bette çok büyük zorluk ve güçlüklerle...
104 yýl geçti 1915’ten bu yana. Ayrýmcýlýk
hâlâ devam ederken, bu gerçeði kabul
etmemek ve görmezden gelme hali tüm
nefretiyle koruyor yerini. O dönemin Er-
meni kadýnlarýný unutmamak ve tarihin
gerçeðini belgelemek için Ermeni haber
ve portre fotoðrafçýsý Nazik Armenak-
yan’ýn objektifinden Ermeni Soykýrýmý-
nýn izlerini fotoðraflarýyla gösterelim is-
tedik... Armenakyan’ýn “Hayatta kalan-
lar” adlý fotoðraf serisi 1915-18 yýllarýnda
Ermenilere düþen korkularýn görgü ta-
nýklarýný ve onlarýn anlatýmlarýný taþýyor.

ERMENÝ SOYKIRIMININ 104. YILI:

Gerçek hâlâ ortada ve
hâlâ görmezden geliniyor!

MARÝ VARDANYAN
1907’de Malatya’da doðan Mari Vardan-

yan: “Çok büyük bir evimiz vardý. Evdeki faz-
la odalarý kiralýyorduk. Sonra soykýrým baþ-
ladý. Büyükannem babamý hapse atmasýnlar
diye evi satýp parasýný Osmanlý’ya verdi.
Eðer bir Ermeni’yi evlerinde sakladýklarý or-
taya çýkarsa kendi evlerinde asýlacaklarýna
dair bir ferman varken biz bazý Türklerin
evinde saklandýk. Ýyi Türkler de vardý.”

VARSENÝK LAGÝSYAN
1908’de Halep Yoðunolluk Köyü’nde do-

ðan Varsenik Lagisyan. Fotoðraf
2008’den. “Ya öldürecektik ya da öldürü-
lecektik. Türkler köyümüze girdiðinde bu-
nu anladýk. Evlerimizi terk etmemiz gerek-
tiðini söylediler. Yaþlýlar, kendi aralarýnda
bir toplantý alýp Musa Daðý’na gitmemize
karar verdiler. Ýyi hatýrlýyorum, bir Fransýz
gemisi gelip bizi aldý ve Mýsýr’a götürdü.”

YELENA ABRAHAMYAN
1912’de Kars’ta doðmuþ. Fotoðraf tarihi 2008.

“Gözlerimle gördüm. Bir kadýn kucaðýnda bebeðiy-
le nehre atladý. Nehir kabarmýþtý, köprü yapýlabildi-
ðine göre çok geniþ deðildi ama derindi. Her türlü
þeyi taþýyordu cesetler, giysiler, beþik… Ve orada
köprünün üstünde oturmuþ bunlara tanýklýk ediyor-
dum. Garip olan, insanlarýn heykel gibi olmasýydý.
Kimse aðlamýyordu, etrafta hiç ses yoktu. Ýlk çýðlýk
10 yaþýndaki bir
erkek çocuðu-
nun annesin-
den geldi. On-
dan sonra, bil-
miyorum belki
ben saðýr ol-
muþtum, hiçbir
þey duyama-
dým. Hiç ses yo-
ktu, ne bir aðla-
ma ne bir çýðlýk.
Gördüðüm her-
kes kaçmak için
aþaðý doðru ko-
þuyordu.”

TÝGRANUHÝ
ASATRYAN

11991100 Kars Kaðýzman doðum-
lu. Fotoðraf 2010’da çekilmiþ.
“Kaðýzman’dan iki kez göç et-
mek zorunda býrakýldýk. Ýlkini
çok hatýrlamýyorum. Ama
1918’deki ikincisi dün gibi gözle-
rimin önünde. Cehennem gibi
bir gün, ölü çocuklar... Lenina-
kan’a varana kadar vahþete ta-
nýk olduk. Akrabalarýmýzý kay-
bettik -teyzem ve üç oðlu da
dahil. Amcama hapiste iþkence
edip öldürdüler. Her yerde fark-
lý þekillerde acý çeken Ermeniler
vardý. Ben zengin bir ailenin ço-
cuðuydum. Ama soykýrým esn-
asýnda bunun hiçbir önemi yo-
ktu. Kimseyi ayýrmadan her þe-
yi yaptýlar. Ýnfazlar, tecavüz...”

Vardýk, varýz,
var olacaðýz...

Ani KALK 
Þiþli / Ýstanbul

Küçükken babam bizi etrafýna top-
lar hikayeler anlatýrdý. Biz bu hikayele-
ri dinleyerek büyüdük. Çocukken bu
hikayeler bize masal gibi gelirdi. Büyü-
dük ve bu hikayelerin masaldan ibaret
olmadýðýný öðrendik. Yüzyýllardýr bu
topraklarda yaþamýþ olan Ermeni halký,
baský ve zulüm ile asimile edilmiþ,
zorla Müslümanlaþtýrýlmýþ. Bunca zul-
me raðmen hâlâ bu topraklarda yaþam-
larýmýzý idame ettiriyor olmamýz bu
topraklara ve bu ülkeye olan baðlýlýðý-
mýzýn, bu topraklardan kopmayacaðý-
mýzýn kanýtýdýr. Birçok arkadaþým ve
akrabam ülkeyi terk etmek, baþka ül-
kelere iltica etmek zorunda kaldýlar.
Gidenlerin ortak noktasý yaþadýðý top-
raklardan uzakta olmak. Özlem ve acý...

Anneannemin sözleri beni hep de-
rinden yaralamýþtýr. “Ne güzel kardeþ-
çe yaþýyorduk bu topraklarda. Birileri
geldi bizleri nar taneleri gibi savurdu.
Her birimiz bir yere daðýldýk.”

Týpký 19 Ocak’ta Hrant aðpariði
katledip bizlerin yüreklerini daðladýk-
larý gibi…

Biliyorum, hiçbir zaman Ermeni
soykýrýmý ile yüzleþmeyecek bu ülke ve
bizim içimizde kanayan, kapanmayan
bir yara olarak kalacak.

Ne kadar inkar edilse de bu toprak-
larda  Ermeni soykýrýmý yaþanmýþtýr.

Hrant ahparig ne güzel söylemiþ:
“Bizim bu topraklarda gözümüz var.
Çünkü kökümüz burada. Ama merak
etmeyin bu topraklarý alýp gitmek
için deðil, bu topraklarýn dibine gir-
mek için.”

Evet bizler bu topraklarda doð-
duk, büyüdük, okuduk, evlendik.
Çocuklarýmýz bu topraklarda doðdu,
onlarýn çocuklarý da... Týpký yüzyýllar
önce atalarýmýzýn bu topraklarda var
olduðu gibi.

Çünkü biz Ermeniler; Vardýk,varýz,
var olacaðýz...

Kaynak: Gazete Karýnca / New York Times / nazikarmenakyan.com

Adile DOÐAN
Esenyalý Kadýn Dayanýþma 

Derneði Baþkaný

8
Mart ve yerel seçim çalýþmalarý
için haftalardýr Esenyalý’da ka-
dýnlarla bir araya geliyoruz, ma-
halleyi kapý kapý dolaþýyoruz.
Bir yandan taleplerimizi, ülke-

nin durumunu, seçimleri konuþurken

bir yandan da kadýnlarýn yaþamlarýna
ortak oluyoruz. Bu buluþmalarda tanýk
olduðumuz hikayeler, kadýnlarýn duru-
mu seçimlerde ortaya çýkan tablo karþý-
sýnda o kadar çok þey anlatýyor ki... Ama
tabii nasýl okuduðunuza baðlý. 

Her çaldýðýmýz kapýda yoksulluðun
binbir yüzü, iþsizlik ve kriz çýktý karþý-
mýza. Ýþçi kadýnlarýn güvencesiz çalýþma
koþullarýný, her an iþsiz kalma korkusu-

nu, bu korku nedeniyle iþyerinde hiçbir
þeye hayýr diyemeyiþlerini dinledik.

Tanýk olduðumuz bu öykülerden bir
kýsmýný paylaþacaðým sizinle, sonra da
beraber deðerlendirelim karþý karþýya
olduðumuz durumu...
HER EVDE BAÞKA HÝKAYE

Bir akþam evini ziyaret ettiðimiz bir
iþçi ailesinde oldukça sýcak karþýlandýk.

Sohbet ilerledikçe iþçi kadýn bize hami-
leyken baþýna gelenleri anlatmaya baþla-
dý. Hamile olduðu dönemde iþsiz kal-
mýþ, ayný dönemde eþi de kriz bahane-
siyle iþten çýkarýlmýþ. Günlerce eve ek-
mek bile alamadýðýndan bunalýma gir-
miþ, bebeðinin daha fazla masrafa se-
bep olacaðýný düþündüðünden karnýný
yumruklayarak bebeðini düþürmeye ça-
lýþmýþ. Ev sahibi durumlarýný görünce
onlara birkaç ay yardýmcý olmuþ. Þimdi-
lerde eþi asgari ücretle çalýþýyor, du-
rumlarý yine çok iyi deðil ama iyi kötü
geçinebildiklerini söylüyor.

Bir baþka kadýn ise eþinden þiddet
gördüðü için küçük yaþtaki çocuðuyla
birlikte evi terk etmek zorunda kaldýðý-
ný anlattý. Çünkü; belediye baþta olmak
üzere gerekli kurumlara baþvurmasýna
hiçbir raðmen yardým alamamýþ. Þiddet
gördüðü evden ayrýldýðýnda da tek baþý-
na ayakta durabilmek için çok çaba gös-
termesi gerekmiþ, yine destek bulama-
dýðý için. Metal fabrikasýnda çalýþtýðýn-
dan gündüzleri çocuðuna bakabilmek
için gece vardiyasýnda çalýþmak zorunda
olduðunu anlattý.

Bir diðer hikaye ise engelli çocuðuyla
yaþam mücadelesi vermek zorunda ka-
lan bir kadýnýn yaþadýklarý... Eþinden
yýllarca þiddet gördükten sonra kurtul-
mak ve izini kaybettirmek için metro-
pole gelmiþ. Çocuðu küçük olduðu ve
býrakabileceði bir yer olmadýðý için ça-
lýþma imkaný olmamýþ. Yardým almak
için baþvurduðu belediye ve kurumlar-
dan, dýþ görünüþü ‘düzgün’ olduðu için
eli boþ dönmüþ. 
MESELE BEKA DEÐÝL
GERÇEK SORUNLAR

Seçim dönemi boyunca her çýktýklarý
kürsüde tehdit savuranlar, ýrkçý milli-
yetçi söylemlerle halký kutuplaþtýrmaya
çalýþanlar bir yana sandýk gösterdi ki;
memleketin asýl meselesi “beka” deðil;
açlýk, yoksulluk, iþsizlik, kadýna yönelik
þiddet, çocuk istismarý... Vatandaþýn da
kadýnlarýn da gerçek dertleri bunlar, se-
çim alanlarýnda hiç gündem olmayanlar
da yine bunlar.

Biz bu çalýþmayý yürütürken sadece
dertleri dinlemekle kalmadýk, sorunla-
rýn çözümlerine yönelik önerilerle de
karþýlaþtýk. Herkesin çözüm için ayrý
ayrý fikri var, ancak talepler etrafýnda
birlik olma fikri zayýf. Ama yan yana ge-
lemedikçe, çözüm için birleþmedikçe
sorunlarýmýz çoðalmaya devam edecek.

Önümüz 1 Mayýs, sandýktan çýkan
sonucu daha ileriye götürmek, sorunla-
rýmýzýn çözümü için daha güçlü adým-
lar atmak için yapabileceðimiz çok fazla
þey var. Mahallelerdeki, fabrikalardaki
kýz kardeþlerimizle daha fazla yan yana
gelmeli, örgütlü mücadeleyi güçlendir-
meliyiz.

Biraz da bizi bu krize
mahkum edenlerin içi yansýn!

Sandýðý aþan taleplerimizle 1 Mayýs’a

Eda TÜREOÐLU
Avcýlar / Ýstanbul

Y
erel seçimleri geride býraktýk fakat
seçimlerden önce de konuþulan
ekonomik kriz hâlâ tüm ülkenin ve
tabii ki kadýnlarýn gündeminde.
Hükümet yetkilileri her ne kadar

‘Krizi ardýmýzda býraktýk’ dese de pazara,
markete her çýktýðýmýzda krizi cebimizde
hissetmeye devam ediyoruz. 

Küçükçekmece’de gýda üzerine ithalat
yapan bir firmada çalýþýyorum. Ýþyerimde
son zamanlardaki gündem ekonomik kriz.
Geçmiþ seçimlerde AKP’ye oy vermiþ, hatta
teþkilatlarýnda görev almýþ kadýn
arkadaþlarla vaatler ve gerçekler üzerine
konuþma fýrsatýmýz oldu. Öðle yemeðini
yedikten sonra aldýk çaylarý, oturduk
sandalyelerimize. Çaylarýmýzý yudumlarken
sokaktan geçen seçim arabalarýnýn
gürültüsü ile baþlayýverdi muhabbet.

Kadýnlardan birisi AKP’nin seçim çalýþmasý
yaparken evlere daðýttýklarý poþetlerden
bahsediyor: “Bir akþam kapýya gelmiþti
bunlar. Ellerinde de bir poþet. Üstelik daha
önce kýzýmla birlikte teþkilatta çalýþma
yürüttüðümüz gençlerdi gelenler. Poþeti
uzattýlar, baktým içinde bez torba ve çay
var. Önce söylemeyecektim içimdekileri ama
tutamadým kendimi, baþladým þikayetleri tek
tek söylemeye: Bize çay almaya yetecek,
insan gibi geçinecek maaþlarý versinler,
çayýmýzý kendimiz alýrýz, dedim. Oyum
bende, çaylarý onlarda kalsýn!” 

‘‘DDOOYYAACCAAÐÐIIMMIIZZ KKAADDAARRIINNII BBÝÝLLEE
AALLAAMMIIYYOORRUUZZ’’

Çalýþtýðýmýz yere çok yakýn bir alanda
tanzim satýþ noktasýna gitmiþ bir arkadaþ
baþýndan geçenleri þöyle anlattý: “Sabah saat
10’da gittim tanzime, zaten elma, domates ve
ýspanak dýþýnda bir þey yoktu. 1.5 saat
kuyrukta bekledim. Sýra geldi nihayet, gittim

ýspanak tezgahýnýn baþýna. Tanzimde görevli
kiþi bana bir tane ýspanak uzattý. Bir tane daha
isteyince de ‘Ancak birer tane verebiliyoruz’
cevabýný aldým. O kadar saat beklemiþim
zaten, bir de üstüne bu cevap gelince
‘Doyacaðýmýz kadarýný bile vermiyorsunuz, bu
mu yapacaðýnýz iþ?’ dedim ben de! Bir tane
ýspanaðý ne yapayým, býraktým geri.”

Yine ayný dertlerden müzdarip diðer
arkadaþ aldý sözü. Ekonomik kriz yok
diyenlerin aksine, asgari ücretle geçinmenin
bu dönemde nasýl olduðunu dinledik ondan da:
“Marketlere girip fiyatlara bakýp çýkýyoruz.
Allah’tan bakmak için para istemiyorlar! Yaz
sonu yaptýðým kýþlýk birkaç çeþit yiyeceðimiz
vardý, onlarý da tükettik, bitti. Asgari ücretle
çalýþýyorum, her gün makarna piþirmekten
býktým. Çocuðum geçen gün bana ‘Anne
makarnanýn her çeþidini yedik’ dedi.. Utandým,
içim yandý. Bunca yýldýr içi yanan bizdik, artýk
biraz da bizi bu krize mahkum edenlerin içi
yansýn!’

Poþeti uzattýlar,
baktým içinde
bez torba ve çay
var. ‘Bize insan
gibi geçinecek
maaþ versinler,
çayýmýzý
kendimiz alýrýz’
dedim. Oyum
bende, çaylarý
onlarda kalsýn!



8 17

Hasret KANAT
Ýstanbul

Ý
stanbul’un Eyüp Ýlçesi Akþemset-
tin Mahallesinde yirmi beþ yýldýr
adeta babadan oðula geçen muh-
tarlýk için bu seçimde ilk kez bir
de kadýn aday girdi yarýþa; Hülya

Zabun. Bir kadýn aday olarak çalýþma-
sýyla da mahallenin gündemine oturan
Hülya Zabun’la birlikte sürdürdüðümüz
seçim çalýþmalarý boyunca mahallede
kadýnlarýn yaþamlarýný, sorunlarýný, ta-
leplerini dinledik.

Birçok kadýn yaþamlarýnýn çok büyük
kýsmýný mahallede geçiriyor. Çalýþan, ça-
lýþmayan tüm kadýnlar yaþadýðý mahalle-
deki sorunlardan çok etkileniyor. 

Kapýlarý çaldýðýmýzda kadýnlara “Bir
kadýn muhtarýnýz olsa isteyeceðiniz ilk
þey ne olurdu” diye soruyorduk. Pek çok
yanýt geldi bu soruya, ama kadýnlar çok
nadir kendileriyle ilgili yanýtlar verdi.
Þimdiye kadar kendilerine sorulmadýðýn-
dan kadýnlarýn bu soru karþýsýnda kendi-
lerini deðerli hissettiði hemen anlaþýlýyor-
du. Yüz yüze geldiðimiz kadýnlarla “Ne-
den bir kadýn muhtar olmalý” diye tartýþ-
malar yaptýk. Çok çeþitli yanýtlar aldýk,
herkes kendince bir sebep söyledi.

Yaþamýn birçok alanýnda olduðu gibi
siyasette de görmezden gelinen, sesi du-
yulmayan kadýnlar, karþýlarýnda dinleyen,
dertlerini, taleplerini soran bir kadýn aday
gördüklerine mutluydu.

Kadýnlar sadece evdeki, yakýn çevrede-
ki erkek egemenliðe deðil, oy verdiði hal-
de kendi derdini dinlemeyen iktidar par-
tisine de, desteklediði siyasi partiye de
tepkiliydi. Seçim çalýþmamýz boyunca bu-
nun yansýmasýný sýkça gördük. 

