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AYNI GEMÝDE DEÐÝLÝZ!
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en büyük mutluluðu yaþadým

Günay KARAKUÞ

1
5-22 Kasým arasýnda
“Ekinoks” adýný verdiðim 15
yaðlý boya tuvalden oluþan
çalýþmalarýmý Galeri
Çankaya’da sergiledik. Uzun

zamandýr düþlediðim ve Kýz
Kardeþim Dayanýþma Derneðindeki
dostlarýmýn desteðiyle gerçek-
leþtirdiðim bu serginin çok kez koca-
man bir dayanýþma ürünü olduðunu
vurgulasam da bunun daha çok kadýn
dayanýþmasý olduðunun altýný çizmek-
te fayda var.

Sergi, her ne kadar bir katliamýn ve
travmanýn izlerini taþýsa da esasýnda
resimlerimin çoðunluðu kadýn
mücadelesini temsil ediyor ve karan-
lýða karþý direnen kadýnýn savaþçý
yönünü öne çýkarýyor. Sergi öncesinde
bu temayý verebilir miyim, hisset-
tirmek istediklerimi ve meramýmý
anlatabilir miyim kaygýsý yaþamýþtým.
Fakat açýlýþtan sonra dahi devam eden

yoðun ilgi, yorumlar ve olumlu tepkil-
er neticesinde bunu baþarabildiðimi
hissettim. 

Daha önce asla tahmin edemeye-
ceðim kadar çok ilgi gördü, benim-
sendi, sahiplenildi ve kadýnlara ilham
verdi. En büyük acýmý yaþadýðým
Ankara kentinde en büyük mutluluðu-
mu yaþadým diyebilirim. Böylece hiç
hesap etmediðim bir þekilde gerçek
manada bir “Ekinoks” gerçekleþti
yaþamýmda. Karanlýðýn içine inceden
bir ýþýk sýzdý fýrçalardan.

10 Ekim katliamýnda yaný baþýmýz-
da yitirdiðimiz Dilan’ýn, Þebnem’in,
Elif ’in mücadelesinin devamý
niteliðinde olan bu ýþýk, biz ürettikçe
devam edecek. Haykýrarak, yazarak,
çizerek devam edeceðiz. Ancak en
önemlisi; beraberken bunu yapabile-
ceðiz. Hastanenin soðuk çarþaflarýna
gömülmüþken bir düþ kurmuþtum,
görülmemiþ bir çiçek açýyordu kesik
yerimden... Dayanýþmanýn filiz-
leriymiþ onlar, þimdi bildim.

10 Ekim Ankara Katliamýnda bir bacaðýný
kaybeden Günay Karakuþ Ankara’da
açtýðý sergide bu resmini, sergiyi
açmasýnda kendisine umut veren
Kýzkardeþim Kadýn Dayanýþma Derneðine
hediye etti. Günay, “Ayaða Kalkýþ” adlý
tablosunu þu notla verdi kýz kardeþlerine:

“Bana çok þey veren hayata teþekkürler
yýkýntýlardan ayaða kalkýþý ayýrabilmeyi
þarkýmý oluþturan,sizin þarkýnýzla ayný
olan þarkýyý oluþturan,
iki temel maddeyi;gülücüðü ve gözyaþýný
verdiði için teþekkürler
herkesin þarkýsý olan benim kendi
þarkýmý...
bana çok þey veren hayata teþekkürler..”

Mercedes Sosa

Dernekten kadýnlar da þu notu düþtü resmi
derneklerinin duvarýna asarken: “Mor bir
fonun üzerinde kafa kafaya vermiþ iki kadýn.
Kafa kafaya vermiþ dayanýþma mutlu; hem
gelecekten umutlu. Þimdi Mamak Kýz
Kardeþim Kadýn Derneðinin salonunda
gülüyor resim.”
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K
aynaðý belirsiz milyonlarca do-
lar, Cumhurbaþkaný ve AKP
Genel Baþkaný Erdoðan’ýn oð-
lu, eniþtesi, dünürü, kardeþi ve
siyasi yandaþlarý eliyle, vergi

vermemek için yurtdýþýna çýkarýlmýþ! Gör-
dük ki kazandýðýmýz üç kuruþ paranýn bü-
yük kýsmýndan vergi kesenler, aldýðýmýz her
hizmete dolaylý ek vergi koyarak belimizi
bükenler kendilerine yakýn olanlarýn, akra-
balarýn, yandaþlarýn gemilerini iþte böyle
yürütüyormuþ... 

17-25 Aralýk 2013’te ayyuka çýkan yolsuz-
luk ve rüþvet operasyonlarýnýn kilit isimle-
rinden Rýza Sarraf ABD’de yargýlanýyor. Dö-
nemin baþbakanýnýn “Ülkeye katkýsý olan,
hayýr iþlerine girmiþ bir zat” diyerek siper
olduðu, sadece hayýrsever deðil, “vatanse-
ver” mertebesine de çýkarýlan, Ýçiþleri Ba-
kaný “önüne yattýðý” için dokunulamayan
Sarraf, bakanlara 45-50 milyon avro, 7 mil-
yon dolar ve 2.5 milyon Türk Lirasý rüþvet
daðýttýðýný itiraf etti! 

Düþünün... 40 milyon avro... 133 bin 992
asgari ücret demek... Bir asgari ücretlinin 11
bin 166 yýl çalýþmasý demek!

17-25 Aralýk 2013’teki yolsuzluk ve rüþvet
operasyonlarýný “FETÖ eliyle kendilerine
kurulmuþ bir kumpas” olarak nitelendiren-
ler çarklarý iþte böyle döndürüyormuþ. 

“Biz iktidara gelirken 3Y’yi ortadan kaldý-
racaðýmýzý söyledik: Yoksulluk, yolsuzluk, ya-
saklar” diyen Erdoðan’ýn Yeni Türkiyesi iþte
böyle böyle yükselmiþ! Onlar oðullar, dünür-
ler, kardeþler eliyle ayný geminin kaptaný
olurlarken, böyle kurulan yoksulluk düzenin-
de nice canlar anca “zayiat” mertebesine
yükselebilmiþ! 

Barýnacak bir yeri olmadýðý için derme
çatma bir naylon barakada soðuktan ölen
Ünzile Türkmen... Göç maðduru Suriyeli
bir ailenin -20 derece soðuða dayanamayan
ve ölen 36 günlük bebekleri Ebru Said...
Beslenemediði için ölen 2,5 aylýk Kübra...
Hastalýðý nedeniyle defalarca yardým isten-
mesine raðmen ne bir ambulans ne de her-
hangi bir aracýn hastaneye ulaþtýrmadýðý ve
en nihayetinde bir çuvala sýðabilen cesedi
babasýnýn sýrtýnda taþýnan 1,5 yaþýndaki
Muharrem Taþ... Kýrýk camlarý naylonla ör-
tülü tek odalý kerpiç bir evde soðuktan ölen
henüz nüfusa bile kaydedilmemiþ 40 gün-
lük Ayaz bebek... Kansere yakalanan ve ilaç-
larýnýn temini için yardým istediðinde, ka-
meralarýn önünde bakanýn eline 200 lira tu-

tuþturup “düþürme” diye tembih ettiði Di-
lek Özçelik... 11 aylýk bebeði aç olduðu için
marketten mama çalan ve bebeðiyle birlikte
tutuklanan S.A... Çocuklarýnýn dershane
masraflarýný ödeyemediði için hapishaneye
giren Emine S. ve bunalýma girip intihar
eden 18 yaþýndaki oðlu Soner Semih S... Ýþ-
ten atýldýktan sonra baþvurduðu hiç bir yar-
dým talebi karþýlanmayýnca belediyenin
önünde kendini yakan Ulaþ Akýn... Ýntihar-
larý ya da intihar giriþimleri yetkili merciler-
ce “ilgi çekme çabasý”na indirgenen atana-
mayan öðretmenler... Oðluna önlük alama-
dýðý için intihar eden Cemal Can... Evleri
olmadýðý için cami bahçesinde sabahlayan
anneannesi Canan A’nýn kucaðýnda donarak
ölen 10 aylýk Aybüke... Cebindeki son 6 lira
ancak ýslak oduna yeten, onlarla soba yan-
madýðý için saç kurutma makinesini çocuk-
larýnýn eline verip intihar eden Emine Ak-
çay... Üçüncü çocuðuna hamileyken eþiyle
birlikte ihraç edilen, lojmandan atýlan, iþ-
sizliðe ve yalnýzlýða terk edilen, biri 7 aylýk
üç çocuðunu geride býrakýp intihar eden
hemþire Sevgi Balcý... Daha niceleri... 

Düþünün...
Yuttuklarý, daðýttýklarý, cebe indirdikleri

her bir kuruþta bu kadýnlarýn, bu gençlerin,
bu bebeklerin, bu babalarýn canýnýn hakký
olduðunu düþünün... 

Bugün biz eve bir kuruþ fazla para girsin,
boðazdan sýcak bir aþ geçsin, çocuklar okul-

dan mahcup dönmesin, bayramda yüzler
gülsün diye canýmýzý diþimize takýp çalýþýr-
ken, nereden ne artýrabileceðimizin, neyi ne-
ye yetirebileceðimizin hesabýný yaparken,
milyon dolarlýk paralarý gemiciklere yükleyip
eþi dostu ihya ettiklerini düþünün... 

Acý duyuyoruz. Ama daha çok da öfke!
Ýþte bu öfke aný, hakikate de en yakýn ol-
duðumuz an... Ama biliyoruz ki hakikat bi-
ze kendisini öyle kolayca sunmaz... Öfke-
nin, hakikati ortaya çýkaracak bir müdaha-
leye ihtiyacý vardýr.

Ýktidar, sýkýþtýðý köþede, üzerinde tepin-
diði halk desteðini kaybetmemek için, var-
lýðýný zorunlu hissettirecek hamlelerde bu-
lunacak, bu kesin. Kurduðu düzen þaþma-
sýn, kaçaklar yaþanmasýn, çatlaklardan
daha da fenasý sýzmasýn diye elinden gele-
ni ardýna koymayacak.

Ne kadar yýldýrýcý, býktýrýcý, korkutucu ol-
sa da, burada mesele; böyle bir düzenin üze-
rine oturanlarýn ne yapacaðý deðil artýk.

Mesele, bizim ne yapacaðýmýz... Mesele,
öfkemizle ne yapacaðýmýz... 

***
Dergimizin bu sayýsý, böylesine “büyük

çalkantýlarýn” içinde görünmezleþen ve
önemsizleþen nice “kadýnca” dertlerin bü-
yük meselelerle aslýnda ne kadar da içsel bir
baðý olduðunu gösteriyor. 

Kadýnlarýn gözü gerçeklere kapalý olsun
diye, öfkesi içinde boðulup kalsýn diye elin-
den geleni ardýna koymayanlara inat hikaye-
leri taþýyor size.

Bir laborant kadýnýn tacize ve mobbinge,
Switlana’nýn küçük bir mahalle okulunda pa-
ralý eðitime nasýl kafa tuttuklarýný, dünyanýn
ve ülkenin dört bir tarafýnda kadýnlarýn þid-
dete, kötü çalýþma ve yaþam koþullarýna karþý
mücadelelerini, Emma F. Langdon’ýn “Kadý-
nýn doðal alaný evi olmalýdýr, toplumsal ya-
þam deðil” diye düþünürken nasýl militan bir
sendikacýya dönüþtüðünü okuyacaksýnýz. 

Ýþte bu gündelik direniþlerde büyük me-
selelerin karmaþýklýðýnýn nasýl açýklýða ka-
vuþturulacaðýnýn formülü var. Biz formülü
biliyoruz. Dergimizin bu sayýsýnda birbirin-
den farklý yerlerde birbirinden farklý konu-
larda ayný cümleyi kuran kadýnlarýn söyledik-
lerinden biliyoruz... Birliðimizden kuvvet do-
ðar... Yoksulluk, yolsuzluk ve yalan düzenin-
de yaþamak zo-
runda kalmayaca-
ðýmýz bir kuvvet. 
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Sincap Özel Eðitim Atölyesi

S
incap, doðadaki en mücadeleci,
en sadýk canlýlardan biri. Hayal,
insan beyninin özgürlüðü. Sa-
nat, var oluþumuzun dýþarý
yansýmasý. Birbiriyle çok ilgisiz

görünse de bu kavramlar, bizim için et
ve týrnak gibi… Hikayemiz bir hayalle
baþladý. 

Gazi Mahallesi bölgesinde özel eðiti-
me gereksinim duyan bireylere öðret-
menlik yapan birkaç öðretmenin hayal
kurmasýyla baþladý. Bir rehabilitasyon
kurumunda tanýþan ve yine ayný kurum-
dan beraber ayrýlan öðretmenler ‘Sin-
cap’ hayal etti. Dediler ki, “Biz birbiri-
mizi seviyoruz, iyi de bir dostluðumuz
var. Bu dostluk bir þey üretmeli!” Üret-
meli ama nasýl? Toplum tarafýndan ye-
tersizliklerinden dolayý ötekileþtirilen
öðrencilerini düþündüler... “Gözle-
rin görmüyor, bir de sana iþ
vermiþiz” diyen bakaný dü-
þündüler. Her gün gazeteleri
süsleyen okullarda ayrým-
cýlýða uðrayan engelli öð-
rencilerin baþlarýna gelen-
leri anlatan haberleri düþün-
düler. Otizmli çocuk ve baba-
sýnýn dolmuþtan kovuluþunu dü-
þündüler. Down sendromlu gençlere ya-
pýlan istismarlarý düþündüler. Zincire
baðlanan zihin yetersizliði bulunan in-
sanlarý düþündüler. Parasý olmadýðý için
ilaç alamayan MPS hastalýðý bulunan
çocuklarý düþündüler. Düþündükçe
‘sevgi ve dayanýþma dolu’ Sincap’ý ortaya
çýkardýlar. 

PEKÝ SÝNCAP 
NASIL BÝR YER?

Sincap Özel Eðitim Atölyesi, özel eði-
time gereksinim duyan bireylere ücret-
siz hizmet veren, gönüllüðün ve kolekti-
vizmin egemen olduðu, üreten ürettikçe

var olan bir giriþim. Kedisinden
öðretmenine, öðretmeninden
öðrencisine herkes eþit ve eþit
sorumluluklara sahiptir. Üret-
mek önemsenir burada. Gö-
nüllü tiyatro öðretmenimiz ti-
yatro sanatýný öðretir. Gönüllü
dans eðitmeni dans öðretir. Gö-
nüllü psikoloðumuz bireysel te-

rapi ve grup terapisi yapar. Özel eðitim
öðretmenleri engel türü ve derecesi ne
olursa olsun öðrencilerinin ihtiyacý olan
eðitimi verir ve ailesine destek olur.

Sincap Özel Eðitim Atölyesindeki
özel öðrenciler, tipik geliþim gösteren
akranlarýyla beraberdir, kaynaþýr, uyum
süreçlerine destek olunur; yemeklerini
temizliðini beraber yapar, bulaþýklarýný

beraber yýkarlar.
Burada para geçmez, dayanýþma ge-

çer. (Ha pardon kaçak çay geçebilir.) Ve-
liler bu sürecin en önemli parçasýdýr ve
veliler de üretmek zorundadýr. Bazen bir
kostüm üretir, bazen yemek olarak bir
yaprak sarmasý…

Yalnýz yanlýþ anlaþýlmasýn Sincap’ýn
felsefesinde “Siz engellisiniz hadi size
yardým edelim” gibi bir yaklaþým söz ko-
nusu deðildir. Sincap’ýn yaratýcýlarý, me-
selenin þartlarý eþitlemek olduðunu sa-
vunur, öðrencilerine sosyal bir yaþam
için fýrsatlar sunmaya odaklanýr. Öðren-
cilerinin üretici ve mutlu bireyler haline
gelmelerini amaçlar. Toplumun engelli
algýsýnýn ve olumsuz tutumlarýnýn iste-
nen yönde deðiþmesi için topyekün bir
seferberliðe ihtiyaç duyulduðunu hayký-
rýr. Ýþte bu ilkelerle baþladýk yolumuza.

BÝZÝMLE BÝR ÇAYA 
NE DERSÝNÝZ?

Baþlarken dediðimiz gibi birkaç öð-
retmenin kendi çabasýydý bu. Adý atöl-

yeydi… Düþünülenin ve hayal edilenin
aksine Sincap gün geçtikçe büyüdü,
dayanýþmanýn en büyük örneði oldu.
Ýþler yolunda giderken niyetlerinin ne
olduðunu anlamadýðýmýz (!) anlamak
da istemediðimiz kiþi ya da kurumlar
tarafýndan ruhsatsýz olmamýz nedeniy-
le üst üste tam 3 kez þikayet edildi. Þi-
kayetler bir noktada bunalttýðýndan ol-
sa gerek, dernek olma kararýmýz oluþ-
tu.

Üyeden bol bir þey yoktu, ama bu-
rasý öðrencilerin kendisini var edebil-
diði, deðiþip geliþtiði, adýmlarýný daha
saðlam attýðý öðrencilerin olmalýydý...
Öyle de oldu. Dernek yöneticilerinin
büyük bir kýsmý öðrencilerimizden
oluþtu. Þu an; hayalin gerçekleþmesin-
de katkýda bulunan öðretmenler, ak-
þam iþ çýkýþlarýnda derneðe geldikle-
rinde kendilerine gerek bile kalmadý-
ðýný görüyor.

Tek baþýna ya da arkadaþlarý ile si-
nemaya gidemeyen, ihtiyaçlarýný karþý-
lamak için alýþveriþe çýkamayan, konfe-
ransa katýlamayan, konser dinleyeme-
yen, faturasýný yatýramayan, çalýþama-
yan öðrencilerimiz þimdi bir dernek
yönetiyor. Postmodern toplumun ‘mü-
kemmel beden’ kavramýna nanik çýka-
rýyor öðrenciler. Toplumsal þuurun ar-
ka planýndaki mükemmellik arzusu,
Sincap’ýn gündeminde bile deðil.

Bu yazýlanlarý okumak baþka, yaþa-
mak bambaþka. Bu deneyimin bir par-
çasý olmaksa hiç zor deðil. Bizimle bir
çay için... Çaylar bizden...

Adresimiz: 75. Yýl Mahallesi Millet
Caddesi No: 7 (Garanti Bankasýnýn
karþý sokaðý) SULTANGAZÝ 
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Günay Karakuþ

Öfkenin, hakikati ortaya çýkaracak
bir müdahaleye ihtiyacý var

Esentepe Mahallesi kadýnlarý kentsel dönüþüme karþý en öndeMerhaba Ekmek ve Gül okurlarý.
1986 yýlýndan beri Sultangazi ilçesi
Esentepe Mahallesi’nde yaþýyorum.
Mahallemiz gecekondulardan oluþan,
taþ ocaðýnýn dibinde bir mahalle. Düz-
gün bir yolu yoktu, Suyu, kanalizasyon
yoktu. Köylerden göç edip buraya yer-
leþen mahalle sakinleri olarak “Baþýmý-
zý sokacak bir evimiz olsun, hisseli ta-
pumuz var, rahat rahat yaþýyoruz” de-
yip kendi çabalarýmýzla yol, su, telefon
getirdik. Kanalizasyon sorununu çöz-
mek için günlerce belediyenin, muh-
tarlýðýn yolunu aþýndýrdýk. 

Taþ ocaklarý da mahalleliler için bü-
yük bir sorun. Yýllardýr dinamitler pat-
lar, evlerimiz çatlar, taþ ocaklarýnýn
saðlýðýmýza ve evlerimize verdiði zarar

anlatýlmaz. Tozdan cam, kapý açamaz,
evimizin önünde oturamaz haldeyiz. 

Kadýn olmak her yerde olduðu gibi
burada da çok zor. Çünkü her iþe ka-
dýnlar koþuyor, her sorunla kadýnlar
boðuþuyor. Bir km ötede insanlarýn ev-
lerinde doðal gaz var biz de yýllardýr
kömür sobalý evlerde yaþýyoruz. Defa-
larca müracaat etmemize raðmen bir
türlü getirtemedik doðal gaz. Kýþ olur
kadýnlar kömür, odun derdi-
ne düþer. Sýrtýnda taþýr.
Hele çalýþan kadýnlar için
kýþ daha zordur. Akþam
eve gelip soba yakmak,
evi ýsýtýp çocuklar ýsýn-
sýn diye çaba harca-
mak... Ne kadar zor olsa

da “Evimiz” dedik, yaþamaya devam
ettik. Her þekilde umudumuz vardý.
Evlerimiz ileride apartman dairesi ola-
cak, apartmanda yaþýyacaðýz diye

umutlarýmýz vardý. Ama ne yazak ki
þimdi kentsel dönüþüm haberi geldi.
Toplantýlar yapmaya baþladýk. Kahvede
ya da caminin çay ocaðýnda toplanýyo-
ruz. Herkese hitap ediyoruz. Kahveye
toplantýya gittiðimde tek kadýn ben-
dim. Erkeklerden daha çok konuþtum.
Þimdi ise daha fazla kadýnýz. Kapý kapý
gezip, gece gündüz çalýþýp insanlara
durumumuzu anlatýyoruz. Daha sonra
birçok kadýnla belediye önünde oturma
eylemi yaptýk, 3 kiþi içeriye alýndý, ama
istediðimiz bir cevap olmadý. Ancak bi-
zim mücadelemiz sonuna kadar süre-
cek. Kentsel dönüþüme karþý þimdi ka-
dýnlar en önde, mahallelerine de evle-
rine de kadýnlar sahip çýkýyor. 

Ayten UNAY/ Sultangazi
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Sevda KARACA

D
ünya kay-
nýyor. Bu
koca kaza-
nýn ateþini
harlayansa

gündelikleþen, vahþile-
þen, meþrulaþtýrýlan,
devlet desteði kazana-
rak olaðanlaþtýrýlan
þiddete “Yeter” diyen
kadýnlar... Sözünü bir-
leþtiren, güç kazanmak

için olaðanüstü bir gay-
retle örgütlenmeler ku-

ran kadýnlar... Dünyanýn
dört bir yanýndan, dilleri

farklý, inançlarý, kimlikleri,
renkleri farklý kadýnlar... 

Yakýcý sorunlar o kadar ortak
ki; ortak bir ateþi harlamak
için ortak sözler kurmak, bu
ortak sözün peþine düþmek
artýk ayakta kalabilmek için
ekmek kadar, su kadar haya-
ti... 

Hatýrlatalým, bu kaynayan
kazanda neler oldu son iki yýl-

da:
 2016 yýlýnda Polonya’da

kadýnlar, ülkede kürtajýn ta-
mamen yasaklanmasýný ön-
gören yasa tasarýsýný iþe ve
okula gitmeyi, ev iþleriyle il-
gilenmeyi reddederek, 60
kentte 6 milyon kiþinin ka-
týldýðý büyük grevlerle pro-
testo etti. 

 Yine Ýzlanda’da erkek
iþçilere göre yüzde 14 ila 18
daha düþük ücret alan kadýn
iþçiler “eþit ücret” talebiyle
greve çýktý. 

 Arjantin’de kadýnlarýn
“NiUnaMenos” (Bir Kiþi Bile

Eksilmeyeceðiz) mü-
cadelesi Gü-
ney Amerika
kýtasýndaki
birçok ülke-

de kadýnlarýn

þiddete karþý kitlesel olarak sokaða çýkýþý-
nýn niþaný oldu. 

 Fransa’da kadýnlar “eþit iþe eþit üc-
ret” talebiyle büyük bir miting gerçekleþ-
tirdi. 

 Ýtalya’da kadýnlar son üç yýldýr, has-
tane ve saðlýk hizmetlerinin bütçesini kýr-
pan, kürtaj ve doðum kontrol yöntemleri-
ne eriþimi kýsýtlayan kemer sýkma politi-
kalarýna karþý, tüm kadýnlarýn cinsel ve
üreme haklarýný savunan kadýn örgütleri-
nin öncülüðünde yükselen halk protesto-
larýnýn en önündeki kesim oldu. 

 Ýrlanda ve Güney Kore’de de kadýn-
lar üreme haklarýnýn savunulmasý için
grev ve eylemlerle ses getirdi. 

 Hindistan’da kýsýlan saðlýk harca-
malarý yerellerde kadýnlara hizmet götü-
ren ebe ve hemþireleri çalýþamaz hale ge-
tirince, yalnýzca ebe ve hemþireler deðil,
kýrsal kesimlerden yoksul kadýnlar ve köy-
lüler aylar süren grevlere imza attý.  
YÜKSELEN KADIN 
HAREKETÝNÝN KARAKTERÝ

Dünyanýn bu kaynayan halini görme-
mize izin vermeyen bir toz duman yük-
selse de, her gün siyasi krizler, iktidar-
lar arasý kýlýç kalkan oyunlarý, dört bir
yanda kýyýmlar yaþatan savaþ koþullarý
bu hareketliliðin üstünü örtse de görü-
nenin ardýndaki gerçek þu: Kadýnlar, ya-
þadýklarý þiddetin, onlarý cendereye alan
yoksullukla, hükümetlerin özellikle sað-
lýk ve eðitim haklarýný týrpanlayan politi-
kalarýyla, kadýnlarý ucuzun ucuzu emek
haline getiren istihdam politikalarýyla,
bedenleri üzerinde devlet denetimi ge-
tiren üreme ve nüfus politikalarýyla,
dünyanýn dört bir yanýnda halklarý kana
bulayan savaþ ve ýrkçý göç politikalarýyla
baðlarýný kuruyor. Bu baðlarýn kadýnla-
rýn boynuna geçirilen idam ipleri oldu-
ðunu görüyor. Bu baðý koparmak için
direniyor... 

Görünen o ki yükselen kadýn hareke-
tinin karakteri de, sözü de, eylem reper-
tuarý da deðiþiyor. Þiddete karþý müca-
dele, çalýþma yaþamýnýn güvencesizleþ-
tirilmesi, aðýrlaþan yaþam koþullarý ve
ücret eþitsizliðine karþý mücadeleyle
birleþiyor.  Ayný zamanda homofobi,
transfobi ve ýrkçý göç  

Gül DEMÝRCÝ 
Ýstanbul

H
atice Aksoy 55 yaþýnda iki çocuk
annesi bir kadýn. Avcýlar Belediye
Konservatuvarýnýn dört senedir
çalýþmalarýný yürüten Binbir Çi-
çek Kadýn Korosu’na katýlýyor. 10

mahalleden 100’er kadýnýn katýlýmýyla oluþtu-
rulan bu koro, ‘Kadýna yönelik þiddet son bul-
sun’ diyerek sahneye çýkýyor. 

Hatice Aksoy ile koroya ve korodaki kadýnlara
dair sohbet ettik. Binbir Çiçek Kadýn Korosu’nu
kendisi gibi eve kapanmýþ kadýnlarýn sokaða
adým atmasý için bir fýrsat olarak tanýmlayarak
baþlýyor söze. “Dýþarý açýlan bir pencere oldu ko-
ro. Sürekli çamaþýr bulaþýk yýkamaktan yorulan,
usanan kadýnlarýn soluk alýp verdiði bir yer yani.
Aramýzda 70 yaþýnda yaþlý kadýnlar da var 18 ya-
þýnda genç kadýnlar da. Gelen kadýnlarda hiçbir
özellik aranmýyor. Koronun amacý kadýnlarý dýþa-
rýya çýkarmak. ‘Kadýnlarýmýz sosyalleþsin’
diyen güzel bir proje. Ben de bu projenin
bir parçasý olduðum için mutluyum.”
BÝR SES BÝN OLUNCA

Aile yaþamýnda da kendi yaþamýnda
da müziðin köklü bir yeri olduðunu
belirten Hatice Aksoy, “Kiþisel olarak
koro bana çok þey katýyor ama onun ya-
nýnda bin kadýnla birlikte ayný sahnede
ayný duygularý paylaþarak türkü seslendi-
riyor olmak da çok ayrý bir yerde duru-
yor. Koroya katýlan kadýnlar sahnede
kendilerini özgür hissediyor. Bu
gündelik yaþamlarýmýza da yansý-
yor elbette. Sadece türkü söyle-
mek deðil bu, bir ses çýkarma,
evden çýkmaya bahane yaratma,
haftanýn bir gününü kendine
ayýrma... Þöyle hissediyor ka-
dýnlar, ‘Bakýn ben bulaþýk yýka-
mak dýþýnda bir þeyler yapabi-
liyorum.’ Bir de kadýn sesleri-
nin hep bir aðýzdan çýkmasý
kulaklarýmýzýn pasýný siliyor.

Çok seviyorum o seslerin birleþmesini. Güzel
hissettiriyor bu bize.”
BÝN KADIN AYAÐIMIZI
AYNI ANDA VURSAK...

Dört senede iki büyük konsere imza atan koro-
nun bir gösterisinden önce Belediye Baþkaný Do-
ktor Handan Toprak Benli, “Bu koro, kadýna yö-
nelik þiddete dur demek için sahneye çýkýyor” de-
miþti. Hatice Aksoya’a bu konuda ne düþündüðü-
nü soruyoruz. Sadece türkü söyleyerek, koro ya-
parak kadýna yönelik þiddetin engellenemeyeceði-
ni belirterek, þunlarý söylüyor: “Gözü mor gelen
kadýnlar var. Bu, bunun þiddete dur demek için
yeterli olmadýðýnýn en büyük göstergesi. Biz ora-
da bin kadýnýz. Ayaðýmýzý sahneye ayný anda vur-
sak sahneyi sallarýz. Birlikte þiddete karþý etten
duvar örmek þiddetin önüne geçer ancak. Bunun
gibi projeler çok güzel, faydalý, ama yeterli deðil
elbette. Belediyeler için çok basit böyle projeler
yapmak, onlarýn böyle þeyler yapmasý için çok im-
kâný var. Onlar için ufak tefek bir proje, bin kadý-

nýn bir araya gelmesini saðlayacak kadar
da büyük bir proje esasýnda. 

Binbir Çiçek Kadýn Korosu, adý-
ný umuttan almýþ aslýnda. Açan

her çiçek, umut anlamý içerir-
miþ. Bizler de umutluyuz. Ama
hepimizin içinde minik umut-
lar var. Birleþince büyüyor
umutlar, yan yana geldikçe bi-

rikiyor, çoðalýyor.
Þimdilik bu ka-

dar söyleye-
ceklerim.

Konser ol-
duðunda
imkâný
olan
herkesi,
bütün
kýz
kar-
deþle-
rimi
bekle-
rim.”

Ü
lkemizde kadýnlarýn ezici çoðunluðu toplumsal hayattan adeta tecrit halde yaþamak
zorunda kalýyor. Gelenekler, muhafazakâr anlayýþ ve baskýlar, yoksulluk ve imkânsý-
zlýklar, mahrumiyetin kanýksanmasý… Ne dersek diyelim… Toplumsal hayata ufacýk
bir ucundan katýlmak bile, býrakýn herkese saðlanan bir hak olmayý, bir lütuf deðilse,
ancak kadýnlarýn kendi olaðanüstü çabasýyla gerçekleþebiliyor.

Oysa toplumsal hayata küçücük bir dokunuþ bile hayatlarýný nasýl da deðiþtiriyor; güç, enerji, umut,
nefes oluyor. Ýstanbul’dan ve Ankara’dan kadýnlar aldýklarý o soluðu anlatýyor. 

Birleþince büyüyor umutlar, birikiyor, çoðalýyor

Sadece türkü
söylemek deðil bu

Hastalýðýmý unuttum,
kendime güvenim geldi 
Merhabalar, önce size kendimi tanýtmak istiyorum. Ama iki yýl öncesini

anlatmak istesem roman olur. O yüzden sadece son iki yýlda hayatýmdaki
deðiþikliði anlatacaðým. Ben evde iþ yapan, yaþlýlarýmýza bakan,

Parkinson hastasýydým. Hastalýðýný kafaya takan biriydim kýsacasý. 
Bir arkadaþým o dönem bana Kýz Kardeþim Dayanýþma Derneðinde koro

çalýþmalarýna katýldýðýný söylemiþti. Ben de katýlmak istedim. Orada koro
hocamýz Malik Ýnci ile tanýþtým.
Çok neþeli, güler yüzlü, iþini çok
iyi yapan birisiyle tanýþmaktan
çok mutlu oldum. Kendisine çok
teþekkür ederim. Bu arada
dernekte tanýþmýþ olduðum
kadýn arkadaþlarým da çok
iyiler, onlarla olmaktan
mutluluk duyuyorum. Orasý
sanki bir ev ortamý, sýcacýk bir
havasý var. 

Derneðe gitmeye baþladýðýmdan beri hayatýmda çok þey deðiþti. Hastalýðýný
unutan, kendine güveni gelen, üretken bir kadýn oldum. Bir þeyler yapmayý,
üretmeyi, bir þeylere katkýda bulunmayý kendime hedef haline getirdim.
Kadýnlar, ne kadar faydalý olursa kendini o kadar mutlu hissediyor. Onun için
ben ve arkadaþlarým ürettikçe çok mutlu oluyoruz. Herkese teþekkür ederim.

Tevriz ÇÇiçek SSEEVÝLL 
ANNKKARRA

Birlikten arkadaþlýk,
dayanýþma, paylaþým çýkardýk

Kýz Kardeþim Dayanýþma Derneði’ne ilk kez, mayýs ayýnýn ilk haftasýnda
gelmiþtim. Zaten önünden geçerken hep merak ederdim. Bazen kapalýydý,
bazen fýrsat olmamýþtý. Bir gün evden çýktým, çok sýkýlmýþtým, bir þeyler

yapmak istiyordum. Aslýnda ben çok aktifimdir. Hep bir þeyler bulurum, zamaný
boþ geçirmemeyi, deðerlendirmeyi severim. 

Ýþte bir gün yine yola çýktým ve derneðe geldim. Dernekte o gün koro
çalýþmasý varmýþ. Ben de dernekle ilgili merak ettiklerimi sordum. Bana uygun
olduðunu düþündüðüm için o gün üye oldum hemen ve hatta koro çalýþmasýna
katýldým. Drama çalýþmasýnýn da olduðunu ve gönüllü aradýklarýný söylediler. Ben
de istedim gönüllü olmayý. Böylece yeni bir baþlangýcýn içinde daha buldum
kendimi. 

Haziran ayýnda üç kadýn, Kozalar adlý oyuna çalýþmaya baþladýk. Banu hocam
da bizden hiçbir zaman desteðini, emeðini esirgemedi. Hafta içi kendimiz, hafta
sonu da hocamýzla çalýþtýk; 4-5 ay gibi bir sürede oyunumuzun çalýþmalarýný
ancak tamamladýk. Çünkü bizler ev hanýmýyýz; sorumluluklarýmýz, çocuklarýmýz,
iþimiz, gücümüz de vardý. Banu Hocamýz bize hocalýðýndan çok, arkadaþlýðý,
dostluðu, yaklaþýmý sayesinde içimizdeki ukdelerin çýkmasýna vesile oldu. Ona
çok ama çok teþekkürlerimizi sunuyoruz: Emeðine ve yüreðine saðlýk. 

Hazýrladýðýmýz oyunun yazarý Adalet Aðaoðlu. Kozalar adlý oyunumuzda üç
kadýn kendi kabuklarýndan çýkmayan, bencil, iyi bir hayata sahip, dýþ dünyayla
hiçbir þekilde ilgilenmeyen kadýnlar ve yaþadýklarý sorunlar karþýsýnda
tepkilerini, yaþadýklarýný anlatýyorlar. Ýnþallah, çalýþmalarýmýzýn, emeðimizin ve
bize destek verenlerin karþýsýna baþarýyla çýkarýz. “Birlikten kuvvet çýkar”
derler; biz de birlikten arkadaþlýk, dayanýþma, paylaþma ve anlayýþ çýkardýk.
Ýþimiz, yolumuz, önümüz açýk olsun. Sevgilerimle... 

Yasemin TTOKKMAKK 
ANNKKARRA

Cumhurbaþkaný “2019’u kadýnlar sýrtlayacak” diyor.
Sýrtlayacaðýmýz, kurmak için omuz vereceðimiz bir dünya

var elbette. Ama  ‘mahdumlar” gemileri daha rahat
yüzdürsün diye deðil, kadýnlar ve çocuklar o 

gemilerin kürek mahkumu olsun diye deðil... 

Sýrtlanacaðýmýz tek þey özlemini 
duyduðumuz dünya olacak 
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Ýþte böyle baþardýk!
M

erhaba, ismim Ýclal, Çiðli Araþtýrma
Hastanesi’nde laboratuvar teknisyeni olarak
çalýþmaktayým.
Çalýþma alanýmýn yetersiz olmasý, daha doðrusu

idarenin ilgisizliði nedeniyle laboratuarda birebir
hastalarla temas halinde çalýþmak zorunda kaldým. Bu
arada özellikle de erkek hastalar veya hasta yakýnlarý
tarafýndan tacize uðradým. Telefonumu almak isteyenler,
bana kahve ýsmarlamak isteyenler, duvara yaslanýp
gözünü dikenler... Her defasýnda dik durarak çok sert
tepki gösterdim. Kimi özür diledi, kimi benimle tartýþtý,
hatta küfür etti. Buna kayýtsýz kalamazdým. Öyle de
yaptým. 

Yeni göreve gelen ve Acil Servisi gezmekte olan
Baþhekimin önüne atlayýp, yaþadýklarýmý kendisine
anlatarak yardým istedim. Uzun süre yüzüme baktý... Bir
an “Acaba yaptýðým yanlýþ mýydý?” diye düþündüm. Hayýr!
Ortada bir yanlýþ varsa o da Baþhekimin sorgulayan
gözlerle bana bakmasýydý. Kadýným, kesin ben bir þey
yapmýþýmdýr! Çok özür dileyerek, “Kuyruk sallamýþýmdýr!”
Evet evet, öyle düþündü ya da bana öyle hissettirdi.
Arkasýný dönüp gitti. O tavrýyla bana mobbing uyguladý.
Duygularýmý yazmaya kalkarsam aðlayabilirim. Tacize
uðruyorsunuz, direnç gösterince de amiriniz tarafýndan
mobbinge maruz kalýyorsunuz. Ne yaman çeliþki! 

Laboratuvar hekimlerini çaðýrtan Baþhekim, benim
yaptýðým davranýþý “densizlik” diye aktarmýþ hekimlere.
Laboratuar sorumlu hekimi bu ve benzeri olaylardan
sadece benim deðil tüm kadýn çalýþanlarýn rahatsýz ve
maðdur olduklarýný, olay bildirimi yaptýðýmýzý, Saðlýk
Bakanlýðýna telefonla þikayet ettiðimizi söyleyince,
Baþhekim de bunun çok ciddi bir suçlama olduðunu, bu
yüzden herhangi birinin hapse girebileceðini söylemiþ.
Olayýn nasýl gerçekleþtiðiyle ilgilenemez oluyorsunuz bu
noktada; “Bu amirle nasýl baþa çýkarým” diye düþünmeye
baþlýyorsunuz. Ben kadýným, anneyim, eþim, arkadaþým,
dostum ve ben güçlüyüm, savaþmalýyým! 

Öyle de yaptým. Ýdareye, tek baþýma kalsam da asla
mücadelemden vazgeçmeyeceðimi söyledim. Tabiî ki bu
süreçte yanýmda olan sendikama minnettarým. Bir kez
daha anladým sendikalý olmanýn önemini. Senin gibi
düþünen ve senin gibi hisseden insanlarýn varlýðýný bilmek,
daha doðrusu onlara dokunabilmek, yaþadýðýnýz o
aþaðýlanma duygusunu hafifleten tek olgu olarak kalýyor
hatýrýnýzda... Ýyi ki varsýn Saðlýk ve Sosyal Hizmet
Emekçileri Sendikasý SES!

Veee mücadelem sonuç verdi. Laboratuarýn yerini
deðiþtirdiler. Daha insani þartlarda çalýþýyorum. Hiç
mütevazý olamayacaðým, kendimle gurur duyuyorum.
Çünkü tacize uðrayýp mobbinge maruz kalmýþ, tek
mücadele eden kadýndým laboratuvarda. Bu benim azmim
ve sendikamýn kararlýlýðýydý. Bu benim onurum, gururum
ve de kadýnlýðýmdý. Hiç kimsenin benim bedenim ve
kadýnlýðým üzerinde söz söyleme hakký olamaz. 

Trajikomik olansa kadýn olarak bu yaþadýðým ilk olay
deðil. Yer ve figüranlar farklý olsa da tüm kadýn
çalýþanlarýn tacize ve mobbinge uðradýðýný bilmek
onurumu kýrýyor. Ama mücadeleye devam!

Ýclaal YYEÐEN 
ÝZMÝR

ÝÞYERÝNDE TACÝZE, MOBBÝNGE
UÐRAYAN BÝR KADININ MÜCADELESÝ:

politikasýný reddeden, ýrkçýlýða, emperyalizme, heterosek-
sizme ve neoliberalizme karþý çýkan söylem güç kazanýyor. 

Kadýnlarýn hak ve talepleri için sürdürdükleri mücade-
le ile örgütlenme çabalarý tüm dünyada büyürken, bu
mücadelenin içerisinde iþçi-emekçi kadýnlarýn katýlýmý ve
etki gücü de artýyor. Bu durum, cinsler arasýnda hak eþit-
liði baþta olmak üzere, kadýnlarýn demokratik hak ve ta-
lepleri için yürüttüðü mücadelenin genel iþçi-emekçi
mücadelesiyle birleþme, ondan güç alma ve ona güç kat-
ma zeminini de geniþletiyor.  
KADINLARA REVA GÖRÜLEN 
‘VASATLIK’

Biliyoruz ki sermaye, iþçi sýnýfýnýn 200 yýl boyunca mü-
cadeleyle önünde yükselttiði bentleri yýkmak için emeðin
kazandýðý haklarý, savaþlar ve krizler yoluyla gasp etmeye
dönük neoliberal programýný devreye soktuðunda, en
güçlü ittifaký muhafazakarlýktý. Muhafazakarlýk; kadýnla-
rýn çalýþma hakký, eþit iþe eþit ücret, kadýn emeðinin va-
sýflý bir emek haline gelmesi, çalýþma yaþamýnda kadýnlarý
gözeten uygulamalar, anneliðe iliþkin sorumluluklarýn
devlet tarafýndan üstlenilmesi (doðum izinleri, çocuk ba-
kým kurumlarýnýn yaygýnlaþmasý ve ücretsiz olmasý), pa-
rasýz kürtaj, nitelikli doðum kontrol yöntemleri gibi sade-
ce kadýnlar için deðil iþçi sýnýfý için de vazgeçilmez olan
en temel haklarýn týrpanlanmasý için baþat bir rol oynadý.
Bütün bu haklarýn gaspý, “eþitlik” gibi daha 19. yüzyýlda
bir “ideal” olarak görülen en temel haklarýn altýnýn oyul-
masý ile mümkündü. 

Muhafazakarlýk, iþte bu “ideali” vasatlaþtýrmak için her
alanda devreye sokuldu. Bu vasatlýk, bugün dünyanýn ge-
liþmiþ kapitalist ülkelerinde bile kadýnlarýn “insan olup
olmadýðý” tartýþmasýný yeniden tedavüle sokan bir gerici-
leþme süreci olarak karþýmýzda, insanlýðýn biriktirdiði
tüm deðerlerin altýný oyuyor. 
KARANLIK DÝSTOPYA, 
AYDINLATAN ÇELÝÞKÝ

Türkiye’de olup biten de bu dünya halinden ayrý deðil.
Bugün kadýnlarýn taa 19. yüzyýlda kazandýðý medeni hak-
larýn tartýþmaya açýldýðý, her türden dini telkinin kadýnla-
rýn özel ve kamusal yaþamlarýnda devlet eliyle kurumsal-
laþtýrýldýðý, kadýnlarýn bedenlerinin iktidarýn ucuz emek
rezervi için bir “tarlaya dönüþtürüldüðü”, kadýnlarýn þid-
det dolu yaþamlara mahkum kalmasý için her türden yasal
düzenlemenin devreye sokulduðu, yine de baþka bir ya-
þam kurma gayreti gösteren kadýn olursa diye evlilik, bo-
þanma, saðlýk, eðitim alanlarýnda “ikna odalarýnýn” kurul-
duðu bu düzen, dünyadaki halin vasat serencamlarý... Bu
hal, kadýnlara elbette her taþýn altýndan çýkan istismar,
her mutlu aile güzellemesinin ardýnda vuku bulan þiddet,
her lokmanýn giderek acýlaþan tadý, her sokaðýn giderek
korkutucu bir karanlýk haline geliþi, giderek artan güven-
sizlik, giderek yükselen endiþe olarak dönüyor. 

Kadýnlarýn yaþamýný karanlýk bir distopyaya dönüþtü-
ren bu saldýrý dalgasý, bir yandan da bölme politikalarýyla
birbirinden ayrý düþürülen kadýn kesimleri için büyük bir
ortaklaþma zemini yaratýyor. En temel haklardan bile yok-
sunlaþma hali, iktidarýn kendine yedeklemeye çalýþtýðý ka-
dýn kesimlerinin içine “Yeter” öfkesinin tohumlarýný ser-
piyor. Emekçi kadýn kitleleri arasýnda yaratýlan suni bö-
lünmelerin buharlaþmasýyla, geniþ kadýn kesimlerinin or-
tak bir mücadele platformunda bir araya gelmesinin ola-
naklarý artýyor. Bu çeliþki, onu yaratan iktidarýn giderek
daha güçsüz hale gelmesine de neden oluyor. Bugün kar-
þýmýza “tek adam, tek parti yönetimi” ile çýkan sertleþme,
esasen bu güçsüzleþme karþýsýnda iktidarýn “son çýkar
yol” olarak kullandýðý beyhude bir çaba.
MAHDUMLAR GEMÝYÝ RAHAT 
YÜZDÜRSÜN DÝYE DEÐÝL

Görüyoruz ki AKP iktidarý “sertleþtikçe”, kýrýlganlýðý
da artýyor. Boþluklarý dolduracak akýþkanlýðý kayboluyor.
Geniþ kesimleri ikna etmeye olanak saðlayan her türden
araç elinde olmasýna raðmen, attýðý her adýmda kimi za-
man örtük kimi zaman açýk tepkilerle karþýlaþýyor. Henüz
ete kemiðe bürünememiþ bu öfke birikiminin gündelik
hayattaki karþýlýðýný ise kadýnlar biliyor, yaþýyor, görüyor.
Örneðin 25 Kasým’da “kadýna yönelik þiddet” denilince
“Biz her an, her yerde þiddet görüyoruz” cümlesini kuru-
yor depo iþçisi kadýn. Müftülere nikah yetkisinin anlamý
yeterince açýk olmadýðý için çok açýk bir karþý çýkýþ ile
karþýlaþmasa da, boþanmalarda aile arabuluculuðu gibi
korkunç bir uygulama her kesimden kadýnýn huzursuz-
lukla karþýladýðý bir adým oluyor. Eðitim, yoksulun çocu-
ðunun yoksulluða ve cahilliðe mahkum edildiði yap-boz
oyunlarýyla öfkenin dozunun en çok arttýðý alan olarak yi-
ne gündemde. Her gün kadýnlarýn canýný alan, vahþileþen,
yaygýnlaþan þiddet Cumhurbaþkaný Baþdanýþmanýnýn di-
linde “kalitesi artan þiddet” olarak ifadesini bulabiliyor.
“Yerli ve milli” söylemle yoksulun elindeki bir lokma ek-
meðe, iþçilerin ücretlerindeki iki kuruþluk artýþa göz di-
ken iktidarýn oðullar, eniþteler, dünürler, kardeþler, siyasi
yandaþlar kaptanlýðýnda yürüttüðü yolsuzluk gemileri yü-
rüyor. 2019 seçimlerini iþaret eden Cumhurbaþkaný ise
bu sorunlar yumaðý içinde çile çözme görevini yine ka-
dýnlara veriyor; “2019’u kadýnlar sýrtlayacak” diyor. 

Sýrtlayacaðýmýz, kurmak için omuz vereceðimiz bir
dünya var elbette. Ama “mahdumlar” gemileri daha rahat
yüzdürsün diye deðil, kadýnlar ve çocuklar o gemilerde ilk
gözden çýkarýlanlar olsun diye deðil, o gemilerin kürek
mahkumlarý olmak için deðil... 

Dört bir yanda eþitlik, özgürlük, kardeþlik, insanca bir
yaþam için kazan kaldýran kýz kardeþlerimizin özlemini
duyduðu, sokaða çýktýðý, mücadele ettiði dünya... 

Yükünü sýrtlanmak için omuz vereceðimiz dünya,
budur.

SINIRLARIN ÖTESÝNDE
Hazýrlayan: Lili CAN / Berivan BALKAY

P
ek çok ünlü kadýnýn Hollywood’da maruz
býrakýldýðý cinsel taciz ve istismarý “Ben
De” diyerek ortaya sermesi, tacizci ve is-
tismarcýlarý teþhir etmesinin ardýndan pek
çok kesimden kadýn yaþadýðý cinsel tacizi

anlatmaya baþladý. Yaþadýklarýný anlatanlar arasýnda
öyle bir kesim vardý ki, yüzbinlerce kadýnýn maruz
býrakýldýðý þiddeti çok çarpýcý bir biçimde ortaya
serdiler; onlar tarým iþçisi kadýnlardý. 

12 Kasým günü Los Angeles’da binlerce katýlýmcý-
nýn olduðu bir kalabalýðýn önünde 700 bin çiftlik iþçi-
sinin dayanýþma mektubu okundu. Büyük çiftliklerde
korkunç koþullarda çalýþmak ve yaþamak zorunda býra-
kýlan kadýnlar þunlarý anlatýyordu: “Bizler, paketleme
ve tarým alanýnda çalýþan 700 bin kadýnýn adýna yazýyo-
ruz. Patronlarýn, onlarýn iþ arkadaþlarýnýn ve diðer en-
sesi kalýnlarýn kontrolünde olan eðlence sektöründeki
cinsiyete dayalý þiddete iliþkin konuþmaya baþlayan
oyuncularý, modelleri ve bireyleri üzüntüyle dinliyor ve
izliyoruz. Ne yazýk ki þaþýrmýyoruz, çünkü gerçeði çok
iyi biliyoruz. Ülkemizin bir yanýndan diðer yanýna
uzanan sayýsýz çiftliklerde çalýþan kadýnlar, iþ yerinde
karþý karþýya býrakýldýklarý cinsel taciz ve saldýrý nede-
niyle sessizce acý çekiyor. Muhteþem sahnelerde ya da
spot ýþýklar altýnda çalýþmýyoruz. Ýzole edilmiþ tarlalar-

da ve paketleme firmalarýnda gözden uzak, adeta bir
gölge gibi çalýþýyoruz. Emeðimiz ektiðimiz, topladýðý-
mýz ve paketlediðimiz mahsüllerle ülkeyi büyütüyor.
Farklý çevrelerde çalýþmamýza raðmen, fiziksel ve duy-
gusal güvenliðimizi tehdit eden, fiþleyen, iþe alan, iþ-
ten atan kiþiler tarafýndan sömürülme konusunda or-
tak deneyimleri paylaþýyoruz. Bir çiftlik iþçisinin teþhir
ettiði gibi, tarým alanýndaki cinsel saldýrýyý açýkça ifþa
etmeye göðüs germek büyük bir cesaret ister: ‘her-

hangi bir þeyden,  hele hele cinsel saldýrýdan þikayet
etmek akla hayale sýðmayacak bir þey, çünkü bu ifþa
ailelerimizin geçimi için çok büyük bir risk.’ Hissetti-
ðiniz acýyý, utanmayý, yalnýzlýðý, korkuyu ve ihaneti an-
lýyoruz. Biliyoruz ki bu bizim hatamýz deðil. Hatalý
olanlar, taciz etmek için gücünü kötüye kullanan, za-
rar verip bizi korkutanlardýr, týpký size zarar verenler
gibi...  Bütün suçlamalara ve eleþtirilere raðmen size
karþý iþlenen bu üzücü davranýþlara karþý konuþmayý
seçtiniz. Yalnýz olmadýðýnýzý bilin. Biz size inanýyoruz
ve arkanýzdayýz!” 

Çoðu kaðýtsýz Latin göçmeni olan yüz binlerce ka-
dýn Birleþmiþ Devletler’in tarlalarýnda çalýþýyor. Cinsel
tacizin ne kadar yaygýn olduðunu Iowa’da bir iþçi ka-
dýn þöyle anlatýyor; “Amerika’da iþinizi korumak için
seks yapmanýn normal olduðunu zannediyorduk.”

Trump yönetimi kayýtsýz göçmenlerin onlara destek
veren örgütler tarafýndan desteklenmesini engelliyor.
Dahasý, Washington’un kayýtsýz göçmenlere karþý ver-
diði savaþ, istismar olaylarýný bildiren kadýn göçmenler
için gözaltý ya da sýnýr dýþý etme korkusu yaratýyor.
Tam da bu nedenle kadýn iþçilerin yaþadýklarýný açýk
seçik ortaya seren bu mektuplarý “Ben de” deme ce-
sareti gösteren kadýnlarý neyin güçlendireceðini de as-
lýnda açýk ediyor. 

700 bin tarým iþçisi kadýn ‘Biz de!’ diyor

Koskoca Ýsviçre de
böyle yaparsa...

ÝÝSSVVÝÝÇÇRREE’deki iþ yasasýna göre çalýþan ya da iþsizlik kuru-
muna kayýtlý hamile kadýnlar 14 hafta izin ve ücretlerinin yüz-
de 80’i veriliyor. Babalara ise henüz babalýk izni saðlanmýyor.
Yeni doðan bebeklerinin yanýnda olabilmeleri için özel sektör
çalýþaný babalara sadece bir iki gün izin veriliyor, o da patro-
nun inisiyatifine kalmýþ. Bu durum Ýsviçre’de halk tarafýndan
tartýþýlmaya baþlamýþ durumda. 2015’te Travail.Suisse’in yap-
týðý bir anketin sonucuna göre halkýn yüzde 80’i ücretli baba-
lýk izni istiyor. 2016’nýn ortalarýnda ‘bütün ailenin yararýna
makul bir babalýk izni’ kampanyasý baþlatýldý. Konu hakkýnda
bir referandum yapýlmasý için 107.000 imza toplandý ve imza-
lar federal yetkililere iletildi. Ancak, Federal Konsey de halký
caydýrmak için karþý kampanya baþlatmýþ durumda. Uygula-
manýn yýlda 420 milyon franka mal olacaðýný ve Ýsviçre eko-
nomisinin omzuna çok büyük bir yük bineceðini söylüyorlar.
Dünyanýn en zengin ülkeleri arasýndaki Ýsviçre, devletin üc-
retli babalýk izni saðlamasýndansa, konuya aileler ve iþ yerle-
ri tarafýndan bir çözüm bulunmasý isteniyor.ÝÝNNSSAANN Haklarý Örgütü tarafýndan Hindistan’da yapýlan bir araþ-

týrma tecavüze maruz kalan kadýnlarýn polise ve saðlýk görevlile-
rine baþvurduklarýnda korkunç bir uygulamaya maruz býrakýldýkla-
rýný ortaya çýkardý. “Ýki parmak testi” olarak adlandýrýlan uygula-
maya göre; tecavüz maðduru kadýnýn cinsel olarak aktif olup ol-
madýðýný belirlemek (yani bakire olup olmadýðýný anlamak) üzere
doktorlar tarafýndan vajinalarýnýn iki parmakla kontrol ediliyor.
Hindistan, dünyada tecavüz suçunun en çok iþlendiði ülkelerden
biri ancak çoðu suç bildirilmediði için suçlular cezasýz kalýyor ve
adalet yerini bulmuyor.  

2012 yýlýnda Yeni Delhi’de bir otobüste toplu tecavüze uðradýktan
sonra öldürülen genç bir kadýnýn yaþadýklarýndan sonra tecavüz suçla-

rýnda ulusal bir öfke seli yaþanmýþ ve suçun engellenmesi için çeþitli
yasal düzenlemeler yapýlmasý talep edilmiþti. Ýnsan Haklarý Ýzleme Ör-
gütü, 2012’den beri ne deðiþtiðini araþtýrdýðý raporunda bildirimde bu-
lunan kadýnlarýn “iki parmak testi” gibi bir uygulamayla karþý karþýya
kalmasýnýn suçun bildiriminin önünde ciddi engeller oluþturduðunu or-
taya koydu. 