Özellikle muhtarlýðýn yýllardýr babadan
oðula geçtiði mahallede kadýnlar artýk bu
gidiþata dur demek istediklerini anlattýlar.
Bu deðiþimle birlikte, kadýnlar belki ilk

kez mahallede söz sahibi olma, mahalle-
nin yönetimine katýlma fikrine sahip çýktý
ve bu fikri denemek istedi.

‘BENÝM OYUM SANA’
Bir gün sokakta karþýlaþtýðýmýz bir ka-

dýn bizi görünce yanýmýza geldi, “Annem
sizi destekleyecek” dedi. Evine gittik, an-
nesiyle sohbet etmeye. Annesi de “Kadýn
olduðun için benim oyum sana” dedi.

Kapýsýný çaldýðýmýz baþka bir evde bir
çift “Biz geçen seçim diðer adaya oy ver-
dik, þimdi neden size oy verelim” diye
sordu. Zabun, 60 bin nüfuslu mahallede
muhtarýn her kesime eþit davranmadýðý-
ný, örneðin sosyal yardýmlarý ihtiyaç sa-
hiplerine deðil, yandaþlarýna daðýttýðýný,
mahallenin ihtiyaçlarýný hiç göz önünde
bulundurmadýðýný anlatýnca hak veren
çift Zabun’a destek sözü verdi.

TEHDÝTLERÝN KARÞISINDA
DURAN KADIN ADAY

Bu desteklerin ötesinde seçim çalýþ-
malarýmýz boyunca kadýn muhtar adayý
Hülya Zabun’un karþýlaþtýðý sorunlar da
çok oldu. Bu seçimde aday olan eski
muhtarýn oðlunun baský ve tehditleri kar-
þýsýnda Hülya Zabun elbette geri adým at-
madý. Ama rakip muhtar adayýnýn sokak
ortasýnda Zabun’a baðýrýp tehditler savur-
masýna tanýk olduk. Bir kadýna yenilme-
mek için üzerinde baský kurmaya çalýþtý-

ðýný hissettiðimiz birçok oyunuyla karþý-
laþtýk rakip adayýn. Buna raðmen kahve-
lerde, yöre derneklerinde kadýn aday Za-
bun destek buldu. Babadan oðula geçen
muhtarlýða son vermek isteyen mahalleli
Zabun’a destek verdi.

KADINLARIN SABAH 9
AKÞAM 9 SEÇÝM MESAÝSÝ

Bu destekler sadece oy ile de sýnýrlý
kalmadý. Hülya Zabun’un seçim çalýþ-
masýna katýlanlar da yine çoðunlukla
kendisini destekleyen kadýnlar ve genç-
ler oldu. Onlarca kadýn sabahýn 9’undan
akþamýn 9’una kadar Zabun’la birlikte
sokaklarda, evlerdeydi. Kapý kapý bera-
berce dolaþarak kadýnlarý dinledik, plan-
larýmýzý anlattýk. Evlerde buluþtuðumuz
kadýnlarýn kimi iþsizlikten dert yanarken
kimi sokaklarýn güvensizliðini anlattý,
çocuklarý engelli olan anne devletten ye-
terli desteði alamadýðýný söylerken, çalý-
þan kadýnlar geç saatte eve dönüþlerin
zorluðunu anlattý... Sosyal yardýmlarýn
yetersizliði ve daðýtýmlarda yapýlan kayýr-
macýlýk hemen her evde çýktý karþýmýza.
Gelecek kaygýsý, þiddet, baský, ekonomik
kriz hemen her kadýnýn dikkat çektiði
ortak noktalar oldu. 

KADINLAR KAZANDI
Ýþte tüm bu dolu dolu seçim süreci-

nin sonunda 11 bin 157 bin oy aldýk.
Seçimler 572 farkla eski muhtar kazan-
dý. Bu oy oranýnýn hem mahallemiz,
hem de kadýnlar için önemli bir kaza-
ným olduðunu düþünüyoruz. Ýlk kez tek
baþýna aday olmuþ bir kadýnýn cesareti
ve ona bu cesareti veren, omuz omuza
deðiþtirmek isteyen kadýnlarýn kazaný-
mý. Kýsa bir sürede örülen bu dayanýþ-
ma ve güven duygusunun verdiði cesa-
retle “Birlikte neler yapabiliriz”, “Bir-
likte nasýl yönetebiliriz” sorusuna yanýt
bulmaya ve bunun için mücadele etme-
ye devam edeceðiz.

Yerel seçim bitti
taleplerimizin
takipçisiyiz 

Gülcan ÖZCAN
Maltepe / Ýstanbul 

Ülkenin yoðun gündemi, seçimler, iktidarýn
söylemleri, devlet politikalarý, diðer yandan ha-
yatýn getirdiði yükler, sorumluluklar kadýnlarýn
yaþam savaþýný daha da güç hale getiriyor. Ben
bir temizlik iþçisi ve ayný zamanda bir anneyim.
Seçimlerin ve yerellikten uzak yönetimin, ger-
çeklikten uzak söylemlerin arasýna sýkýþmýþ bin-
lerce iþçiden sadece biriyim.

Seçimler sona erdi, þimdi yapýlmasý gere-
ken birçok iþ var. Taleplerimizin ses bulmaya
ve bizi daha mutlu bireyler yapmasýna olanak
saðlayacak sadece bir muhtar, bir belediye
baþkaný ya da herhangi bir yönetim organý
deðil, yürüttüðümüz örgütlü mücadele ola-
caktýr. Bunun da sadece, 5 yýlda bir yapýlan ve
bu sorunlarýn hiç gündeme gelmediði, halkýn
sorunlarýnýn hiçe sayýldýðý seçimlerde oy kul-
lanmakla olmayacaðý açýk. 

Mahallelerde kurulacak komisyonlar aracýlý-
ðýyla halk söz sahibi olmalý, halký hiçe saymaya-
cak çözümler üretmek bu komisyonlarýn görevi
olmalý. Bütün halkýn söz sahibi olmasýný saðla-
yacak bu mekanizmalarla, etkin olduklarýný,
önemsendiklerini ve mahallelerinde sözlerinin
geçtiðini görmeleri bireylerin sorumluluk his-
setmesine neden olacaktýr. Bu insanlarýn aktif
olmalarýný saðlayacaðý gibi yaþamýn içinde var-
lýklarýndan mutlu olmalarýný saðlayacaktýr. Ayrý-
ca her ilçenin halk meclisi olmalý ve mahalle ko-
misyonlarýndan seçilecek kiþiler bu halk meclis-
lerinde etkin rol almalý. 

Ben de bir kadýn olarak, bir anne olarak
mahalleyle ilgili beklentilerimi aktarmak is-
tiyorum. 

Öncelikle her mahallede ücretsiz kreþ olma-
sý için çalýþmalar yapýlmasý gerekir. Anne-çocuk
saðlýðý ve hastalýklarý konusunda kadýnlara sü-
rekli eðitimler verilmeli ve çocuk yetiþtirmek
konusunda mahallelerde seminerler düzenlen-
meli. Yaþlýlar için her mahallede bakým merkez-
leri kurulmalý ve kadýnlarýn aðýr yaþam yükleri
hafifletilmeli. Kadýnlarýn þiddete, tacize ve teca-
vüze uðramadýklarý bir dünya yaratmak için ön-
ce mahallelerde buna bilinç yaratýlmalý, gerekli
koruyucu ve önleyici tedbirler alýnmalý. Kadýn
erkek eþitliði konusunda kadýn, erkek ve çocuk-
lara ayrý ayrý eðitimler verilmeli, eþitlik konu-
sunda bakýþ açýsýnýn deðiþtirilmesi için çalýþma-
lar yapýlmalý. Bu doðrultuda çalýþan kurumlar
desteklenmeli...

Elbette günümüzde yalan yanlýþ yapýlan se-
çimlerle, rant üzerinden varlýklarýna varlýk ka-
tan organlarla bu tarz bir örgütlenme mümkün
deðildir, ancak bizim böyle bir dünyayý kurma-
mýz mümkün. 

Bunu da birleþe birleþe, örgütlenerek kaza-
nacaðýz.

Umutla..

Deðiþim için kadýnlar yan yana

Tüm tehdit ve engellemelere
raðmen Akþemsettin
Mahallesinde kadýn muhtar
adayý Hülya Zabun 11 bin
157 oyu nasýl aldý, bundan
sonra ne olacak? Yanýtý
kadýnlar verdi...

Ýlahi Düzen’e meydan okuyan kadýnlar
Hilal TOK

K
uru, sulanmamýþ, taþlaþmýþ bir topraðýn
çatladýðýný ve topraðýn altýnda güneþi
görmek için bekleyen bir tohumun fi-
lizlendiðini, topraðý deðiþtirecek bir
umudun yeþerdiðini hissediyoruz. De-

ðiþtirebileceðimize dair inancýmýzýn ve umudumu-
zun yeniden filizlendiði günler bunlar... Öyle hemen
“Martýn sonu bahar” deðil elbette, ancak “Ne yapar-
sak yapalým deðiþmeyecek” karamsarlýðýna biraz
umut serpilmiþ olmadý mý?

Tarih de, dünya da, memleket de deðiþime olan
inancýmýzý kuvvetlendirecek örneklerle dolu. Özellik-
le kadýnlarýn mücadele tarihi ve inatla elde ettikleri
haklar bize “umut hep var” dedirtiyor.

Oy hakký mücadelesi gibi... Ýþte Die göttliche
Ordnung (Ýlahi Düzen) filmi de böyle bir tarihe ýþýk
tutuyor. Film bir yandan ’68 gibi tüm dünyayý etkile-
yen toplumsal hareketlerin kadýn haklarý da dahil
tüm demokratik haklarý nasýl geliþtirdiðini hatýrla-
týrken, bir yandan da bu gücün kendi ellerimizde ol-
duðunu gösteriyor.
NORA’NIN DEÐÝÞÝMÝ

Film Ýsviçre’nin uzak bir eyaletinde, kadýnlarýn
ancak 1990’da kazandýklarý oy hakký mücadelesine
odaklanýyor. Medeni Kanununu aldýðýmýz o ileri (!)
Avrupa memleketi Ýsviçre’de kadýnlara oy hakký an-
cak 1971 yýlýnda, kadýnlarýn kitlesel mücadeleleri so-
nucu verildi. Bunda 68’in yarattýðý atmosferin etkisi
de vardý. Bu deðiþimden yararlanamayan tek kenti ise
Appenzell’di.

68’in belgesel görüntüleriyle baþlayan film, izleyi-
ciyi dönemin atmosferine sürüklerken Appenzell’de-
ki bu gecikmeye iþaret ediyor. Kocasýnýn çalýþmasýna
izin vermediði, yaþamý çocuklarýna, kocasýna ve ka-
yýnpederine hizmetle geçen ama deyim yerindeyse
içinde bir cevher barýndýran Nora, hikayenin ana ka-
rakteri. Nora’nýn yaþadýðý eþitsizliðe ve tanýk olduðu
adaletsizliklere karþý kayýtsýz kalamayarak mücadele-
ye atýlma sürecini izliyoruz.

Kocalarýndan izinsiz çalýþamayan, toplumsal
baskýnýn yaþamlarýný her yanýyla sardýðý kadýnla-
rýn kendi sözlerini söylemeleri için bir umuda dö-
nüþüyor Nora. Ancak Nora ile birlikte mücadele
eden kadýnlarýn karþýsýna, kadýnlarýn her sesini
yükselttiðinde olduðu gibi birçok engel çýkýyor.
Toplumsal roller, kalýplaþmýþ gelenekler, kocanýn
sözünün, þiddetinin yaný sýra bir de baþýnda bir
kadýn yürütücü olan gelenekçi ‘Kadýn Haklarýný
Politikleþtirme Komitesi Karþýtý’ adlý bir hare-
ket... Çok yakýn bir zamanda kadýnlarýn oy hakkýy-
la ilgili olarak yapýlacak olan referandumda ‘ha-
yýr’ý örgütleyen bu kuruluþ, erkeklerin ‘evet’ de-
memesi için uðraþýyor. Erkeklere sesleniyor çün-
kü, kadýnlarýn oy hakkýna sahip olup olamayacaðý
da yine erkeklerin oyu ile belirleniyor. Ve bu mü-
cadeleye katýlan kadýnlarý evde, iþyerinde ya da
sokakta baskýlayacak olanlar da erkekler elbette...

Ama kentin kadýnlarý hem yasalarý, hem kocalarý-
ný, hem gelenekleri, hem de toplumu deðiþtirmek
için göze alýyor her þeyi. Ve özellikle Nora’nýn koca-
sýnda, çocuklarýnda, çevresinde yarattýðý deðiþim tüm
bunlarý deðiþtirmenin de mümkün olduðunu göste-
riyor. Aslýnda “Bir þey deðiþmeyecek nasýlsa” diyerek
baþladýðý yolda birçok þeyi deðiþtiriyor.

BU DÜZEN DEÐÝÞMELÝ!
Filmde mücadeleye katýlan kadýnlarýn kimlikleriy-

le birlikte, bedenlerini ve arzularýný da keþfettiðini iz-
liyoruz. “Kadýn haklarý insan haklarýdýr” diyerek çýk-
týklarý yolda bazý arkadaþlarýndan, çevrelerinden,
toplumda ‘takdir’ görmekten vazgeçmeleri gere-
kiyor; ama kiþiliklerini, özgüvenlerini, gelecek
umutlarýný kazanýyorlar. Sonuçta onlarý bu yola
çýkaran taleplerini, oy hakkýný elde ediyorlar.

2018 yýlýnda yayýmlanan ancak ülkemizde viz-
yona giremeyen Ýlahi Düzen, kadýnlara söz hakký
tanýnmayan, adeta bir mülk muamelesi gördük-
leri çok da uzak olmayan bir tarihi anlatýrken,
fonda Appenzell’in doða güzelliklerini de önü-

müze seriyor.
Kadýnlarýn haklarý için ýsrarla ve inatla bir ara-

da durmalarý ve mücadeleyi býrakmamalarý gerek-
tiði mesajýný eðip bükmeden doðrudan iletiyor
‘Ýlahi Düzen.’ Sadece geçmiþte deðil bugün hâlâ
bir çok haktan yoksun olan kadýnlarý, kiminde
“ilahi” vaazlarla, kiminde “fýtrat” diye dayatýlan ve
ebedi olduðuna ikna olunmalarý istenen düzeni
nasýl deðiþtireceklerini hatýrlamaya davet ediyor.

Ýlahi Düzen’i gerilimli ve zorlu bir seçim or-
tamýndan umudu besleyen bir havayla çýktýktan
sonra izlemek ise ayrý bir keyif verdi açýkçasý.
Þimdi deðiþtirebileceðimizi bilmenin bilinci,
inancý ve umuduyla mücadeleye daha çok sarýl-
ma vakti...

film

ÖRNEK DEMOKRASÝ MÝ?
SIK sýk “örnek bir demokrasi” olarak gösterilen Ýsviçre, 1971’de kadýnlarýn oy kullanma hakkýný tanýyan

son Avrupa ülkelerinden biri. Avrupa’da kadýnlarýn oy hakký en erken Finlandiya’da tanýndý; 1906 yýlýnda.
Birinci Dünya Savaþý’ndan sonraki yýllarda Norveç, Almanya, Avusturya ve Polonya’da da tanýndý. Fransa
ve Ýtalya’da ise kadýnlarýn oy hakký ancak Ýkinci Dünya Savaþý’ndan sonra yasalara geçti. Kadýnlarýn oy
hakkýnýn tanýndýðý ilk ülke ise 1893 yýlýnda Yeni Zelanda olmuþtu.

Orijinal adý: Die göttliche Ordnung
Yönetmen: Petra Biondina Volpe

Gösterim Tarihi: 23 Temmuz 2017
Süre: 1 saat 36 dakika
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Hazýrlayan: Berivan BALKAY

Güney Afrika: Ýþyerinde tacize karþý sendikalardan eylem

Ýngiltere: Saðlýk çalýþaný taþeron iþçiler
‘eþit zam’ mücadelesini kazandý

Ý
ngiltere Liverpool’da hastanede taþeron çalýþan ka-
dýnlarýn mücadelesi kazanýmla sonuçlandý. Liver-
pool Kadýn Hastanesi’ndeki UNISON sendikasý
üyesi kadýnlar, saðlýk hizmetinden sorumlu kamu
kuruluþu NHS’nin ayný iþi yapan kamu personeli-

ne verdiði zamla ayný oranda zam alabilmek için verdiði
mücadeleyi kazandý. 

Temizlikçiler, hizmetliler, yemekhane ve güvenlik
elemanlarýnýn tamamý özel bir taþeron þirkete çalýþýyor-
lardý. Þirket, kamuya baðlý personelin aldýðý oranda ücret
zammý vermeyi reddetmiþti. Taþeron çalýþanlarýn aldýðý
zam, geçen yýl da, ulusal çapta anlaþýlan zam oranýnýn
altýnda kalmýþtý. 

Verdikleri mücadele sonunda üç yýllýk bir anlaþma
imzalayan taþeron çalýþaný kadýnlar, artýk saat baþý 1
Sterlinden daha fazla, tam zamanlý çalýþýyorlarsa yýlda 2
bin Sterlin ücret alacak. Ayrýca meslektaþlarýyla ayný sos-

yal hizmet olanaklarýna sahip olacak, fazla mesai ve hafta
sonlarý için ayný ödemeleri alacak. Þubat, Mart ve Nisan
aylarýnýn ilk üç gününde greve giderek bu kazanýmý elde
eden iþçiler, ücretlerindeki artýþýn hem taþeron þirket
OCS hem de hastane yönetimi tarafýndan güvence altý-
na alýnmasý için mücadele etti. 

UNISON Kuzey Batý Bölge Organizatörü Maria
Moss, “Sonunda adil davranýldý. Tüm hastane çalýþanla-
rý NHS’nin bir parçasýdýr ve herbirinin yaptýðý iþlerin
önemi tanýnmalýdýr. Üyelerimizin adil muamele görmek
için eylem yapmak zorunda kalmasý talihsiz bir durum,
ancak hastanedeki meslektaþlarýndan ve halktan gelen
destek sayesinde pes etmediler. NHS’de çalýþan diðer
uzmanlarýn oturup Kadýn Hastanesinde neler olup bitti-
ðini not ettiklerini umuyoruz. Hastane çalýþanlarý ve
NHS üzerinden kâr elde eden özel taþeronlara da itiraz
edilecek” dedi. 

DÜNYADA KONFEKSÝYON SEKTÖRÜ GERÇEÐÝ: 

Þiddet, ayrýmcýlýk, hak gaspý
Hazýr giyim sektöründe yaþanan þiddet ve ayrýmcýlýk Ýnsan

Haklarý Ýzleme Örgütü’nün (HRW) raporuyla bir kez daha gözler
önüne serildi. Rapora göre, çoðunlukla kadýn iþçilerin çalýþtýðý
sökterde yaþanan sorunlar özetle þöyle: 

Hindistan, Pakistan gibi ucuz iþgücünün yoðun olduðu ül-
kelerde cinsel tacize iliþkin özel yasalar olsa dahi, 59 ülkede iþ-
yerinde yaþanan cinsel tacize iliþkin özel yasal bir çözüm bulun-
muyor. Özel yasalarýn bulundu-
ðu ülkelerde dahi yasalar doðru
þekilde uygulanmýyor

Ýþçi kadýnlar iþten çýkarýl-
ma korkusu nedeniyle þikayet-
ten geri duruyor. Günlük ya da
kýsa süreli çalýþan iþçilerin iþten
çýkarýlma veya sözleþmelerinin
yenilenmeme riski çok büyük.
Ýþçileri istifaya zorlamak, istifa
edene kadar çeþitli þekillerde
taciz etmek, fazla mesai yaptýr-
mak, maaþlarýný azaltmak gibi
sorunlarýn ortaya çýktýðý araþ-
týrmada özellikle kadýn iþçilerin
-çoðunlukla da göçmen olanla-
rýn- yani göçmenlerse- çeþitli hakaret ve küfürlere maruz kaldý-
ðý ifade ediliyor. 

Kadýn iþçiler regl dönemlerinde dinlenmek istediklerinde
üstleri (müdür, amir, denetçi) tarafýndan utandýrýlýyor ve cinsel
yaþamlarýna iliþkin rahatsýz edici sorulara maruz kalýyorlar.

Raporda dikkat çeken bir diðer taciz þekli ise fazla mesai
yapmayý reddeden kadýnlarýn çoðunluðu erkek olan birimlerde
çalýþtýrýlmasý ve tacize daha ‘müsait’ bölümlere gönderilmekle
tehdit edilmeleri. 

Araþtýrma, hükümetlerin tacize iliþkin düzenlemeler yap-
madýðýný ve tacizin yalnýzca sosyal denetimlere býrakýldýðýný be-
lirtiyor. Ancak bu denetimlerin bir dizi nedenden dolayý cinsiyet
temelli þiddeti kapsamadýðýna da dikkat çekiliyor.

Güney Afrika Üniversitesi Okul Öncesi Eðitim
Merkezi’nde (UCECE) çalýþan Gugu Ncube, cinsel
tacize uðradýðý merkezden haksýz yere iþten çýkarýldý.
Bunun üzerine 29 Mart günü Pretoria’daki üniversi-
tenin ana kampüsünde protesto eylemi gerçekleþtiril-
di. IndustriALL bileþeni sendikalar, INWC-SA (Gü-
ney Afrika Ulusal Kadýn Konseyi), Kimyasal Enerji
Kaðýt Baský Ahþap ve Müttefik Ýþçileri Sendikasý,
Ulusal Maden Ýþçileri Sendikasý, Güney Afrika Metal
Ýþçileri Sendikasý (NUMSA), Güney Afrika Giyim ve
Tekstil Ýþçileri Sendikasý ve Güney Amerika Birliði
gibi kitle örgütlerinin destek verdiði eyleme Johan-
nesburg, Pretoria ve Rustenburg'tan da yüzlerce ka-
dýn geldi. Güney Afrika Üniversitesi (UNISA) ve

UCECE yetkilileri, Ncube’nin dilekçesini aldý ve ko-
nuyla ilgili soruþturmalarý yeniden açacaklarýný ve 2
Nisan’da INWC-SA ile görüþeceklerini söyledi.
NUMSA’nýn Ýkinci Baþkan Yardýmcýsý Ruth Ntlokose
tarafýndan okunan ve imzalanan dilekçede Ncube’un
cinsel taciz ya da tecavüzden bir þekilde kurtulan
tüm kadýnlar gibi, istismara karþý cesur adým atmala-
rýna raðmen sürekli itibarsýzlaþtýrma, önemsizleþtir-
me ve beklentilerin en aza indirilmesi gibi tutumlarla
karþýlaþtýðýný ifade etti. 

Güney Afrika hükümeti geçtiðimiz yýl cinsiyete da-
yalý þiddete ve kadýn cinayetlerine karþý ulusal bir zirve
toplamýþ ve yakýn zamanda kadýna yönelik þiddeti dur-
durmak için cinsel suçlar mahkemesi açmýþtý.

KARTOPU MÝSALÝ
Yoksuldu kadýnlar, yoksundu. Yerel

yönetimler onlara fersah fersah uzaktý.
Belediyeye bir þikayetini iletmek, o þi-
kayete çözüm bulmak onlardan öylesi-
ne uzaktý ki... Tam da bu nedenle halk
meclisleri ile birlikte yönetme tartýþ-
masý en çok emekçi kadýnlara deðdi.
Biz, halkla birlikte yönetme, halkýn
doðrudan katýlýmý, karar ve denetleme
mekanizmalarýnda söz sahibi olma,
geri çaðýrma hakký dedikçe hararetle
“Biz de böyle olsun istiyoruz” demele-
ri ondandý. Gittiðimiz her mahalle,
deðdiðimiz her kadýn hangi politik gö-
rüþten olursa olsun bu tartýþmaya ka-
yýtsýz kalmadý. Her mahalleye ücretsiz
kreþ açýlmalý talebi de kadýnlarýn en
çok üzerinde birleþtiði talepti. 

Talepler böylesine ortak olunca yan
yana geldiðimiz, bu tartýþmaya dahil et-
tiðimiz her kadýn, bizi yeni çevrelerle
yan yana getirdi. Ev toplantýsýndan çý-
kan kadýnlar, kendi evinin kapýlarýný bi-
ze açtý. Kartopu misali bu çalýþmayý ka-
dýnlar kendi elleriyle büyüttü. Bu sü-
reçte yüzlerce kadýn ile yan yana gele-
bilmemizin nedeni de esasen bu. 
1 MAYIS’TA BULUÞALIM

Þimdi seçim çalýþmasý süresince
yan yana geldiðimiz, sorunlarý ve çö-
zümünü birlikte tartýþtýðýmýz kadýn
arkadaþlarýmýzla ortaklýðýmýzý büyüt-
me zamaný. Bu süreçte biriktirdikle-
rimizi maddi bir güce dönüþtürme
zamaný. Krizin faturasýnýn emekçi
kadýnlara kesilmesine karþý, her alan-
da gerçek bir eþitliði elde edene ka-
dar mücadele etmemiz gerektiðinin
bilincindeyiz elbette. 

O nedenle her toplantýmýzýn ar-
dýndan dedik ki; 1 Nisan’da ayný ka-
rarlýlýk ve azimle mücadelemizi sür-
düreceðiz. Ýlk adýmýmýz da, Ýþçi Sýný-
fýnýn Uluslararasý Birlik, Mücadele ve
Dayanýþma Günü 1 Mayýs’ta yan yana
geldiðimiz kadýnlarla taleplerimizi
daha güçlü haykýrmak olacak. Bunu
yapacak güce, bunu yapacak kararlýlý-
ða sahibiz. Kadýnlarýn örgütlü gücüy-
le deðiþtireceðiz.

(*) KKocaeli BBüyükþehir BBelediyesi
Baðýmsýz BBaþkan AAdayý

‘Böyle gelmiþ ama böyle
gitmemeli’yi örgütleyelim

Serpil ARGIN*
Dersim

S
eçim çalýþmalarý bo-
yunca Ovacýk’ta
yüzlerce kadýnla yüz
yüze geldik. Çalýþ-
malarýn baþýndan

sonuna kadar söylemlerimiz
en çok kadýnlar arasýnda kar-
þýlýk buldu. Kadýnlarýn genel
anlamýyla birçok sorunla bo-
ðuþtuðu Ovacýk’ta en çok
karþýlaþtýðýmýz sorun ise iþ-
sizlikti. ÝÞKUR’un geçici iþlerinde ça-
lýþanlarýn aðýrlýkla kadýnlar olmasý dik-
kat çekici. 

Yerel yönetim anlayýþýmýzý paylaþtýðý-
mýz birçok kadýn, kaynaklarýn kadýnlara
aktarýmý konusunda hayata geçirmeyi
planladýðýmýz iþleri dinlediðinde heye-
canlanýyordu. Bugüne kadar kadýnýn ta-
leplerinin karþýlýk bulmadýðý yerel yöne-
timlerin, kimi diðerinden yaptýðý bir iki
iþle farklý olduðunu ispat etmeye çalýþsa
da, toplamda kadýna deðen bir þey yap-
madýðýný anlamak için Ovacýk’ta biraz
zaman geçirmek dahi yeterli.

Kadýnlarýn çok büyük bütçeler gerek-
tirmeyen kreþ talebi dahi karþýlanmamýþ.
Kreþ ve bakým evi gibi alanlar yaratarak
kadýnýn sýrtýna býrakýlan bakým hizmet-
leri yükünü biraz olsun azaltýlacaðý fikri
en çok karþýlýk bulan talepler oldu. 

Ýþsizliðin yoðun yaþandýðý Ovacýk’ta
yaratýlabilecek iþ olanaklarýna dair kadýn-
larla ortaklaþa belirlediðimiz fikirler de

çok ilgi gördü. Gençlerin eðitim, spor,
kültür ve meslek edindirme gibi faaliyet-
lerle desteklenmesi kadýnlarýn ilgi duy-
duðu bir diðer önemli nokta.

ÇÖZÜM ÝÇÝN
BULUÞMALIYIZ

Ovacýklý kadýnlarýn birçok sorunu var.
Yerel yönetimler bunun bir kýsmýný çöz-
meye ilk elden aday olsa da, esas sorun
kadýnlarýn taleplerini örgütlü bir güç
olarak dile getirmemesi. Kadýn örgütlü-
lüðünün nerdeyse olmadýðý bir yer Ova-
cýk. Örneðin her kadýnýn kreþ talebi var,
kadýnlar bunu tek tek gidip konuþuyor
belediye baþkaný ile ama talep karþýlan-
mýyor. Kaldýrýmda rahat yürüyememe
sorununa gösterilen tepki de ayný þekil-
de ilerliyor haliyle. Hâl böyle olunca bir-
çok sorun çözülmemiþ bir þekilde orta
yerde kalýyor.

Kadýnlarýn eve kapandýðý, kadýný mer-
kezine alan çözümler üretilmediði, kadý-
nýn ihtiyaçlarýný karþýlayacak bütçenin

dâhi oluþturulmadýðý yerel yö-
netimlerden kadýnlarýn býktýðý
bir gerçek. Bu yüzden bundan
sonrasý için kadýnlarýn en acil
taleplerini merkezine alan bir
anlayýþla kadýnlar için daha
yaþanýlabilir kent mücadelesi
vermek ve kadýnlarla daha çok
buluþmak gerekiyor. Taleple-
rimiz arkadaþlarýmýzla konuþ-
tuðumuz, “Þöyle olsa ne kadar
güzel olur” dediðimiz dertle-
rimiz olmamalý, sorunlarýmý-
zýn çözümü için kadýnlar ola-

rak birlikte hareket etmeliyiz.
Tüm bu sorunlar orta yerde dururken

karþýmýza çýkan en zorlayýcý nokta, kadýn-
larýn o þikâyet ettiði kente ve içerisinde
yaþamak zorunda kaldýðý olanaklara alýþ-
mýþ olma ve “Böyle gelmiþ böyle gider”
kolaycýlýðý oluyor. “Böyle gelmiþ ama böy-
le gitmemeli”yi kadýnlarla birlikte hayata
geçirecek olanaklar yaratmalýyýz. 

Seçimden seçime kadýnlarýn taleple-
rine kulak kabartmak bugünkü yerel yö-
netim anlayýþlarýnýn temel eksikliði ara-
sýndan yer alýrken bizim, sesimizi duy-
mayan saðýr kulaklarý patlatýrcasýna her
gün haykýrarak, “Kreþ istiyoruz, halkýn
olan kaynaklardan kadýnlarýn ihtiyaçlarý-
ný karþýlayacak bütçe yaratýlmasýný isti-
yoruz” demeden toplumsal yaþamýn par-
çasý haline gelmemiz her geçen gün
zorlaþýyor.

(*) OOvacýk BBelediyesi DDevrimci 
Güç BBirliði EEþ BBaþkan AAdayý

Taleplerimiz
arkadaþlarýmýzla
konuþtuðumuz,
“Þöyle olsa ne
kadar güzel olur”
dediðimiz
dertlerimiz
olmamalý, sorun-
larýmýzýn çözümü
için kadýnlar
olarak birlikte
hareket etmeliyiz.



6 19

Reyhan BAÞARAN*
Kocaeli

E
lli günlük bir seçim marato-
nunu geride býraktýk. Seçim
süreci boyunca yan yana gel-
diðimiz her emekçi bize çok
þey kattý. Birlikte öðrendiði-

miz bir süreç oldu dersek yanlýþ söyle-
memiþ oluruz. Deyim yerindeyse yapa-
rak öðrendik, öðrendikçe yaptýk. 

Üyesi olduðum Emek Partisi, YSK
eliyle engellenerek seçimlere sokulmayýn-
ca, biz de Kocaeli’de emekçileri seçenek-
siz býrakmamak için seçimlere baðýmsýz
adayla girme kararý aldýk.

Adaylýðým gündeme ilk geldiðinde bu
sorumluluðu yerine getirme konusunda
endiþelerim vardý. Bunda þüphesiz kadýn
olmamýn etkisi büyüktü. Üniversiteye ha-
zýrlanan bir kýzým ve liseye giden bir oð-
lum var. Ýki aya yakýn bir süre onlarla ilgi-
lenemeyecektim. Eþim ve çocuklarýmla
bu süreci enine boyuna deðerlendirdik.
Eþimin çocuklara “Anneniz bir sorumlu-
luk almak zorunda ve bu süreçte bizim
desteðimiz çok önemli. Belki annenizi
çok fazla göremeyeceðiz. Hepimiz üzeri-
mize düþeni yaparsak sorun kalmaz” de-
mesi beni cesaretlendirdi.

Destekleri kuþkusuz benim için çok
önemliydi ama ev içindeki her iþ birlikte
çözüldü mü derseniz buna evet diyeme-
yeceðim. Bu iki ay zarfýnda ne kadar geç
bir saatte eve gelmiþ olsam da sabah er-
kenden kalkýp akþam yemeðini hazýrla-
maya devam ettim. Tabi bulaþýklar da ta-
rafýmdan makineye diziliyordu. Manevi
olarak destekleri sonsuzdu! Fakat bütün
süreci yine ‘evin annesi’ olarak tamamla-

dým diyebilirim.  

CANLA BAÞLA SARILDILAR
Seçim kampanyamýz süresince gitme-

diðimiz ilçe býrakmadýk. Ýþçi duraklarý,
fabrika önleri, emekçi mahalleleri, pazar
yerleri, kahvehaneler... Maddi imkânsýz-
lýklarla yola çýktýðýmýz bu dönemde eli-
miz yettiðince emekçilere, en çok da
emekçi kadýnlara ulaþmaya çalýþtýk. Bü-
yükþehir dâhil 13 belediyenin 13’ünün de
AKP elinde olduðu Kocaeli’de bir kadýn
aday, üstelik de “baðýmsýz” aday olarak
ortaya çýkmamýz kadýnlar tarafýndan “ce-
sur bir davranýþ” olarak görülüyordu. 

Kadýnlarýn desteði ve heyecaný görül-
meye deðerdi. Sadece partililerimiz deðil
parti üyemiz olmayan kadýnlar da çalýþ-
malarýmýza gönüllü olarak dahil oldu.
Çünkü hepimizin talebi aynýydý. Kadýnlar
siyasette de eþit temsil edilmeliydi. Canla,
baþla çalýþtýlar bizimle. Pazar yerlerini ge-
zerken de bizleydiler, kapý kapý dolaþýrken
de... En çok kadýnlar anlar ya birbirini, en

çok onlar omuzdaþtýr ya. O nedenle diz
kapaklarýnda sorun yaþayan Muazzez üst
katlara çýkamazken onun elindeki el ilan-
larýný Nursel sýrtlandý. Tavþantepe Mahal-
lesini gezerken Sema bizden daha heye-
canlýydý. Yenikent’teki çalýþmamýz sýra-
sýnda karþýlaþtýðýmýz Zerrin bizi evine da-
vet edip komþularýný çaðýrmaktan imtina
bile etmedi.

KADINLARIN
ELÝNDEKÝ FENER

Çok þeye tanýklýk ettik. En çok da
emekçi kadýnlarýn yoksulluðu ve yoksun-
luðuna. Küçük çocuðu olduðu için çalýþa-
mayan, 50’lili yaþlara merdiven dayamýþ
ama hiç sinemaya gitmemiþ, þiddet gör-
düðü halde çevre baskýsý ve yoksulluk yü-
zünden katlanmak zorunda kalmýþ, ev te-
mizliðine gittiði için bel ve boyun fýtýðýna
yakalanmýþ, çalýþtýðý belediyede siyasal
görüþleri nedeniyle baskýya uðramýþ, sür-
gün edilmiþ, eþi tarafýndan terk edilmiþ,
iki üç çocuðu ile yoksullukla boðuþan on-

larca kadýnla yan yana geldik. 
Kimi zaman dertleþtik, kimi zaman ya-

þadýklarýmýza isyan ettik ama en çok da
bunlar ortadan kalksýn diye ortaklaþma-
nýn önemine deðindik. O küçük yan yana
geliþlerimizde bile birbirimizden güç al-
dýk. 