“Ýki parmak testi” 2013 yýlýnda yasaklanmýþtý. 2014 yýlýnda Hindistan
Týbbi Araþtýrmalar Konseyi tecavüz suçunun bulgularýnýn ortaya çýka-
rýlmasý için yeni yönergeler yayýnlamýþtý. Örgütün bir yetkilisinin verdi-
ði demece göre bazý eyaletlerde polisler ve saðlýk görevlileri hüküme-
tin tecavüz suçunun kovuþturulmasýna iliþkin öngördüðü tedbirleri bir
kenara koyarak kendi bildikleri gibi hareket ediyorlar.

SENE 2017, ÞU YAPILANA BAK!

Hindistan’da tecavüze uðrayan kadýnlara bekaret testi! 
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GEVRÝ NÝNE
Meltem TEKER

M
erhaba kadýnlar... Kadýna karþý
þiddetle mücadeleyi örgütlediði-
miz bu anlamlý günlerde, “Kadýn
Hikayelerimiz” ile Kýz Kardeþlik
Köprümüze bir taþ, umut sofra-

mýza aþ olabildiysek ne mutlu bize... 
Ekmek ve Gül’ün halayýný çekiyoruz bugün.

Müziðimiz, Bingöl Daðlarý’nda doðmuþ, Muþ
Ovasý’ný tarayýp gelmiþ rüzgarýn, kah hýrçýn, kah
naif ezgisi.

Halayýn baþýný çeken kahramanýmýz, Gevri
Nine... Tatil için gittiðimiz köyümüzde, yýkýk de-
ðirmenin yanýnda, tandýr baþýnda, artýk kuruma-
ya yüz tutmuþ çeþmenin kýyýsýnda, “misafir oda-
larý”nýn yüksek naralý sohbetlerinde, atlarýn nal
þakýrtýsýnda, gelinlerin renkli oyalarýnda, yanýk
tenli çocuklarýn cývýl cývýl gözlerinde tanýþtýk
onunla. 
HER KONUDA SÖZ SAHÝBÝ

Cumhuriyetin ilan edildiði yýllarda, Varto’da,
aþiret aðalarýndan birinin ilk çocuðu olarak dün-
yaya gelmiþtir Gevri. Gerek devletin halklarla,
gerekse aþiretler arasýnda anlaþmazlýklarýn ya-

þandýðý; her türlü has-
sasiyetle sýnav verilen
yýllardýr ayný zamanda.
Gevri’nin ailesi de di-
ðerleri gibi, bu toz bu-
lutunun içinde ayakta
kalmanýn savaþý ver-
mektedir. Gevri’nin
babasý, ailenin ileri ge-
len diðer erkekleri ile
birlikte hapishaneye
girdiðinde, o henüz on
iki yaþýndadýr. Aradan
geçen birkaç yýl içinde,
üstlendiði sosyal so-
rumluluklarý, Gevri’ye
cesur, güçlü bir “ka-
dýn” karakterini biç-
miþ, giydirmiþtir aslýn-
da... 

Alihan Aða’nýn, hap-
se girerken geride bý-
raktýðý en büyük aile
ferdi, “yetiþkin” say-
dýklarý tek evladýdýr

Gevri. Gerek kendi aralarýnda, gerekse dýþ iliþ-
kilerde, yaþanan her sorunda çözüm için onun
söz sahibi olmasý da doðal olmuþtur artýk. Ev
halkýnýn güvenliði, ekonomik sorunlarla baþ et-
me, içerde ve dýþarýda her türlü diyalog ve iliþki-
leri yönetme, onun görevlerinden sadece bazýla-
rýdýr. 
KÖYÜN KADINLARINA REHBER

Gevri’nin babasý hapishanede, amcasýnýn oð-
lu ile ayný koðuþta yatmaktadýr. Yapýlan uzun he-
saplarýn ardýndan, babasý Gevri’yi, kuzeni ile ev-
lendirmeye karar verir. Birkaç yýl sonra, büyük-
ler tahliye edilip eve döndüklerinde, ata binip si-

lah kuþanan, eli, nefesi her tarafa yetiþen Gev-
ri’yi bulurlar karþýlarýnda. Köyde, “baþlýk parasý”
alýnmadan evlenen ilk kadýndýr Gevri. Onun, ev-
lilik için öngördüðü bu koþul, dönemin kadýnla-
rýna açtýðý ufukla da izini hala yaþatmaktadýr. 

Hem kendi çocuklarýný, hem kardeþlerini ye-
tiþtirirken köyün kadýnlarýna hayatýn her alanýn-
da rehberlik etmektedir. Yayla yolunda, at sýrtýn-
da, belinde silahýyla, kadýnlarýn önündedir yeri.
Köy meydanýnda, alýnan her kararda tartýþmasýz
kabul edilir sözü. Doðum yaptýrtmak için de ya-
nýna koþulur Gevri Kadýn’ýn, dikiþ nakýþ için de,
baþ aðrýsýnda da, diþ aðrýsýnda da... Bir keresin-
de, erkek þiddetine maruz kalan bir kadýna siper
olduðu, sol koluna aldýðý satýr darbesiyle aðýr ya-
ralandýðý hala dilden dile anlatýlýr. Karþýsýna ne
sorun çýkarsa çýksýn, hem baþ eden, hem de baþ
etmeyi öðreten bu kudret timsali kadýn, gönlü
geniþliði, cömert karakteri ile de herkese örnek
olmuþtur. 

DÝRENCÝN EKMEÐÝ
Ne var ki o dönem, halký kasýp kavuran ekono-

mik sýkýntýlardan, zorlu doða koþullarýndan Gevri
de nasibini almýþtýr. Soðuk bir kýþýn ardýndan, ký-
zamýk salgýnýnda üç evladýný peþ peþe kaybeder.
Bir anne olarak, belki de ömrünün en zor günle-
rini yaþarken, hamiledir üstelik. Kulaðýna gelen
“Gevri artýk çok yaþamaz” sözüyle aniden irkilir.
Çocuklarýný gömüp, gözünün yaþýný silip, ocaðý-
nýn baþýna geçip, herkesin þaþkýn bakýþlarý ara-
sýnda ekmek piþirmeye baþlar Gevri. Daha sonra
dünyaya gelen beþ çocuðu ise o dönemde, köyün
üniversite mezunu ilk gençleri olmayý baþarýrlar.

Yazýn sarý sýcak günlerindeyiz. Köy mezarlý-
ðýnda Gevri Kadýn’ýn mezarýna yaklaþýyoruz. Yü-
züme çarpan sýcak rüzgar, birden buz kesiyor.
Yanýmda getirdiðim testinin suyunu paylaþýyo-
rum Gevri Kadýn ile... Vedalaþmýyoruz elbette
kendisiyle. Çünkü biliyoruz, Gevri Kadýn daima
bizim mücadelemizde... 

Nuray ÖZTÜRK
Ýzmir 

S
ezen Aksu’nun Ünzilesi’nde anlatýlanýn
aynýsýdýr Sakine’nin yaþadýklarý;  “Varma-
dan sekizine ergin oldu Ünzile/ Hem
çocuk, hem de kadýn/ On ikisinde ana/
Bir gül gibi al ve narin/ Bir su gibi say-

dam ve sakin/ Susar kadýn Ünzile...”
Ünzile’den farký iþte o son dizede saklý Saki-

ne’nin. Susmayan mücadeleci bir kadýn o. Þiddete
karþý, çocuk yaþta evliliklere karþý, emeðinin deðeri-
nin bilinmemesine karþý, yok sayýlmaya karþý “Anla-
týn, konuþun, karþý çýkýn” sözleriyle yazýyor kendi
þarkýsýný... Ýþte bu yazý da onun baþka kadýnlara ver-
diði cesaretin yazýsý. 

1968 doðumlu olan Sakine Saro, 12 yaþýnda ilko-
kulu bitirir bitirmez evlendirilir, babasý yaþýný iki yýl
büyütür, evlendirebilmek için onu. Oysa öðretmeni
okumaya hevesli ve baþarýlý bir öðrenci olduðu için
ebelik sýnavlarýna girmesini önermiþtir. Babasý
“Daha çocuksun, yatýlý okullarda ne yapacaksýn, er-
kek kardeþlerini zor okutuyoruz” diyerek izin ver-
mez. “Daha çocuðum diye yatýlý okula vermedi ama
kocaya verdi” diyen Sakine, o büyük, geçmez kýrgýn-
lýðýyla anlatýyor yaþadýklarýný:
‘EVLÝ OLDUÐUM ADAMLA
32 YIL KONUÞMADIM’

“Eylül ayýydý, akrabalarýmýz misafir geldi. Eþim de
varmýþ gelenlerin arasýnda. Ertesi gün babasý geldi,
annemle bir þeyler konuþtu. Annem ‘Seni istemeye
gelecekler’ dediðinde karþý çýktým. Dedi ‘Evin tek oð-
lu, rahat edersin, sana çok altýn takacaklar.’ Dedim ki,

‘Çok istiyorsan o altýnlarý sen tak.’ Birkaç gün içinde
istemeye geldiler, ‘Ben evlenmeyeceðim’ dedim. Son-
raki günlerde babam 10 bin lira borç istemeye gitmiþ
onlardan, ‘Sakine’yi oðluma verirsen sana borç para
veririm’ demiþ babasý. Babaya karþý koyulmazdý. Sus-
tum, ne konuþabildim, ne yiyebildim, ne aðlayabildim.
Son ana kadar bekledim, bir sebep çýksa da engel ol-
salar diye. 30 bin lira baþlýk parasý alýndý, 10 bin lira
borç baþlýk parasýndan düþüldü. Gelin olarak evden
çýkaracaklarý gün abim kapýda durdu ‘Vermeyeceðim
kýz kardeþimi’ dedi, ama onu da ikna ettiler. Bütün
hayallerimi, geleceðimi, umutlarýmý, hepsini bir torba-
ya koyup gömerek gittim. Annem de 12 yaþýnda gelin
olmuþ. O hiç görmediði biriyle evlendirilmiþ, ben hiç
konuþmadýðým biriyle evlendirildim. Evli olduðum
adamla sonra da hiç konuþmadým. Çünkü ben onunla
deðil annesi ve babasýyla evliydim. Benimle ilgili ka-
rarlar annesi ve babasýnýn iki dudaðý arasýndaydý. Ne
zaman benim kocam oldu? Annesi ve babasý öldükten
sonra... Evlendikten 32 yýl sonra kocam olduðunu ha-
týrladý. Ama ben artýk onu istemiyordum, artýk koca is-

temiyordum.”
Sakine’nin üç oðlu var,
ilkini 14 yaþýnda doður-
muþ. “Anne miydim
bilmiyorum. Nedir,
nasýl bir þeydir bil-
miyorsun. Çektiðin
þey acý, sadece að-
rý... Hiç doktora gö-
türülmedim hamile-

liklerimde. Gitmedi-
ðim için de saðlýklý

çocuk doðuramadým.
Kan uyuþmazlýðý var-

mýþ, önlem alýnmadýðý
için saðlýklý olamadý

çocuklarým. Ýki
oðlum 20’li

yaþlarýna geldiklerinde böbrek sorunu yaþadý, ortanca
oðlumun iki böbreði birden iflas etti, böbreðimi ver-
dim. Kardeþi karaciðerini verdi. Erken evliliðimin be-
delini hem ben ödedim, hem çocuklarým” diyor. 
BENÝ ‘ÝYÝ KADIN’ BÝLSÝNLER DÝYE...

30 yaþýna vardýðýnda böyle bir hayatý hak etmedi-
ðini fark eder Sakine, ama hem çocuklarýnýn hem de
kaynana-kayýnbabasýnýn bakýmý durdurur onu. “Ayný
evde ayný odada yaþadýk. Son 12 yýl onlar benim ço-
cuðum oldu. Vicdanen býrakamazdým. Her þeyin far-
kýndaydým ama bir þey yapamýyordum. Çocuklarým
vardý, okullarý vardý. Kendim için bir þey yaparsam,
zarar görecekler diye düþündüm. Bunca yýl çevrem
bana ‘iyi kadýn’  desin diye uðraþtým, çevrem bana
‘kötü kadýn’ demesin diye boþanamadým. Bu sýrada
zaten çocuklarým hastaydý, kayýnvalidemler öldükten
sonra uzun bir süre hastalýklarla uðraþtýk. Onlarýn
ölümüyle eþim bana kocalýk yapmaya baþladý, her þe-
yime karýþýyor, emirler yaðdýrýyordu. Önceden de da-
yak vardý, küfür vardý ama ben artýk eski Sakine de-
ðildim. En son boþanma noktasýna geldik.”
‘BU BÖYLEYMÝÞ’ DEMÝYORUM,
MÜCADELE EDÝYORUM

Yaþadýklarýndan çok þey öðrenmiþ Sakine ve haya-
týný deðiþtirmek için adýmlar atmaya baþlamýþ.
“Çocuklarýmý okutmak için evlere temizliðe gittim,
yazýda yabanda çalýþtým, ormaniye de çalýþtým, oto
yýkamacýlýðý yaptým. Sigortasýz da olsa çalýþtým. Ça-
lýþmak bana güç verdi. O zamanlar ‘Hiçbir güven-
cem yok’ dediðimde eþim der di ki ‘Senin güvencen
benim.’ 45 yaþýndan sonra kafama dank etti. Nasýl ki
benim çocukluðum onun elinde harcandýysa, yaþlýlý-
ðým da öyle olacak. Eðer sigortasýz çalýþýrsam yaþlýlý-
ðýmda da baðýmlý olacaðým. Sigortamý kendim öde-
meye baþladým. 8 yýldýr yatýrýyorum. 45 yaþýnda orta-
okulu dýþardan bitirdim. Liseye kayýt yaptýrdým. Ar-
týk ‘Herkes böyle yaþýyor, bu böyleymiþ’ demiyorum.
Mücadele ediyorum.”

Þarkýsýný yeniden yazan kadýn: Sakine
Susmayan mücadeleci bir kadýn o. Þiddete karþý, çocuk yaþta
evliliklere karþý, emeðinin deðerinin bilinmemesine karþý
“Konuþun, karþý çýkýn” sözleriyle yazýyor kendi þarkýsýný... 

‘ARAYI BULACAKLARINA ÇOCUK
EVLÝLÝKLERE ÇÖZÜM BULSUNLAR’
“Elazýð’da oturduðumuz mahallede üç gelin vardý. Hepimiz de çocuktuk,
ama en küçükleri bendim. Ayný þekilde ezildik, köleleþtirildik. Ben kendi-
mi anlatýrken, sadece kendimi anlatmýyorum” diyor Sakine. Küçük yaþta
evliliklerin özendirilmesine karþý büyük bir öfke duyuyor: “Çocuk yaþta
evliliði yaþamýþ biri olarak söylüyorum, bunun önüne geçilemezse sað-
lýklý bir toplum olamayýz. Ama þunun da farkýndayým, biz kadýnlar karþý
çýkmazsak deðiþtiremeyiz. Hiç kimse benim bedenim üzerinde hak sahi-
bi olamaz. Hiç kimse beni dövecek kadar haklý olamaz demeliyiz.
AKP’nin amacý kadýnlarý cahil býrakmak. Cahil ve baský altýndaki kadýn,

kendisi gibi çocuklar yetiþtirir. Boþanmalarýn önüne geçmek için arabu-
luculuk uygulamasý getiriliyor. Oysa ki, çocuk gelinlerin önüne geçmeliler.

Þiddetin, yok sayýlmanýn, ezilmenin olduðu ortamlarda, yani mutsuz evlilik-
lerde mutsuz çocuklar doðuyor, mutsuz evlilikler yapýyorlar. Dolayýsýyla bo-

þanmalar kaçýnýlmaz oluyor.” 

KARÞI ÇIKMA GÜCÜNÜ

NEREDEN BULDUM
BÝLÝYOR MUSUNUZ?

“500 yaþýmdayým, bugüne kadar ürettim; gerek

evde el iþi yaparak, gerek tarlada çalýþarak,

hayvan besleyerek, oto yýkamacýlýðý

yaparak. Þunu gördüm; kadýnýn üretmesi,

her zaman artýlarý beraberinde

getiriyor. Karþý çýkmak için

kendinde güç buluyor. Erken

evlenen bir kadýnla

konuþuyordum. Severek

evlenmiþ ama yaþadýklarý

karþýsýnda piþmanlýklarý var.

Onunla konuþtuðumda

kurtulmanýn tek yolunun

çalýþmak olduðunu

söyledim. Yalnýz,

çaresiz, güçsüz deðilsin

dedim. Buradan tüm

kadýnlara
sesleniyorum. Dýþarý

çýkýn, çalýþýn ve
haklarýmýzý gasp
eden, bizi insanlýktan

çýkaran bu yasalara

dur deyin.”

Yayla yolunda, at sýrtýnda, belinde silahýyla, kadýnlarýn
önündedir yeri. Köy meydanýnda, alýnan her kararda tartýþmasýz
kabul edilir sözü. Doðum yaptýrtmak için de yanýna koþulur
Gevri Kadýn’ýn, dikiþ nakýþ için de, baþ aðrýsýnda da, diþ
aðrýsýnda da... Bir keresinde, erkek þiddetine maruz kalan bir
kadýna siper olduðu, sol koluna aldýðý satýr darbesiyle 
aðýr yaralandýðý hala dilden dile anlatýlýr. 
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Adile DOÐAN
Esenyalý Kadýn Dayanýþma Derneði

H
er gün,“Güzel þeyler olsun”
diye evden çýkýyorum. Derne-
ðe gideceðiz, çok keyifli iþler-
den bahsedeceðiz, eðlenece-
ðiz, gün sonu dernekten ayrý-

lýrken de “Ne güldük be” diyeceðiz. Ama
maalesef pek hayal ettiðim gibi olmuyor.
Biz her þeye raðmen gülmeye çalýþýyoruz
hatta bazý dertleri ti’ye bile alýyoruz. Yine
de gün ortalanmadan bir yara öyle bir kana-
maya baþlýyor ki... 

25 Kasým öncesinde çeþitli etkinlikler
düzenledik. 25 Kasým’ý anlatan bir bildi-
riyle semt pazarýnda kadýnlarý dayanýþmaya
davet ederken, kimi “Allah’a þükür benim-
ki þiddet uygulamýyor” diyordu. Sizce de
kadýnlarýn þiddet görmediði için þükret-
meleri garip deðil mi? Zaten olmasý gere-
kene þükretmek!

Baþka bir kadýn “Þiddet ne ki ben 10 yýl
kumayla yaþadým” diyerek, uzattýðýmýz bil-
diriyi istekle alýyor. Bunu söyleyen en fazla
40 yaþýnda bir kadýn. “Kumam ile ayný
odada uyuyorduk, eþim ikimize birden þid-
det uyguluyordu. Ne iþkenceler gördüm.”
Eþi hastalanýp öldüðünü söylerken, “Bir
insanýn ölümüne hiç sevinilir mi? Sevinil-
mez, ama onun ölümü benim kurtuluþum
oldu” diyor.

Minibüste giderken küçük bir göz tema-

sýnýn ardýndan “Bana çok tanýdýk geldin”
diyen bir kadýn, bana yanýnda yer gösteriyor
ve anlatmaya baþlýyor. Üç genç kýzý olduðu-
nu, eþinin þiddetinden sonra kýzlarýný alýp
kaçtýðýný anlatýyor. Üç yýldýr bizim mahalle-
de oturuyormuþ. “Çok çektik. Karakol, ha-
kim, savcý kimse derdimize derman olmadý.
Ailem de üç çocukla beni istemedi. Babam
‘býrak kýzlarýný’ dedi. Nasýl býraksaydým?
Eþim kýzlarýmý kemiklerini kýrýncaya kadar
döverdi. Karakolluk olunca ‘Ben ölürsem
baþýnýzda bir erkek olmaz, þimdiden terbiye
ediyorum’ diye dayaða bahane buluyordu.
Komiser de ‘Adam haklý, dört kadýnla nasýl

baþa çýksýn! Baba dayaðý kötü yola düþmek-
ten iyidir. Hadi barýþýn, evinize gidin’ derdi.
Sokakta kaldýk, aç kaldýk... Çocuklarýmý do-
yurmak için her yola baþvurdum, ekmek
çaldýðým günler oldu. Nasýl kapansýn ki bu
yaralar!” Ýneceðimiz duraða geliyoruz ama
daha anlatacak çok þeyi var. “Bir gün gel.
Bu anlattýklarýmýn daha devamý var” diyor.

BELEDÝYE, MUHTAR KENDÝ
ADAMLARINA YARDIM EDÝYOR

65 yaþlarýnda, üþüdüðü her halinden
belli bir kadýn derneðe giriyor, “Elbise
var mý?” diye soruyor, kýþlýk bir þeyler

bakýp ihtiyacý olaný alýyor. Derneðe iki
ayda bir uðrayýp kendine uygun kýyafet
var mý diye bakan bu kadýn, son seferin-
de kýyafet için deðil sohbet etmeye gel-
di. Hal hatýr sorduktan ve biraz da ama-
cýmýzý sorguladýktan sonra derdini an-
latmaya baþlýyor: “Yetim bir kýzdým. 15
yaþýndayken gariban dediler, evlendirdi-
ler. Sonra öðrendim benim için para da
almýþlar. Allah razý olsun rahmetli iyi
adamdý. Eþimi 20 yýl önce kaybettim, üç
oðlumu tek baþýma büyüttüm, ama þim-
di bir tanesi bana bakmýyor. Komþularýn
yardýmýyla ayakta duruyorum. Belediye,
muhtarlýk hep kendi adamlarýna yardým
ediyor...”

Bir gün sonra derneðe bu kez genç
bir fabrika iþçisi geliyor; eþinden gördü-
ðü þiddeti anlatmak ve haklarýný öðren-
mek için. “Ben her þeye katlandým. Bir-
kaç kez dövdü ama yuvam yýkýlmasýn
dedim. Þimdi o benden ayrýlmak isti-
yor” diye yakýnýyor. Yaþadýklarýný sorgu-
lamaya baþlamýþ, çare arýyor, dayanýþma
bekliyor. 

Esenyalý’da bir gün böyle geçiyor.
Hayat kadýnlar için giderek kötüleþiyor.
Ama iyi þeyler de oluyor; kadýnlar bu ya-
þadýklarýný artýk kabul etmiyor. Kendini
mücadele etmeye biraz hazýr hissetti-
ðinde önce içinde bulunduðu durum-
dan kurtulmaya çalýþýyor. Sonra biz bir-
birimizi buluyoruz.

Ayþegül Bektaþ CENNET 
Uzman Eczacý / Esenyalý

G
önüllü” olarak bir iþi gerçek-
leþtirmek ne kadar gönüle
dokunan bir mutlulukmuþ.
Esenyalý Kadýn Dayanýþma
Derneði ile birlikte yürüttü-

ðümüz 8 haftalýk eðitim programýnýn so-
nuna geldik. Eðitmen olarak katýldýðýmýz
bir programdan ancak bu kadar çok þey
öðrenebilirdim!

Sevgili doktor arkadaþýmla eðitim pro-
gramý kapsamýnda; her hafta iþini, evini,
çocuðunu organize edip katýlan tüm katý-
lýmcý kadýnlara sonsuz teþekkür ediyorum.
Kadýnlar güzel sorularý ve ilginç hikayele-
riyle derslerimizi hayatýn tam içinden çýk-
mýþ bir hale getirdi.

Kadýnýn maruz kaldýðý baskýyý ve ikinci
sýnýf olduðu kabullendirilerek verilen eði-
timin altýný çizdik. Küçük yaþlardan itiba-
ren ailede baþlayan, susmasýna ve itaat et-
mesine dayalý eðitimin, ileride mutlu ve
saðlýklý birey olma yolunda kadýnda yarat-
týðý hasarlarý konuþtuk. Cinsel ayrýmcý bir

toplumda kadýnýn saðlýklý cinsel yaþamýnýn
nasýl mümkün olabileceðini tartýþtýk. Ko-
nu baþlýklarýmýz arasýnda taciz, tecavüz,
ensest de vardý. Toplumda bunlara maruz
kalan kadýnlarýn, erkekleri korumaya yöne-
lik baskýlar nedeniyle, hayatlarýnýn nasýl
karartýldýðýný dile getirmeye çalýþtýk. Kadý-
nýn kendi bedeninin tek sahibi olduðunu,
çocuk sahibi olmasýnda kendisinin de söz
hakký olduðunu ve korunma yöntemlerini
konuþtuk.

Kadýnýn bedenini ve cinselliðini ne
için, nasýl kullanacaðý tamamen kendi ka-
rarýdýr. Toplum kurallarý kadýnýn mutsuz-
luðu ve zevk almamasý üzerine kurgulana-
maz! Zevk almak günahtýr, ayýptýr suçla-
malarý ile mutsuz, itaatkar ve beklentisiz
kadýnlarý evlerinde köleleþtiren erkek he-
gemonyasýnýn amacý rakipsiz, koþulsuz,
þartsýz mutlu edilmektir sadece.

Dikkat çeken bir nokta da kadýnlarýn

farkýndalýðýndaki yüksek orandý. Ama ne
yazýk ki farkýnda olmak hemen deðiþtire-
bilmek anlamýna gelmiyor. Aileleri arkala-
rýnda durmadýðý, maddi özgürlükleri ol-
madýðý için susan kadýnlarý dinledik.

Baskýyla büyüyen, acýlar içinde bir kadý-
nýn, baþka bir kadýna ayný acýlarý yaþatma
isteði çok fazla çýktý karþýmýza. O kadýnýn
adý bazen anne, bazen abla, bazen kuma,
bazen kayýnvalideydi... Kadýnýn kadýna
yaptýðý eziyeti anlamak isterken, yine bir
erkeðe yaranabilme psikolojisi çýktý karþý-
mýza. Kocasýndan görmediði deðeri oðul-
larýndan görmek isteyen anneleri konuþ-
tuk ve bu üçgenin “gelin” tarafýnda kalan
kadýnlarý dinledik. Sýrf bebek sahibi ola-
madýðý için üzerine kuma getirilen kadý-
nýn savaþýný dinledik. 

Kadýnýn cinsel iliþkideki rolü, gebelik
gerçeklerini ve sonrasýný konuþtuk. En
önemli çýkarýmlarýmýzdan biri, hem kadý-

nýn hem erkeðin cinsel eðitime ihtiyacý ol-
du. Ergenlikle baþlayan yasaklar silsilesine
genç kýzýn hormonal doðasýnýn nasýl is-
yanla karþý koyduðunu anlattýk. Kadýn ve
erkeðin ergenliðinin fiziksel olarak aynýy-
ken, zihniyetler savaþý içindeki kýz çocuk-
larýmýzý yasaklarla nasýl erkek çocuðumuz-
dan ayýrdýðýmýzý, bu þekilde cinsiyet ay-
rýmcýlýðýný nasýl beslediðimizi konuþtuk.

En çok akýlda kalan oldu belki de “Kýz
aldým”, “kýz verdim” ifadeleri... Kýzlarýmýz
alýnýp verilebilecek eþya deðil. Kabul edi-
lebilir olaný, kýzlarýmýzýn kendi kararlarýyla
“yuva” kurabilecekleridir ancak! Bunu bir
annenin kýzý ile ve o annenin eþi ile nasýl
paylaþýp konuþabileceðini tartýþtýk.

Yani biz toplumun rengarenk, ýþýl ýþýl
olmasýný saðlayan birbirinden farklý kadýn-
larý “kadýn diliyle” konuþtuk; incitmeyen
ses tonlarýmýzla, anne yanýmýzla, eþ tarafý-
mýzla, kýz evlat olarak, kadýn olarak!

Kadýnýn erkekle eþit olduðu, kýymetinin
bilindiði, öldürülmediði, tecavüze uðra-
madýðý, satýlmadýðý, haklarýnýn neler oldu-
ðunun ifade edilebildiði bir toplum hayal
ettik... Neden olmasýn!

Esenyalý’da bir gün: Þiddet, kuma,
yoksulluk ve tabii ki mücadele

O
DTÜ’de uzun yýllardýr þidde-
te ve tacize kaþý öðrencileri
koruyabilecek herhangi bir
mekanizma bulunmuyordu.
Geçtiðimiz yýllarda taciz ve

þiddet vakalarýnýn giderek artmasý sonucu
harekete geçen kadýn öðrencilerin çaba-
sýyla rektörlüðe baðlý bir Cinsel Tacizi
Önleme Birimi (CÝTÖB) kuruldu. Ancak
Rektörlüðün “yaptým olducu” yaklaþýmý
sebebiyle birim ne yeteri kadar aktifleþe-
bildi ne de öðrenciler arasýnda bilinir ha-
le geldi. Ancak öðrencilerin ýsrarýyla biri-
min internet sitesi açýlabildi.