Erzurum Mahallesi’nde evini bize aça-
rak komþularý ile buluþmamýzý saðlayan
Güler, bizi uðurlarken eline aldýðý fenerle
yolumuzu aydýnlatýrken sokaklarýn aydýn-
lanmasý için bile kadýnlarýn yan yana gelip
birlikte tepki vermesinin önemine iþaret
ediyordu. Sokaklarýna elektrik direði ko-
nulmasý için aylarca tek baþýna nasýl mü-
cadele ettiðini anlatýrken sitemi de komþ-
ularýnaydý. 

GÜLÜMSEMEK ÝÇÝN...
Ekonomik kriz derinleþirken bunun

faturasýný elbette en çok kadýnlar ödüyor-
du. Tencerenin nasýl kaynayacaðý çoktan
en önemli sorun olmuþtu onlar için. Bun-
ca yoksullukla boðuþurken sosyal yaþam,
kültürel hayat kadýnlar için tam anlamýyla
lükstü. 8 Mart için Derince Çenedað Ma-
hallesi’nde, Gebze’de Gebze ve Darýcalý
kadýnlarla gerçekleþtirdiðimiz kahvaltýlar-
da yan yana gelmek, birlikte türkü söyle-
mek bile yüzlerini gülümsetmeye yetti. O
küçücük etkinlik bile nefes aldýrmýþtý
çünkü kadýnlara. Kadýnlar kamusal alan-
lardan öylesine dýþlanmýþ, öylesine yok
sayýlmýþtý ki; erkekler en azýndan kahve-
hanelerde yan yana gelme olanaðýna sa-
hipken kadýnlarýn yan yana gelebileceði
tek yer yine evleri, yine dört duvardý. Kriz
bu yan yana geliþleri bile ortadan kaldýr-
mýþtý artýk. Misafire ne ikram edeceðim
düþüncesi kadýnlarý komþu gezilerinden
bile alýkoyar olmuþtu. 

Kimi zaman dertleþtik,
kimi zaman
yaþadýklarýmýza isyan
ettik ama en çok da
bunlar ortadan kalksýn
diye ortaklaþmanýn
önemine deðindik.
O küçük yan yana
geliþlerimizde bile
birbirimizden güç aldýk. 

Þimdi birlikteliði büyütme zamaný
Ayþe ÖZ

Sincan / Ankara

5
510 sayýlý Kanun’un 14. maddesi, “Meslek
hastalýðý, sigortalýnýn çalýþtýðý veya yaptýðý iþin
niteliðinden dolayý tekrarlanan bir sebeple ve-
ya iþin yürütüm þartlarý yüzünden uðradýðý
geçici veya sürekli hastalýk, bedensel veya

ruhsal özürlülük halleridir” der. 
Meslek hastalýðý konusunda ülkemizde yapýlan

çok araþtýrma yok. Biraz internetten araþtýrýnca
üniversite, meslek örgütü, sendikalarýn sitelerinde
bu konuyla ilgili yazýlar var ama araþtýrmalar genel
olarak Amerika ve Kanada’dan. 

Birçok meslek hastalýðýnýn ölçülememe ya da
görünmeyen riskler dediðimiz sorunlardan dolayý
meslek hastalýðý olarak görülmemesi, iþyeri hekim-
lerinin patronlardan korkmasý nedeniyle meslek
hastalýðý tanýmlamalarýndan çekinmesi, hastanede
doktorlarýn oluþan hastalýklara iþyerindeki çalýþma
koþullarýnýn kaynaklýk ettiðini görememesi ve ince-
lememesi gibi birçok sorun var. Tabii bu, sadece
iþin bir yönü. Devletin meslek hastalýklarýný Ýþ Ka-
nunu çerçevesinde düzenleyiþi, bu hastalýklarýn or-
taya çýkmasýný engelleyen bir durum. “Ülkemizde
meslek hastalýðý ile ilgili kaç tane hastane var” di-
ye merak ettiðimizde karþýmýza çýkan tablo da dev-
letin bu konuya bakýþ açýsýný gösteriyor: Sadece 3
tane! Onlar da Ýstanbul, Ankara ve Zonguldak’ta. 

Þimdi benim bu kadar þeyi niye anlattýðýmý me-
rak ediyorsunuz tabii. Sincan’da metal fabrikalarýn-
da çalýþan kadýnlarýn yaþadýðý hastalýklarý anlatalým
biraz da sizlere...
‘BU ÝÞ YERÝNDE TANIMLI 
MESLEK HASTALIÐI YOK!’

Genel algý kadýnlarýn, erkeklerden daha az tehli-
keli iþlerde çalýþtýklarý için meslek hastalýklarýna ya-
kalanmadýðý yönünde. Ama görüþtüðümüz metal iþçi-
si kadýnlar kadýnlarýn anlattýklarýna göre durum hiç de
öyle deðil. Kadýn iþçilerin üzerindeki iþ yükünün sa-

dece fabrikalarda yaptýklarý iþlerle sýnýrlý olmamasý,
bir de evdeki ev iþlerini sýrtlanmalarý, daha az uyku,
daha çok koþuþturma içerisinde olmalarý gibi neden-
lerle kadýn iþçiler birçok hastalýðý daha erken karþý-
lýyor...

Adýna ‘meslek hastalýðý’ denmeyen, ama aslýnda
yaptýðý iþ nedeniyle hastalanan metal iþçisi kadýn-
larla tanýþtýrmak istiyorum sizi. 

14 yýldýr metal iþkolunda çalýþan Gülcan onlar-
dan biri. Bacaðýndaki varislerden þikayetçi olan
Gülcan, 14 yýldýr 3’lü vardiya sistemiyle çalýþýyor,
üstelik de ayakta. Yaptýðý iþi 8 saniyede tamamla-
masý gerekiyor. Epey hýzlý çalýþýyor anladýðýnýz üze-
re.

Yaklaþýk 6 yýldýr bacaðýndaki varislerin tedavisiyle
uðraþýyor. Spor yapýyor, ilaç kullanýyor. Bir kere
ameliyat olmuþ, fakat ayakta çalýþtýðý için sürekli
tekrar ediyor hastalýðý. Ama iþyeri bunu bir meslek
hastalýðý olarak tanýmlamýyor. Normalde çalýþtýðý
yerin deðiþmesi gerekiyor. Ama bu yapýlmýyor. Üs-
tüne iþyeri hekimi, “Bu iþletmede tanýmlý meslek
hastalýðý yok” diyor. 

Gülcan, doktorun verdiði egzersizleri, çalýþýrken
yapmaya çalýþýyor ve arada amiri tarafýndan azarla-
nýyor “Ne bekliyorsun” diye. O artýk çok takmýyor

bu azarlamalarý, “Saðlýðýmdan daha önemli deðil,
geçmiþ yýllarýmý bana bunlar mý verecek!” diyor.
MONTAJ TABANCASI TUTMAKTAN 
SÝNÝRLERÝ SIKIÞTI 

Deniz ise 5 yýldýr metal iþçisi. Montaj tabancasý
tutmaktan el bileklerinde sinir sýkýþmasý olduðunu
söylüyor. Ýþyeri hekimi “Çok zorlamýþsýn” diyor. Bir
ara bileklerini alçýya almýþlar, “Hareket etmesin”
diye. Dinlenmeden ya da en ilerisi ameliyat olma-
dan geçmiyor. Þu an yerini deðiþtirmiþler ama iþye-
rinde bu bir meslek hastalýðý olarak görülmüyor.
Üstelik iþyerinde bu tarz yerlerde çalýþan tüm ka-
dýnlarda bu hastalýk görülmesine raðmen .

Feyza 4 yýldýr metalde. Ýki çocuk annesi Fey-
za’nýn boyun, sýrt ve belinde sürekli eðilerek çalýþ-
maktan kaynaklý fýtýk oluþmuþ durumda. Yýlda 2
kere fizik tedavi görüyor. Onunla çalýþan bütün ka-
dýnlarda bu hastalýðýn görüldüðünü söyleyen Feyza,
“Saðlýðýmýz iyice bozuldu” diyor. Hastalýðýnýn iþye-
rinden kaynaklý olduðunu biliyor. Hastaneye ilk git-
tiðinde çalýþtýðý yerin adýný söyleyince doktorun
hastalýðýný hemen anladýðýný belirterek, “Birçok ki-
þi ayný hastalýktan oraya gitmiþ. Yani bunlar meslek
hastalýklarý iþte ama ya önemsenmiyoruz ya da herkes
patronun adamý olmuþ” diye konuþuyor. 

KRONÝK BAÞ AÐRISI, 
SÝNÝR SIKIÞMASI, VARÝS... 

Konuþtuðumuz kadýn iþçiler gece vardiyasý ve ev iþlerinden kaynaklý olarak yeterin-
ce dinlenemediklerini, bu nedenle rahatsýzlýklarýnýn daha hýzlý ilerlediðini belirtiyor. Ça-
lýþtýklarý iþyerinde nerdeyse fizik tedavi görmeyen kadýn kalmadýðýný; hepsinde bel, bo-
yun, sýrt aðrýlarý olduðunu, eklem yerlerinde sinir sýkýþmasý, menisküs, varis, fýtýk oldu-
ðunu anlatýyorlar. Sürekli ayný uzvun (el, omuz) kullanýldýðý yerlerde iltihaplanmalar,
kronik baþ aðrýsý, sürekli ýþýk olan yerde çalýþmaktan gözlerde bozulmalar, boyun düz-
leþmesi gibi hastalýklar sýk görülüyor. 

Fizik tedavi
görmeyen 
metal iþçisi 
kadýn yok 

Fizik tedavi
görmeyen
metal iþçisi 
kadýn yok 

Fizik tedavi
görmeyen
metal iþçisi 
kadýn yok 

Fizik tedavi
görmeyen
metal iþçisi 
kadýn yok 

Fizik tedavi
görmeyen 
metal iþçisi 
kadýn yok 



Uzm. Dr. Sanem BÝLGÝLÝ

B
el aðrýsý yetiþkinlerde çok yaygýn
görülen rahatsýzlýklarýn baþýnda
geliyor. 5 adet omurgadan ve
omurga aralarýnda disk denilen
yastýklardan oluþan bir yapýya

sahip olan belimiz, gövdemizden gelen yü-
kü kalçaya bacaklara aktarma ve duruþu-
muzu saðlama görevlerini üstleniyor. Göv-
demize destek olarak dik durmamýzý sað-
larken, ayný zamanda her yöne eðilme ha-
reketleri yapmamýza izin veriyor. Aslýnda
tüm yapýlarý saðlýklý olan bir bel, aðrýya yol
açmaz. Ama bugün eriþkinlerin yaklaþýk
yüzde 80’inin yaþamlarý boyunca en az bir
kez bel aðrýsý ataðý geçirdiðini biliyoruz.
Sýk bel aðrýsý çeken insan 6-7 milyon yýl
önce ayaða kalkýp yürümeye çalýþan atalarý-
ný sevgiyle anmýyordur herhalde!

Bel aðrýsý travma, aðýrlýk kaldýrma veya
yapýlan ters bir harekete baðlý oluþabilir-
ken, bilinen bir neden olmadan da meyda-
na gelebilir. Aðrý aniden veya þiddeti gide-
rek artan bir þekilde baþlayabilir. Bel aðrýsý
derinden gelen bir sýzý, yanma þeklinde
olabilir. Bel aðrýsýna tek taraflý veya çift ta-
raflý kalçaya veya uyluða yansýyan aðrý eþlik
edebilir.

BEL AÐRISININ
NEDENÝ NEDÝR?

BBEELL aðrýsýnýn gerçek kaynaðýný bulmak
zordur. En sýk bel aðrýsý nedeni disk kö-
kenli aðrýlardýr. Yaþlanma ile beraber dis-
kin içeriðinde su oraný azalýr. Yapý deði-
þikliðine baðlý çevreye yansýttýðý yüklerin
daðýlýmý deðiþir. Sonuç olarak küçük trav-
malar ile zayýflayan anulus fibrosus taba-
kasýnda yýrtýk oluþur. Tüm bu deðiþikler
disk kaynaklý aðrýya yol açar. Diskin yapý-
sýndaki bozukluk bir bütün yapý olan
omurga segmentinin diðer yapýlarýnda da
bozulmaya yol açabilir. Bu durumda diðer
yapýlardan kaynaklý aðrý da geliþebilir. Bu
süreç diskin kendini onarmasý ile sonuç-
lanabileceði gibi, iç tabakanýn sinirlere
doðru taþmasý þeklinde tanýmlanabilecek
disk hernisine ya da kemik yapýnýn kuvvet
daðýlýmýndaki bozulmaya baðlý olarak ya-
pý deðiþikliði göstermesinden dolayý lom-
ber dar kanal veya bel kaymasý olarak ta-
nýmlanan hastalýklara yol açabilir.

NE ZAMAN 
DURUM CÝDDÝDÝR VE 
MUTLAKA DOKTORA
GÝTMEK GEREKÝR?

6 hafta geçmesine raðmen geçmeyen
bel ve/veya bacak aðrýsý

Bacakta güç kaybý hissedilmesi
Ýdrar yapmakta veya tutmakta güçlük
Makat bölgesini içeren uyuþukluk hissi
Kýsa mesafe yürüyüþlerde bile her iki

veya tek bacakta geliþen uyuþukluk, yorgunluk
hissi.

Özellikle idrar yapma güçlüðü veya makat
bölgesinde uyuþukluk yakýnmalarý geliþtiði za-
man veya bacakta belirgin güç kaybý geliþirse,
cerrahi giriþim söz konusu olabilir. Bu durum-
larda sinir dokusu basýsý ciddi boyutlarda ol-
duðu için, erken dönemde yapýlacak cerrahi
giriþim yakýnmalarýn düzelmesini saðlayabilir.
Zaman geçtikçe yakýnmalarýn kalýcý olma ola-
sýlýðý yükselir. 

Geçmeyen bel ve bacak aðrýsý yakýnmasý ile
baþvurduðunuz hekiminiz yaptýðý muayenesin-

de kuvvet kaybý bulmazsa, rad-
yolojik incelemelerin ýþýðýn-

da size cerrahi giriþim
dahil olmak üzere çe-
þitli tedavi yöntemleri
önerecektir. Aðrýnýn
þiddetine, yaþamýný-

zý etkileme boyutuna
göre bu tedavi seçe-

neklerinden birisi-
ne karar veri-

lecek-
tir.

NADÝR de olsa bel aðrýsý baþka bir hasta-
lýk belirtisi olarak baþlayabileceði için, bel
aðrýsý ataðý geçiren kiþinin bir hekime baþ-
vurmasýnda yarar vardýr. Aðrýyla beraber
seyreden ateþ, terleme, kilo kaybý gibi belir-
tilerin olup olmadýðý hekim tarafýndan de-
ðerlendirilir.

Bel aðrýsýnýn doðal seyri kendiliðinden iyi-
leþmektir. Fakat bu aðrýlý dönemin daha ra-
hat geçirilmesi için hekim bazý önerilerde bu-

lunabilir. Kýsa süreli (4 gün) yatak istiraha-
tý, aðrý kesici ve adale gevþetici ilaçlar bu
önerilerden bazýlarýdýr. Bu süreçte heki-
min saptadýðý baþka hastalýk belirtisi yok-
sa direk grafi, manyetik rezonans görün-
tüleme gibi radyolojik incelemelere ge-
rek yoktur. Altý hafta geçmesine raðmen
bel aðrýsý devam ederse radyolojik ince-
leme yapýlýr.

Akut aðrý ataðýnda kýsa süreli yatak
istirahatý, belin üzerine binen yükü azal-
tacaðý için yararlýdýr. Ancak yatak istira-
hatý 4 günü geçerse, omurganýn etrafýn-

da bulunan destek kaslarý zayýflayacaðýndan,
yarardan çok zarar verebilir. Sanýlanýn aksi-
ne sert bir zeminde yatak istirahatý uygun
deðildir. Önemli olan yataðýn konduðu zemi-
nin sert olmasýdýr. Günümüzde kullandýðýmýz
hemen hemen bütün yatak modelleri bu
özelliði taþýmaktadýr.

Bel aðrý tedavisinde önerilen aðrý kesici
ilaçlar genellikle yangý giderici, yani aðrý his-
sine neden olan bazý kimyasal mekanizmala-
rý engellemeye yönelik ilaçlardýr. Bu ilaçlarý
doktor önerisi dýþýnda kullanmak, özellikle
mide barsak üzerinde oluþturabileceði yan
etkilerinden dolayý uygun deðildir. Bu ilaçlarý
doktorunuzun önerdiði sürede ve dozda kul-
lanmakta yarar var.

Unutulmamasý gereken en önemli nokta,
bel aðrýsý için yapýlan bütün týbbi tedavi yön-
temleri aðrý kaynaðýný ortadan kaldýrmaz, að-
rýnýn hissediliþ derecesini azaltýr. Vücudu-
muzun tamir mekanizmalarý 6 hafta-
ya kadar aðrý kaynaðý olan doku-
yu onarabilirse bel aðrýsý geçer.

NE YAPMALI?

20saðlýk
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BEL AÐRISI
NE KADAR SÜRER?

BBEELL aðrýsý ataðý, aðrý kaynaðý neresi olursa

olsun, belli bir süre sonra, dokunun kendisini

onarmasýna baðlý olarak kendiliðinden geçer. Bel

aðrýlarýnýn yaklaþýk yarýsý 2 hafta, yüzde 80’i 6

hafta içerinde azalarak geçer. Bir kez bel aðrýsý

ataðý geçiren kiþilerin yüzde 30’unda bel aðrýsý

tekrarlayabilir ve kronikleþebilir. 6 hafta geçmesine

raðmen geçmeyen bel aðrýsý kronikleþmiþ sayýlýr.

Dilara KANIK
Gebze

“Yaþamak þakaya gelmez, 
büyük bir ciddiyetle yaþayacaksýn

bir sincap gibi mesela, 
yani, yaþamanýn dýþýnda ve ötesinde hiç-

bir þey beklemeden, 
yani bütün iþin gücün yaþamak olacak.”

NNaazzýýmm HHiikkmmeett 

G
eçen yýl mayýs ayýnýn ortasýn-
daydý; Gebze’nin yakmaya
baþlayan ve sanayinin vücutta
býraktýðý yorgunlukla bera-
ber, yýkansan da temiz hisse-

demediðin sýcaklarý baþlamýþtý. Güneþin
en tepede olduðu saatte görmüþtüm onu.
Onu ve diðerlerini. Endiþeli, öfkeli, me-
raklý, en çokta kararlý... 

Her türlü zor koþula, engele ve baskýya
raðmen 297 gün ýsrarla devam eden bir
kararlýlýktý bu. 297 gün boyunca hem ulu-
sal hem uluslararasý alana yayýlan, iþçilere,
emekçilere, kadýnlara umut olan bir ka-
rarlýlýk... 

Ýþte ben o ilk gün, 15 Mayýs 2018’de,
Flormar’da tanýdým onu; Sultan Kýlýç’ý... 

Ýlk günden son güne dek aðýz dolusu
gülmeyi, en güçlü, en yüksek sesiyle slo-
ganlara katýlmayý hiç býrakmadý Sultan. 

GÜLMEK DE MÝ YASAK?
Ayný direnç gülümsemesiyle sýcacýk

evinde karþýlýyor bizi. Martýn en sert rüz-
garlarýný estirdiði bir günde o gülümseme
ve çay eþliðinde ýsýnýrken, sohbet ediyo-
ruz. 

Flormar’a iþ baþvurusu yaptýðý günü
anlatýyor. Kendisiyle görüþen görevlinin
çalýþma þartlarýný anlatýrken “Gülmek
yok, konuþmak yok” demesi üzerine, dö-
nüp kapýya doðru yürümüþ. Görevli dur-
durmuþ onu, nereye diye. ”Ben gülme-
den, konuþmadan çalýþamam. Kukla mý-
yým ben, robot muyum? Ben en iyi rahat
olursam çalýþýrým” demiþ, tabii yine güle-
rek. Sonra iþbaþý yapmýþ Flormar’da ve
tam 9 yýl çalýþmýþ. 

AH KEÞKE
DAHA ÖNCE OLSAYDI

9 yýlýn ardýndan gelen bu direniþte ne-
ler yaþadýðýný, neler hissettiðini, öðren-
diklerinin neleri deðiþtirdiðini anlatýyor:
“10 ay oradaydýk. Hiç kolay deðildi tabii;
baskýsý, kýþý, sýcaðý... Ama vazgeçmedik.
Ýlk günden itibaren benim için çok þey
deðiþti. Çok dostluklar kazandýk, bize
destek olan insanlar, çok iyi insanlar taný-
dýk. Tabi ki þaþýrdýðýmýz çok þey oldu.
Çünkü sendika ile alakalý dýþarý çýkana
kadar hiçbir þey bilmiyorduk. Dýþarý çý-
kýnca öðrendik, iþçinin nasýl ezildiðini,
haklarýnýn nasýl yendiðini, nasýl gasp edil-
diðini... Direniþte, grevde olan iþçileri iþe
giderken görüyorduk. Bunlar gidip baþka

yerde iþ bulsunlar, diyorduk. Yedi ay bo-
yunca bir fabrikada direnmiþlerdi, gör-
müþtüm. Ama dýþarýdan bakýldýðý gibi de-
ðilmiþ, dýþarý çýkýnca anladým. 9 yýl çalýþ-
tým Flormar da, ama diyorum ki ‘ah keþke
daha önce yapsaydým, daha önce sendika
mücadelesi verseydim.’ Belki o zaman
daha farklý olurdu.”

“Daha önce neden olmadý? Denediniz
mi?” diye soruyorum. “Daha önce imza
toplandý sendika için ama çok kiþi deðil-
di, 70 kiþi vardý o zaman. Öncülük ya-
panlarý çýkardýlar. Öyle olunca geri çekil-
di insanlar. Bu sefer vazgeçmedik. Her-
kes ‘artýk yeter’ dedi. Çünkü her sene
boþ bir vaat veriyorlardý. Deðiþecek, gü-
zel þeyler olacak diye, ama bir þey olma-
dý” diye yanýtlýyor. 

Sultan ilk atýlanlardan deðilmiþ. “Ýlk 12
kiþi atýldý, ama onlarýn sendikadan dolayý 
atýldýðýný söylemediler. Sonra zaten sendi-
kaya üye olanlar artmaya devam etti. Ba-
kanlýktan yetki onayýmýz da geldi. Onay

geldikten sonra iþveren iþten çýkartmaya
baþladý. Önce tek tek çýkarmaya baþladý-
lar sonra gece vardiyasý dahil vazgeçirmek
için toplantýlar yaptýlar. Hatta tek tek top-
lantý yaptýlar. Hepimiz karalýydýk...” diye
devam ediyor. 

AYNI ÞEYÝ YÝNE YAPARIM
Peki, þimdi? Bundan sonra nasýl olur

yeni bir yerde çalýþmak?
“Artýk sendikasýz bir yere girmem” di-

yor, “Tabii bilmiyorum nasýl olur. Sendi-
kasýz bir yere girersem yine ayný þeyi ya-
parým onu biliyorum. Bu sefer tecrübeli-
yim tabii, farklý yaparým, herkesi içerden
sessizce örgütlerim. En azýndan kimse
zarar görmemiþ olur.” 

Aslýnda herkesin sendikalý olarak içeri
girmesini istediklerini, ama bir þekilde
patronu dize getirdiklerini söylüyor:
“Üzüldük ama bizim için bu da bir zafer-
dir. Flormar yönetimini, patronunu dize
getirdik. Her hakkýmýzý vermeyebilirdi.
Demek ki öyle bir þey yapmýþýz ki kazan-
dýk. Herkes bunu yapmalý, susmamalý.
Önünde sonunda iþçi kazanýyor. Mahke-
mede de olsa direniþte de olsa iþçi kaza-
nýyor.” 

NE KADAR
DEÐERLÝYMÝÞÝM

Sultan’ýn 21 ve 12 yaþlarýnda iki oðlu
var. Onlar da destek vermiþ sonuna kadar.
“Küçük oðlum sabah kalkýp direniþe gi-

dip gelince ‘Anne iþten geldin mi’ diyor-
du. O da alýþtý sonra... Ailemden herkes
destekledi. Kimisinin ailesi desteklemedi
mesela tepki gösterdi. Ben bunu yaþasay-
dým da devam ederdim, býrakmazdým di-
reniþi. O benim hakkým çünkü, emek ve-
ren benim” diyor.  

“Direniþten anýlar” diyorum... “Ooo,
anlatsam kitap olur” diyerek gülüyor ve
ekliyor: “Çok þey öðrendim ben bu dire-
niþten. Dostluðu, arkadaþlýðý... Ýnsanlarýn
ne kadar duyarlý olduðunu... Görmedi-
ðim, tanýmadýðým insanlar, bilmediðim
partiler geldi oraya. Düþünsene 2-3 üni-
versite öðrencisi duyuyor, cebinde 10 lira
ile geliyor destek olmaya. Ne kadar iyi bir
þey! Ne kadar deðerliymiþim dedim. Bir
de þunu gördüm, bu dayanýþma, bu dire-
niþler büyürse, herkes yaparsa yaþadýðý-
mýz her þey, memleket bile daha güzel
olur.” 

BELEDÝYE BAÞKANI
OLSAYDIM...

Söz elbette seçimlere geliyor. “Mahal-
lede kreþ, bakým evi þiddet merkezi iste-
rim. Bizden olan birini yönetimde iste-
rim” diye konuþuyor.

Peki, Sultan belediye baþkaný olsaydý,
ilk iþi ne olurdu?

“Ýlk iþim kadýnlar için olurdu. Onlar
için iþ saðlardým. Evde, dýþarýda onlarý ko-
rurdum. Çünkü kadýnlar her yerde çok
eziliyor. Ýlk iþim onlar olurdu o yüzden...”
Son olarak “Þu anda direniþte olan iþçile-
re ne söylemek istersin?” diye soruyorum.
Yanýtý net:

“Þimdi diyorlardýr Flormar iþçisi kay-
betti diye. Ama biz kazandýk. Biz bir tarih
yazdýk. Onlarsa muhakkak hiç vazgeçme-
sinler. Sonunda o iþçilerin kazanýmý ola-
cak; haklarýn alýnmasý, sendikanýn girme-
si veya içeri dönüþ. Mutlaka olacak...” 

‘ÜLKEMÝN BÜTÜN
KADINLARI GÝBÝ’

Sohbetimizi “Flormar deðil direniþ
güzelleþtirir” diyerek ve aðýz dolusu güle-
rek bitiriyoruz.

Onun direnci, mücadeleye ve geleceðe
olan inancý Sennur Sezer’in þu þiirini ha-
týrlatýyor bana:

“Elim ateþten korkmuyor,
Ülkemin bütün kadýnlarý gibi

týrnaklarým küt
Ateþten sýcak bir tencereyi yanmadan

alabilirim
Köz basarým yüreðime.

Yüreðim nasýrlarýyla umudu koruyor,
Bir küçük ýþýltýyla baharý bekleyen

Çekirdek ateþten korkmuyor.” 

Saat ilerleyince ayrýlýyorum o sýcacýk
evden. Dýþarýsý soðuk, bense adýmlarý-
mý ýlýk bir bahar akþamýnda yürüyormuþ-
çasýna atýyorum, aklýmda Sultan’ýn o ta iç-
ten gülümsemesi...

Bütün iþçiler direnirse
MEMLEKET GÜZELLEÞÝR

5

FLORMAR’DA 297 GÜN DÝRENEN ÝÞÇÝLERDEN SULTAN KILIÇ:
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HAYIR, HAYIR DEMEKTÝR!
Katýlýmýn yüzde 5 oranýnda düþtüðü, Cumhur Ýtti-

faký oylarýnýn yüzde 4 oranýnda eridiði Kocaeli’de, bir
plastik fabrikasýnda çalýþan kadýnýn “Kriz yok” diyen
iktidarla kriz bahanesiyle bir taraftan iþçi çýkarýp diðer
taraftan yeni makineler alan patron arasýnda iliþki ku-
ran aklýný küçümseyenler yenilmiþtir. Krizle birlikte
fabrikalarýnda su sebillerinin kaldýrýldýðý, 7’li vardiya
sistemi denemelerinin arttýðý, iþyerinde cinsel taciz ve
mobbingin katlanýlmaz boyutlara vardýðý, kadýnlarýn
askýda ekmek için sabahýn 6’sýnda kuyruk oluþturdu-
ðu Bursa’da Cumhur Ýttifaký oylarýnýn yüzde 7’sinin
erimiþ olmasý þaþýrtýcý deðildir. 

Artan deterjan fiyatlarý yüzünden evde temizlik
malzemesi yapan, mahalle mahalle, market market
dolaþýp en ucuzu bulmaya çalýþarak, kocasý deðil
çocuklarý yesin diye meyveleri dolabýn arkasýna sakla-
yarak krizin yükünü sýrtlanan Tekirdaðlý kadýnlarýn di-
rayetiyle, AKP’nin yaklaþýk yüzde 14’lük oy kaybý yaþa-
dýðý Elazýð’da oðlunun okul çantasýný feda edip kýzýna
bez alan annenin sandýkta vücut bulan hafýzasýyla da
açýklanabilir bu “yenilgi.” 

Ve Ýstanbul; Tek Adam’ýn ‘aþký ve sevdasý’na, adeta
16 Nisan Referandumunu bir kez daha yaþatýrcasýna,
“Hayýr hayýr demektir!” diye karþýlýk veren kadýnlar,
pazardan meyve alamadýklarý çocuklarý için de oy kul-
landýlar þüphesiz.
ÝKÝ RABÝA ARASINDA BÝR SEÇÝM

Krizin belirleyeninin bu ekonomik kriz koþullarý ol-
duðu muhakkak. Lakin, bu seçimde rol oynayan baþka
bir etken daha vardý: Ekonomi diye ayrý düþünülmeye
alýþýlan þeyin politikayla, halkýn arzularý ve özlemleriy-
le olan iliþkisi. Kriz emekçiye vardý, patrona yoktu;
adalet ise tam tersi, zengin için bir ayrýcalýk, emekçi
için söküp alýnacak sözde bir hak. Adaletin yokluðuna
duyulan tahammülsüzlük, adeta debisi yükselen kan
akýþýnýn damarlarý þiþirmesi gibi, ‘dip dalga’yý daha
görünür kýldý bu seçimlerde. 

Diyarbakýr Sur’da boþaltýlan mahallesinin harabele-
rini seyrederek oy kullanan Kürt kadýnlarý, ipotek ko-

yulan halk iradesini hepimiz adýna kayyumdan geri al-
dýlar, hem de memleketin batýsýnda “Sýkýysa Ýstan-
bul’a, Ankara’ya, Ýzmir’e kayyum ata!” dercesine. 

Ayný adalet arayýþý, 8 Mart günü bir kadýn persone-
lini tokatlayarak aðlatan Nazilli Belediye Baþkanýnýn
makam koltuðunu altýndan çekiverdi. 

Bilecik, Pazaryeri’nde özel kalem müdürü olarak
çalýþýrken kendisine mobbing uygulayan belediye baþ-
kaný karþýsýnda baðýmsýz aday olarak Zekiye Tekin’i
dikti. Tekin, hem o belediye baþkanýný hem de kendi-
sini aday göstermeyen AKP ilçe yönetimini sandýða
gömmüþ oldu. 

10 Ekim’de kaybettiðimiz Baþak Sidar’ýn annesi
Hatice Çevik, IÞÝD’in 33 can aldýðý Suruç’u sadece
kayyýmdan deðil, bombalarla halký terörize eden ciha-
dist çetelerin hafýzasýndan ve onlarý koruyan resmi-
gayriresmi iktidar erklerinin elinden geri aldý.

Kýsacasý, bu seçim sadece büyükþehirlerin “alýn-
masý” olarak okunursa dip dalganýn hareketinin özü
ýskalanmýþ olur. 

Çünkü büyükþehirlerin alýnmasý, bu özdeki kýpýr-
danmanýn büyümüþ bir dalga boyudur. Uzun zaman-
dýr, emekçilerin týrmalayarak eriþmeye çalýþtýðý, her
gün daha fazla cinsel, fiziksel ve ruhsal þiddete maruz
kalan kadýnlarýn mahkeme önlerinde ýsrarla
talep etmedikçe alamadýðý adalete duyulan
özlem bu kýpýrdanýþýn temel motivasyonla-
rýndan biri. Þimdilik daha çok yerellerde
kendini dýþa vuran bu dönüþtürücü adalet
arayýþý, bilinçlerde ekonominin politikaya,
‘patron’un ‘tek adam’a baðlandýðý yolu kat
ediyor. Ýþte tam da bu yüzden bu seçim iki
Rabia arasýnda bir seçim olarak anýlacak:
Tek Adam’ýn tüm adaletsizliklerin üstünü
örtmek için kullandýðý “tek millet, tek bay-
rak, tek vatan, tek devlet” rabiasý bir yan-
da… AKP’li belediye baþkanýnýn yeðeninin
öldürüp AKP’li bakanýn cinayeti örtbas et-
tiði, zenginin adaletinin emekçiye zulüm
olduðunu anlayan Giresun Eynesil’in Ra-
biasý tam karþýsýnda.

Bu seçim iki Rabia
arasýnda bir seçim olarak
anýlacak: Tek Adam’ýn
tüm adaletsizliklerin
üstünü örtmek için
kullandýðý “tek millet,
tek bayrak, tek vatan, tek
devlet” rabiasý bir yanda,
AKP’li belediye
baþkanýnýn yeðeninin
öldürüp AKP’li bakanýn
cinayeti örtbas ettiði,
zenginin adaletinin
emekçiye zulüm
olduðunu anlayan
Giresun Eynesil’in
Rabiasý tam karþýsýnda. 

KISA ÇÖPLER YÜRÜYOR,
BÝR SONRAKÝ DURAK 1 MAYIS

SSUURR’da, Nazilli’de, Pazaryeri’de, Suruç’ta, Eynesil’de kýsa çöpler
yürüyor. Burjuva medyanýn boyalý haritalarýnda görünmezleþen bu
gerçek Kayseri’de Eylem’in, Kocaeli’de Reyhan’ýn, Dersim’de Pamuk,
Pakize, Fatma, Elif, Derman, Þermin ve Serpil’in, Ýstanbul’da Gönül,
Çayan ve Hülya’nýn ve bu satýrlarý okuyan daha nice kadýnýn kapý ka-
pý dolaþan sebatýnda, onlarýn temas ettiði binlerce kadýnýn ‘uyan-
makla, anlamakla, bilmekle’ çoðalan dirayetinde ete kemiðe bürü-
nüp bir mücadeleye can suyu taþýyor: Krizin derinleþtirdiði yoksul-
luðun cenderesinde ekonomik sömürüyle politik baskýnýn bir ve ay-
ný gerçeklikten geldiðini, sýnýflar arasýndaki mücadelenin sebep ve
sonuçlarý olduðunu anlamaya her zamankinden daha yatkýn, müca-
dele etmek için her zamankinden daha çok sebebe sahip, iþçi sýnýfý-
nýn birlik ve mücadele günü 1 Mayýs’ýn eþit ortaðý milyonlarca kadý-
nýn mücadelesine... 

“Kýsa çöp uzun çöpten hakkýný alýr elbette
Direnmekle
Kurtulmakla
Barýþla...”* 
1 Mayýs’a!

* HHassan HHüsseyin KKorkmazgil // AAmenna

Hasret KANAT 
Eyüp / Ýstanbul

Y
aþamý zorlukla geçen ama kadýn olmanýn ya-
nýnda dayanýþmanýn ve sanatýn gücüne inanan
biri Ayfer Aslan.  Alibeyköy Akþemsettin Ma-
hallesi’nde kurs merkezi açarak hayallerindeki
baðlama öðretmenliðini yapýyor þimdi Ayfer.