Öte yandan yaþanan olaylar karþýsýnda
üniversite yönetiminin tavrý da “Okulumu-
zun adý kirlenmesin” noktasýndan bir adým
ileriye gitmedi. Geçtiðimiz yýl yaþanan bir
cinsel saldýrý, tam da bu nedenle hasýr altý
edilmeye çalýþýldý. Öðrencilerin bir araya
gelerek “Okulumuzda tecavüze izin verme-
yeceðiz” demesi sonucu saldýrýyý gerçekleþ-
tiren öðrenci okuldan ayrýldý.

Bu sorunlarýn yaný sýra, ODTÜ yöneti-
minin son bir yýllýk süreçte üniversitede
kendine muhalif olan herkese yönelik
saldýrýlarý peþ peþe gelmeye baþladý.
Baþta ‘cinsiyetsiz tuvalet’ tartýþmasýyla
yandaþ Akit gazetesinin öðrencileri he-
def göstermesine sessiz kalýndý, hatta
sanki bölüm baþkanlarý ve dekan onay
vermemiþ, rektörlüðün hiç haberi yok-
muþ gibi davranýlarak öðrencilere yö-
nelik saldýrýlarýn önü açýlmýþ oldu. Öð-
rencilerin talebi görmezden gelindi.

ODTÜ’de 21 yýlý aþkýn süredir
LGBTÝ Araþtýrmalarý Topluluðu ve 15
yýldýr da Kadýn Çalýþmalarý Topluluðu
resmi topluluk olabilmek için çabalý-
yor. Yönetim deðiþse de sonuç hep ay-
ný. Geçtiðimiz yýl 8 Mart’ta gerçekleþ-
tirilen forumda, kadýnlar ve
LGBTÝ’ler tarafýndan protesto edilen
Rektör M. Verþan Kök, Kasým 2017’de
resmi topluluk sözü vermiþti. Ancak
kasým bitti bir açýklama yapmaya bile
lüzum görülmeksizin, laf arasýnda,
resmiyet konusunun “askýya alýndýðý”
belirtildi.

Yetmezmiþ gibi, Nar Kadýn Daya-
nýþmasýnýn Ankara Valiliðinin yasakla-
dýðý LGBTÝ filmlerinin gösterimini
yapacaðý yurdun elektriði kesildi. OD-
TÜ LGBTÝ Dayanýþmasýnýn film gös-
teriminde ise elektrikler tümden kesil-
di, Genel Sekreterlik kararýyla tüm

topluluk etkinlikleri iptal edilerek bölümler
boþaltýldý, film gösteriminin yapýlacaðý am-
fiye özel güvenlik görevlileri gönderildi,
okul kapýsýna TOMA ve çevik kuvvet yerleþ-
tirildi. Öðrenciler, film gösterimine müda-
hale edilmemesi için sýralardan ve masalar-
dan barikat kurmak zorunda kaldý. 

24 Kasým akþamý, LGBTÝ Dayanýþmasý-
nýn yasaklanan film gösteriminin ardýndan
ODTÜ Kadýn Çalýþmalarý Topluluðu ve
ODTÜ LGBTÝ Dayanýþmasýnýn çaðrýsýyla
“Eril Þiddete ve Ayrýmcýlýða Karþý Gece
Yürüyüþü” düzenlendi. Yüzlerce ODTÜ
öðrencisi, kadýn ve LGBTÝ cinayetlerine,
þiddete, tacize ve ayrýmcýlýða karþý seslerini
yükseltti.

ODTÜ’de bugüne kadarki en kitlesel 25
Kasým yürüyüþü bu koþullarda gerçekleþti.
Böylece bir kez daha birlikte mücadele et-
menin önemi ortaya çýkmýþ oldu. Hayatlarý-
mýzý gün be gün kuþatan muhafazakar “ge-
nel ahlak” dayatmasýnýn kýrýlmasýnýn yolu
buradan geçiyor.

ODTÜ’lü kkadýnlar // AANKARA

Hilal KILIÇ
Tuzluçayýr / Ankara

Kadýnlarýn dayanýþmasý ilmek ilmek örülüyor.
Önce birkaç kadýn ilmekleri atýyor, sonra pe-
þi sýra ip, örgüye dönüþüyor. Bazýlarýmýz o

ipin içindeki desen oluyor, bazýlarýmýz ipin bittiði
yerde diðer yumaðýn ipine ekleniyor ve daha bü-
yük bir desene dönüþüyoruz. Bu 25 Kasým’da tüm
renklerimiz ve farklýklarýmýzla kocaman bir desen
olduðumuz gibi.

Kadýna yönelik þiddet ve baský artýyor. Birbiri-
mize dokunduðumuz zaman kanayan yerlerimiz
hemen görüveriyor birbirini. Bir þey yapmak, ka-

dýnlara merhem olmak istiyoruz. 25 Kasým da bu
düþüncelerle yan yana geldik.

Tuzluçayýr Kadýnlarý Dayanýþma Derneðinde
25 Kasým öncesi þiddete dair yaptýðýmýz sohbet-
lerde aslýnda acýlarýn yaný baþýmýzda olduðunu,
günlük yaþantýlarýmýzda alýþkanlýkla karþýladýðý-
mýz olaylarýn þiddet olduðunu konuþtuk. Mahalle-
de 25 Kasým’da yürüyüþ yapmaya karar verdik.

Eylemde basýn açýklamasýný okuyan Esen-
gül’ün hissettikleri hepimizi çok etkiledi: “Þidde-
tin giderek arttýðýna, Türkiye’de her gün kadýnla-
rýn öldürüldüðüne dikkat çekmek için eylem ya-
palým dedik ve basýn açýklamasýný okuyabileceði-
mi söyledim. Okuduðum, duyduðum her þeyden

çok etkilendiðim ve bir
þeyler yapmak istediðim
için bu görevi yapmak is-
tedim. Çok heyecanlýydým,
defalarca prova yaptým.” 

25 Kasým günü Tuzlu-
çayýrlý kadýnlar yürüyüþe
geldiler. O aný da þöyle an-
latýyor Esengül: “Beraber-
lik, coþku ve sevinci çok
güçlü hissettim. En güzeli
de bir arada olmak, böyle
bir dayanýþmanýn parçasý
olmaktý. Kadýna þiddetle
mücadelede her sorumlu-
luðu yeniden, büyük bir
mutlulukla yerine getiri-
rim.”

O gün rengarenk bü-
yük bir desen olduk. Belki
henüz sokaklardan taþan
kalabalýklara dönüþmedik
ama el ele çektiðimiz ha-
layda daha da büyük bir
deseni oluþturabilecek il-
mekleri attýk. Bir arada ol-
duðumuzda her þeyi ba-
þarabiliriz. Gücümüz,
umudumuz baki...

‘Genel ahlak’
dayatmasýný
kýrabiliriz

Rengarenk, kocaman
bir desenin parçalarýyýz

Sevgi DELÝBAÞ
Maltepe/Gülsuyu

“Aslýnda insaný en çok acýtan þey, hayal kýrýklýklarý deðil.
Yaþanmasý mümkünken, yaþayamadýðý mutluluklardýr.”

Dostoyyevski

Kadýnlar olarak birbirimizin hayatýna dokunmak, içten, sami-
mi bir merhabayla baþlýyor. Her gün daha da zorlaþan yaþam
koþullarý, sýnýrlý bütçeyle tencereyi nasýl kaynatacaðýmýzý

düþünmek, çocuklarýn bakýmý, ev iþleri ile birlikte dört duvar içeri-
sine sýkýþtýrýlmýþ bir hayat sunuluyor bizlere. 

Hiçbir sosyal yaþantýsý olmayan, bütün hayatýný ailesinin
hizmetine adayan, kendisi için hiçbir þey yaþamayan, üstüne þid-
detin her türlüsüne maruz kalan kadýnlar... Örneðin sýnavý
kazandýðý halde ekonomik sýkýntýlardan dolayý kýzýný üniversiteye
gönderemeyen Saime... Saðlýk problemlerine raðmen üniversit-
edeki oðlunu okutmak için çalýþmak zorunda kalan emekli
Fadime... Çocuklarýný büyütmüþ ama gelini çalýþtýðý için torununa
bakmak zorunda kalan ve hiçbir sosyal yaþantýsý olmayan Yeter...
“Ben de babandan þiddet gördüm, evliliðini bitirme” tavsiyesinde
bulunan annesine raðmen eþinden ayrýlýp çocuklarýný tek baþýna
büyüten ve hayatýn bütün zorluklarýna göðüs geren Ayþe...
Eþinden ayrýldýktan sonra ailesinin yanýna dönen ve yýllarca

çocuðundan ayrý kalan, hasretinden gözünün yaþý kurumayan
Emine... Hayatýn tüm yüküne karþý biraz nefes almak için sosyal
bir etkinliðe katýlmak isteyen ama eþi ve ailesi tarafýndan engel-
lenen Tülay ve niceleri...

Aslýnda sorunlar ortak ama çözüm için bir araya gelemiyoruz.
Biz de Gülsuyu-Gülensu Kadýn Dayanýþma Evi olarak, bir araya
gelmeden, konuþmadan, dertleþmeden sorunlarýmýza çözüm
bulamayacaðýmýzý konuþtuk kadýnlarla. Birlikte neler yapabile-
ceðimizi tartýþtýk. Peki, kadýnlar neden sosyalleþemiyor, evinden
çýkamýyor, daralýyor, bunalýyor, ruh saðlýðý bozuluyor? Çünkü bir
sosyal devletin yapmasý gereken ve kadýnlarýn hayatýný kolay-
laþtýracak adýmlar atýlmýyor. Örneðin, her mahallede ücretsiz
kreþler olsaydý, eðitim ücretsiz olsaydý, saðlýk ücretsiz olsaydý, her
semtte yaþlý bakým evleri olsaydý, her mahallede aþevleri ve
çamaþýrhaneler olsaydý, her kadýnýn ekonomik baðýmsýzlýðý olsay-
dý... Çok þey mi istemiþ olurduk?

Aslýnda tüm bunlar olmasý gerekli ve yapýlmasý mümkün
þeyler. Ama dert, kadýnlarýn kocasýna biat etmesi, sesini çýkart-
mamasý, üç çocuk doðurup evinde oturmasý olunca mümkün
olamýyor tabi. Ýþlerine geldiðinde “cennet analarýn ayaklarýnýn
altýnda” gelmediðinde “kadýnla erkek fýtratlarý gereði eþit
deðildir” oluyor. Bu zihniyetin kadýnlar için iyi bir þey yapmaya-
caðýný bilerek davranmalýyýz. 

Aslýnda çok þey istemiyoruz NEDEN OLMASIN!



Aycan ÇÝLOÐLAN 
Fatma KESKÝNTÝMUR

Antep

A
yný apartmanda yaþayan birbi-
rinden habersiz ne çok hikaye-
si, ne çok anlatacaklarý var ka-
dýnlarýn. Dili farklý, ama yaþa-
dýklarý þiddet de, yaþam savaþý

da ayný.
25 Kasým’ý vesile ederek girdiðimiz bir

apartmanda sohbetimize katýlan her kadý-
nýn anlattýklarý, yan yana gelmeye sebep ne
çok ortak sorunumuz olduðunu bir kez
daha gösteriyor hepimize.

Ýlk olarak Hatice Ývedik’e kulak veriyo-
ruz. “Her gün kadýnlarýn öldüðünü gör-
mek istemiyoruz” diye baþlýyor söze. “Çok
uzakta deðil hemen yanýmýzda” diyerek,
kýz kardeþinin boþanmak istediði kocasý
tarafýndan, üstelik koruma kararý altýnday-
ken öldürüldüðünü anlatýyor. 

Ama tek tanýklýðý kardeþi deðil. 2016 yý-
lýnda arkadaþýnýn baþýna gelenler de kadý-
na yönelik þiddetin nasýl bir vahþete vardý-
ðýný gösterir nitelikte; üç cani tarafýndan
tecavüz edilmiþ ve ardýndan dövülerek öl-
dürülmüþ. 

Devletin kadýný korumaya dönük yasala-
rýnýn da kadýna yönelik suçlarda cezalarýn
da yetersiz olduðunu belirten Hatice’ye 25
Kasým’ýn simgesi Mirabel Kardeþler’den
bahsediyoruz. Onlarýn mücadelesini dinle-
yince Hatice, yan yana gelmenin önemine
dikkat çekiyor: “Kadýnlar her þeyi bir yana
býrakýp bu meselede ortaklaþmalý, yan yana
mücadele etmeli. Açýk-kapalý demeden,
Sünni-Alevi diye bakmadan birleþmemiz
lazým.” 

‘ASGARÝ ÜCRETÝ
BÝZE SORSUNLAR’

Her ne kadar gündemimiz kadýna yöne-
lik þiddet olsa da konu bir þekilde ekono-
miye, geçim derdine geliyor. Hatice baþka
söze gerek býrakmadan özetliyor yine du-
rumu; “Elimdeki þu çaya bak. Þimdi içiyo-
rum ama çay bitse yerine alamam þu anda.
Memleketteki açlýk sýnýrý böyle iþte, ama
bizi yönetenler görmüyor bunu. Onlar için
yok yok! Þimdi asgari ücreti belirleyecekler
yine, gelsinler bize sorsunlar asgari ne ka-
dar lazým geçinmeye.”  
‘ÜNÝVERSÝTEYÝ
KAZANIRSAM...’ 

Sohbete henüz lise öðrencisi olan Sýla
da katýlýyor. Onun dikkati en çok çocuk
yaþta evliliklerde. Antep’te çok fazla örneði
olduðunu belirterek, “Aileler sýrf zengin
olduklarý için çocuklarýný yaþça büyük
adamlara veriyorlar” diyor.

Sýla kadýnlarýn çalýþmalarýna, eylemleri-

ne katýlmak istediðini, ama þimdilik annesi
izin vermediði için katýlamadýðýný söylüyor.
Ama üniversiteyi kazanýrsa faaliyetlere ka-
týlacaðýný da ekliyor. 

Sýla da diðer kadýnlar da müftülere ni-
kâh yetkisi veren yasanýn kadýnlarýn kaza-
nýlmýþ haklarýnýn geriye götürülmesi anla-
mýna geldiðinin farkýnda. 
ÜÇ FARKLI DÝLDE
AYNILIKLARIMIZI
KONUÞTUK

Apartmandaki son duraðýmýz Suriyeli
kadýnlar. Asya abla, annesi ve kýzlarýyla üç
kuþak kadýnýn yaþadýðý bu evde üç farklý
dilde aynýlýklarýmýzý konuþuyoruz. Dört yýl
önce Halep’ten Türkiye’ye göç etmek zo-
runda kalan bu ailede kadýnlar çalýþmýyor.
Baba hasta olduðu için tek erkek olan aða-
beyleri evin geçiminden sorumlu. Kýz kar-
deþler, “Aðabeyim korkuyor bizi iþe gön-
dermeye, etraf çok kötü” diye açýklýyor.
Öyle ya “etrafýn kötülüðü” mülteci kadýn-
lara katmerlenerek yansýyor. 

Tek Türkçe bilen aile bireyi, 25 yaþýn-
daki Stella konuþuyor daha çok. Anneleri
yani Asya, Kürtçe katýlýyor sohbetimize,
onu anlayan ama ayný dilde konuþamayan
arkadaþýmýz da Zazaca soruyor sorularýný.
Dil farkýmýz engel olamýyor dertlerimizi
konuþup birbirimize dokunmamýza. 

Biraz göç etmek zorunda kaldýklarý
günlerdeki Halep’i konuþuyoruz. Özlemle
andýklarý memleketlerini gözlerine düþen
gölgeyle anlatmalarýna sebep konuya geli-
yor mevzu: “IÞÝD gelince biz kadýnlar hep
evlere kapandýk. Yüzümüz, ellerimiz açýk
çýkamýyorduk dýþarý. Erkeklere
de kurallar vardý ama kadýnlar
için çok kötüydü. Kurallara uy-
mayaný hiç acýmadan öldürüyor-
lardý. Babam o zaman dedi, ‘Bu-
rada duramayýz artýk’… Ve bý-
raktýk her þeyimizi geride!” Hep
birlikte, sanki ayný dilde “Savaþ-
ta, olan halklara oluyor” diyoruz.

Kahveler içiliyor, aileye yeni
katýlan torunun tatlýsý yeniyor,
sohbet uzadýkça sorunlar daha
bir açýk dile geliyor. Ýlk kez duy-
duklarý 25 Kasým’ý ve böyle gün-
lerin kadýnlarýn birlikte müca-
dele etmelerinin gereðine dikkat
çekmek için vesile edildiðini an-
latýyoruz. Bir de Ekmek ve
Gül’ü anlatýyoruz. “Bu dergi
mülteci kadýnlarýn da dergisi”
diyerek meramýmýzý dile geti-
rince yine görüþmek, dertleri-
miz gibi çözüm önerilerimizi de
konuþmak üzere daha çok yan
yana gelmek dileðiyle sözleþip
ayrýlýyoruz.
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Neslihan KARYEMEZ 
Küçükçekmece / Ýstanbul

B
inlerce yýldýr Ortadoðu coð-
rafyasýnda varlýðýný sürdüren
bir gelenek berdel. Eskiye
oranla azalsa da ülkemizde de
hâlâ var. Baþlýk parasý vermek

yerine iki ailenin karþýlýklý olarak kýz alýp
verdikleri bir tür ‘takas evliliði’. Ortak
kaderler yaratan, evlilikleri ve hayatlarý
bir zincirin halkalarýna dönüþtüren bu
törenin bedelini yine en aðýr þekilde ka-
dýnlar ödüyor. 

Saya eylemlerinde tanýþtýðýmýz Suri-
yeli iþçi Ali’yi ve ailesini ziyaret amacýyla,
iþçilerin yoðun olarak yaþadýðý Mehmet
Akif Mahallesi’nin yolunu tutuyorum.
Oturduklarý evin kapýsý açýldýðýnda birbi-
rine yakýn yaþlarda beþ çocuk karþýlýyor
beni. Suriye’de savaþtan kaçýp gelmiþ ge-
niþ bir aile Bozan ailesi. Dört kadýn, üç
erkek, 8 çocuk 2+1 evde birlikte yaþýyor. 

Kadýnlar ilk baþta konuþmaktan çeki-
niyor, sohbet ilerledikçe dahil oluyorlar
yavaþ yavaþ. Kadýnlarýn büyüklerin ve eþ-
lerin yanýnda konuþmasý pek hoþ karþý-
lanmýyor çünkü. Sohbet arasýnda berdel
lafý geçiyor. Kadýnlarla o gün rahat konu-
þamayýnca, erkeklerin evde olmadýðý
baþka bir gün çalýyorum kapýlarýný. 
AYNI EVÝN ÝÇÝNDE
BÝR SUÇLU GÝBÝ

Aliye evin iki gelininden büyük olaný.
Ali’nin eþi. Berdelle evlenmiþler. Aliye
çok sessiz evin içerisinde. Evin kýzý Fat-

ma ise Aliye’yenin aðabeyine berdel ola-
rak verilmiþ. Aileler arasýnda gerginlik
yaþanýnca Fatma baba evine gönderilmiþ.
Aliye’nin sessizliðinin sebebi. 

Biraz zor olsa da konuþmaya baþlayan
Aliye, “Bizim orada berdel çok yapýlýr”
diyor, “Eþimin ailesi beni istemeye geldi.
Ailem de ‘Kýzýmýzý veririz, ama sizin de
kýzýnýzý oðlumuza alýrýz’ dedi. Aileler
arasýnda anlaþmazlýk çýkýnca aðabeyim
eþini babasýnýn evine gönderdi. Beni de
gelip aldýlar. Dört ay küslükten sonra ka-
yýnbabamý arayýp ‘Beni alýn, çocuklarým
olmadan yaþayamam’ dedim. ‘Evimizin
kapýsý sana açýk, gel’ dedi kayýnbabam.
Suriye’den akrabalarýmýn aracý ile Ýstan-
bul’a geldim. Geldiðimden beri de ai-
lemle hiç görüþmedim. Bir buçuk yýl ol-
du...” 

Aliye ailesinin yanlýþ yaptýðýný, ancak
faturanýn kendisine kesildiðini, kayýnva-
lidesi ile Fatma’nýn ona suçluymuþ gibi
davrandýðýný anlatýyor: “Aileme olan öf-
kelerini benden çýkarýyorlar. Çocuklarým
olmadan yapamazdým. Ayný evin içeri-
sinde suçluymuþum gibi davranmalarý
canýmý çok yakýyor. Bu olaylardan kýsa
süre sonra ayrý eve çýktýk, ancak geçine-
meyince geri döndük.”
TEK ÝSTEÐÝ
ÇOCUKLARINA KAVUÞMAK

Fatma’nýn hikayesi de en az Aliye’nin-
ki kadar acý. O da aðabeyi sevdiðiyle ev-
lensin diye 14 yaþýnda berdelle evlendi-
rilmiþ. Eþini sevmekten baþka çaresi
yokmuþ, o da sevmiþ. Ancak aileler ara-

sýnda sorun çýkýnca baba evi-
ne gönderilmiþ. Fatma, baba-
sýnýn sözüne uyup onu iki ço-
cuðundan ayýrdýðý için eþine
öfkeli. Bu da yetmezmiþ gibi
baþkasýyla evlenmiþ hemen.
Tek isteði çocuklarýna kavuþ-
mak: “Eþimin beni sevdiðini
sanýrdým. Ailesi aramýza gir-
dikten sonra böyle oldu. Ne-
redeler, ne yapýyorlar bilmiyo-
rum. Ýki senedir çocuklarýmla
görüþemiyorum. Biri 3, biri 5
yaþýnda þimdi. Ýnternette gör-
düm fotoðraflarýný. Suriye’de
de olsam göstermezlerdi on-
larý. Çocuklar büyüdüðünde
gelip beni görmek isterlerse
ancak görebilirim.”

Çocuklarýndan ayrý kalan
Fatma, Fatma’nýn gönderili-
þinin aðýrlýðý altýnda ezilen
Aliye... Soruyoruz;  “Niye
hep kadýnlar ödemek zorun-
da bedeli?”

Ayrýlýklarý bir yana býrakýp
yan yana durmalýyýz

Fatma’nýn yükünü
neden Aliye taþýr?

Gözde TEKÝN
Kocaeli

E
ðitim sisteminde yapýlan deðiþiklikler öðren-
ciler ve velilerinin, en çok da annelerinin en
önemli gündemi. Üstelik bu mesele sadece
hükümete muhalif olanlar deðil AKP’ye oy
verenler tarafýndan da tartýþýlýyor. 

Kocaeli Ekmek ve Gül Kadýn Dayanýþma Derneði’nin
çalýþmalarý sýrasýnda tanýþtýðýmýz AKP’li bir kadýnýn
evindeki akþam buluþmasý sýrasýnda yaptýðýmýz sohbet
de bu düþüncemizi doðrular nitelikteydi. 

Bir araya geldiðimiz kadýnlarýn çocuklarý ayný sýnýfta
olduðundan söz dönüp dolaþýp eðitime geliyor. Milli
Eðitim Bakaný Ýsmet Yýlmaz’ýn hemen o gün “bir çok
velinin yeni sistemden memnun olduðu” yönündeki
açýklamalarýný hatýrlatýyorum. Kadýnlarýn tamamý ise ye-
ni sistemin ne olduðunu anlayamadýklarýný söylüyor.
“Takip etmeye çalýþýyoruz, ama bizim çocuklar sýnava
girene kadar bu iki yýlda kim bilir daha neler deðiþecek”
diyorlar. Adrese dayalý yerleþtirme sisteminde çok fazla
haksýzlýk olabileceðini düþünüyor iki çocuk annesi Ebru
ve soruyor: “Mesela biz veliler ayaklansak, ses çýkarsak
bunu deðiþtirmezler mi?” 
ÇOCUÐUMUN HAYATINI
YAKMIÞIM MEÐER!

Eðitim konusunda en dertli olan Kader abla. “Nasýl
bir eðitim sistemi olmalý?” sorusuna ilk o yanýt veriyor:
“Eþit olmalý!” Kader abla, burka (çarþaf) giyen, kendi
arkadaþ çevresi dýþýnda baþka çevrelere girmeyen bir ka-
dýn. Geçtiðimiz yýl iki çocuðunu da imam hatibe gön-
dermiþti. Hatta etrafýndaki pek çok kadýna “Çocuklarý-
nýzý imam hatibe gönderin” diye salýk veriyordu. Fakat
bu yýl büyük kýzýný imam hatipten aldý. “Ne oldu da vaz-
geçtin imam hatipten?” diye sorunca “Çocuðumun ah-
laký bozulmasýn, benden uzaklaþmasýn diye, evime en
yakýn imam hatibe gönderdim. Sonra fark ettim ki ne
kadar baþarýsýz çocuk varsa hepsini imam hatiplere koy-
muþlar. Din dersleri çok aðýr. Çocuðum ilk kez bir
sýnavdan 60 aldý, ben de gittim müdürle ko-
nuþmaya. ‘Çocuðunuz çok iyi. Bu
sýnavdan 60 alan yok!’ dediler. Ýþ-
te o an anladým, çocuðu-
mun hayatýný
yakmý-

þým meðer.”
Fidan’ýn ise ortaokula giden bir oðlu ve ondan küçük

bir kýzý var. Ev iþlerinden, sürekli koþturmaktan, ayaðýn-
da çýkan nasýrdan þikayet ederken, “Erkeklerin belli bir
iþi var gidip geliyorlar bizimse ne iþimiz bitiyor ne mesai
saatimiz” diyor. Oðlu derslerinin çok iyi olduðunu belir-
terek, ekliyor: “Geçenlerde bakan televizyonlarda ‘nite-
likli okul’ dedi ya, o gün bugündür oðlum soruyor ‘Anne
ya ben nitelikli okula giremezsem ne olacak’ diye.  Valla-
hi ne diyeceðimi þaþýrdým. Bu kadar zorluða katlanýyo-
ruz çocuklarýmýz için ama her þey çok belirsiz.”
SADECE ÇOCUKLAR ETKÝLENMÝYOR

Eðitim sisteminde yapýlacak deðiþikliklerin kendileri-
ne sorulmamasýndan þikayetçi hepsi. “Keþke sorulsa...
En azýndan anket yapsalar, biz de fikrimizi söyleyelim”
diyor içlerinden biri. Kader abla ve hemen yanýmda otu-
ran Ebru önce “Bu iþin yönetimle alakasý yok. Ak Par-
ti’den öncesi de var. Eðitim sistemi hep kötüydü” diye
savunmaya geçiyor. Peki, son 15 yýldýr bu kadar deðiþik-
liðe raðmen neden sorunlar çözülemiyor? Kader, “Te-
mel bozuk o yüzden” diyor. Bu temeli bozuk binada bizi
yönetenlerin çocuklarý eðitim görmüyor mu peki, diyo-
rum bu sefer. Kaþlarýný çatýyor, “Hayýr, onlarýn çocuklarý
en iyi kolejlerde, özel okullarda okuyor.”

Ýki saat boyunca süren sohbetimiz bir þey gösteriyor;
eðitim sisteminde yapýlan en ufak bir deðiþikliðin, ka-
dýnlarýn hayatýndaki etkisi büyük oluyor. Çoðu ilkokul,
ortaokul mezunu olan kadýnlar, çocuklarýyla oturup ders
çalýþmak zorunda kalýyor ve çocuklarý baþarýsýz sayýldý-
ðýnda da en çok kendilerini sorumlu tutuyorlar. Çünkü
baba da, öðretmenler de, toplum da bunu söylüyor. Sü-
rekli kurulan “Çocuðum benim gibi olmasýn” cümlesi-
nin altýnda biraz umutsuzluk, biraz da korku var. Peki,
umut? Olmaz mý hiç... Sohbetin baþýnda Ebru’nun sor-
duðu; “Mesela biz veliler ayaklansak, ses çýkarsak bu
sistemi deðiþtirmezler mi?” sorusu varýný yoðunu çocu-
ðunun geleceði için harcayan kadýnlarýn gerekirse hare-
kete geçmekten çekinmeyeceklerinin bir göstergesi.

Biz veliler ayaklansak, bu
sistemi deðiþtirmezler mi?

Farklý olan ben
deðilim, farkýnda
olmayan onlar
Dördüncü sýnýfa giden oðlumun yeni eðitim-öðretim yýlý

baþlayýnca okul aile birliði, yeni bir sýnýf ve eþyalar için
öðrenci velilerinden ‘baðýþ parasý’ diye bir para istedi.