Peki bu günlere gelmek kolay mý oldu onun için? Kendisi
yanýt veriyor buna; yaþamýný, sanatýn toplumsallaþmasý

gerektiðine dair bakýþ açýsýný bizlerle paylaþýyor Ayfer... 
Doðudaki yaþam koþullarý zorlaþtýðý için 1980’de an-

nesi 3 yaþýndaki Ayfer ve diðer 3 çocuðunu da alýp Diyar-
bakýr’dan Ýstanbul’a göç etmiþ. Yeni bir memlekette ya-
þam mücadelesine devam ettikleri o zorlu zamanlarý þöyle
anlatýyor Ayfer: “Okula ilk lastik ayakkabýyla gittiðimde di-
ðer çocuklardan farklý olduðumu hissetmiþtim. Okula
baþlayana kadar dil sorunumu çözmüþtüm ama yine de
farklýydýk. Annemle Ýstanbul’a geldiðimizde anaannem ve
dedemde kalýyorduk. Annem çalýþmaya baþlamýþtý. Sonra-
sýnda kendimize ait bir eve çýktýk. Ýlkokulu terk ettim. 10
yaþýmdan 17 yaþýma kadar konfeksiyonda çalýþtým. Açýk-
öðretimle liseye kadar devam ettim. 13 yaþýmda Ceme-
vi’nde baðlama kursuna gittim. Kursa baþlarken baðlama-
nýn benim mesleðim olacaðýný hissetmiþtim. Sýrf baðla-
madan uzak kalmamak için müzik aletleri satan bir yerde
çalýþmaya baþladým. Sanata çok yakýn hissediyordum ken-
dimi, yetenekli insanlar hep ilgimi çekmiþti.” 
KOCAYA DA TOPLUM BASKISINA DA 
BOYUN EÐMEDÝ

Bu dönemde toplumsal hareketten de etkilenen Ayfer,
gençlik derneklerinde ve kadýn derneklerinde de faaliyet
yürütmeye baþlamýþ. Evlendikten sonra kadýn olmanýn
zorluklarýný daha çok yaþamýþ. “Eve, çocuða, eþine bak-
masý gereken milyonlarca kadýndan biriydim. Bu görevler-
den birini yapmayýnca ‘kötü kadýn’ diye üzerime gelini-
yordu. 1 çocuk annesi olarak bu baskýlara karþý çok çare-
siz kaldým.” Koca ve toplum baskýsýna dayanamayan Ay-
fer, daha sonra kocasýndan boþanmýþ. Ailesinin kendisini
desteklediðini, bunun kendisine büyük güç verdiðini söy-
leyen Ayfer, “Boþanmada destek bir kadýn için çok önem-
li. Boþandýktan sonra ciddi saðlýk sorunlarým ortaya çýktý.
Kanser tedavisi görmeye baþladým ve tedavim hâlâ devam
ediyor. Tedavi sürecinde bir iþte çalýþmam gerekiyordu
ama bir erkeðin baskýsý altýndan çalýþmak istemiyordum.
Evde koca, dýþarýda patron sürekli erkeklerin yönlendir-
mesi var kadýnlarýn hayatýnda. Buna meydan okuduðumu
düþünüyorum. Hayalimdeki baðlama öðretmenliðini ger-
çekleþtirmek istiyordum. Kurs vermeye baþlamýþtým ku-
rumlarda, derneklerde... Daha sonra kendi merkezimi
açýp baðlama öðretmenliði yapmaya karar verdim. Þimdi
50-60 öðrencim var. Bir taraftan geçimimi saðlarken bir
taraftan da sanata, emeðe, kültüre deðer veren gençler ye-
tiþtirmeye çalýþýyorum.”

Yokluðun ve yoksunluðun içinde
baðlamasýna sarýlan bir kadýn: AYFER

TOPLUMSAL DÜZEN KADINI
SANATIN DIÞINA ÝTÝYORKKAADDIINN ozanlar üzerine sohbet ediyoruz, bildiðimiz, aklýmýzagelen bir kadýn ozanýn olmayýþýný tartýþýyoruz Ayfer’le: “Dinin bas-kýn geldiði bir toplumuz. Din aðýrlýklý beslenen toplumda kadýn se-si haramdýr. Kadýn nasýl þarký söyler! Erkekler köyde, meydanlar-da, kahvehanelerde, sýra gecelerinde avaz avaz göðsünü gererekaþýk, ozanlýk yapýyordu ama kadýnlar kendi çocuklarýna ninnilersöyleyebiliyordu ancak. Bu yüzden kadýnlarýn sanatýn içinde dahaaz var olduðunu düþünüyorum. Ama ayný zamanda umut taþýyorkadýnlar. Kadýnýn özgürlüðü gerçekleþmeden toplumun deðiþece-ðine inanmýyorum. Sanattan ve kadýnýn özgürlüðünden beslene-rek toplumu deðiþtirebiliriz. Kadýnlar nerede olurlarsa olsunlarmutlaka sanatsal çalýþmanýn içinde yer alsýnlar. Çünkü sanat ruhudoyurabiliyor. Elbette tek baþýna sanatla iyileþemeyiz, asýl olarakbunun için kadýnlarýn örgütlülüðüne ihtiyaç var.”

Kocasýnýn kardeþiyle evlendirilen
çocuk Nazmiye’nin hikayesi

Hafize BULUT
Sincan / Ankara

N
azmiye, Ankara’nýn çevre köylerinden birin-
de, 13 çocuklu bir ailenin son çocuðu olarak
dünyaya gelmiþ. Kendisi gibi 9 kýz kardeþi
de hiç okula gitmemiþ, daha doðrusu gönde-
rilmemiþler. Çünkü ilkokul 1. sýnýfta okur-

ken 23 Nisan’a kadar okula gitmeyi baþarmýþ kýz kardeþi
23 Nisan kutlamalarýnda öðretmenin diktiði yarým kol el-
bise yüzünden babasýn-
dan demir çubuklarla da-
yak yemiþ.

Aslýnda Nazmiye’nin
hikayesi kendi köyündeki
pek çok kadýnla ayný. Naz-
miye 13 yaþýnda evlenmiþ.
Evlendiði ilk yýllarý þu
cümlelerle anlatýyor: “As-
lýnda ilk kocam çok kötü
bir adam deðildi, anlayýþ-
lýydý rahmetli. Zaten 1 yýl
evli kaldýk. Evlendiðimiz
ilk zamanlar ben resmen çocuktum. Kim ne dese ona
inanýyordum herhalde. Bir zamanlar hamile olduðumu
düþünmeye baþladým, uyuyamýyordum geceleri. Çocuk
doðacak, ortamýzda ezilecek diye gözüme uyku girmiyor-
du. Bir gün bayýlmýþým, kaynanam geldi. ‘Kýzým senin
neyin var’ dedi. Ben de anlattým durumu. Bana günlerce
güldü’’.

Nazmiye’nin kocasý evlendikten 1 yýl sonra trafik kaza-
sý sonucu vefat etmiþ. O dönem Nazmiye’nin çocuðu yok
henüz, annesi vefat etmiþ, babasý da kanser, hastanede
yatýyor. Kocasýnýn ailesi en sonunda bir karar veriyor ve
Nazmiye’yi kocasýnýn küçük kardeþi ile evlendiriyorlar. O
dönemleri anlatýrken gözleri doluyor, bir yandan da þim-
diki haline þükrediyor: “Zor günlerdi, ama geçti. Çocu-
ðum yoktu Allah’tan, olsaydý daha zor olurdu.” 
‘BANA SORULMADAN KOCAMIN 
KARDEÞÝYLE EVLENDÝRÝLDÝM’

Nazmiye eþinin ölümüm ve sonrasý günleri anlatmaya

devam ediyor: “Kocamýn ölümü sonrasý ben çok üzül-
düm, tam birbirimize alýþmaya baþlamýþtýk. Ben ona gü-
venerek evde biraz söz sahibi olmuþtum. En azýndan ayný
bahçede ayrý bir ev yapmaya karar vermiþtik. O zamanlar
bu çok büyük bir þey kaynanadan, kayýnbabadan ayrý evde
yaþamak, lüks. Yine ayný sofrada yemek yiyeceðiz, ayný
bahçeyi paylaþacaðýz ama en azýndan akþam oldu mu
herkes kendi evine. Kocam epey yattý hastanede. Hasta-
neye gidiyorlar, ben evde inek bakýyorum, merak ediyo-
rum ama kimse götürmedi. Sonralarý ‘Kalbi durdu’ dedi-

ler. Bir süre sonra ben
evde fazlalýk gibiyim.
Sonra kaynanam söyledi
bana, zaten sormadý,
‘Biz böyle düþündük’
dedi. Benim ne gidecek
yerim var, ne çalacak
kapým. Düðün falan ol-
madý zaten. Çok zor
günler geçti, bana da
zordu, yeni eþime de.
Ama iþte zamanla unu-
tuldu. Ben hamile kal-

dým, ikiz doðurdum. Sonra da köyde iþ falan kalmadý.
Ankara’ya geldik. yeni bir çevremiz oldu”.

Kötü zamanlar geçirdiðini anlatan Nazmiye, “Kimse
bir þey demese bile imam nikahlý kocanýn yanýna otur-
mak bile insana tuhaf geliyordu. Ben þimdi mutluyum
ama o zamanlar geceleri çok aðlardým, ‘Allah’ým sen doð-
rusunu bilirsin ama niye ben’ derdim. Daha anlatacak
çok þey var güzel kýzým ama býrak bende kalsýn.”
KIZLARIMA ‘OKUYUN’ DÝYE 
ÖÐÜT VERÝYORUM

Nazmiye’nin ikizleri kýz çocuðu, onlara hep “Okuyun”
diye öðüt vermiþ. Kendi yaþadýklarýný okula gidememeye
baðlýyor Nazmiye: “Köyde okuyan kýzlar vardý bir iki tane,
zaten ya hemþire oldular ya öðretmen. Köyden çekip git-
tiler, kendi sevdikleriyle evlendiler. kimse onlara karýþa-
madý. Ben de kýzlarýma o yüzden ‘Okuyun’ diyorum iþte.
Yani kader tabii bazý þeyler ama insanýn elinde olan tarafý
da var. Kendi hayatlarý ellerinde olsun istiyorum.”

Diyarbakýr’da boþaltýlan Sur Mahallesinden sürülen
Kürt kadýnlarý, oy kullanmaya geldikleri 
mahallelerinin son haline böyle baktýlar. 
(Fotoðraf: Sertaç KAYAR)

Hatice Çevik, 
Suruç Belediyesi 
Eþ Baþkaný seçildi.



22mektubumuz var

Fulya ALÝKOÇ

Ý
l il ne ki, ilçe ilçe gezildi! Tek bir
adam, lideri olduðu ittifakýn adaylarý-
nýn toplamýndan daha fazla mesai
harcadý. Jetlerle, uçaklarla, megabo-
ardlarla, devlet hazinesi ve kasasýyla...

Yetmedi, tüm televizyon kanallarýnýn yüzde
90’ýyla... Yetmedi, yol, köprü, hastane inþ-
aatlarýyla, 17 yýllýk icraatlarýyla... Yetmedi,
yerel bütçeleri kýsma tehdidiyle, kayyum
þantajýyla... Yetmedi, kenevir torbalara dol-
durduðu ‘hanýmlar, alýn bunu beylerinize
demleyin de onlarý ikna edin’ çayýyla... Ýç
politika dahi yetmedi, Yeni Zelanda’daki
cami katliamý üzerinden yapýlan ‘cihadist’
çaðrýlarla... Elindeki tüm olanaklarla, fizik
kanunlarýnýn elverdiði tüm koþullarda, tüm
varlýðýný ve nüfuzunu ortaya koydu Tek
Adam. 

Ýktidarýn küçük ama vazgeçilmez hale
gelen ortaðý MHP’nin 24 Haziran seçim
programýndan ödünç alýnmýþ bir anlayýþla,
kendi varlýk ve devamlýlýk koþullarýnýn top-
lamýna ‘bekâ’ dedi. Çok sürmedi, ‘be-
kâ’nýn, cumhurbaþkanlýk sistemiyle tarihi-
nin üçüncü aþamasýna girdiði iddia edilen
memleketin deðil, tek adam rejiminin be-
kâsý olduðu 1 Nisan’da çoktan aþikâr idi.

17 YILDA BÝRÝKEN 
ÝRÝN FIÞKIRIYOR

Karýþ karýþ gezilen memleket topraðýnda
o kadar çok toz kaldýrdý ki bu ‘bekâ’ endi-
þesi, seçim bitip sonuçlar belli olduktan
sonra dahi toz duman daðýlmýþ deðil. Çün-
kü herkes kazandýðýný söylüyor, herkes ka-
zanmýþ, herkes kaybetmiþ görünüyor. Ana
muhalefet partisi, merkezi düzeyde ittifak
yaptýðý ÝYÝ Parti seçmeninin oyunu blok
halde almýþ, merkezi bir ittifak gücü olarak
tanýnmadýðý halde HDP tabanýndan da,
özellikle batýda, sonucu etkileyecek düzey-
de destek görmüþ görünüyor. Bu sayede
kendi oy sayýsýný yükseltmediði halde yö-
nettiði belediye sayýsýný yükseltmeyi baþar-
mýþ durumda. Ne var ki milyonlarca insa-
nýn “tek adam iktidarýnýn ilerleyiþini dur-
durmak” amacýyla kendisine verdiði oylarýn
potansiyel gücünü, yani emekçilerin demo-
krasi lehine yaptýðý siyasi hamleyi, Kýlýçda-
roðlu aðzýndan “Ekonomik kriz için her
türlü çözüme varýz” diyerek istismar edi-
yor; emekçileri sermayenin çözümüne, yani
kendi felâketlerine çaðýrýyor.

Tek adam iktidarýysa tek tek oy sayýsýný
artýrdýðý söylemiyle seçmenlerini kaybet-
mediðine inandýrmaya çalýþýyor ama nafile.
Ne kadar “PKK’nýn kriptosu, FETÖ’nün
komplosu” desinlerse desinler, büyükþehir-

leri kaybediþi ayan beyan ortada. Ne kadar
denense de 15 Temmuz hamuru artýk su
kaldýrmýyor. Bu sefer Üsküdar’ý geçemeyen
atlýlar “Teþekkürler” afiþi indirip asma id-
manýyla meþgul, Saray’a çekilen Reis’in sü-
kuneti partileþen kurumlarýn ve kurumsal-
laþan parti organlarýnýn basiretinde bir tý-
kanýklýða, kendi aralarýndaki çýkar hýrlaþ-
malarýna dönüþüyor. Reis’in bekâsý bir ya-
na, büyükþehir belediye baþkanlýðýndan il,
ilçe belediye baþkanlýklarýna, hatta muhtar-
lýklara varana kadar, kazanýlmamýþ bir se-
çim halinde kaybedecek çok þeyi olan “bekâ
ortakçýlarý” kazanamadýklarý seçimi kaybet-
memek için didinip duruyor. Onlar didin-
dikçe 17 yýldýr partide ve devlette biriken
irin fýþkýrýyor.

24 Haziran seçimleri öncesi söylemiþtik:
“Kaybetmeyebilirler, ama kazanamayacak-
lar!” Nitekim kaybetmedikleri, ama kaza-
namadýklarý 24 Haziran seçimlerinde baþ-
layan erime, rejimin 24 Haziran’da eksik ve
cýlýz kalan meþruiyetini tamamlamak için
daha çok güç talebiyle karýþ karýþ gezilen 31
Mart seçimlerinde aleni bir yenilgiye dö-
nüþtü. Bu sefer alenen kaybettiler!
31 MART’IN GELÝÞÝ
8 MART’TAN BELLÝYDÝ

Seçimin belirleyeni ekonomik kriz ola-
cak diyen az deðildi. Sadece krizin yenilgi
üzerindeki etkisinin ölçütünün ne olacaðý
kestirilemiyordu. Artýk görülüyor, krizi yö-
netme stratejisini oluþturan sermaye teþ-
vikleri ve toplam tüketimi artýrma taktikle-
ri; kutuplaþtýrýcý ‘terör’, ‘dýþ güçler’, ‘darbe’
söylemleriyle ve ‘ezana sahip çýkmak’ gibi
cihadist çaðrýlarla iktidara yönelmesi muh-
temel tepkiyi topraklama taktikleri krizin

yenilgiyi koþullamasýný engelleyemedi. 16
Nisan Referandumu’nda Türkiye’nin en
büyük beþ ilinden dördünde, yani Bursa
hariç Ýstanbul, Ankara, Ýzmir, Antalya’da
HAYIR tecihinde hissedilen ‘dip dal-
ga’ 31 Mart seçimlerinde Antalya,
Adana, Mersin ve Hatay’a yayýlarak
Akdeniz boyunca kabarmýþ durum-
da. Siyasal eðilim ve seçmen davra-
nýþlarýný ölçmeye çalýþan araþtýrma-
larýn ortaya koyduðu gerçek, belki
de hiç olmadýðý kadar geçerli ar-
týk: Bu dip dalganýn ana aktör-
leri kadýnlar ve gençler!

Þaþýlasý mý? Asla! Emek
Partisi’nin 8 Mart Dünya
Emekçi Kadýnlar Günü vesi-
lesiyle örgütlediði yüzlerce
buluþmanýn sonucunda yazý-
lan rapor, 31 Mart’ýn geliþi-
nin 8 Mart’tan belli olduðu-
nun en sarih belgesi niteliðin-
dedir. Bugün “kaybedilen” An-
kara’da yaþayan, 3 yýl önce bina te-
mizleyerek baþladýðý çalýþma yaþa-
mýna bugün bir pastane mutfa-
ðýnda 1200 TL karþýlýðý ter dö-
kerek devam eden 51 yaþýndaki
kadýnýn hali belirleyici olmuþ-
tur. Ýþkur kisvesi altýnda AKP il
ve ilçe örgütleri üzerinden is-
tihdamýn organize edildiði 3-6-9
aylýk geçici iþleri “small, large,
medium” diye adlandýran Adanalý
kadýnlardan birinin þehir dýþýnda
okuyan kýzýna para gönderemediði
için yaþadýðý kaygýda gizlidir yenilginin
þifreleri. 