Veliler, aralarýnda kurduklarý bir whatsapp grubu ile hemen
hýzlý bir þekilde bu paralarýn verilmesi için seferber oldular.
Benim ülkemde bu iþleri devlet yaptýðý için ve burasý da bir
devlet okulu olduðu için bu durumu yadýrgadým. “Bizler nasýl
ki evimize bir eþya alýnca ya da evi boyatýnca komþulardan
para toplamýyorsak -çünkü ev sahibi biziz- bu okulun da
sahibi devlet ve bu iþleri yaparken bizden para toplamamalý”
diye gruba belirttim.

Velilerden büyük tepki aldým; çocuklarýný düþünmeyen
sorumsuz veli ilan edildim, beðenmiyorsam ülkeme geri dön-
mem söylendi. Fakat yýlmadým, ýsrarla onlara bu iþlerin velil-
er deðil devlet tarafýndan yapýlmasý gerektiðini söyledim.
Birkaç veliyi yanýma almayý baþardým ve okul aile birliðine bu
parayý vermeyeceðimizi söyledik. Okul aile birliði de “Madem
vermiyorsunuz o zaman bütün ihtiyaçlarýmýzý (boya, dolap,
kapý vs.) kendi çabalarýnýzla yapýn” dedi. Okulun en kötü
sýnýfýný bize gösterdiler. Kapý kolunun bile tava sapýndan
olduðu, boyasýz dolapsýz bir sýnýfla karþý karþýya kaldýk. Bu
saatten itibaren mücadelemiz baþka bir boyuta taþýndý.

Artýk bu iþin bir geri dönüþü yoktu. Milli Eðitimden belediy-
eye, muhtardan köy derneklerine kadar bir sürü kurum
dolaþarak çözüm aramaya baþladýk. Fakat her gittiðimiz yer,
bir baþka yeri iþaret ederek konuyu üstünden atmaya çalýþtý.
Hiçbir kurumdan yardým alamayýnca mahalle esnafýný
dolaþtýk ve onlarýn yardýmý ile sýnýfýmýzýn bütün ihtiyaçlarýný
karþýladýk, bir kýsmýný da veliler kendi çabalarý ile yaptý. 

Varmak istediðimiz sonuç bu deðildi. Bu bireysel bir kur-
tuluþ oldu, ama o sýnýfýn velileri bir yandan aslýnda ne kadar
sahipsiz olduklarýný, eðitim sisteminin içinde bulunduðu kötü
durumu görürken, diðer yandan mücadele etmeyi, itiraz
etmeyi, yardýmlaþmayý baþardýlar. Bu çabamýz okul aile birliði
tarafýndan ayakta alkýþlandý. Veliler beni bir süper kahraman
gibi görmeye baþladý. Fakat farklý olan ben deðildim, farkýnda
olmayan onlardý ve biz bir farkýndalýk yarattýk. 

Switlana ÇÇÖLGEÇEN 
Alibeyköy // ÝÝstanbul

Bu sene okul sezonu yine olaylarla açýldý. Hükü-
met çocuklarýmýzýn geleceðini yapboz tahtasý-
na çevirdi. Bir taraftan sürekli deðiþtirilen müf-

redatla çocuklarýmýzýn bilimsel eðitim almasýnýn
önü kapanýrken, bir taraftan da çocuklarýmýzý
imam hatiplere göndermemiz için baský altýndayýz. 

Hepimiz hatýrlarýz, hükümet birkaç sene önce
de pilot okul uygulamasýný ortaya atmýþtý. Daha
bunun ne olduðunu anlayamadan 4+4+4 geldi.
Tüm bunlar hem aileleri hem de çocuklarý çok faz-
la etkiliyor. Mahallede konuþtuðumuz kadýnlar da

bu durumdan muzdarip. 
Gülensu Mahallesi’nde bir ortaokul da pilot okul

seçilmiþ. Haftalýk 16 saat Ýngilizce, cumartesi günleri
yine tam gün kurs, okul çýkýþýnda ilave ek bir saat
ders koymuþlar. Öðrenciler bu kursa gidilmezse di-

siplin olduðunu söylüyor.  
Tamam belki ilk duyduðunuzda kulaða hoþ geliyor; fa-

kat çocuklarý bu kadar saat okulda tutmak ne kadar doð-
ru? Ýyi bir eðitimin kriteri çok ders midir?

Anneler de arada kalmýþ durumda. Çocuklarýna oynaya-
cak alan ya da zaman geçirecek yerler bulamadýklarý için
cumartesi günü de okula gitmesini istiyorlar. Diðer taraf-
tan daha oyun çaðýnda bu kadar çok derse maruz kalmala-
rý da düþündürüyor. 

Okullara hiçbir ödenek vermeyen, bütün masraflarý ve-
lilerin üzerine yýkan, temizlik için personel bile almayan
devletten bir þeyler beklemek akýl kârý deðil. Tüm bu olum-
suzluklara raðmen bizler Gülsuyu-Gülensulu kadýnlar ola-
rak çocuklarýmýzýn geleceði için yan yana gelip sorunlarý-
mýzý birlikte çözelim diyoruz. 

Gülten DDOKUYAN  // MMaltepe-ÝÝSSTANBUL

Ýki arada bir derede, bu annelerin çaresi nerede?
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V
e yine geldi çattý kýþ aylarý... Okullar açýl-
dý, memleketten dönüldü, tatiller bitti,
soðuklar arttý ve herkes kapalý alanlara
kapandý. Yaz aylarýný nispeten daha sakin
geçiren saðlýk kurumlarý burnu týkanan,

sümüðü akanlarla dolup taþýyor.
Geçtiðimiz 10 yýl boyunca tüm dünyayý savu-

rup geçen, yok tavuðu, yok domuzu, yok insaný
bir çok tipi olan ve bir grup insaný kýrýp geçiren
þu grip ne ola ki?

Grip, influenza virüsünün, solunum yoluna yer-
leþerek, burada çoðalýp hastalýða neden olan, hasta-
nýn hapþýrmasý ya da öksürmesi sonucu baþkalarýna
geçen, bulaþýcý bir hastalýktýr. Virüs, vücuda girdik-
ten 1-2 gün sonra hastalýðýn belirtileri görülmeye
baþlar. Yerleþtiði yerde çoðalmaya baþlar, daha sonra
baþka yerlere de yayýlarak bütün vücudu etkiler. 

Grip, her yýl bir çok insanýn ölümüne bile yol
açabilen ciddi bir hastalýktýr. Yýlýn bir iki ayý mutla-
ka salgýn olarak ortaya çýkar. Her yüz kiþiden en az
10’u bu hastalýða yakalanmaktadýr. Saðlýklý kiþilerde
10 gün içinde iyileþen bu hastalýk, baðýþýklýk sistemi
zayýf ya da hasta olanlar için çok tehlikeli olabilir. 
ÜÞÜTME GRÝBÝN
NEDENÝ DEÐÝLDÝR

Çok kolay ve hýzlý bulaþan bir enfeksiyondur. Kiþi
hapþýrdýðýnda ya da öksürdüðünde virüs, su damla-
cýklarý halinde havada yayýlýr. Ayný ortamda bulunan
kiþilerin bu havayý solumasýyla virüs burundan solu-
num yollarýna girer ve buraya yerleþir. Böylece sað-
lýklý kiþi de bu enfeksiyonla tanýþmýþ olur. Bu virü-
sün az bir miktarý bile gribe yol açabilir. Vücuda
girdikten sonra ortalama iki gün kuluçka süresi var-
dýr. Bu süre kýsa olduðundan çok çabuk yayýlýr. Ýþte
tam da bu sebeple evde bir kiþi hastalanýrsa, özel-
likle çocuklar ve düþkün hasta ve yaþlýlar bu virüsle
karþý karþýya gelir, hýzlý bulaþma ile onlar da hasta-
lanýr. Yani toplumda sanýlanýn aksine ‘üþütme’ bu
hastalýðýn nedeni deðildir. 
HALSÝZLÝK, AÐRI, ATEÞ...  

Virüs, vücuda girdikten yaklaþýk iki gün sonra
belirtileri ortaya çýkar. Kiþi, aþýrý derecede halsiz-
dir. Grip geçtikten sonra bile bir kaç hafta bu
halsizlik devam eder. Ateþ 38-39 dereceye yüksel-
miþtir ve titreme görülür. Bunlara genellikle sü-

rekli baþ ve karýn aðrýsý eþlik etmektedir. Hasta-
nýn günlük iþlerini etkileyecek düzeydedir. Kuru
bir öksürük görülür. Bunlarýn dýþýnda, eklem ve
boðaz aðrýlarý, iþtahsýzlýk, burun akýntýsý, hapþýr-
ma, baþ dönmesi de görülebilir. Çocuklarda bu
duruma kusma ve ishal eþlik edebilir.  Bu belirti-
ler, görülmeye baþlandýktan yaklaþýk 7-8 gün son-
ra azalýr ve ortadan kalkar.
ÝYÝ BESLENMEK
VE DÝNLENMEK ÞART 

Gribin kesin bir tedavisi yoktur; virüsün neden
olduðu bulgularý ortadan kaldýrmaya yönelik tedavi
uygulanýr. Tedaviye belirtiler ortaya çýktýktan hemen
sonra baþlanmasý çok önemlidir. Böylece belirtiler
þiddetlenmeden ortadan kaldýrýlabilir ve hastalýðýn
süresi kýsalýr. Bu zaman içinde, beslenmeye biraz
daha fazla dikkat etmek gerekir. Grip hastalarýnýn
mutlaka dinlenmesi gerekir. Bol sulu besinlerle
beslenmek iyileþmeyi hýzlandýrýr.  

Toplumda antibiyotik kullanýmýnýn gribi iyileþ-
tirdiði düþüncesi vardýr. Bu çok yanlýþtýr çünkü
antibiyotikler virüse etki etmez. Ayrýca sýklýkla
antibiyotik kullanmak, bakterilerin direnç kazan-
masýna neden olur.

Eyvah
grip mi
oluyorum?

Eyvah
grip mi
oluyorum?

AÞI YAPTIRIN!
GRÝBE yakalandýðýnýzda kendi saðlýðýnýz ve

toplum saðlýðý için bazý þeylere dikkat etmelisiniz; 
Ýþinize birkaç gün ara vermeniz, istirahat

etmeniz, öpüþmekten uzak durmanýz gerekir. 
Sýk sýk elinizi sabunlayýn ve baþkalarýnýn

eþyalarýyla temas etmekten kaçýnýn. 
Mecbur kalmadýkça, toplum içinde kalabalýk

yerlerde bulunmamaya özen gösterin. Özellikle
bebek, çocuk gebe ve yaþlýlardan uzak durun.
Kreþler, okullar, acil servis koridorlarý grip ve
diðer enfeksiyon hastalýklarýnýn bulaþmasý için çok
uygun alanlardýr. Hastalandýðýnýzda bu alanlardan
uzak durun. 

Yattýðýnýz odayý her sabah havalandýrýn. 
Temiz ve saðlýklý gýda tüketmeye bol su

içmeye gayret edin. 
Veee her yýl bir önceki senenin

parainfluenza virüsünden elde edilen grip aþýnýzý
eylül-ekim aylarýnda mutlaka yaptýrýn. Bu aþý gribe
yakalanmanýzý önler, önleyemezse de hafif
geçirmenizi saðlar.

Serap CAN
Tuzla / Ýstanbul

M
ahallemizde yaþayan liseli
ve iþçi genç kadýnlar so-
runlarýný maalesef pek
gündeme getiremiyordu.
Ta ki Helin’in öldürül-

mesine kadar... Helin’in katlediliþi hepi-
mizi derinden üzdü. Ama ayný zamanda
görünmeyen, ötelenen sorunlarýmýzla
bizi yan yana getirdi.
TACÝZE UÐRADIM,
BEN TEPKÝ GÖRDÜM

Esenyalý Kadýn Dayanýþma Derneðin-
de tanýþtýðýmýz liseli genç kadýnlar en çok
tacizden rahatsýz. Okula giderken bindik-
leri toplu taþýma araçlarýnda çokça tacize
maruz kalýyorlar. Lise öðrencisi bir arka-
daþýmýz yaþadýðý bir olayý anlatýyor; her
gün ayný otobüse binen, herkes tarafýn-
dan tanýnan bir erkeðin tacizine uðramýþ.
“Aslýnda bu adamýn tacizci olduðunu her-
kes biliyor ama okula giderken o aracý
kullanmak zorunda kalýyorlar. Tacize uð-
radýðým sýrada adama ‘N’apýyorsun’ diye
baðýrdým. Ama otobüsteki diðer yolcular-
dan tepki gelmedi ve adam da hiçbir þey
olmamýþ gibi bir durak sonra indi. Aldý-
ðým tek tepki yine bana yönelikti. Yaným-
da çocukluðumuzdan beri birbirimizi ta-
nýdýðýmýz bir arkadaþým ‘Neden o kadar
baðýrýyorsun adam utandý, arabadan indi’
dedi. Maðdur olan bendim ama suçluy-
muþum gibi bir tepkiyle karþýlaþýnca çok
þaþýrdým, üzüldüm. Oysa o da biliyor bu
adamýn tacizci olduðunu ve kendisinin de
bunu yaþayabileceðini. Anladým ki baský-
lar kadýnlarýn bile birbirini suçlu görme-
sine neden oluyor.”

Sorunlar karþýsýnda sessiz kalýnmama-
sý gerektiðini, üzeri örtüldükçe sorunlarýn
bitmeyeceðini, kadýnlarýn daha çok müca-
dele etmesi gerektiðini söylüyor: “Ben de
bundan sonra kadýn çalýþmalarý içerisinde
olacaðým.”
BABAMIN ELÝNDE
BÝR TUTAM SAÇIM

Babasýnýn þiddetine maruz kalan lise-
den yeni mezun olmuþ bir genç kadýn da
yaþadýklarýný þöyle anlatýyor: “Babam, an-
neme yýllarca þiddet uyguladý. Annem
çektiði 20 yýllýk eziyete dayanamayýp so-
nunda ayrýlmaya karar verdi. Annem ve
kardeþimle birlikte yeni bir hayata baþla-
mak için ayrý bir eve taþýndýk. Ama evden
ayrýlmamýz þiddetten kurtulmamýzý saðla-
madý. Babam taþýndýðýmýz evi buldu, kar-
deþimi görme bahanesiyle eve geldi.
Amacý kardeþimi görmek deðil, annemi
barýþmaya ikna etmekti. Annem barýþmak

istemeyince de yine þiddet uygulamaya
kalktý. Ben engel olmak istediðimde öfke-
si bu sefer bana yöneldi. Kendime geldi-
ðimde tek hatýrladýðým babamýn elinde
kalan bir tutam saçý yüzüme fýrlatmasýy-
dý... Tek söyleyeceðim; bu ülkede kadýn
hakký yok, hepimiz birlik olmalýyýz.”
ÞÝDDETSÝZ 
BÝR YAÞAM ÝSTÝYORSAK...

Mahalleden tanýdýðýmýz iki kýz karde-
þin daveti üzerine evlerine gittiðimizde
öðreniyoruz onlarýn da yýllarca þiddete
maruz kaldýðýný. Bir okulda müdür
yardýmcýsý olan babalarýnýn yaptýkla-
rýný anlatýyorlar: “Evde bize yapma-
dýðýný býrakmayan, canavara dönüþen
babam dýþarýda herkesin sorununa
çözüm bulmaya çalýþan biriymiþ gibi
gösteriyor kendisini. Yýllarca anneme
ve bize þiddet uyguladý. Bizi de kendi
inandýðý doðrularýyla yetiþtirmeye çalý-
þýyordu. Ona yanlýþlarýný söylediði-
mizde de bu, þiddetin gerekçesi ha-
line geliyordu. Bunlara annem de
biz de katlanamadýk, 20 yýlýn so-
nunda evi terk edip yeni bir haya-
ta baþladýk. Artýk dýþarýdaki
zorluklara raðmen en azýndan
evin içinde rahatlýkla gülebi-
liyoruz.” 

Kadýnlarýn hayatta kala-
bilmek için bir erkeðin var-
lýðýna muhtaç olmadýðýný,
hiçbir sorunun kendiliðin-
den çözülmeyeceðini söyler-
ken “Eðer þiddetsiz, eþit bir yaþam is-
tiyorsak bunun için mücadele etme-
miz gerekiyor” diyorlar.

Ben de birçok kadýn gibi bugünlerde çok sýk
duyduðumuz flört þiddeti maðduruyum.
Kocaeli Üniversitesinde birinci sýnýftayým.

Senelerdir belki birçoðumuzun karþý karþýya kal-
dýðý ama farkýna varamadýðý flört þiddetini yak-
laþýk 8 aydýr yaþýyorum. Ve ben de pek çok ka-
dýn gibi bu yaþadýðýmýn þiddet olduðunu anlaya-
mamýþtým. Oysa erkek arkadaþýnýn hayatýnda
hiçbir þeyi kendi istediðin gibi yapmana izin ver-
memesi þiddetten baþka ne olabilir? Gerçekten
tam anlamýyla olan buydu.

Hayatýmda hiçbir þeyi kendi istediðim gibi
yapamýyordum. Normalde konuþkan, giriþken
bir yapýda olmama raðmen artýk her þeyde bir

adým geride duruyordum.
Yapmak istediðim, giymek

istediðim her ne varsa
artýk kendimden

baþka bir kiþiye
danýþmak zorun-
da hissediyor-
dum kendimi.

Çünkü, bunu
y a p m a d ý -
ðýmda iliþ-

k i m d e
b i r -

çok sorun seriyordu önüme. Erkek arkadaþýma
göre bir kýyafeti giymeden, bir yere gitmeden
önce ona danýþmam gerekiyordu. Ancak o onay-
lýyorsa yapabilmeliymiþim istediklerimi...

Baþta ufak tefek kýskançlýklarla baþlayan bu
durum günden güne daha korkunç bir hale gel-
meye baþladý. Artýk 34 derece sýcakta bile sýrf o
istemiyor diye kýsa kollu bir þey yerine kazaktan
hallice bir bluzla geziyordum. Görenlerin yaný-
ma gelip hasta olup olmadýðýmý sormasý belki de
bir þeyleri daha farklý düþünmemin önünü aça-
bilecek ilk hareketti. Bu bir hastalýk mýydý? Bir
þeyleri bu kadar görmezden gelebilmek daha
doðrusu gördüðünü dahi anlamamak...

Onun bunu sevgisinden yaptýðýný düþünmek
hastalýktý, evet. Birçok arkadaþým bana bu duru-
mun normal bir olmadýðýný defalarca söylemiþti
ama ben gözümün önündeki gerçeði görmekten
son hýz kaçýyordum. Kabullenmek zor geliyor in-
sana. Þöyle ki; gerçekten hisler beslediðin, de-
ðer verdiðin hayatýndaki insanýn senin düþünce-
lerini bu denli görmezden geliþini, senden is-
temediðin halde mutsuz olacaðýn þeyler yapma-
ný istemesini yakýþtýramazsýn. Ne yazýk ki yakýþ-
týrmasam da gerçekti. Onun için ne düþündüðü-
mün, nereye gitmek istediðimin, ne yapmak is-
tediðimin bir anlamý yoktu. Ben etek giymek is-
tiyorsam ona neydi ki bundan?

Kadýn arkadaþlarýmýn da etkisiyle bir þeyleri
daha net görene ve buna dur diyene kadar du-
rum böyleydi. Artýk bazý þeylerin yolunda gitme-
diðinin farkýndaydým ve bu iliþkiden bir an önce
çýkmam gerektiði konusunda þüphem yoktu.

Yaþadýðým bu olayla birlikte daha da iyi an-
ladým ki kendimizin göremediði bazý þeyleri ya-
kýnýmýzdaki kadýn arkadaþlarýmýz bizden iyi gö-
rebiliyor bazen. Ve doðru olan þey; size söyle-
nenlere kulak verip, eðer yapýlabilecek bir þey
varsa ve tek baþýnýza yapabileceðinize inanmý-
yor veya korkuyorsanýz, bunu hep birlikte bir
dayanýþma içinde baþarmak olacaktýr.

KOCAELÝ

ESENYALI’DA GENÇ KADINLAR ANLATIYOR

Hayatta kalabilmek için
bir erkeðe muhtaç deðiliz

Flört þiddetini nasýl fark ettim?

Filiz TALÝ
Bursa

Evden çýktým, otobüs duraðýnda telefonla
konuþuyorum, yapmak istediðimiz bir et-
kinlik hakkýnda. Durakta biri genç, biri bi-

raz daha yaþlý, yanlarýnda küçük bir çocuk olan
iki kadýn beni dinliyor ve gülümseyerek baký-
yorlar. Ben o sýrada telefonda arkadaþýma müf-
tülere resmi nikâh yetkisi veren yasayý, kadýna
yönelik þiddeti konuþuyorum.

Telefonu kapattým. Kadýnlardan daha yaþlý-
ca olan “Kýzým kusura bakma bir þey soraca-
ðým” diye yanýma geldi. Konuþmaya baþladýk.
“Kadýnlarýn öðrenmesi gereken çok þey var,
böyle bir etkinlik yapmanýz ne güzel” dedi.

Adý Kader’miþ, 54 yaþýnda, Aðrýlý. Yanýndaki
genç kadýn gelini, çocuk da torunuymuþ. Kü-

çük yaþta evlendirilmiþ. Elimi tutup yüzüne
dokundurdu, “Bak kýzým yüzümün burasý eþi-
min attýðý yumruktan içine çöktü. Elmacýk ke-
miðimi kýrdý...” Bir an içimde bir þeylerin ezil-
diðini hissettim. Kader anlatmaya devam etti;
bir defasýnda yediði dayaktan belinin incindi-
ðini ve üç gün yerinden kalkamadýðýný... “Ne
yapacaksýn yavrum, açlýk, yokluk... Eþim inþ-
aatta çalýþýyor, dört çocuk, geçim zor... Eþim
evin geçimini yetiþtiremedikçe bana sarýyor,
hýncýný benden ve büyük iki oðlumdan çýkarý-
yordu. Çocuklarým baba þiddetinden evden ka-
çýyor nerdeler, ne yapýyorlar bilemiyordum.
Sonunda ikisi de cezaevine düþtü.” 

Bir arkadaþýnýn yardýmýyla gittiði sýðýnma
evinde kalmýþ birkaç gün. Kocasý “Bir daha sa-
na el kaldýrmayacaðým” diye yeminler etmiþ.
Güvenmemiþ ama yine de çocuklarýn ýsrarýna

dayanamayýp eve dönmüþ.
Bir süre önce eþi iþ kazasý geçirmiþ, þimdi

çalýþamýyormuþ. “Elinden de bir þey gelmiyor,
yattýðý yerde bana hakaret yaðdýrýyor. Baþýn-
dan da atamýyorsun, çocuklarýmýn babasý.
Þimdi iþ buldukça ben çalýþýyorum. Ýki çocuk
cezaevinde, bu gelinim, iki torun, beþ nüfus
yaþýyoruz. Biz de gelinle birbirimize destek ol-
maya çalýþýyoruz” diye anlatýyor. Bana telefon
numarasýný verirken, “Senin çevren geniþtir,
merdiven, ev temizliði, çocuk, yaþlý bakýmý gi-
bi iþler olursa beni arar mýsýn” diye ricada bu-
lunuyor. 

Ayný otobüse binip ayný durakta iniyoruz.
“Ýyi ki sana rastladým. Sizin gibi kadýnlarýn ol-
masý umut veriyor” diyor ayrýlýrken. Bir süre ar-
kalarýndan bakýyorum, içimde onlara karþý müt-
hiþ bir sýcaklýk ve sevgiyle... 

Bir otobüs duraðýnda baþladý sohbet
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Ç
ocukluðumda babam annemi hem döver hem de psikolo-
jik baský yapardý. Annem bu dünyadan mutlu olmadan Al-
lah’ýn rahmetine kavuþtu. Ben de küçüktüm, annemin
çektiði eziyeti önlemeye gücüm yetmezdi ama içimde bü-
yüttüðüm bir güç vardý. Beni kimse ezemeyecekti. Ama
büyüyünce öyle olmadý, evlendim. Dayak yemesem de

psikolojik baský altýnda yaþadým ve çocuklarým için buna katlandým.
Ben yetim büyüdüm. Benim çocuklarým da yetim kalmasýn diye 15 yýl
sabrettim. 

Yaþadýðým travmalardan dolayý öyle hasta oldum ki 6 yýl sürdü.
Doktor, böyle devam ederse iyi olmayacaðýmý ve hasta bir annenin
çocuklarýna verecek bir þeyi olmadýðýný, çocuklarýmýn ben yaþasam
da, ölsem de annesiz kalacaklarýný söyledi. O an düþündüm, psiko-
lojik olarak rahatsýzdým ve çare bulamýyordum. Doktorun dedikle-
rini düþündüm. O zaman çalýþmýyordum bile ama kararlýydým.
“Ayrýlalým” dediðimde eþim “Neyine güveniyorsun da ayrýlacaksýn,
sen zavallýsýn” dedi. 

Allah’a þükür hastalýðýmdan yavaþ yavaþ kurtuldum, iyileþtim. Ýþ
buldum, ama eþimle sorunlarým devam ediyordu. Alkol kullanýyordu
ve aþýrý sorumsuzdu. Öyle bir hale gelmiþtim ki artýk onun soyadýný
taþýmak da vereceði ekmek de canýmý yakýyordu. Kendimi bir an önce
ondan kurtarmak istedim, anlaþmalý olarak ayrýldýk. Çocuklarýn vela-
yetini istedi ama mahkeme bana verdi. Eþimden ayrýlýrken nafaka bile
istemedim. Elimde birikmiþ param olmadýðý için çocuklarýmla zemin
katta bir eve taþýnmak zorunda kaldýk. Ýnanýn hayvaný baðlasanýz dur-
mayacaðý bir yerdi. Evin zemininden su çýkardý. Sabah kalktýðýmýzda
suya basardýk. Çocuklarýmýn en küçüðü 4 yaþýndaydý ve kronik astým
hastasýydý. O evde yaþarken ayda bir kaç kez astým krizi tutardý. Do-
ktora götürüyordum ama ilaçlarý çok pahalý olduðu için çalýþtýðým iþ-
yerindeki arkadaþlarým yardým etmese alamýyordum. 

Ben çalýþýrken çocuklarýma bakacak kimse yoktu. Bakýcý tutmaya
ekonomik gücüm yetmiyordu. Büyük kýzým 14, ortanca oðlum 11 ya-
þýndaydý. Biri sabahçý diðeri öðlenciydi. 4 yaþýndaki kardeþlerine bir-
likte bakýyorlardý. Ben iþyerinde onlar evde çile çekiyordu. Babalarýn-
dan ne maddi ne de manevi bir yardým görmediler. Bir süre sonra bir
sitede kapýcý dairesine taþýndým. 5 yýl o evde oturdum. Orada rutubet
ve su gibi bir sýkýntý yoktu. Kira ödemiyordum. Binanýn merdivenleri-
ni siliyordum. Maddi olarak biraz kendimi toparlayýnca daha iyi bir
eve taþýndým.

Biz ayrýldýktan 19 yýl sonra babalarý hastalandý. Çocuklarým çok
üzüldüler, “Anne, babamýn gidecek yeri yok yanýmýza alalým, bakalým”
dediler. Ýçim yaþadýklarýmdan ötürü kan aðlasa da ben de bir insan
olarak yaþadýklarýna üzüldüm ve çocuklarým için kabul ettim. Kanser-
di, yaptýklarýndan çok piþman olduðunu söylüyordu. Çok çaresizdi.
Bana “Ben seni sevmedim sana taptým. Ama mutlu etmeyi ve mutlu
olmayý beceremedim” dedi. Gündüzleri iþe gidiyordum, geceleri has-
tanede refakatçi kalýyordum. Bir ay hastanede yattý ve vefat etti. 