Ve Ýstanbul; 
Tek Adam’ýn 
‘aþký ve sevdasý’na, 
adeta 16 Nisan
Referandumunu 
bir kez daha
yaþatýrcasýna, 
“Hayýr hayýr demektir!”
diye karþýlýk veren
kadýnlar, 
pazardan meyve
alamadýklarý çocuklarý
için de oy kullandýlar
þüphesiz.

Merhaba sevgili Ekmek ve Gül okurlarý... Ben 35 yaþým-
dayým, Gülsuyu Mahallesi’nde oturuyorum. Bundan üç sene
öncesine kadar hiçbir sosyal faaliyetim yoktu. Bir gün
tesadüfen izlediðim bir belgeselle beraber Hayat TV ile
tanýþtým. Sonra ilerleyen günlerde Ekmek ve Gül programýný
takip etmeye baþladým. Diðer kanallarda izlediðim kadýn pro-
gramlarýndan çok farklýydý. Kadýnýn gerçek sorunlarýna
deðiniyorlardý. Programý izledikçe daha çok araþtýrmaya ve
sorgulamaya baþladým. Sonrasýnda kadýn sorunlarýna
dair daha duyarlý olmaya baþladým. Hatta kanalý ve
Ekmek ve Gül programýný izlemesini kardeþime de
söyledim. Programda kendimi buldum ve bana
çok þey kattý. Televizyon kapatýldýðýnda kendimi
çok yalnýz hissettim. 

Bir gün oðlumun çantasýnda bulduðum
broþürle AÇEV’in kadýnlar için baþlattýðý ‘Hayat
Dolu Buluþmalar’ programýndan haberdar oldum.
Böylelikle kursa katýlmaya karar verdim. Broþürün üzerindeki
telefon numarasýný aradým ve Esra Haným’la görüþtüm. Kurs
Gülsuyu Gülensu Kadýn Dayanýþma Evi Derneðinde olacaktý.
Dernekle tanýþmam da böyle baþladý. Bir derste Esra Haným
bize “Bir hayal kurun” dedi. Ben de “Çocuklarým okusun, kendi
paralarýný kazansýn, kimseye muhtaç olmasýn” diye kurdum
hayalimi. Esra Haným’a anlattým, tekrar hayal kurdurdu bana.
Ýkinci hayalim için de “Olmamýþ” dedi. Ýki hafta sonra geleceðe
dair ne istediðimi buldum. Liseyi bitirip üniversiteyi okumak ve
ehliyet almak istiyordum. Esra Haným “Bu sefer oldu” dedi.

Hayalimi eþimle paylaþtýðýmda “Ne yapacaksýn bu saatten
sonra, baþýmýza avukat mý olacaksýn” dedi. Bana hayal kurmayý
öðreten AÇEV’e de teþekkür ederim.

88 MMAARRTT BBÝÝTTTTÝÝ SSIIRRAA 11 MMAAYYIISS’’TTAA
AÇEV kursu bittikten sonra dernekteki kurslara baþladým.

Molalarda sohbet ederken Ekmek ve Gül dergisini ile tanýþtýrdý
arkadaþlardan bir tanesi beni. Dergiyi görünce çok sevindim.

Programý da beðenerek izliyordum, dergiyi de oku-
maya baþladým büyük bir heyecanla. 8 Mart
Dünya Emekçi Kadýnlar Günü etkinliðinde ilk
sahne deneyimimi tattým. Þimdi dernekten
arkadaþlarla kurstan kalan zamanlarda derneðin
kirasýný çýkarmak için eþliðinde mantý ve sar-
malarýmýzý yaparak hem derneðimizi ayakta tut-
maya hem de bir araya gelerek dertlerimize
sorunlarýmýza ortak çözümler bulmaya çalýþýy-

oruz. Burada daha iyi anladým kadýn dayanýþmasýnýn önemini.
Kadýnlarýn bir araya geldiðinde birçok þeyi baþarabileceðini ve
beraber hareket edildiðinde birçok kazaným elde edilebildiðini.
Bunun için de kadýnlarýn kendi talepleri etrafýnda birleþip bu
talepler için mücadeleyi 1 Mayýs’ta alanlarýna taþýmaya çaðýrýy-
orum. Haydi kadýnlar! 1 Mayýs’ta alanlara... Yaþasýn 1 Mayýs,
yaþasýn kadýn dayanýþmasý...

Sare DDOÐAN 
Maltepe // ÝÝSTANBUL

Ý
þte yine baþlýyoruz. Bu sefer hasta bir anne. Çocuðunun

þeker ilacý “piyasada yok!” Bunu söylemek görevi yine bana

düþüyor. Devlet hastanelerinden alýnan muayene ücret-

lerinin söylenmesi gibi. Çünkü ücreti ilaç alýmý sýrasýnda

eczanelerde çýkýyor. Ben, mahallemin iþini çok severek

yapan eczacýsý bu sefer zamanýmý, çaresiz bir anneye “Maalesef

ilaç piyasada yok” diyerek harcýyorum. Anne “Neden, seçimden

dolayý mý?” diye soruyor. Politikaya baðlýyor, yavrusunun

yaþayabilmesi için vurulmak zorunda olduðu insülin iðnesine

ulaþamýyor oluþunu! Ona tüm samimiyetimle “Aslýnda saðlýktaki

politikasýzlýk yüzünden” demek istiyorum... Ama “Ýlaç fiyatlarýn-

da bazý düzenlemeler yapýlýyor” diyorum. Karþýlýðýnda ise bana

basit bir soru soruyor; “Ne yani biz ölelim mi?”
Neden bilmiyorum; ülkenin ileri gelen fakül-

telerinden birinden mezun olmuþ bir uzman
eczacý olarak, kendimi hep maç sýrasýnda orta
sahadan topu çeviren futbolcu gibi hissediy-
orum. Oysa iyi bir üniversiteden dereceyle
mezun oldum, uzmanlýðýmý yaptým, devletten
aldýðým bursumu kuruþu kuruþuna geri öded-
im... Ama hiçbiri beni bu zor durumdan kurtar-
maya yetmiyor.

Geçen gün yine acýmasýzca “Ýlacýnýz piyasada yok” dediðim

yaþlý bir prostat kanseri hastam geliyor aklýma... Cevabý

anneden daha kýrýcý! Ama yine “ben” karþýlýyorum bu haksýz

cevabý; “Fiyatlar zamlanacak diye saklýyorsunuz siz o

ilaçlarý, akþam haberlerde söylediler...” Ona da, bit-

meyen vergilerden, zamlanan fatura ödemelerimden

ve bu zamlarýn bu giderlerimdeki artýþlarý karþýla-

madýðýndan bahsetmek istiyorum... 
Þüphesiz sosyal devlet anlayýþýnda devletin görevi,

saðlýk hizmetini eksiksiz olarak vatandaþýna vermektir.

Hatta saðlýk protokolünde “Ücretsiz hizmet ve ilaç tem-

ini” der. Oysa þu anda seçim telaþýnda olan ülkemde

zaman durdu! Ýhtiyaçlar durdu! Ýnsanlýk durdu! “Piyasada yok”

ilaçlarýn sayýsý günden güne artarken, o ilaç kutularý gerçekte

nelerde yatýyor (!) hiçbirimiz bilmiyoruz. Aracý depolar ellerinde-

ki stoklarý biz eczanelere çok temkinli daðýtýyor ve daðýtýldýðý

kadarý sene 2019’da hastalarý ilaçsýz býrakacak kadar yetersiz.

Ýnsanlar ilaçsýzlýktan kaçak ilaçlara, merdiven altý üretimlere,

tehlikeli ve koþullarý saðlýða uygun olmayan alternatif týp yön-

temlerine, internetten satýlan sahte ilaçlara mahkum býrakýlýyor. 

Bu ülkenin meslek yeminini etmiþ bir eczacýsý olarak tek hay-

alim var; “Saðlýk bir haktýr. Ve bu hakký oluþturan zincir

içerisinde hastalarým ile birlikte saygýyla, insanca yaþamak.”

Her gün bunlarla iþimizi, mesleðimizi yerine getirmeye

çalýþýrken, bunlara sebep olanlar nerede mi? “PÝYASADA YOK!”

UUzzmmaann EEcczzaaccýý AAyyþþeeggüüll BBEEKKTTAAÞÞ
ÝÝSSTTAANNBBUULL

Ve hayal kurdum, sonunda kendim için... Ýyi ki Ekmek ve Gül...
1998’de hayata göz açýþýmdan beridir büyüdüðüm

topraklarýn baskýya ve kadýný geri plana itiþine þahitlik ettim.

Sýð düþünceler, anlayýþsýz kalýplar ve kendinden olmayana

düþmancasýna tavýrlar... Bunlarýn hepsini barýndýran ufak bir

þehirde büyüyen bir insaným. Ýþ sahibi olmanýn kadýnýn hakký

olarak görülmediði yerler buralar. Ülkenin aslýnda her

yerinde böyleydi ama gözlerim sadece çevremi görebiliyor-

du. Okunacak gazeteler, dergiler bizim için hep belirliydi.

Sýnýrlarýn dýþýna çýkmanýn cezasý da ayýplanmak ya da

sevilmemekti. Buralar böyleydi iþte. O hengamenin içinde

kendimi aydýnlatacak bir þeylere ihtiyaç duyduðumu her

zaman hissettim. Sürekli “Neler yapabilirim? Ben kimim?”

sorularýna cevap arýyordum. Sonra üniversite için

Gaziantep’e geldim. Þehir hâlâ medeniyetten uzak, sýð fikir-

lerle dolu olsa da yaþamýma amaç katan insanlarla tanýþýyor

olmanýn heyecanýný taþýyorum. Emekçi kadýnlarýn direniþine

gönül veren üniversiteli genç bir kadýnla tanýþtýðýmda beni

bu heyecanýn tam ortasýna çeken Ekmek ve Gül ile tanýþtýrdý.

Kadýnlarýn direniþini, yaþamdaki gerçekliklerini, en önemlisi

de “neler oluyor” sorusunun tarafsýz cevabýný görebildiðim

satýrlara, tüm gücüme yeniden sarýldým. Var olan her þeyin

en özgür dille yazýldýðýný gördüm. Sonra sürekli merakla

takip ettim. Arkadaþým Zelal’in her sayýsýný gönderdiði

Ekmek ve Gül bana bambaþka bir dünya oldu. Yaþamý, uðrun-

da ölecek kadar çok seven bir kavmin dirençli bir kadýnýyým.

Kendimdeki devrimi bu satýrlarla tamamladým. Ýyi ki Ekmek

ve Gül...
ÞÞûûrraa BBuulluutt // AANNTTEEPP

PÝYASADA YOK!..
TEK ADAM KAYBEDiYOR

kadýnlarýn kazanma zamaný
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E
kmek ve Gül dergisinin Nisan
2019 sayýsý, yerel seçimlerin he-
men ardýndan sizlerle buluþuyor.
Seçimler bitti, sonuçlarý her yö-
nüyle deðerlendirmeye ihtiyacý-

mýz var ve dergimizde kadýnlarýn deneyim-
leriyle görüyoruz ki sandýklara sýðmayacak
kadar çok talebimiz yerine getirilmek üzere
orta yerde duruyor.

Yerel seçimlerde Kocaeli Büyükþehir
Belediyesi Baðýmsýz Baþkan Adayý olan Rey-
han Baþaran’ýn aktardýðý gibi bu çaðda halen
evinden sokaðýna bir fenerle çýkmak zorun-
da kalan Güler’in aydýnlýk bir gelecek isteði
halen yakýcý... Adile’nin Esenyalý’dan hikaye-
sini anlattýðý hamile olduðu için kendisi, kriz
bahanesiyle kocasý iþten çýkarýlan kadýnýn,
doðacak bebeðini yük olmasýn diye karnýna
vura vura düþürmeye çalýþtýðý gerçeði hâlâ
acý... Avcýlar’da 1.5 saat tanzim kuyruðunda
bekleyip iki dal ýspanak alamayýþýna “Doya-
caðýmýz kadarýný bile vermiyorsunuz” diye
sinirlenen kadýnýn öfkesi hâlâ içinde... Se-
çim zamaný daðýtýlan çaylarý “Bize insan gibi
geçinecek maaþ versinler, çayýmýzý kendimiz
alýrýz” diyerek geri çeviren kadýnýn haklý ta-
lebi hâlâ geçerli... Sibaþ iþçisi Elif’in yoksul-
luk, þiddet ve koca-patron baskýsý ile kararan
hayatýný aydýnlýða kavuþturmak için yürüttü-
ðü mücadele halen devam ediyor... 8 saniye-
de iþini tamamlamasý gereken metal iþçisi
Gülcan’ýn bacaklarýndaki, montaj tabancasý
tutmaktan el bileklerini kullanamaz hale ge-
len Deniz’in kollarýndaki aðrý sürüyor... Ka-
dýnlarýn “özgür” olmasýyla övünülen Ova-
cýk’ta kadýnlarýn kaldýrýmda rahat yürüyeme-
melerini küçümseyen bakýþ hepimizin üs-
tünde hâlâ... Eczacý Ayþegül’ün anlattýðý gi-
bi; þeker hastasý çocuðuna insülin iðnesi bu-
lamýyor hâlâ bir anne... Sandýklar toplanýr,
kutlamalar yapýlýrken elektriðe yüzde 37 zam
yapýldýðý haberi geliyor... Antalya’da ücretsiz
ulaþým seçimin ertesi günü kaldýrýlýyor ...
Kayyýmlarýn kaybettiði bölge illerinde bele-
diyeye ait taþýnmazlarýn emniyete, valiliðe
hibe edildiði, Ankara’da belediye araçlarýnýn
AKP’li ilçe belediyelerine “hediye edildiði”
haberleri yayýlýyor... Daha oylar sayýlmaya
baþlamadan TÜSÝAD “yeni reform paketle-
ri” taleplerini açýklýyor; reform dediklerinin
kýdem tazminatýnýn kaldýrýlmasý, esnek ça-
lýþmanýn yaygýnlaþtýrýlmasý, emekliliðin hep-
ten yok edilmesi, iþsizlik fonunun daha da
yaðmalanmasý olduðunu biliyoruz...

Dün bildiðimizi bugün unutmadýk, bu-
gün öðrendiklerimizi de unutmaya hiç niye-
timiz yok. Neydi o unutmadýðýmýz, öðrendi-
ðimiz ve kaybetmeye niyetimiz olmayan bil-
gi? “Bizim” diyebileceðimiz bir demokrasi-

nin ha bire önümüze sürülen seçim sandýk-
larýndan çýkmayacaðý. Biz iþin peþine düþ-
mezsek, sandýktan kim çýkarsa çýksýn, bizim
için hayat memat meselesi olan taleplerimi-
ze kulak asmayacaðý... Krizin daha da aðýrla-
þacaðýný söylerken herkes, “sandýkta düþ-
man, patron seviciliðinde ortak” olanlarýn
birliðine karþý birlik olmazsak ne martýn ne
de baþka bir ayýn sonunun bizim için bahar
olmayacaðý... Bugün “yapacaðýz, edeceðiz,
çözeceðiz” diyenlerin, biz taleplerimizde ýs-
rar edip bir araya gelmezsek kendi bekalarý-
nýn peþine düþeceði...

Ýþimiz çok! Hep çoktu... Ama bugün,
dünden farklý bir þeyler var; umutsuzluk ik-
liminin daðýlmasý için emareler çoðaldý. Ful-
ya Alikoç’un yazdýðý gibi “tek adam” kazana-
madý; özellikle iþçi emekçi kentlerinde, yani
sandýklardan taþan gerçeklerin en yakýcý ol-
duðu yerlerde kaybetmeye yüz tutmuþ du-
rumda. Ýþte tek adam yönetimine ve þüreka-
sýna kazandýrmayýþýmýz; iþin ucundan hep
birlikte tutarsak neler olabileceðinin küçük
bir emaresi yalnýzca...

Çýkardýðýmýz sonuçlarý tartýþmaya, öðren-
diklerimizi birbirimizle paylaþmaya, seçim
sürecinde geniþlettiðimiz çeperimizle birlik-
te yeni birliktelikler kurmaya devam edece-
ðiz elbette. Þimdi seçilmiþler karþýsýnda he-
pimizin ortaklaþtýðý ve adeta bir manifesto
gibi elimizde dolaþtýracaðýmýz, yan yana ge-
lip seçilmiþlerin önüne koyacaðýmýz; ýsrarla,
inatla, sebatla isteyeceðimiz þeyleri daha
güçlü bir sesle talep etmek için daha “ço-
ðuz”, daha “güçlüyüz”:

Her mahalleye, her iþyerine ücretsiz, ni-
telikli kreþ ve çocuk bakým merkezleri isti-
yoruz.

Kent içinde güvenli, ücretsiz, nitelikli
ulaþým istiyoruz.

Bizi yerimizden yurdumuzdan eden rant
paylaþýmý anlamýna gelen kentsel dönüþüm
politikalarý yerine, saðlýklý ve ucuz barýnma
olanaklarý saðlanmasý için bir an önce hare-
kete geçilmesini istiyoruz.

Kadýnlarýn ve çocuklarýn þiddetten uzak
yaþamlar kurmalarýný saðlayacak, onlarý er-
keklere ve aileye baðýmlýlýktan kurtaracak
sosyal politikalarýn hayata geçirilmesini; bu-
nun için öncelikle her alanda ilk adým mer-
kezlerinin, kadýnlarýn çocuklarýyla birlikte
güvenle kalabileceði ve hýzla kendi hayatlarý-
ný kurmalarýnýn saðlanacaðý sýðýnmaevleri,
þiddetten kurtulmaya çalýþan kadýnlar için
güvenceli istihdam olanaklarý, çocuklarý için
ücretsiz bakým ve eðitim hizmetleri saðlan-
masýný istiyoruz.

Cinsiyetçi ve niteliksiz “kurslar” yerine,
kadýnlarýn istihdam olanaklarýný garantiye
alacak ve çalýþma alanýnýn cinsiyetçi kodlarý-
ný deðiþtirmek için kadýnlarý güçlendirecek
istihdam kurslarý ve iþ garantisi istiyoruz.

Çalýþma ve yaþam alanlarýmýzda eþitliði
güvence altýna almak için kadýnlarýn en te-
mel ihtiyaçlarýnýn hýzla karþýlanmasýný, gü-
vence altýna alýnmýþ haklarýmýzýn gereðinin
yerine getirilmesi için gerekli yaptýrýmlarýn
uygulanmasýný istiyoruz. 

Bunlar bir araya gelerek, tüm seçilmiþler-
den ýsrarla isteyeceðimiz, peþini býrakmaya-
caðýmýz, yerine getirilmedikçe hesap soraca-
ðýmýz en temel taleplerimiz.

***
Bu ayýn bizim için ayrý bir önemi daha

var; 3 Nisan 2017’de ekmekvegul.net site-
sinden kadýnlarla buluþmaya, kadýnlarý bu-
luþturmaya bir mecra daha açtýk. Ýki yýlda
Türkiye’nin ve dünyanýn dört bir yanýndan
6800 içerik ve 239 programla zenginleþen
yayýnýmýz; kadýnlarýn, hayatlarýndaki gerçek
dertleri dile getirme, sesini duyurma, yalnýz
olmadýðýný görme/gösterme, tüm sokaklar
çýkmaz sokak haline getirilirken birlikte bir
yol açma çabasýnda olduðunun en güzel ör-
neði oldu. Dergimiz, sitemiz ve ülkenin dört
bir yanýnda mahallelerde, kampüslerde, iþ-
yerlerinde yüzlerce kadýnýn bir araya geldiði
Ekmek ve Gül gruplarýyla önümüze çýkarý-
lan tüm zorluklara raðmen yola devam edi-
yoruz... Biliyoruz ki kadýnlar baharlarýný
kendi elleriyle yaratacak. Ýnatla ektiðimiz to-
humlarýn tüm zorlu koþullara raðmen çiçeðe
durduðunu göreceksek eðer, bu; üzerimize
atýlmak istenen ölü
topraðýný týrnaklarý-
mýzla kazýyarak ola-
cak...
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Tiyatrodan 1 Mayýs’a bu birliktelik bizim!
Antalya’da Ekmek ve
Gül Tiyatro Grubundan
kadýnlar 8 Mart’ta
oyunlarýný sergiledi.
Bu oyunun kendilerini
nasýl etkilediðini 
anlatan kadýnlar 8
Mart’tan aldýklarý güçle
1 Mayýs’a hazýrlanýyor.

YAÞLILARIN BAKIMI
TOPLUMSALLAÞTIRILSIN

Antalya Ekmek ve Gül kadýn tiyatro
atölyemizde yaþ ortalamalarýmýz yük-
sek de olsa, oyunlarýn üstesinden gel-
mek bize keyif veriyor. Ben 53 yaþýnda
iki çocuklu bekar bir anneyim, yaþlý
anneme bakmak zorundayým. Kendime
ait bir maaþým yok, babamýn emekli ma-
aþýndan yararlanýyorum. Bu yaþýma ka-
dar sahneye çýkmak hiç aklýma
gelmezdi. Çýkardýðýmýz oyunlar
ile hem politik mesajlar ver-
mek, hem de izleyenleri ke-
yiflendirmek bizi de mutlu
ediyor. Ekmek ve Gül dergi-
sinden aldýðýmýz güç ile ka-
dýnlarla yan yana geliyoruz.
Çevremdeki insanlar “Sizin hiç iþi-
niz gücünüz yok galiba böyle þeylere za-
man ayýrabiliyorsunuz” diyorlar. Hiçbirimiz
zamanlarý ve ekonomileri bol insanlar deði-
liz. Evet, bir derdimiz var, bu ülkedeki ka-
dýnlar ile dayanýþmak ve onlara çýkardýðý-
mýz skeçler ile bir ayna tutmak. Þimdi 1 Ma-
yýs var önümüzde. Yaþlýlarýn bakýmýnýn top-
lumsallaþtýrýlmasý çok önemli. Onlarýn ke-
yifli vakit geçirmeleri için ücretsiz bakým
evlerinin açýlmasýný istiyorum. Pazar, çarþý,
ateþ pahasý. Bu sene 1 Mayýs daha güçlü ol-
malý ki seslerimizi duyuralým, güçlerimizi
gösterelim.

Nessrin GGÜÜNENÇ 

DÖRT DUVAR ARASINA
SIKIÞMIÞ KALMIÞKEN...

Ýki tane kýzým var biri 6, diðeri 8 yaþýnda. Çocuklarýma baktýðým için çalýþamýyorum. Ýki
çocuk ile hayatým iyice monotonlaþmýþ ve dört duvar arasýna sýkýþmýþ kalmýþ gibi hissedi-

yordum. Çocuklardan dolayý hiçbir þey yapamaz duruma geldim. Tiyatro oyunumuzda
“Ben nasýl yapacaðým” derken, içimden bir enerji çýktý ve bu bana çok keyif verdi. Hiç

yapmadýðýmýz þeyleri denemek, yeteneklerimizin sýnýrlarýný ve baþarýlarýmýzý gör-
mek özgüven veriyor. Her kadýn hiç çekinmeden yapamadýðý, özlemini

duyduðu þeyleri denemeli. Þimdi 8 Mart’ýn bizde býraktýðý dostluk
ve dayanýþma ile 1 Mayýs’a gidiyoruz. Her ilçeye ücretsiz kreþ,

etüt merkezleri, iþ, barýþ taleplerimiz ile 1 Mayýs’ý öre-
ceðiz.

ÖÖzgür KKAL

8 Mart’ta sergileyeceðimiz oyunun daveti-
yesini kadýnlara daðýtýyorduk. Bir gün otobüste
yanýma oturan kadýn yolcuya da çantamdan çý-
kardýðým davetiyeyi uzattým. Oyunumuzu,
amacýmýzý, Ekmek ve Gül dergimizi anlattým.
Þenliðe geleceðini hiç beklemiyordum ama
onu misafirlerin arasýnda, iki de komþusunu

alýp geldiðini görünce çok sevindim, umutlan-
dým. Kadýnlarý etkinliklerimize davet etmek,
dergimizi anlatmak ile bir þey kaybetmeyiz,
bunu çekinmeden yapmalýyýz. Bu heyecan ve
ruh ile 1 Mayýs’a giderken kendimi daha güçlü
ve umutlu hissediyorum.

GGüüllaayy AALLAAYYVVAAZZ

KENDÝMÝ DAHA GÜÇLÜ
VE UMUTLU

HÝSSEDÝYORUM

NE ÇOK ÞEY
ÖÐRENDÝK...

Üç çocuk annesi ve evde çalýþarak
hayatýna devam eden bir kadýným. Büyük
kýzým cam kemik hastasý ve haftada bir
hastaneye gidiyoruz. Engelli arabamýzý
bazen otobüse aldýrmak için tartýþmak
zorunda kalýyoruz ve bu bizi çok yoru-

yor. Ýnsanlara kýzýmý kabul
ettirmek çok zor. Ýnsan-
lar tarafýndan dýþlanmak-
tan baþka hiçbir itibar
görmüyorduk bugüne ka-
dar. Gerçi kýzým o kadar
güçlü, kendisi ile barýþýk
ve yetenekli birisi ki... Biz
gerçek dostluk ve daya-

nýþmayý, Ekmek ve Gül Grubu ile yakala-
dýk. Benim kýzýmý gerçekten yüreðiyle,
duygularýyla, düþünceleriyle, verdiði de-
ðerlerle kabul ettiler. Bu benim için çok
deðerli. Anne tarafým aðýr basarak grup-
ta yer aldým.

Ben öncelikle Ekmek ve Gül Grubu ile
tanýþtýðým için samimiyetle söylüyorum
kendimi çok þanslý hissediyorum. Bu ti-
yatro deneyimi, verdiði mesaj ve bize
hissettirdiði duygularla bizi son derece
mutlu etti. Deðerli Ekmek ve Gül sizin
imza attýðýnýz her þeye tüm içtenliðimle
ve yüreðimle ne zaman isterseniz varým!
Sayenizde kapýsýný rahatlýkla çalabilece-
ðim çok kýymetli dostlar edindim. Ne çok
þeyler öðrendik hem tiyatrodan, hem de
Ekmek ve Gül’den. Birbirimize güvenme-
ye ve dokunmaya o kadar çok ihtiyacý-
mýz var ki... 

Nuray DDEMÝR ÇÇELÝK

Ekmek ve Gül Kadýn Grubu ile tanýþmam
tesadüfen oldu. Henüz kanser hastalýðýmýn
tedavisi yeni bitti ve birçok sýkýntýmýn yanýn-
da bana ilaç gibi geldi; kadýnlarla bir arada
olmak, içindeki yeteneði ortaya koymak ve
paylaþmak... Hiç sahne deneyimim olma-
masýna karþýn sahnede bütün sýkýntýlarýmý ve
hastalýðýmý unuttum. Yaþamýn daha anlamlý
olduðunun, yalnýz olmadýðýmýn, her zorluða
karþý hâlâ bir þeyler yapabildiðimin farkýna
vardým. Toplumun kadýna bakýþ acýsýnýn
deðiþmediði daha da kötüye gittiðini görmek
beni daha da mücadeleci yaptý. Öncelikle

eðitim, özellikle kadýnlarýn ve kýz çocuklarýný
okumaya teþvik etmeliyiz. Sadece okulu
kastetmiyorum kitap gazete, dergi ne olursa
önce bilinçlenmeyi saðlamalýyýz. Her kadýna
dokunabilmeliyiz, her alanda sýkýntýlarýmýzý,
elimizden ne geliyorsa, ne yapabiliyorsak
paylaþabilmeliyiz. Yaþamýn her alanýnda bir-
lik olunmalý ki bizler de yalnýz olmadýðýmýzý
bilip umutsuzluða düþmeyelim. Önümüzde 1
Mayýs var. Biz de kadýn yoksulluðuna, iþsi-
zliðe ve kadýna yönelik þiddete karþý alanlar-
da olacaðýz.

MMürivet TTORAMMAN

YALNIZ OLMADIÐIMI ANLADIM

Kadýnlar baharlarýný kendi elleriyle yaratacak



Ermeni Soykýrýmý’nýn
104. yýlý: Gerçek hâlâ
görmezden geliniyor

TÜSÝAD’ýn ve 
kadýnlarýn ‘kreþ talebi’
uzlaþabilir mi?

Tek adam kalbediyor,
kadýnlarýn 
kazanma zamaný
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Mutfak önlüklerini 
bir kenara atýp 
saflara katýldýlar

N
isan ayý Ekmek ve Gül olarak bizim
için ayrýca önemli.
Ekmek ve Gül’ün bir kadýn programý
olarak Hayat Televizyonu’nda yayýn ha-
yatýna baþladýðý tarih 14 Nisan

2009’du...
Televizyonumuzun 29 Eylül 2016 tarihinde Resmi

Gazete’de yayýmlanan bir Olaðanüstü Hal KHK’sý ile
kapatýlmasýna kadar yaklaþýk 10 yýl sürdü Ekmek ve
Gül programý. Her kesimden kadýnýn kendini buldu-
ðu, sesini duyurduðu, sözünü birleþtirdiði, kadýnlarýn
muhabiri, sunucusu, editörü olduðu bir programdý.

Her zaman “bir programdan çok daha fazlasý” ol-
duðunu söylediðimiz Ekmek ve Gül, kadýnlarýn talep-
lerinin günlük bir mecrasý olarak yoluna devam et-
meliydi.  Bu düþünceyle kurulan internet sitemiz ‘ek-
mekvegul.net’ 3 Nisan 2017’de yayýna
girdi.

Hem program, hem dergi, hem de
internet sitesi deneyiminin bize öðret-
tiði pek çok þey oldu. Bunlardan biri
de iþçi kadýnlarýn haklarýný öðrenmeye
olan ihtiyacýydý. Ýþte Onur Bakýr’ýn ha-
zýrladýðý “Ýþçi Kadýnlar Soruyor, Ek-
mek ve Gül Yanýtlýyor / Haklarýmýz
Var” kitabý da bu ihtiyacýn bir ürünü
olarak ortaya çýktý. Hem de tam 8
Mart’ta...
NELER YOK KÝ...

Kitap, sitemizde 2018 yýlý baþýnda,
“Ýþçi Kadýnlar Soruyor, Ekmek ve Gül
Yanýtlýyor” çaðrýsýyla baþlattýðýmýz “Haklarýmýz Var”
köþesine bir yýl içinde gelen yüzlerce soru arasýndan
seçilen 100 soru ve yanýtlarýný, 15 ayrý baþlýk altýnda
topluyor.

Kadýn iþçiler, ücretten izin günlerine, çalýþma ko-
þullarýndan iþten atýlmalara, iþçi saðlýðý ve iþ güvenli-
ðinden emekliliðe her konudaki sorularýnýn yanýtlarý-
ný bu kitapta bulabilir. Onur’un kitabýn önsözünde
söylediði gibi, “Neler yok ki sorularýmýz ve yanýtlarý-
mýz arasýnda! Kýrýk sandalyede çalýþmaya zorlana-
rak mobbing uygulanan iþçiden emzirme odasý mesci-
de dönüþtürülmek istenen iþçiye, hamile olduðu için
daha sýk tuvalete gitmesi gereken ve sýrf bu nedenle
iþten çýkarýlmakla tehdit edilen iþçiden ‘haklarýmý bi-
liyorum’ dediði için iþten atýlan iþçiye, erkek iþverenin
‘hepimiz bacý kardeþiz’ diyerek kadýn tuvaleti hakkýný
gasp ettiði iþçiden iþverenin ne ye-

mek verdiði ne de yemek yeme yeri saðladýðý iþçiye,
iþveren servis yükümlülüðünü yerine getirmediði için
gece yarýsý korku içinde evine ulaþmaya çalýþan iþçi-
den kýdem tazminatý hakký gasp edilmek istenen öð-
retmene kadar bir dizi soru, sorun ve yanýt kitabýmýz-
da mevcut.”

Elbette sorularýn bir kýsmý sadece kadýn iþçileri
deðil, erkek iþçileri de ilgilendiriyor. Ancak kadýn-er-
kek eþitsizliði, ücret ve istihdamda, gece çalýþmasý
meselesinde, birçok sosyal hakta, emeklilik gibi kaza-
nýmlarda kadýnlarýn taleplerini daha yakýcý hale getiri-
yor. Ayrýca hamilelikle ilgili talepler, kreþ, emzirme
odasý, süt izni gibi haklar kadýnlar için vazgeçilemez.
Mobbing, iþyerinde taciz gibi dile getirmenin ve baþ
etmenin daha zor olduðu sorunlar da cabasý...
ASLA YALNIZ YÜRÜMEYELÝM

Dolayýsýyla aslýnda kitap, kadýn iþçi-
lerin durumuna iliþkin genel ve somut
bir tabloyu da ortaya koyuyor. Ama ayný
zamanda taþeron iþçinin kadro hakkýný,
kadýn iþçinin kreþ hakkýný, emeklilikte
yaþa takýlanlarýn hakkýný savunduk; her
fýrsatta sendikalaþmanýn, birlikte hak
aramanýn önemini vurgulamaya özen
gösterdik.

Zira, kitabýn son sözünü yazan Ek-
mek ve Gül Editörü Sevda Karaca’nýn
da dikkat çektiði üzere, “Kadýnlar kor-
kunç koþullarda yaþar ve çalýþtýrýlýrken
bu koþullarýn yarattýðý en önemli etki-
lerden biri kadýnlarý ‘yalnýzlaþtýrmak’

oluyor. Yalnýzlaþtýrma; kadýnlarý bu kötü koþullara
mahkûm edip sýkýþtýklarý cendereden çýkamayacakla-
rý duygusuna hapsederek ‘yönetme’ hedefinin en can
yakan ve ne yazýk ki en ‘etkili’ yöntemi.”

Ancak cesaretli sorularý gösteriyor ki kadýnlar, so-
nuçlarý aðýr olsa da haklarýnýn peþine düþme çabasý
içinde. Ve kitabýn bir kez daha ortaya serdiði tablo;
sömürüye karþý mücadelenin güncel taleplerinin ne
olabileceðine de ýþýk tutuyor.

Bu konuda sendikalarýn rolüne iþaret eden, ancak
kadýn iþçilerin sendikayý ilk elden baþvurabilecekleri
bir yer olarak görmediklerine dikkat çeken Sevda, son
sözde, “Sorular ve yanýtlar; kadýnlarýn örgütlenmeye
dönük bilgiye ne kadar ihtiyacý olduðunu, bu eðilimin
bir örgütlenme olanaðýna dönüþtürülmesi için özgün
araçlar yaratýlmasýnýn ne kadar sonuç alýcý olduðunu
gösteriyor” diyor.

ÝÞÇÝ KADINLAR, HAKLARIMIZ,
BAHAR, EKMEK VE GÜL...
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YENÝ SORULARINIZI BEKLÝYORUZ
Onur Bakýr, ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Bölümü mezunu, yüksek lisans eðitimini ise Ankara

Üniversitesi Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri

Bölümü’nde tamamladý. 2010 yýlýndan bu yana Sos-

yal-Ýþ Sendikasý’nda uzman olarak görev yapýyor. Ýþçi

haklarý, sendikal haklar, iþçi saðlýðý ve kadýn emeði

alanlarýnda çalýþan Onur, sitemizde “Haklarýmýz Var”

baþlýðýný taþýyan köþemizde, hafta içi her gün iþçi ve

emekçi kadýnlarýn sorularýný yanýtlamaya devam edi-

yor. Sorularýnýzý istediðiniz zaman aþaðýdaki iletiþim

kanallarýndan bize iletebilirsiniz.

Facebook: 
Twitter: @ekmekvegul
Instagram: @ekmekvegul

E-posta: 
Whatsapp: 0533 209 01 78
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