Cenazesini memlekete götürdük. Ölümünden üç ay sonra mezarý-
na gittim. Yalnýzdým. Onunla evliyken çok acý çekmiþ, çok aðlamýþtým.
Kendime söz verdim ve 19 yýl boyunca en dramatik anlarda bile aðla-
madým. Ama o gün mezarýnýn baþýnda hiç aðlamadýðým kadar hayký-
rarak aðladým. “Üzmeye, üzülmeye deðer miydi? Biz hiç yaþamadýk,
daha çocuðum” dedim. O güne kadar kendimi çok yaþlý buluyordum.
Ama o gün anladým ki ben büyümedim, daha çocuðum. Yaþayamadýk-
larýmýz var ama hayat güzel ve yaþamaya deðer. Anne olmak çok güzel.
Hayatta en deðerli varlýklarým çocuklarým. Onlara maddi olarak miras
býrakamasam da sevgiyi, saygýyý, merhameti ve paylaþmayý öðrettim.
Þimdi ikisi evli. Bir tanesi üniversitede okuyor. Emekli oldum ama ça-
lýþmaya devam ediyorum. Biz kadýnlar istersek baþarýrýz. Kimden yar-
dým alýrým diye deðil nasýl baþarýrým diye düþünelim.

Huriye
Tuzla // ÝÝSTANBUL

M
erhaba sevgili hemcinslerim; Hükü-
met art arda müftülük yasasý ve ara-
buluculuk meselesini önümüze geti-
rince, ben de size boþanmýþ bir ka-
dýn ve de anne olarak kendi hikayem-

den bahsetmek istedim.
Dokuz aylýktý kýzým boþandýðýmda ve ikimiz bir

seneyi geçkindir yalnýz yaþýyoruz. Herkese nasip ol-
mayacak þekilde ailem bu süreçte arkamda durdu
ve biz düzenimizi kurduðumuz evimizde yaþamaya
devam ettik. Hamilelik zamanýnda ve sonrasýnda ta-
nýþtýðým arkadaþlarýmla bir “çocuklu kadýn grubu-
muz” oldu. Çocuklarýmýzýn yaþlarý birbirine yakýn
olduðundan dertlerimizde de, sevinçlerimizde de
hep bir paralellik oldu. Tabii bu süreç benim için o
kadar kolay ve hafif deðildi. Çocuk; gecesi gündüzü,
hastalýðý olmayan tam zamanlý bir iþ... Bence trajedi
gayet açýk:) Ailem arkamdaydý ama çocuk için bana
yardýmcý olan kiþiler hiç de arkadaþlarýmýnki gibi
deðillerdi. Çocuklarý anneanneye, babaanneye, tey-
zelere, halalara býrakýp eðlenmeye, dinlenmeye, yü-
rüyüþe, spora veya kocasýyla baþ baþa bir yemeðe
gitmeler filan... Benim böyle lüks denebilecek du-
rumlarým çok yakýn iki arkadaþým sayesinde olabili-
yordu, onlarýn da içeriði yine böyle þeyler olmuyor-
du malum... Ýçten içe arkadaþlarýma uzaylý gibi ba-
kýyordum; belki onlar da bana öyle bakýyorlardý.
Þimdi kýzým büyüdü ama hayat benim için pek de-
ðiþmedi bu konuda. 

“Türkiye’de kadýn olmak” temalý kliþeleri “Tür-
kiye’de çocuklu boþanmýþ kadýn olmak” temalý ha-
yatýmý anlatarak arttýrýyorum:) REST!

En azýndan boþanma süreci bizim için uzun ve
yorucu olmadý. Bu süreçler kadýn, erkek ve en çok
da çocuklar için çok travmatik geçebiliyor. Ýki taraf
boþanmak için anlaþýyorsa baþka söylenecek bir þey
kalmamasý, bu iþlerin yýpratýcý olmamasýnýn ilk adý-
mý bence… Bir de bu arabuluculuk meselesini dü-
þündüm, ben boþandýðýmda böyle bir yasa olsa ne
olurdu diye. Þüphesiz çok daha uzun olurdu bu sü-
reç. Ki zaten boþanma kararým bir anlýk, düþünme-
den alýnmýþ bir karar deðildi. Zaten yýprandýðým,
manevi olarak çok zarar gördüðüm bir savaþtan
kendimi kurtarmaya çalýþýrken boþanmaya karar
vermiþtim. Olaylarýn daha da uzayabilme düþüncesi,
maruz kalmamama raðmen þu anda bile beni rahat-
sýz ediyor. Uzun lafýn kýsasý bu arabuluculuk mese-
lesi; zaten bozulmuþ, daðýlmýþ veya zarar görmüþ
aile yapýsýný gereksiz ittirmekten baþka bir þey deðil
gözümde. Ortada bir þeyler var ki mahkemeye gidil-
miþ. Her arkadaþ benim gibi arkasýnda duran bir
aileye sahip olmayabilir, üstelik aile içi þiddetin ol-
duðu ve yetkililerin þikayetçi olan kadýný evine geri
gönderdiði ülkemizde boþanma aþamasýna kadar
gelebilen kadýnlarýn, tekrar “ara bulun” diyerek evi-
ne geri gönderildiði bir sistem olursa kadýnlar mað-
dur olacaktýr diye düþünüyorum. 

Begüm YYILMAZ // ÝÝZMÝR

Yaþayamadýklarýmýz var ama
hayat güzel ve yaþamaya deðer

Ya ben boþanýrken 
‘arabuluculuk’ olsaydý!

Hasret KANAT
Kaðýthane / Ýstanbul 

D
ünya üzerinde her yýl mil-
yonlarca kez yaþanan göç hi-
kayelerini tetikleyen neden-
lerle, Moðolistan’dan Ýstan-
bul’a gelen genç bir kadýn

olan Nuya’nýn göç hikayesini tetikleyen
sebepler ayný: Ýþsizlik, yoksulluk... 

Altý yýl önce, 22 yaþýndayken gelmiþ
Nuya, iki kýz kardeþiyle birlikte, Çaðla-
yan’da tekstil atölyelerinde çalýþmaya
baþlamýþ. “Benim gibi yüzlerce Moðo-
listanlý burada yaþamaya çalýþýyor. Mem-
lekette yoksulluk çekerken burada da
çekiyoruz” diye durumunu özetleyen
Nuya, önceleri bomboþ bir evde yaþamýþ
iki kýz kardeþiyle. Yatacak yataklarý, otu-
racaklarý koltuklarý aylar sonra alabil-

miþler. 
Tekstil atölyelerinde iþe ilk baþladý-

ðýnda haftalýk elli lira alýyormuþ. Hem
çaresizlik, hem dil sorunu ucuza çalýþ-
mak zorunda býrakmýþ onlarý. Daha son-
ra bu ücretin çok düþük olduðunu fark
edince daha iyi haftalýk veren bir yer bu-
lana kadar sürekli iþ deðiþtirmiþler.
Hem çalýþtýklarý atölyelerde, hem otur-
duklarý mahallede tacize uðradýklarý ol-
muþ.  “Kadýnlarýn hayatý evde de, sokak-

ta da, iþyerinde de hep zor” diyor Nuya.
Kýsa bir süre önce çalýþtýðý atölyeden,
diðer iþçilere oranla daha ucuza çalýþtý-
rýlýyorken, haftalýk ücreti de düzensiz
verilince çýkmak zorunda kalmýþ.

Nuya bir yýl önce bir Türk ile evlen-
miþ. Bugün iki kýz kardeþi ve eþiyle bir-
likte 900 lira kira ödedikleri 1+1 bir ev-
de yaþýyor. Zaman zaman eþinin kýs-
kançlýklarýna, baský ve þiddetine maruz
kaldýðýný anlatýyor. “Ýþe giderken o götü-

rüyor, akþam iþten çýkýnca o alýyor. Eve
az geç kaldýðým zaman kavga çýkýyor.” 

Göçmen mahallesi olan bu semtte
sadece Moðolistanlýlar deðil, Suriyeliler
de yaþýyor. Kendileri gibi yaþama tutun-
maya çalýþýyor, zorluk çekiyorlar. Nu-
ya’nýn neler düþündüðünü merak ediyo-
ruz bu konuda. “Atölyelerde Suriyeli er-
kekler var ama Suriyeli kadýnlarýn çalýþ-
týðýný hiç görmedim. Sokakta da tek ba-
þýna görmüyorum. Onlar buraya sanki
bizden daha çabuk alýþtý. Biz burada ya-
þayanlara göre hala yabancýyýz” diyor
Nuya. Yabancý bir ülkeye uyum saðlama-
ya, ekmeðini kazanmaya, hayata tutun-
maya uðraþýrken, ayrýþtýrmanýn, öteki-
leþtirmenin, kadýn düþmanlýðýnýn derin-
leþtiði memleketin bugünkü ikliminde
bu duyguyu yaþamak zorunda kalýyor
göçmen kadýnlar. 

A
VM iþçileri toplumun belki
de en zor þartlarda, en az
paraya çalýþan tabakasý. Bu
düzene karþý koyabilmenin
herkesin elinde olduðunu

düþünerek, biz de Arkadaþ Kitabevi iþ-
çileri olarak anayasal hakkýmýzý kullan-
dýk, örgütlendik ve sendikalý olduk. 40
yýl sonra sektördeki ilk sendikal örgüt-
lenme olan örgütlenmemizle birlikte
sendikanýn yetki alabilmesi için yeterli
sayýya ulaþtýk. 

Fakat iþverenimiz bunu kabulleneme-
yerek sendika yetkisine itiraz davasý açtý.
Bu itiraz davasýyla durmayarak, altý ayýný
doldurmayan birçok iþçiyi iþten attý. Altý
ay dolmadan bir iþçinin herhangi bir da-
va açabilme yetkisi olmuyor maalesef.
Bizim aleyhimizde ilk stratejisi bu oldu,
daha sonradan ise kýdemli iþçileri bir ba-
hane bularak iþten atmasý gerekiyordu.
Çünkü sendikalý olan kýdemli iþçiyi se-
bepsiz yere iþten çýkarmak büyük bir
suçtur. Bu yüzden kýdemli arkadaþlarý-
mýzý alelade, asýlsýz sebepler göstererek
iþten çýkarmaya baþladý.

‘Personel kartý’ meselesi bu dönem-
de ortaya çýktý. Personel kartlarýmýzý
eþimize, dostumuza, yakýnlarýmýza kul-
lanmamýzda daha önce bir sakýnca gö-
rülmüyordu, fakat iþveren bunu sebep
göstererek sendikalý olan birçok arka-
daþýmýzý iþten çýkardý.Üstelik “zimme-
te para geçirme” gibi aðýr sebeplerle,
insanlarýn sicillerine iþleyecek þekilde
yapýldý. Bu uygulama yýllardan beri de-
vam eden bir uygulama olup, sendikal
örgütlenmeyi yok etmek amacýyla suç
haline getirildi. Böyle bir karþýlýk, bi-
zim gibi emeðinin hakkýný vermiþ çalý-
þanlara yapýlan korkunç bir iftiradýr. Bu

iftiralarýn son bulmasý için hukuksal
iþlemler hala devam etmektedir. 

Personel kart mevzusunun dýþýnda
iþveren, bir sebep bulup iþten çýkara-
madýðý çalýþanlara çeþitli yollarla mob-
bing uygulamýþ ve hala uygulamaya de-
vam etmektedir. Çalýþanlarýn kullandýðý
sistemlere eriþimleri kýsýtlanmýþ, bu
insanlar yýllardýr çalýþtýklarý iþyerinde
itibarsýzlaþtýrýlmaya çalýþýlmýþtýr. Bir-
çok iþçi bu baskýlara dayanamayarak,
huzursuz çalýþma ortamý, yöneticilerin
anlamsýz tavýrlarý nedeniyle iþten istifa
etmiþlerdir. Ýþten çýkarýlan arkadaþlarý-
mýzýn bazýlarý yeni bir iþe girdiklerinde
iþveren onlarýn bu iþyerinden atýlmasý-
ný saðlamýþtýr. 

TALEPLERÝMÝZ AÇIK
Ýþkoluna ve çoðunluða yapýlan itiraz

davalarý sürerken, birçok iþçi iþten çýka-
rýldýktan sonra bile iþveren, haksýz yere
iþten atma tutumunu sendikalý olmayan,
sendikalý olan kiþilerle yakýnlýk kuran ki-
þilere de göstermektedir. Altý ayý dolma-
dan sendikalý olmayan iþçileri, sýrf sendi-
kalý olmasýnlar, sendikalý olsalar bile dava
açamasýnlar diye iþten atmaktadýr. 

Süreç içerisinde iþveren birçok asýlsýz
iddiada bulunarak söylenti yaymýþ, dezen-
formasyon yaratabilmek iþçilerin kiþisel
hayatlarýyla ilgili detaylarý derinlemesine
araþtýrmýþ, tehdit ve iftiralarla hepsini kul-
lanmýþ ve hala kullanmaya devam etmekte-
dir. Bu haksýz uygulamaya dayanamayan

sendikalý Arkadaþ Kitabevi iþçileri olarak
sesimizi duyurmak istedik ve 6 Kasým’dan
11 Kasým’a kadar sendikamýzla birlikte
Arkadaþ Kitabevi Atlantis Þubesinin önün-
de nöbet tuttuk. 11 Kasým’da ise süreci
anlatan bir basýn açýklamasýyla nöbetimize
son verdik. Bu süreç boyunca birçok der-
nek ve kuruluþtan yardým aldýk. Bize yar-
dýmcý olan, derdimizi dinleyen, bizi hiç
yalnýz býrakmayan o güzel insanlara ne ka-
dar teþekkür etsek azdýr. 

Sonuç olarak; Arkadaþ Kitabevi iþvere-
nine taleplerimiz açýk ve makuldür. Ýþten
haksýz yere atýlan veya istifa ettirilen iþçiler
geri alýnsýn. Ýþveren anayasal haklara saygý
duyarak sendikayý kabul etsin. Hakkaniyet-
li toplu iþ sözleþmesi masasý kurulsun! 

MOÐOLÝSTAN’DAN ÝSTANBUL’A 

Ekmek peþinde 

DÝRENÝÞTEKÝ ARKADAÞ KÝTABEVÝ ÝÞÇÝLERÝNÝN TALEPLERÝ:

‘Atýlanlar geri alýnsýn, sözleþme imzalansýn’ 
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Elif Ekin SALTIK

B
ir filmin sizi perdedeki anýn içine çek-
mesi nasýldýr bilir misiniz? O an karak-
terlerin yanýnda, o diyaloðun orta yerin-
de gibi. Onun bir parçasý. O kadar ger-
çek, o kadar hayatýn içinden. Pelin Es-

mer imzalý Ýþe Yarar Bir Þey tam böyle bir film. 
Bir kadýn þair, Leyla. Kulaða ne güzel geliyor de-

ðil mi? Þiirler yazýlan deðil, þiir yazandýr o. Yaþamýn
derinlerinden çekip alan. 25 yýl sonra lise mezuniyet
yemeðine katýlmak için yola çýkar Leyla. 25 yýl sonra
bir ilktir Leyla için. Yolun sonu eskisi gibi  olmaya-
caktýr. Uzun bir tren yolculuðudur bu. 
Þairliðin dýþýnda avukattýr Leyla; Canan mesleðini
sorduðu zaman “Avukatým” der ona. “Çünkü hiçbir
þair þairim demez.”

Bir yol hikayesi olan Ýþe Yarar Bir Þey’de doðallý-
ðý, gençliði, toyluðuyla yerini alýr Canan da. Yeni me-
zun, genç bir hemþire. Ýþ görüþmesine gitmek için
yola düþtüðünü bilir babasý, ama gerçek öyle deðil-
dir. Bir þairin yanýnda bir cellattýr Canan da. Baba,
istasyonda kýzýný uðurlamak için beklerken gördüðü
Leyla’ya emanet eder Canan’ý. Bu tanýþma hayatlarý-
ný eskisi gibi olmayacak bir geleceðe býrakýr. Tren
hareket eder, Leyla ile Canan ayrý kompartmanda-
dýrlar, rastlaþýrlar tren içinde. Uzun bir yolculuk de-
miþtik ya, o uzun yolculuk baþlar, iç sancýlarýyla... 
VE PERDEDE ÝNCELÝKLERÝN ÞAÝRÝ

Karakterlerin hiçbirinin geçmiþinden bahsedil-
miyor filmde. Leyla’nýn niye 25 yýl boyunca mezuni-
yet yemeklerine katýlmadýðý yoktur mesela. Eski ar-
kadaþlarýyla büyük bir masada bir araya gelmesi ve
trende geçmiþten bir anýsýný paylaþmasý dýþýnda. Ca-
nan’la Leyla arasýndaki yaþ farký da sosyo-ekonomik
fark da hissettirir kendini bazý sahnelerde.

Canan hemþireliði sevmez, hayali oyuncu olmak-
týr. Oyuncu olma hayalini gerçekleþtirmek için düþ-
müþtür yola, ona kapý aralamak için. Birlikte çalýþtýðý
doktor Hüseyin’in yakýn bir arkadaþý- Yavuz, boy-
nundan aþaðýsý felç- yataða baðýmlý haldedir. Ölü-
mün kendi kendine gelmesini beklemez, bekleye-
mez. O kadar çaresizdir Yavuz. Canan celladý ola-
caktýr Yavuz’un.

Leyla gözlemler, önünden akýp giden zamaný, ya-
þamlarý, insanlarý gözlemler. Tren camlarýnda yansý-
masý vardýr Leyla’nýn. Yansýr hep yüzü, yüzünün çiz-
gileri, yüzüne düþen ýþýklar. Gerçekliði verir yansý-
malar... Leyla karakalem portreler çizer; bir de Gül-
ten Akýn okur, inceliklerin þairini. 

Leyla anlamýþtýr Canan’ýn neden bu yolculuða
çýktýðýný. Yaþadýðý ve yaþayacaklarýnýn aðýr yükünü
kaldýramayan Canan, daha sonra anlatýr Leyla’ya ne-
reye gittiðini. Leyla ise bir þair merakýyla takip eder
onu, yanýnda olmak ister. Kimsenin deneyimlemeye
cesaret edemeyeceði bir þeydir çünkü ölümü seyret-
mek. 
ÖLÜMÜ BEKLEMEK MÝ
DAHA ÜRKÜTÜCÜDÜR
ÖLDÜRECEÐÝNÝ BÝLMEK MÝ?

Canan cesaret ile korkusu arasýnda gidip gelir
film boyunca. Bir insaný bile bile öldürmenin yükü
ezer onu. Korkar ve Leyla’dan yardým ister. Önce
Leyla’nýn gelmesini istemez, ama sonra tek baþýna

olamayacaðýný anlar ve Leyla’yý da alýr yanýna. Leyla
hazýrdýr zaten bu ikinci yolculuða. Yavuz’un denizin
karþýsýnda, tüm Kordon’un gördüðü evine yol alýrlar.
Bakýcý kadýný uzak bir yere alýþveriþe yollamýþtýr Ya-
vuz. Doktor Hüseyin’in Canan’a verdiði anahtarla
Leyla girer eve. Aþaðýda bekleyen Canan ise Ley-
la’nýn aramasý ile gelir. Yavuz ilk görüþte tanýmýþtýr
Þair Leyla’yý. Þiirden, kitaplardan, edebiyattan konu-
þur Yavuz’la Leyla. Yavuz’un çello hocasý komþusu
çello çalar. Sohbet, müzik ve an birbirinin içine iþler.
Leyla ve Yavuz sanki önceden tanýþýr gibidir. Canan
da þaþýrýr duruma, sorgular. O gün sohbetle geçer,
Yavuz bir gün daha sohbet etmek ister Leyla’yla.

Randevulaþýrlar. O akþam Leyla arkadaþlarýyla bu-
luþmaya gider, giderken aþaðýdan Yavuz’un evine ba-
kar. Yarýn ölüme gidecek olan Yavuz sakallarýna çeki
düzen veriyordur. 

Ertesi gün gelir. Canan, Leyla ve Yavuz’un diya-
loglarý, Leyla ile Canan’ýn evden çýkýþlarý, Yavuz’u
görmesek de evinin denize bakan camýndan onlarýn
gidiþini izlemesi, Leyla ile Canýn’ýn arkalarýna dö-
nüp bakarak hayatlarýna geri dönmeleri... Yavuz’un
ölüp ölmediðini bilmiyoruz filmin sonunda. Sonu
seyirciye býrakýlan, ancak görüntüleriyle, insanlarýyla,
hikayeleriyle, þiirle, karakterleriyle an an yaþamý yan-
sýtan bir filmin kalýr aklýmýzda.

Gerçekliðin ve þiirin yansýmalarý: 

Ýþe Yarar Bir Þey G
eçen seneden beri konuþtuðumuz ta-
þeron iþçilere kadro verileceði mese-
lesi son günlerde yeniden gündemi-
mizde. Arkadaþlarýmýzla sýk sýk bu
konuyu konuþuyoruz. Sizlere biraz bu

konuþmalarýmýzdan, taþeron iþçiler olarak bizim
için çok önemli olan bu meseleye iliþkin düþünce-
lerimizden bahsedeceðiz.

Hepimiz biraz tedirginiz açýkçasý. Herkes ocak
ayýný sabýrsýzlýkla bekliyor. Bir taraftan da bu kadro
meselesi arkadaþlarýmýzla mevcut sorunlarýmýzý ko-
nuþmamýzý saðladý. Devlet yetkilileri “kadro verile-
cek” diye ortaya bir þey attý ama bize ne getirecek,
bizden ne götürecek, kimse bir þey bilmiyor. Herkes
birbirine soruyor. Çalýþma Bakaný “kadro” dedi, son-
rasýnda “hastane ile sözleþme imzalanacak” dediler.
Ýþten ayrýlmak isteyen arkadaþlar yýlbaþýný bekliyor
bu yüzden. 

“Hastane personeli olmak kendimizi daha güven-
de hissettirir” dedi bir arkadaþýmýz. Maaþlarýmýzýn
belli bir günde yatmasý, izinlerimizi zamanýnda kul-
lanmak ya da döner sermayeden bize de pay verile-
cek söylentileri sevindirici ama sadece “eski çalýþan
personele kadro verilecek” diye konuþulmasý,
“2015’ten sonra girenler ayný haktan yararlanamaya-
cak” denilmesi, bizleri huzursuz ediyor. 
ÝZÝNLERÝMÝZ HEP YANDI

Bir kadýn arkadaþýmýz da “Þimdiki müdürümüzün
yanýna gidip de derdimizi anlatamýyoruz” dedi. Kadýn
olarak yaþadýðýmýz sorunlarý býrakýn da iþimizle ilgili
bir þey bile soramýyoruz. Derdimizi anlatacak kimse
yok, bulsak da çözüm üretecek kimse yok. 

Gece vardiyasýnda çalýþan bir arkadaþým üç aydýr
izin kullanmadan çalýþtýðýný söyledi. “Ýzinleriniz bi-
riksin, eleman olunca izin kullandýrýrýz” dediler.
Ama izinlerimizin hepsi yandý. Ben bir kadýn olarak
gece çalýþmak istemiyorum ama sýrf þirketle ters

düþmemek için geliyorum gece vardiyasýna. Ne ser-
vis var ne bir þey! Evimize geç gitmemek için erken
deðiþim yapýyoruz. Böylece de gece uzun saatler ça-
lýþýyoruz. Ankara Hastanesi’nde zaten kim kime
dum duma! 
ÜCRETLER ARTACAK MI? 
ANGARYA BÝTECEK MÝ?

Geçen gün þeflerden biri “Yakýnda bizi ararsýnýz,
sizi kimse savunmaz kadro gelince” demiþ. Sanki bi-
zim uðradýðýmýz haksýzlýða çözüm bulabiliyormuþ
gibi bir de taþeron firmayý bize iyi göstermeye çalýþý-
yorlar. Taþeron iþçilik zor ve insaný çok yýpratýyor. Bir
arkadaþým “Ben þirkete hiçbir zaman güvenmiyo-
rum, hiçbir zaman bizim yanýmýzda olmadý” dedi.
Çalýþtýðýn bölümde uyumlu olursan çalýþýrsýn, yoksa
þikayet edilirsin; daha kötü yerlere verirler seni, ce-
zalandýrýrlar. Bu yüzden her þeye “Eyvallah” diyoruz. 

Kadro gelince en çok merak edilen þey “Maaþlarý-
mýz artacak mý?” Bir arkadaþýmýz “Ayný þekilde de-
vam edecekse ha kadrolu ha þirket farketmez” dedi.
Bir baþka arkadaþ da “Kadroyu ne yapayým zorunlu-
luktan yaptýðým iþleri yapmaya devam edeceksem,
özel iþlerimi yaparken sesimi çýkarmayacaksam. Niye
biz hep alttan almak zorundayýz! Hep temizlik per-
soneli haksýz bulunur. Kendini savunmaya kalktýðýn-
da kavgacýya çýkar adýn” diye sitem etti. 

BU SON ÞANSLARI
Taþeronda çalýþmak tam bir kölelik. Size sayfalar

dolusu sorun yazabilirim. Ama yýlbaþýný dört gözle
bekliyoruz hastane personeli olarak. Arkadaþlardan
birinin dediði gibi, “Bu onlarýn son þansý artýk, bunu
da yapmazsa çok oy kaybeder.”

Ýnþallah güzel haberlerle birlikte oluruz, umudu-
muz hiç solmasýn.

Ankara EEðitim vve AAraþtýrma HHastanesi’nden 
Temizlik ÝÝþçileri 

bir tabak salataya 30 TL, 1 kahveye 10 TL verilen yemek-
ler... Hiçbir zaman spora vakit ayrýlamadýðý için güneþ ýþýðý
almak, rüzgarý hissetmek için açýk havada yürüyüþ imkaný
verir bu 1 saatlik mola... Arkadaþýnla çýksan, yürüyüþ yapma-
dýðýn için vicdan azabý çekersin, yürüyüþe çýksan, market
alýþveriþi kalýr. Hem markete gidip hem yürüyüþ yapsan bu
sefer aç kalýrsýn... Zordur o 1 saati hakkýyla deðerlendir-
mek...
YARIM YAPTIKÇA MUTSUZ OLMAK 

Nefes alamayacak kadar boðazýmýza çökülmüþ haldeyiz.
Sýkýþtýðýmýz yerden bir çýkýþ noktasý arýyoruz. Okuyoruz,
araþtýrýyoruz, sosyal medyayý takip ediyoruz. Yalnýz olmadýðý-
mýzý görmek ya da çözüm bulmak istiyoruz.

Instagramda takip edilen muhteþem anneler... Çocuklarý-
na organik, vitaminli ürünlerle onlarca çeþit yemek yapan,
onlarla devamlý oyunlar oynayan, çocuklarýn kýlýf kýyafetini
moda ürünleri ile tamamlayan bakýmlý, þýk, þahane anneler...
Sizi bilmiyorum ama zaten içimde bitmeyen “eksik anne”
duygusu varken bu “mükemmel görünen anneler” bende bu
duyguyu derinleþtiriyor maaalesef. Bu yüzden sosyal medya-
da takiplerimizi bile akýllýca seçmek gerekiyor. Kendini daha
kötü hissettiren deðil, yalnýz olmadýðýný gösteren, bize “iyi
gelen” kaynaklarý seçmemiz gerekiyor.
O ÇOK MODERN HAYATLAR!

Yapýlacaklarýn listesinin bitmemesi, yetiþememek, her þe-
yi yarým yamalak yapmak, yarým yaptýkça mutsuz olmak, ar-
kadaþlara vakit ayýramamak, kendin için bir vakit aralýðý ya-
ratamamak, çocuklara karþý kendini hep eksik, yanlýþ hisset-
mek... Üstelik iþ baskýsýna, kalýnan mesailere, varsa evdeki
yardýmcý kadýna ya da eþe karþý verdiðin savaþlarý detaylan-
dýrmýyorum bile...

Tüm bu sorumluluklar üzerimize yükleniyor ve biz de
kabul ediyoruz. Görkemli plazalarda “o çok modern hayatla-
rý” yaþarken bile kafamýzda var olan sýnýrlarý kaldýramýyoruz.
Bu sorumluluk da “benim deðil” veya “sadece bana ait de-
ðil” diyemiyoruz, “akþam veya hafta sonu dýþarý çýkýp, arka-
daþlarýmla özgürce vakit geçirmek istiyorum” diyemiyoruz.
Dediðimizde ya vicdanýmýzýn sesi ile (çocuklarýmýzdan vakit
çalýyoruz ya!!!) ya da çevremizin “Ama sen iki çocuklu anne-
sin, ne iþin var sokaklarda” tepkisiyle karþýlaþýyoruz.

Kýsaca bize yüklenilen sorumluluklarla plazalarda sunu-
lan hayatý bir arada yürütmek hem fiziken hem ruhen çok
zor. Çözüm mü? Kendimize kaçýþ yerleri aramalýyýz, sorun-
larýmýzý ve sorumluluklarýmýzý paylaþmalýyýz, kafamýzýn içini
rahatlatacak bizi mutlu edecek alanlar yaratmalýyýz. Biz ka-
dýnlar hem kendi dünyamýzý, hem hepimizin yaþadýðý dün-
yayý deðiþtirebilecek, güzelleþtirecek kadar güçlüyüz. 

Kadroyu beklerken...



tarih 11tarih14

Göksu ERSOY / Hülya ZENGÝ
Ýstanbul

B
ir iþyerini deðil de sanki
bir podyum ve podyumda
boy gösteren mankenleri
izleriz adeta. Þýklýk yarýþý
bir yana, sanki dünyanýn

bütün dertlerinden arýnmýþ, hiçbir
sorunu yokmuþ gibi görünürler gö-
zümüze. Hele o koca koca camlý bi-
nalarda çalýþmak... Oh ne güzel, de-
riz, bütün Ýstanbul ayaklarýnýn altýn-
da, bir elleri gökte bir elleri yerde!.. 

Geçtiðimiz hafta sonu, ‘plaza çalý-
þanlarý’ ile katýldýðým bir etkinlikte,
iþin aslýnýn öyle göründüðü gibi ol-
madýðýný öðrendim. Koca koca, cam-
lý binalarda aslýnda pencereye de,
güneþe de hasret çalýþan ‘plaza çalý-
þanlarýnýn’ gerçek dünyasýný kendile-
rinden dinleyelim: 
KONFORLU KLÝMA VE
ASANSÖR SAVAÞLARI! 

“Yaklaþýk 13 yýldýr, Ýstanbul’un en
merkezi yerinde, kocaman camlý pla-
zalarda çalýþmaktayým. Çalýþtýðýmýz
mekanlar gayet kaliteli, nitelikli
malzemelerle donatýlmýþ, ýsýsal kon-
for ve havalandýrma klimalarla ve
otomatik derecelerle ile saðlanan,
çay ve kahvenin daima hazýr olduðu
konforlu alanlar.

Ancak gün boyu klimatik ortamda
olduðumuzdan sýk sýk baþ aðrýsý, bu-
run týkanýklýðý, uzun süreli oturarak
çalýþýldýðýndan sýrt, boyun aðrýlarý ile
baþbaþayýz. Üstelik ofis ortamýnda
devamlý bir ýsý savaþý vardýr. Kimisi
üþür, kimisi terler, kimisi klima bana
esiyor der, kimisi havasýz der. Hatta
bu tartýþmalar üþüyen kiþilere pek-
mez yemesi, içlik giymesi gibi tavsi-
yelere dönüþür:) Kadýn çalýþanlarýn
dolabýnda þal, hýrka her daim yer alýr.

Asansör kuyruklarý hep zaman
kaybýdýr; bina içine girmek, binadan
çýkmak veya bina içinde yer deðiþtir-
mek için asansörlerin önünde daki-
kalarca beklenir. 
ÞIK, BAKIMLI, BORÇLU!

Masa altlarý ayakkabý kutularý ile
doludur. Sabah servise, otobüse,
metroya yetiþme koþturmasýndan
spor ya da düz taban ayakkabý giyilir,
ofiste hemen boyalý, topuklu, þýk
ayakkabýlara geçiþ yapýlýr. Haftasonu
‘o’ ayakkabý hep gerekir, ama evde
deðil ofistedir. 

Yukarýda belirttiðim hem kadýn

hem erkek çalýþanlarýn maruz kaldýðý
genel problemler. Ben özellikle kadýn
çalýþanlarýn sorunlarýný dile getirmek
istiyorum. Kadýnlarýn özel olarak ya-
þadýðý problemler, ister fabrikada is-
ter plazada çalýþsýn her yerde ayný. 

Ýþ, ev, eþ, çocuklar, arkadaþlar ve
kendi istekleri arasýnda sýkýþmýþ, or-
dan oraya koþturan, elinde ve kafasýn-
da devamlý yapýlacaklar listesi olan
kadýnlar...

Plaza dünyasýnda kadýnlar þýk, ba-
kýmlý olmalýdýr. Kýyafet, çanta, ayak-
kabý uyumu saðlanmalýdýr. Saçlar
fönlü, týrnaklar ojeli. Dýþ görünüþe
önem vermeyen birey olsanýz bile bir
süre sonra mahalle baskýsýna yenik
düþersiniz. Yavaþ yavaþ ucundan pla-
za dünyasýndaki diðer kadýnlara
uyum saðlamaya baþlarsýnýz. Bu ký-
sým hem kendiniz hem aileniz için

çok tehlikeli olabilir. O pýrýltýlý ürün-
lere kapýlmamanýz, gerçekten gerekli
eþyalarý belirlemeniz ve ona göre
bütçe yapmak çok önemlidir. Ay so-
nunda kredi kartýna baktýðýnýzda ka-
zandýðýnýz maaþýn büyük bir kýsmý-
nýn giyim, bakým harcamalarý olduðu
görüp, “Ben niye çalýþýyorum ki?”
sorusunu sorar hale gelebilirsiniz.
Bu soru ile “Çalýþmak için harcama-
lý, harcamak için çalýþmalý” kýsýr
döngüsü ile baþ baþa kalýnabilir. 
1 SAATE NELER 
SIÐDIRILABÝLÝR? 

Ayrýca bakýmlý olmak, paranýn ya-
nýnda zaman da ister. Bu zamaný
nerden alýcaz? Evde bekleyen çocuk-
lar, yapýlacak ev iþleri, haftasonu et-
kinlikleri, okunacak kitaplar, dergi-
ler, sosyal medya takipleri, hobileri-

miz (bu yoðunlukta varsa tabii), uy-
kumuz... Zamanýmýzý çok etkin bir
þekilde kullanmamýz gerekiyor. Ör-
neðin 1 saatlik öðlen aralarý. Aslýnda
bu ara yemek yememiz için verilen
molalardýr ama biz plaza kadýnlarý
bakýn bu 1 saatte neler yapýyoruz?

Plaza dünyasýnda kadýnlar genel-
de öðle tatillerini 10-20 dakikalýk ký-
sa süreli bir yemek ile geçiþtirir, geri
kalan zamaný evin ihtiyaçlarý için
markette ya da kendisinin ve çocuk-
larýn eksiklerini tamamlamak için
yakýn bir AVM’de harcar. 

Çocuðun okulu çalýþýlan yere ya-
kýn bir lokasyonda ise öðretmeni ile
görüþme, doktor randevusunu sýkýþ-
týrma...

Sosyalleþmek için de bulunmaz bir
fýrsattýr 1 saatlik öðle aralarý. Arka-
daþlarla sohbet edilerek geçirilen, 

Ýþe giriþ çýkýþ saatlerinde bir 
plazanýn önünden geçtiniz mi hiç?

Müslime KARABATAK
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9. yüzyýlýn sonlarýnda, ABD’nin
Colorado eyaletine baðlý
Cripple Creek bölgesi, altýn
madenleri nedeniyle, patronlar
için bir cennet, iþçiler içinse

bir umut kapýsý haline gelmiþti. Pýtrak
gibi her yeri saran madenlerle birlikte
Amerika içinden ve dýþýndan gelen
göçmen iþçilerin de sayýsý artýyordu. Ýþ
için talep arttýkça aðýzlarý daha da sula-
nan patronlar, 1894 yýlýnda 8 saatlik iþ
gününü 10 saate çýkardý. Hem de hiç
ücret artýþý yapmadan... 8 saat çalýþmak
isteyenlerin günlük ücretinden 50 sent
kesinti yapýlacaktý.

Bunun üzerine madenciler, Western
Federation of Miners’ýn (WFM-Maden-
cilerin Batý Federasyonu) öncülüðünde
greve çýktý ve birçok madende üretimi
durdurdu. Çalýþan madenlerdeki iþçiler
ise ücretlerinin yüzde 10’unu destek için
grevcilere verdi. Maden sahipleri, paralý
güvenlik görevlileri tutarak, grev kýrýcý iþ-
çileri madenlere sokmaya çalýþtý. Ama
grevciler onlarý maden kapýlarýnda dina-
mitlerle karþýladý. Sonunda iþçiler, günde
3 dolara 8 saat çalýþma hakkýný kazandý.

Gücünü giderek artýran WFM’nin o
dönemki kurultaylarýnda neredeyse sos-
yalizm çaðrýsý yapýlýyordu. The Miners
Magazine (Madencilerin Dergisi) “Zen-
ginliði yaratan iþçi sýnýfýysa, zenginlik
üretenindir” sloganýyla çýkýyordu.
PATRONLAR ÝÇÝN
HER YOL MÜBAH!

Fakat iþçilerin zaferinden birkaç yýl
sonra, 1902’de Colorado’daki maden
patronlarý yanlarýna sendika düþmaný ye-
ni valiyi, bankacý Jim Peabody ve General
Sherman Bell’i de alarak WFM’yi ezme-
ye karar verdi. Maden kasabalarýnda sa-
dece madenler deðil evler, dükkanlar ve
hatta hukuk, yani her þey patronlara aitti.
Madencilere para yerine bu dükkanlarda
geçerli senetler veriliyordu ki baþka yer-
lere gidemesinler. Çýkarýlan madeni pat-
ronlarýn tuttuðu kiþiler tartýyordu ve bu
iþin dürüstçe yapýlýp yapýlmadýðýný ma-
denciler bilemiyordu. Ayrýca, halk ezici
bir çoðunlukla 8 saatlik iþ günü için oy
verdiði halde bu hak tanýnmýyordu. Sen-
dika üyelerine baský yapýlýyordu.

Madenciler bu adaletsizliklere karþý

1903’te tekrar greve çýktý. Patronlarýn
bastýrmak için her yolu denediði bu grevi
tarihçiler, “iþverenlerin en sistematik þe-
kilde þiddet uyguladýðý savaþ” ola-
rak nitelendiriyor. Sendika li-
derleri, aktivistleri, grevci iþ-
çiler, greve destek veren
memurlar, gazeteciler gö-
zaltýna alýnýp tutuklandý.
Askerler tarafýndan 73
grevci madenci sürül-
dü, 30 kiþi silahla öl-
dürüldü.

Maden Sahipleri
Derneði giderek acý-
masýzlaþýyordu. Sendi-
ka yanlýsý iþçiler kara
listeye alýnýyor, iþ veril-
miyor, aileleriyle birlikte
konutlarýndan sokaða
atýlýyorlardý. Market sa-
hiplerine onlara yiyecek sa-
týlmamasý için talimatl verili-
yordu.

Baskýlar sonucunda madencile-
rin grevi kýrýldý. 1905 yýlýnda iþçilerin
herhangi bir sendikaya üye olmayacaðýna
dair imzaladýklarý sözleþmeler (yellow
dog) dayatýldý. Bu sözleþmelerde ev sa-
hiplerinin de sendika sempatizanlarýný
kiracý olarak almayacaðý da yazýyordu.
KADINLAR
EVLERÝNDEN ÇIKIYOR

Madenciler ve aileleri açlýk ve ölümle
sýnanmýþtý. Fakat bu zorlu süreç kadýnla-
rý evlerinden çýkardý. Madencilerin Der-
gisi, “Sendikacýlýk ruhunun kadýnlarýn
her bir dokusuna iþlediðini” yazmýþtý.
Victor’da kadýnlardan oluþan bir grup
(Victor WFM Auxiliary) grevci madenci-
lere, hapse atýlanlara ve ailelerine destek
olmak için çeþitli kampanyalar yürüttü.
Düzenledikleri etkinliklerle fon toplayýp
ihtiyacý olanlara ilettiler. Askerler toplan-
týlarýný basýyor, saldýrýyordu ama kadýnlar
yapacaklarýný bir þekilde yapýyordu.
‘ÇOK DARBE ALDIK AMA
HÂLÂ RÝNGDEYÝZ’

Victor’daki kadýnlardan belki de en
ünleneni, önceleri “kadýnlarýn yerinin evi
olduðunu” düþünen Emma F. Langdon
oldu. 1903’te eþi Charles Langdon ile
birlikte Victor’a yerleþip Victor Daily Re-
cord gazetesinde çalýþmaya baþlamýþlar-
dý. Charles o dönemin gazetelerinin bas-

kýsý için kullanýlan linotip operatörüydü,
Emma da onun çýraðý olarak çalýþýyordu.
Taþýnalý çok olmamýþtý ama kendilerini
grev dalgasýnýn içinde buldular. Onlar da
Tipografi Sendikasý’na üyeydi ve tüm
baskýlara raðmen iþçi yanlýsý haber yap-
maya çalýþýyorlardý. Askerler bir gece ya-
rýsý gazeteyi basýp yöneticisinden dizgiçi-
þine herkesi gözaltýna aldý.

O sýrada evinde olan Emma, o gün
gazetenin basýlmasýnýn çok önemli oldu-
ðunu düþünerek, çocuðunu komþusuna
býrakýp terlikleriyle gazeteye koþtu. Di-
ðer iki çalýþan da geldi ve kendilerini
içerden gazeteye kilitleyerek gazeteyi ha-
zýrladýlar. Sabah üçte hazýr olan gazete-
nin manþetinde, “Çok darbe aldýk ama
hala ringdeyiz” yazýyordu. Kuryeler ga-
zeteleri daðýtýrken, Emma gazeteleri
kaptýðý gibi nezarethaneye koþtu. Victor

Daily Record’un o sabah çýkmayacaðýný
zevkle anlatan polislerin eline birer gaze-
te vererek çenelerini kapattý. Ertesi gün
eþi ve diðer gazeteciler çýkana kadar di-
ðer sayýyý da hazýr etmiþti Emma. Bu ce-
sur ve çevik hareketi nedeniyle WFM ta-
rafýndan kendisine onursal üyelik verildi.

Grev kaybedilince o da diðer sendika-
cýlar ve grevciler gibi þehri terk etmek
zorunda kaldý. 30 Kasým 1937’de hayatý-
ný kaybedene kadar Denver’de yaþadý.
Emma’nýn yeri, hiçbir zaman evi olmadý,
hep sendikal faaliyetler yürüttü, gazete-
lerde yazdý. Cripple Creek Strike
(Cripple Creek Grevi), Ýndustrial Wars
of Colorado (Colorado’nun Sanayi Sa-
vaþlarý) ve Labors Greatest Conflicts (Ýþ-
çi Sýnýfýnýn En Büyük Mücadeleleri) adli
kitaplarý yazdý. Ayrýca Amerika Sosyalist
Partisi’nin de örgütleyicilerindendi.

Neydi Emma’yý evinden çýkaran?
20. yüzyýl baþýndaki Amerika’ya gidelim. 

“Kadýnýn doðal alaný evi olmalýdýr, toplumsal yaþam
deðil” diyen Emma F. Langdon’ýn nasýl militan 

bir sendikacýya dönüþtüðünü okuyalým.

Askerler tarafýndan tutulan grevci iþçiler

Victor Daily Record gazetesi çalýþanlarý

Plaza dünyasýnýn iþ, ev, eþ, çocuklar, arkadaþlar ve kendi istekleri arasýnda
sýkýþmýþ, ordan oraya koþturan, elinde ve kafasýnda devamlý yapýlacaklar
listesi olan kadýnlarý... Öðle tatillerini kýsa süreli yemek ile geçiþtirir, kalan
zamana evin ihtiyaçlarýný, çocuðun okulunu, doktor randevusunu sýkýþtýrýr. 
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KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAM ÝLE

MÜCADELE 
TTÜÜRRKKÝÝYYEE’’de yaklaþýk 1 milyon kadýn iþçi, sigortasýz

çalýþtýrýlýyor. Patronlar, 1 milyon kadýn iþçinin emeklilik
hakkýný çalýyor. 

Sigortasýz istihdama iliþkin denetimler son derece
yetersiz, cezalar caydýrýcýlýktan uzak. Bir bütün olarak
sigortasýz iþçi istihdamýna karþý etkin ve sonuç alýcý bir
mücadele yürütülmesi gerekiyor. Kayýt dýþý çalýþtýrýlan
kadýn iþçilerin, geçmiþe dönük dava açarak,
yatýrýlmayan primlerini talep etmesinin önündeki
engellerin de (hak talep edebilmek için 5 yýllýk süre
kýsýtlamasý, ispat zorluðu, dava masrafý vb.)
kaldýrýlmasýna ihtiyaç var. Kendi hesabýna çalýþan
kadýnlar, kendi sigorta primini ödemekle yükümlü.
Ancak kendi hesabýna çalýþan 612 bin kadýn kayýt dýþý.
Bu kadýnlarýn büyük çoðunluðu küçük esnaf, çiftçi ya
da iþportacý ve düþük gelir elde edebildikleri için

sigorta primlerini istese de ödeyemiyor. Bu nedenle,
maddi olanaksýzlýklar nedeniyle primini ödeyemeyen

kendi hesabýna çalýþan kadýnlarý, kayýtlý istihdamýn içine
çekecek politikalar gerekiyor. 

Patronlara sayýsýz teþvik ve desteðin verildiði bir
ülkede yoksul kadýn esnaflara, çiftçilere, iþportacýlara da

devlet desteðinin verilmesinin, primlerini ödemelerine devlet
katkýsý yapýlmasýnýn önünde hiçbir engel yok. 

Benzer bir durum, 2 milyon kayýt dýþý ücretsiz aile iþçisi kadýn
için de geçerli. Büyük çoðunluðu haneye ait tarlada çalýþan ancak

ücret elde etmeyen bu kadýnlarýn, isteðe baðlý sigortalýlýk yaptýrýp
primini ödemesi neredeyse imkânsýz. O halde yine devletin elini taþýn

altýna sokmasýna ihtiyaç var. 
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Tüm kadýnlara güvenceli iþ ve emeklilik hakký!
Feray YAÐMUR 

G
eçen sayýmýzda, yine orta sayfamýzda ya-
yýnlanan, ‘Çalýþan kadýnlarýn en az yarýsý
emekli olamayacak’ baþlýklý yazýmýzý
þöyle bitirmiþtik: “Mevcut koþullarda
bugün fiilen çalýþma yaþamýnda

olan kadýnlarýn en az yarýsý için emeklilik uzak
bir hayal. Ýþte tam da bu yüzden bu mevcut
koþullarýn deðiþmesi gerekiyor. Nasýl bir de-
ðiþikliðe ihtiyaç olduðu ise bir baþka yazýnýn
konusu...”

Ýþte bu yazýda, nasýl bir deðiþikliðe ihtiyaç
olduðunu ele alacaðýz. 

Esasýnda en saðlýklý ve en kesin çözüm,
herhangi bir koþul aranmaksýzýn, tüm yurt-
taþlara belli bir yaþa geldiklerinde bir yaþlýlýk
aylýðý baðlanmasýdýr. Böylece çalýþýp çalýþma-
dýklarýna, prim ödeyip ödemediklerine bakýl-
maksýzýn, belli bir yaþa gelen tüm kadýnlar,
ömürlerinin sonuna kadar düzenli bir gelire
sahip olabilir. Emekliliðin herkes için koþulsuz
bir vatandaþlýk hakký olmasý, uzak bir hayal ya da
gerçek dýþý bir ütopya deðil. 

RADÝKAL BÝR DEÐÝÞÝKLÝK 
GEREKLÝ

Türkiye’de 15 yaþýndan büyük yaklaþýk 30 milyon ka-
dýn var. Bu kadýnlarýn yaklaþýk 20 milyonu iþgücünün (çalýþ-
ma yaþamýnýn) dýþýnda. Ýþgücünün dýþýnda olan 20 milyon ka-
dýndan en az 15 milyonu için emeklilik imkânsýz. Diðer 5 milyo-
nun da en az yarýsýnýn bugünkü koþullarda emekli olmasý çok güç. Ýþ-
gücünün içinde olan 10 milyon kadýnýn 5 milyonu için de emeklilik, bir ön-
ceki yazýmýzda belirttiðimiz nedenlerden dolayý hayal. Sonuçta 30 milyonluk kadýn
nüfusunun 22,5 milyonu için emeklilik ya imkânsýz ya da çok zor. 

Bugün yürürlükte olan primli sistemi yani “Prim yoksa emeklilik hakký yok” denk-
lemi, her 4 kadýndan 3’ünü yani 22,5 milyon kadýný emeklilik hakkýndan mahrum bý-
rakýyor. O halde, radikal bir deðiþiklik gerekiyor. 

EÞÝTSÝZLÝK EMEKLÝLÝÐE DE YANSIYOR 
Öte yandan kadýn ve erkekler arasýnda büyük bir eþitsizlik de söz konusu. Türki-

ye’de her 10 erkekten 7’si çalýþýrken, her 10 kadýndan ise sadece 3’ü çalýþýyor. Çalý-
þan erkeklerde kayýt dýþý istihdam oraný yüzde 28,8; çalýþan kadýnlarda ise yüzde
44,3. Görüldüðü gibi kadýnlar ve erkekler arasýnda hem çalýþma hem de kayýtlý ça-
lýþma bakýmýndan çok büyük bir fark var.

Çalýþma yaþamýndaki bu büyük eþitsizlik emekliliðe de yansýyor. Her 5 emekli-
den 4’ünün erkek, 1’inin kadýn olmasý bu durumun en somut göstergesi. Ýþte bu
yüzden radikal bir deðiþiklik gerekiyor. 

Bu eþitsizliklerin emeklilik hakkýna yansýmamasý için tüm yurttaþlarý kapsayan,
koþulsuz bir emeklilik hakký gerekiyor. Bunu en çok, çalýþma yaþamýndan dýþlanan,
çalýþma yaþamýna girdiðinde de sigortasýz çalýþma gereði ile karþý karþýya kalan ka-
dýnlar hak ediyor. 

BEÞ ADIMDA KOLAYLAÞABÝLÝR
Sonuç olarak, prime endeksli mevcut emeklilik sisteminin karþýsýna

“Herkese koþulsuz-þartsýz emeklilik hakký” talebi ile çýkmalýyýz. 
Bununla birlikte mevcut primli sistem içinde de kadýnla-

rýn emeklilik hakkýna eriþmelerini kolaylaþtýracak adýmlar
atýlmasý mümkün. Bu adýmlarý beþ baþlýk altýnda topla-
yabiliriz: 

 Kadýn istihdamýnýn artýrýlmasý
 Nitelikli, güvenceli ve ücretli istihdam
 Kayýt dýþý istihdamla mücadele
 Borçlanma hakkýnýn geniþletilmesi
 Emeklilik koþullarýnýn kolaylaþtýrýlmasý

NÝTELÝKLÝ, GÜVENCELÝ VE
ÜCRETLÝ ÝSTÝHDAM

ÝSTÝHDAMIN artýrýlmasý, kadýnlarýn emeklilik hakkýna
eriþebilmeleri bakýmýndan önemli. Ancak en az bunun

kadar önemli olan bir baþka husus da istihdamýn türü ve
niteliði. 

Kendi hesabýna çalýþan kadýnlarda kayýt dýþý istihdam
oraný yüzde 83; ücretsiz aile iþçisi kadýnlarda ise yüzde 92.
Dolayýsýyla bu istihdam türleri, kadýnlarý kayýt dýþýlýða
mahkûm ederken, emeklilik hakkýndan da yoksun býrakýyor. 

Ücretli çalýþan kadýnlarda ise kayýt dýþý istihdam yüzde
20. Bir baþka deyiþle ücretli istihdam (iþçilik, memurluk),
diðer istihdam türlerine göre emeklilik hakkýna ulaþmak
bakýmýndan daha avantajlý. Tam da bu noktada kadýnlarýn
ücretli istihdam olanaklarýna eriþmesi büyük önem
kazanýyor. Bununla birlikte ücretli istihdamýn güvenceli,
sürekli ve nitelikli olmasý gerekiyor. Aksi takdirde kadýn-

larýn çalýþma yaþamý kesintilerle dolu oluyor ve emeklilik
için gereken prim gün sayýsýný tamamlamak zorlaþýyor. 

Aðýr çalýþma koþullarý ve düþük ücretler de kadýnlarý
çalýþma yaþamýnýn dýþýna itiyor. Bu çerçevede çalýþma

koþullarýnýn iyileþtirilmesi, iþ güvencesinin saðlanmasý ve
ücret düzeylerinin yükseltilmesi gerekiyor. Çalýþma

yasalarýnýn çalýþanlar lehine deðiþtirilmesinin yaný
sýra sendikal örgütlenmenin önündeki engel-

lerin kaldýrýlmasý; böylece kadýnlarýn
sendikalarda örgütlenerek daha iyi

haklar elde edebilmesi elzem bir
ihtiyaç olarak önümüzde
duruyor.   
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KADIN ÝSTÝHDAMININ ARTIRILMASI

MEVCUT primli sistemde emekli olmanýn yolu çalýþmaktan geçiyor. Ancak
Türkiye’de her 10 kadýndan sadece 3’ü çalýþýyor. Türkiye kadýn istih-

damýnda Avrupa sonuncusu. O halde atýlmasý gereken en önemli adým
kadýn istihdamýnýn artýrýlmasý. Kadýn istihdamýný artýrmak içinse
emekten yana ve eþitlik temelli kapsamlý politikalara ihtiyaç var. 

Eðitim düzeyi artýkça istihdam oraný da artýyor. Kadýnlarýn
genel eðitim ve mesleki eðitim düzeylerinin artýrýlmasý bu nokta-
da büyük önem taþýyor. 

Ancak eðitim de tek baþýna yetmiyor. Ýstihdam olanaklarýný
artýracak ve kadýnlarýn bu olanaklardan yararlanmasýný saðlay-
acak ekonomi politikalarý büyük önem taþýyor. Ýstihdamý ser-
mayenin insafýna terk eden ekonomi politikalarý yerine
kamusal istihdamýn artýrýlmasý, kadýn istihdamýný da artýracak
bir seçenek olarak orta yerde duruyor. 

Kadýn istihdamýnýn önünde birçok engel var. Mevcut cin-
siyetçi iþ bölümü, kadýn istihdamýný, belli sektör ve iþlere

sýkýþtýrýrken, kadýn istihdamýný sýnýrlýyor. Bu yüzden bu tabloyu
deðiþtirecek uzun erimli politikalar uygulanmalý. Kadýn istih-

damýnýn önündeki en büyük engellerden biri de ev iþleri ve çocuk
bakýmý; 11 milyon kadýn bu nedenlerle istihdama katýlamýyor. O

halde ücretsiz kreþ hakký baþta olmak üzere bu engelleri kaldýracak
eþitlikçi politikalara ihtiyaç var. Bunun yaný sýra “Kadýnýn yeri evidir”

bakýþ açýsýný deðiþtirmek, kadýnlarýn istihdamýnýn önündeki toplumsal
engelleri de kaldýrmak gerekiyor. 

4BORÇLANMA HAKKININ GENÝÞLETÝLMESÝ 
KADIN istihdamýnýn artýrýlmasý ve kayýt dýþý çalýþtýrýlan kadýnlarýn kayýt altýna alýnmasý

çok önemli ancak tek baþýna yeterli deðil. Çünkü emeklilik için prim gün sayýsýný tamam-
lama þartý aranýyor. 

Bunun için de sigorta primlerinin düzenli yatmaya baþlamasý kadar sigortasýz çalýþýlan
geçmiþ yýllarýn da telafi edilmesi gerekiyor. Bu noktada borçlanma (sigortasýz döneme
iliþkin primlerin borçlanýlarak yatýrýlmasý) devreye giriyor. 

Kadýnlar için doðum borçlanmasý hakký mevcut ama bu hak sadece sigorta giriþinden
sonraki doðumlarý kapsýyor. Acilen yasal deðiþikliðe gidilerek sigorta giriþinden önceki
doðumlar için de borçlanma hakký getirilmeli! Ancak bu da yetmiyor. Özellikle kendi
hesabýna çalýþan ve ücretsiz aile iþçisi kadýnlara, sigortasýz çalýþtýklarý tüm dönemleri
uygun koþullarda borçlanabilecekleri yeni bir hakkýn tanýnmasý acil ve elzem bir ihtiyaç.

5
EMEKLÝLÝK
KOÞULLARININ
KOLAYLAÞTIRILMASI 

9 Eylül 1999’dan önce kadýn iþçiler
için emeklilikte bir yaþ koþulu
aranmýyor, kadýn iþçiler 20 yýl
sigortalýlýk süresi ve 5 bin gün prim
ödeyerek emekli olabiliyordu. 1999
yýlýnda yapýlan deðiþiklik ile kadýn
iþçiler için prim gün sayýsý 7 bine
yükseltilirken, emekli olmak için 58 yaþ
koþulu getirildi. 2006’da yapýlan ve 1
Mayýs 2008’de yürürlüðe giren
deðiþiklik ile prim gün sayýsý 7 bin 200
güne yükseltilirken, emeklilik yaþý
kademeli olarak 65’e çýkarýldý. 

Benzer biçimde kendi hesabýna
çalýþanlar (4-b’liler) ve kamu çalýþanlarý
(4-c’liler) için de emeklilik koþullarý
aðýrlaþtýrýldý. Örneðin kendi hesabýna
çalýþan kadýnlar için prim gün sayýsý 7 bin
200 günden 9 bin güne çýkarýlýrken,
emeklilik yaþý da önce 58’e, sonra
kademeli olarak 65’e yükseltildi. 

Öte yandan kolaylaþtýrýlmýþ emeklilik
seçenekleri de zorlaþtýrýldý. Kýsmi emekli
aylýðý almaya olanak saðlayan 15 yýl-3.600
gün koþulu, 25 yýl-4.500 güne çýkarýldý. 

Sonuç olarak emekli olmak için gereken
prim gün sayýsý artýrýlýrken, emeklilik yaþý
yükseltildi. Böylece kadýnlarýn emekli
olmalarý çok daha zor hale getirildi.
Emeklilik koþullarýnýn gözden geçirilmesi,
ülke gerçekleri ýþýðýnda kadýnlarýn
emeklilik koþullarýnýn hafifletilmesi ve
alternatif kolaylaþtýrýlmýþ emeklilik
seçeneklerinin devreye sokulmasý
gerekiyor. Aksi takdirde milyonlarca
kadýn için emeklilik uzak bir hayal
olmaya devam edecek. 
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Göksu ERSOY / Hülya ZENGÝ
Ýstanbul

B
ir iþyerini deðil de sanki
bir podyum ve podyumda
boy gösteren mankenleri
izleriz adeta. Þýklýk yarýþý
bir yana, sanki dünyanýn

bütün dertlerinden arýnmýþ, hiçbir
sorunu yokmuþ gibi görünürler gö-
zümüze. Hele o koca koca camlý bi-
nalarda çalýþmak... Oh ne güzel, de-
riz, bütün Ýstanbul ayaklarýnýn altýn-
da, bir elleri gökte bir elleri yerde!.. 

Geçtiðimiz hafta sonu, ‘plaza çalý-
þanlarý’ ile katýldýðým bir etkinlikte,
iþin aslýnýn öyle göründüðü gibi ol-
madýðýný öðrendim. Koca koca, cam-
lý binalarda aslýnda pencereye de,
güneþe de hasret çalýþan ‘plaza çalý-
þanlarýnýn’ gerçek dünyasýný kendile-
rinden dinleyelim: 
KONFORLU KLÝMA VE
ASANSÖR SAVAÞLARI! 

“Yaklaþýk 13 yýldýr, Ýstanbul’un en
merkezi yerinde, kocaman camlý pla-
zalarda çalýþmaktayým. Çalýþtýðýmýz
mekanlar gayet kaliteli, nitelikli
malzemelerle donatýlmýþ, ýsýsal kon-
for ve havalandýrma klimalarla ve
otomatik derecelerle ile saðlanan,
çay ve kahvenin daima hazýr olduðu
konforlu alanlar.

Ancak gün boyu klimatik ortamda
olduðumuzdan sýk sýk baþ aðrýsý, bu-
run týkanýklýðý, uzun süreli oturarak
çalýþýldýðýndan sýrt, boyun aðrýlarý ile
baþbaþayýz. Üstelik ofis ortamýnda
devamlý bir ýsý savaþý vardýr. Kimisi
üþür, kimisi terler, kimisi klima bana
esiyor der, kimisi havasýz der. Hatta
bu tartýþmalar üþüyen kiþilere pek-
mez yemesi, içlik giymesi gibi tavsi-
yelere dönüþür:) Kadýn çalýþanlarýn
dolabýnda þal, hýrka her daim yer alýr.

Asansör kuyruklarý hep zaman
kaybýdýr; bina içine girmek, binadan
çýkmak veya bina içinde yer deðiþtir-
mek için asansörlerin önünde daki-
kalarca beklenir. 
ÞIK, BAKIMLI, BORÇLU!

Masa altlarý ayakkabý kutularý ile
doludur. Sabah servise, otobüse,
metroya yetiþme koþturmasýndan
spor ya da düz taban ayakkabý giyilir,
ofiste hemen boyalý, topuklu, þýk
ayakkabýlara geçiþ yapýlýr. Haftasonu
‘o’ ayakkabý hep gerekir, ama evde
deðil ofistedir. 

Yukarýda belirttiðim hem kadýn

hem erkek çalýþanlarýn maruz kaldýðý
genel problemler. Ben özellikle kadýn
çalýþanlarýn sorunlarýný dile getirmek
istiyorum. Kadýnlarýn özel olarak ya-
þadýðý problemler, ister fabrikada is-
ter plazada çalýþsýn her yerde ayný. 

Ýþ, ev, eþ, çocuklar, arkadaþlar ve
kendi istekleri arasýnda sýkýþmýþ, or-
dan oraya koþturan, elinde ve kafasýn-
da devamlý yapýlacaklar listesi olan
kadýnlar...

Plaza dünyasýnda kadýnlar þýk, ba-
kýmlý olmalýdýr. Kýyafet, çanta, ayak-
kabý uyumu saðlanmalýdýr. Saçlar
fönlü, týrnaklar ojeli. Dýþ görünüþe
önem vermeyen birey olsanýz bile bir
süre sonra mahalle baskýsýna yenik
düþersiniz. Yavaþ yavaþ ucundan pla-
za dünyasýndaki diðer kadýnlara
uyum saðlamaya baþlarsýnýz. Bu ký-
sým hem kendiniz hem aileniz için

çok tehlikeli olabilir. O pýrýltýlý ürün-
lere kapýlmamanýz, gerçekten gerekli
eþyalarý belirlemeniz ve ona göre
bütçe yapmak çok önemlidir. Ay so-
nunda kredi kartýna baktýðýnýzda ka-
zandýðýnýz maaþýn büyük bir kýsmý-
nýn giyim, bakým harcamalarý olduðu
görüp, “Ben niye çalýþýyorum ki?”
sorusunu sorar hale gelebilirsiniz.
Bu soru ile “Çalýþmak için harcama-
lý, harcamak için çalýþmalý” kýsýr
döngüsü ile baþ baþa kalýnabilir. 
1 SAATE NELER 
SIÐDIRILABÝLÝR? 

Ayrýca bakýmlý olmak, paranýn ya-
nýnda zaman da ister. Bu zamaný
nerden alýcaz? Evde bekleyen çocuk-
lar, yapýlacak ev iþleri, haftasonu et-
kinlikleri, okunacak kitaplar, dergi-
ler, sosyal medya takipleri, hobileri-

miz (bu yoðunlukta varsa tabii), uy-
kumuz... Zamanýmýzý çok etkin bir
þekilde kullanmamýz gerekiyor. Ör-
neðin 1 saatlik öðlen aralarý. Aslýnda
bu ara yemek yememiz için verilen
molalardýr ama biz plaza kadýnlarý
bakýn bu 1 saatte neler yapýyoruz?

Plaza dünyasýnda kadýnlar genel-
de öðle tatillerini 10-20 dakikalýk ký-
sa süreli bir yemek ile geçiþtirir, geri
kalan zamaný evin ihtiyaçlarý için
markette ya da kendisinin ve çocuk-
larýn eksiklerini tamamlamak için
yakýn bir AVM’de harcar. 

Çocuðun okulu çalýþýlan yere ya-
kýn bir lokasyonda ise öðretmeni ile
görüþme, doktor randevusunu sýkýþ-
týrma...

Sosyalleþmek için de bulunmaz bir
fýrsattýr 1 saatlik öðle aralarý. Arka-
daþlarla sohbet edilerek geçirilen, 

Ýþe giriþ çýkýþ saatlerinde bir 
plazanýn önünden geçtiniz mi hiç?

Müslime KARABATAK

1
9. yüzyýlýn sonlarýnda, ABD’nin
Colorado eyaletine baðlý
Cripple Creek bölgesi, altýn
madenleri nedeniyle, patronlar
için bir cennet, iþçiler içinse

bir umut kapýsý haline gelmiþti. Pýtrak
gibi her yeri saran madenlerle birlikte
Amerika içinden ve dýþýndan gelen
göçmen iþçilerin de sayýsý artýyordu. Ýþ
için talep arttýkça aðýzlarý daha da sula-
nan patronlar, 1894 yýlýnda 8 saatlik iþ
gününü 10 saate çýkardý. Hem de hiç
ücret artýþý yapmadan... 8 saat çalýþmak
isteyenlerin günlük ücretinden 50 sent
kesinti yapýlacaktý.

Bunun üzerine madenciler, Western
Federation of Miners’ýn (WFM-Maden-
cilerin Batý Federasyonu) öncülüðünde
greve çýktý ve birçok madende üretimi
durdurdu. Çalýþan madenlerdeki iþçiler
ise ücretlerinin yüzde 10’unu destek için
grevcilere verdi. Maden sahipleri, paralý
güvenlik görevlileri tutarak, grev kýrýcý iþ-
çileri madenlere sokmaya çalýþtý. Ama
grevciler onlarý maden kapýlarýnda dina-
mitlerle karþýladý. Sonunda iþçiler, günde
3 dolara 8 saat çalýþma hakkýný kazandý.

Gücünü giderek artýran WFM’nin o
dönemki kurultaylarýnda neredeyse sos-
yalizm çaðrýsý yapýlýyordu. The Miners
Magazine (Madencilerin Dergisi) “Zen-
ginliði yaratan iþçi sýnýfýysa, zenginlik
üretenindir” sloganýyla çýkýyordu.
PATRONLAR ÝÇÝN
HER YOL MÜBAH!

Fakat iþçilerin zaferinden birkaç yýl
sonra, 1902’de Colorado’daki maden
patronlarý yanlarýna sendika düþmaný ye-
ni valiyi, bankacý Jim Peabody ve General
Sherman Bell’i de alarak WFM’yi ezme-
ye karar verdi. Maden kasabalarýnda sa-
dece madenler deðil evler, dükkanlar ve
hatta hukuk, yani her þey patronlara aitti.
Madencilere para yerine bu dükkanlarda
geçerli senetler veriliyordu ki baþka yer-
lere gidemesinler. Çýkarýlan madeni pat-
ronlarýn tuttuðu kiþiler tartýyordu ve bu
iþin dürüstçe yapýlýp yapýlmadýðýný ma-
denciler bilemiyordu. Ayrýca, halk ezici
bir çoðunlukla 8 saatlik iþ günü için oy
verdiði halde bu hak tanýnmýyordu. Sen-
dika üyelerine baský yapýlýyordu.

Madenciler bu adaletsizliklere karþý

1903’te tekrar greve çýktý. Patronlarýn
bastýrmak için her yolu denediði bu grevi
tarihçiler, “iþverenlerin en sistematik þe-
kilde þiddet uyguladýðý savaþ” ola-
rak nitelendiriyor. Sendika li-
derleri, aktivistleri, grevci iþ-
çiler, greve destek veren
memurlar, gazeteciler gö-
zaltýna alýnýp tutuklandý.
Askerler tarafýndan 73
grevci madenci sürül-
dü, 30 kiþi silahla öl-
dürüldü.

Maden Sahipleri
Derneði giderek acý-
masýzlaþýyordu. Sendi-
ka yanlýsý iþçiler kara
listeye alýnýyor, iþ veril-
miyor, aileleriyle birlikte
konutlarýndan sokaða
atýlýyorlardý. Market sa-
hiplerine onlara yiyecek sa-
týlmamasý için talimatl verili-
yordu.

Baskýlar sonucunda madencile-
rin grevi kýrýldý. 1905 yýlýnda iþçilerin
herhangi bir sendikaya üye olmayacaðýna
dair imzaladýklarý sözleþmeler (yellow
dog) dayatýldý. Bu sözleþmelerde ev sa-
hiplerinin de sendika sempatizanlarýný
kiracý olarak almayacaðý da yazýyordu.
KADINLAR
EVLERÝNDEN ÇIKIYOR

Madenciler ve aileleri açlýk ve ölümle
sýnanmýþtý. Fakat bu zorlu süreç kadýnla-
rý evlerinden çýkardý. Madencilerin Der-
gisi, “Sendikacýlýk ruhunun kadýnlarýn
her bir dokusuna iþlediðini” yazmýþtý.
Victor’da kadýnlardan oluþan bir grup
(Victor WFM Auxiliary) grevci madenci-
lere, hapse atýlanlara ve ailelerine destek
olmak için çeþitli kampanyalar yürüttü.
Düzenledikleri etkinliklerle fon toplayýp
ihtiyacý olanlara ilettiler. Askerler toplan-
týlarýný basýyor, saldýrýyordu ama kadýnlar
yapacaklarýný bir þekilde yapýyordu.
‘ÇOK DARBE ALDIK AMA
HÂLÂ RÝNGDEYÝZ’

Victor’daki kadýnlardan belki de en
ünleneni, önceleri “kadýnlarýn yerinin evi
olduðunu” düþünen Emma F. Langdon
oldu. 1903’te eþi Charles Langdon ile
birlikte Victor’a yerleþip Victor Daily Re-
cord gazetesinde çalýþmaya baþlamýþlar-
dý. Charles o dönemin gazetelerinin bas-

kýsý için kullanýlan linotip operatörüydü,
Emma da onun çýraðý olarak çalýþýyordu.
Taþýnalý çok olmamýþtý ama kendilerini
grev dalgasýnýn içinde buldular. Onlar da
Tipografi Sendikasý’na üyeydi ve tüm
baskýlara raðmen iþçi yanlýsý haber yap-
maya çalýþýyorlardý. Askerler bir gece ya-
rýsý gazeteyi basýp yöneticisinden dizgiçi-
þine herkesi gözaltýna aldý.

O sýrada evinde olan Emma, o gün
gazetenin basýlmasýnýn çok önemli oldu-
ðunu düþünerek, çocuðunu komþusuna
býrakýp terlikleriyle gazeteye koþtu. Di-
ðer iki çalýþan da geldi ve kendilerini
içerden gazeteye kilitleyerek gazeteyi ha-
zýrladýlar. Sabah üçte hazýr olan gazete-
nin manþetinde, “Çok darbe aldýk ama
hala ringdeyiz” yazýyordu. Kuryeler ga-
zeteleri daðýtýrken, Emma gazeteleri
kaptýðý gibi nezarethaneye koþtu. Victor

Daily Record’un o sabah çýkmayacaðýný
zevkle anlatan polislerin eline birer gaze-
te vererek çenelerini kapattý. Ertesi gün
eþi ve diðer gazeteciler çýkana kadar di-
ðer sayýyý da hazýr etmiþti Emma. Bu ce-
sur ve çevik hareketi nedeniyle WFM ta-
rafýndan kendisine onursal üyelik verildi.

Grev kaybedilince o da diðer sendika-
cýlar ve grevciler gibi þehri terk etmek
zorunda kaldý. 30 Kasým 1937’de hayatý-
ný kaybedene kadar Denver’de yaþadý.
Emma’nýn yeri, hiçbir zaman evi olmadý,
hep sendikal faaliyetler yürüttü, gazete-
lerde yazdý. Cripple Creek Strike
(Cripple Creek Grevi), Ýndustrial Wars
of Colorado (Colorado’nun Sanayi Sa-
vaþlarý) ve Labors Greatest Conflicts (Ýþ-
çi Sýnýfýnýn En Büyük Mücadeleleri) adli
kitaplarý yazdý. Ayrýca Amerika Sosyalist
Partisi’nin de örgütleyicilerindendi.

Neydi Emma’yý evinden çýkaran?
20. yüzyýl baþýndaki Amerika’ya gidelim. 

“Kadýnýn doðal alaný evi olmalýdýr, toplumsal yaþam
deðil” diyen Emma F. Langdon’ýn nasýl militan 

bir sendikacýya dönüþtüðünü okuyalým.

Askerler tarafýndan tutulan grevci iþçiler

Victor Daily Record gazetesi çalýþanlarý

Plaza dünyasýnýn iþ, ev, eþ, çocuklar, arkadaþlar ve kendi istekleri arasýnda
sýkýþmýþ, ordan oraya koþturan, elinde ve kafasýnda devamlý yapýlacaklar
listesi olan kadýnlarý... Öðle tatillerini kýsa süreli yemek ile geçiþtirir, kalan
zamana evin ihtiyaçlarýný, çocuðun okulunu, doktor randevusunu sýkýþtýrýr. 
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Elif Ekin SALTIK

B
ir filmin sizi perdedeki anýn içine çek-
mesi nasýldýr bilir misiniz? O an karak-
terlerin yanýnda, o diyaloðun orta yerin-
de gibi. Onun bir parçasý. O kadar ger-
çek, o kadar hayatýn içinden. Pelin Es-

mer imzalý Ýþe Yarar Bir Þey tam böyle bir film. 
Bir kadýn þair, Leyla. Kulaða ne güzel geliyor de-

ðil mi? Þiirler yazýlan deðil, þiir yazandýr o. Yaþamýn
derinlerinden çekip alan. 25 yýl sonra lise mezuniyet
yemeðine katýlmak için yola çýkar Leyla. 25 yýl sonra
bir ilktir Leyla için. Yolun sonu eskisi gibi  olmaya-
caktýr. Uzun bir tren yolculuðudur bu. 
Þairliðin dýþýnda avukattýr Leyla; Canan mesleðini
sorduðu zaman “Avukatým” der ona. “Çünkü hiçbir
þair þairim demez.”

Bir yol hikayesi olan Ýþe Yarar Bir Þey’de doðallý-
ðý, gençliði, toyluðuyla yerini alýr Canan da. Yeni me-
zun, genç bir hemþire. Ýþ görüþmesine gitmek için
yola düþtüðünü bilir babasý, ama gerçek öyle deðil-
dir. Bir þairin yanýnda bir cellattýr Canan da. Baba,
istasyonda kýzýný uðurlamak için beklerken gördüðü
Leyla’ya emanet eder Canan’ý. Bu tanýþma hayatlarý-
ný eskisi gibi olmayacak bir geleceðe býrakýr. Tren
hareket eder, Leyla ile Canan ayrý kompartmanda-
dýrlar, rastlaþýrlar tren içinde. Uzun bir yolculuk de-
miþtik ya, o uzun yolculuk baþlar, iç sancýlarýyla... 
VE PERDEDE ÝNCELÝKLERÝN ÞAÝRÝ

Karakterlerin hiçbirinin geçmiþinden bahsedil-
miyor filmde. Leyla’nýn niye 25 yýl boyunca mezuni-
yet yemeklerine katýlmadýðý yoktur mesela. Eski ar-
kadaþlarýyla büyük bir masada bir araya gelmesi ve
trende geçmiþten bir anýsýný paylaþmasý dýþýnda. Ca-
nan’la Leyla arasýndaki yaþ farký da sosyo-ekonomik
fark da hissettirir kendini bazý sahnelerde.

Canan hemþireliði sevmez, hayali oyuncu olmak-
týr. Oyuncu olma hayalini gerçekleþtirmek için düþ-
müþtür yola, ona kapý aralamak için. Birlikte çalýþtýðý
doktor Hüseyin’in yakýn bir arkadaþý- Yavuz, boy-
nundan aþaðýsý felç- yataða baðýmlý haldedir. Ölü-
mün kendi kendine gelmesini beklemez, bekleye-
mez. O kadar çaresizdir Yavuz. Canan celladý ola-
caktýr Yavuz’un.

Leyla gözlemler, önünden akýp giden zamaný, ya-
þamlarý, insanlarý gözlemler. Tren camlarýnda yansý-
masý vardýr Leyla’nýn. Yansýr hep yüzü, yüzünün çiz-
gileri, yüzüne düþen ýþýklar. Gerçekliði verir yansý-
malar... Leyla karakalem portreler çizer; bir de Gül-
ten Akýn okur, inceliklerin þairini. 

Leyla anlamýþtýr Canan’ýn neden bu yolculuða
çýktýðýný. Yaþadýðý ve yaþayacaklarýnýn aðýr yükünü
kaldýramayan Canan, daha sonra anlatýr Leyla’ya ne-
reye gittiðini. Leyla ise bir þair merakýyla takip eder
onu, yanýnda olmak ister. Kimsenin deneyimlemeye
cesaret edemeyeceði bir þeydir çünkü ölümü seyret-
mek. 
ÖLÜMÜ BEKLEMEK MÝ
DAHA ÜRKÜTÜCÜDÜR
ÖLDÜRECEÐÝNÝ BÝLMEK MÝ?

Canan cesaret ile korkusu arasýnda gidip gelir
film boyunca. Bir insaný bile bile öldürmenin yükü
ezer onu. Korkar ve Leyla’dan yardým ister. Önce
Leyla’nýn gelmesini istemez, ama sonra tek baþýna

olamayacaðýný anlar ve Leyla’yý da alýr yanýna. Leyla
hazýrdýr zaten bu ikinci yolculuða. Yavuz’un denizin
karþýsýnda, tüm Kordon’un gördüðü evine yol alýrlar.
Bakýcý kadýný uzak bir yere alýþveriþe yollamýþtýr Ya-
vuz. Doktor Hüseyin’in Canan’a verdiði anahtarla
Leyla girer eve. Aþaðýda bekleyen Canan ise Ley-
la’nýn aramasý ile gelir. Yavuz ilk görüþte tanýmýþtýr
Þair Leyla’yý. Þiirden, kitaplardan, edebiyattan konu-
þur Yavuz’la Leyla. Yavuz’un çello hocasý komþusu
çello çalar. Sohbet, müzik ve an birbirinin içine iþler.
Leyla ve Yavuz sanki önceden tanýþýr gibidir. Canan
da þaþýrýr duruma, sorgular. O gün sohbetle geçer,
Yavuz bir gün daha sohbet etmek ister Leyla’yla.

Randevulaþýrlar. O akþam Leyla arkadaþlarýyla bu-
luþmaya gider, giderken aþaðýdan Yavuz’un evine ba-
kar. Yarýn ölüme gidecek olan Yavuz sakallarýna çeki
düzen veriyordur. 

Ertesi gün gelir. Canan, Leyla ve Yavuz’un diya-
loglarý, Leyla ile Canan’ýn evden çýkýþlarý, Yavuz’u
görmesek de evinin denize bakan camýndan onlarýn
gidiþini izlemesi, Leyla ile Canýn’ýn arkalarýna dö-
nüp bakarak hayatlarýna geri dönmeleri... Yavuz’un
ölüp ölmediðini bilmiyoruz filmin sonunda. Sonu
seyirciye býrakýlan, ancak görüntüleriyle, insanlarýyla,
hikayeleriyle, þiirle, karakterleriyle an an yaþamý yan-
sýtan bir filmin kalýr aklýmýzda.

Gerçekliðin ve þiirin yansýmalarý: 

Ýþe Yarar Bir Þey G
eçen seneden beri konuþtuðumuz ta-
þeron iþçilere kadro verileceði mese-
lesi son günlerde yeniden gündemi-
mizde. Arkadaþlarýmýzla sýk sýk bu
konuyu konuþuyoruz. Sizlere biraz bu

konuþmalarýmýzdan, taþeron iþçiler olarak bizim
için çok önemli olan bu meseleye iliþkin düþünce-
lerimizden bahsedeceðiz.

Hepimiz biraz tedirginiz açýkçasý. Herkes ocak
ayýný sabýrsýzlýkla bekliyor. Bir taraftan da bu kadro
meselesi arkadaþlarýmýzla mevcut sorunlarýmýzý ko-
nuþmamýzý saðladý. Devlet yetkilileri “kadro verile-
cek” diye ortaya bir þey attý ama bize ne getirecek,
bizden ne götürecek, kimse bir þey bilmiyor. Herkes
birbirine soruyor. Çalýþma Bakaný “kadro” dedi, son-
rasýnda “hastane ile sözleþme imzalanacak” dediler.
Ýþten ayrýlmak isteyen arkadaþlar yýlbaþýný bekliyor
bu yüzden. 

“Hastane personeli olmak kendimizi daha güven-
de hissettirir” dedi bir arkadaþýmýz. Maaþlarýmýzýn
belli bir günde yatmasý, izinlerimizi zamanýnda kul-
lanmak ya da döner sermayeden bize de pay verile-
cek söylentileri sevindirici ama sadece “eski çalýþan
personele kadro verilecek” diye konuþulmasý,
“2015’ten sonra girenler ayný haktan yararlanamaya-
cak” denilmesi, bizleri huzursuz ediyor. 
ÝZÝNLERÝMÝZ HEP YANDI

Bir kadýn arkadaþýmýz da “Þimdiki müdürümüzün
yanýna gidip de derdimizi anlatamýyoruz” dedi. Kadýn
olarak yaþadýðýmýz sorunlarý býrakýn da iþimizle ilgili
bir þey bile soramýyoruz. Derdimizi anlatacak kimse
yok, bulsak da çözüm üretecek kimse yok. 

Gece vardiyasýnda çalýþan bir arkadaþým üç aydýr
izin kullanmadan çalýþtýðýný söyledi. “Ýzinleriniz bi-
riksin, eleman olunca izin kullandýrýrýz” dediler.
Ama izinlerimizin hepsi yandý. Ben bir kadýn olarak
gece çalýþmak istemiyorum ama sýrf þirketle ters

düþmemek için geliyorum gece vardiyasýna. Ne ser-
vis var ne bir þey! Evimize geç gitmemek için erken
deðiþim yapýyoruz. Böylece de gece uzun saatler ça-
lýþýyoruz. Ankara Hastanesi’nde zaten kim kime
dum duma! 
ÜCRETLER ARTACAK MI? 
ANGARYA BÝTECEK MÝ?

Geçen gün þeflerden biri “Yakýnda bizi ararsýnýz,
sizi kimse savunmaz kadro gelince” demiþ. Sanki bi-
zim uðradýðýmýz haksýzlýða çözüm bulabiliyormuþ
gibi bir de taþeron firmayý bize iyi göstermeye çalýþý-
yorlar. Taþeron iþçilik zor ve insaný çok yýpratýyor. Bir
arkadaþým “Ben þirkete hiçbir zaman güvenmiyo-
rum, hiçbir zaman bizim yanýmýzda olmadý” dedi.
Çalýþtýðýn bölümde uyumlu olursan çalýþýrsýn, yoksa
þikayet edilirsin; daha kötü yerlere verirler seni, ce-
zalandýrýrlar. Bu yüzden her þeye “Eyvallah” diyoruz. 

Kadro gelince en çok merak edilen þey “Maaþlarý-
mýz artacak mý?” Bir arkadaþýmýz “Ayný þekilde de-
vam edecekse ha kadrolu ha þirket farketmez” dedi.
Bir baþka arkadaþ da “Kadroyu ne yapayým zorunlu-
luktan yaptýðým iþleri yapmaya devam edeceksem,
özel iþlerimi yaparken sesimi çýkarmayacaksam. Niye
biz hep alttan almak zorundayýz! Hep temizlik per-
soneli haksýz bulunur. Kendini savunmaya kalktýðýn-
da kavgacýya çýkar adýn” diye sitem etti. 

BU SON ÞANSLARI
Taþeronda çalýþmak tam bir kölelik. Size sayfalar

dolusu sorun yazabilirim. Ama yýlbaþýný dört gözle
bekliyoruz hastane personeli olarak. Arkadaþlardan
birinin dediði gibi, “Bu onlarýn son þansý artýk, bunu
da yapmazsa çok oy kaybeder.”

Ýnþallah güzel haberlerle birlikte oluruz, umudu-
muz hiç solmasýn.

Ankara EEðitim vve AAraþtýrma HHastanesi’nden 
Temizlik ÝÝþçileri 

bir tabak salataya 30 TL, 1 kahveye 10 TL verilen yemek-
ler... Hiçbir zaman spora vakit ayrýlamadýðý için güneþ ýþýðý
almak, rüzgarý hissetmek için açýk havada yürüyüþ imkaný
verir bu 1 saatlik mola... Arkadaþýnla çýksan, yürüyüþ yapma-
dýðýn için vicdan azabý çekersin, yürüyüþe çýksan, market
alýþveriþi kalýr. Hem markete gidip hem yürüyüþ yapsan bu
sefer aç kalýrsýn... Zordur o 1 saati hakkýyla deðerlendir-
mek...
YARIM YAPTIKÇA MUTSUZ OLMAK 

Nefes alamayacak kadar boðazýmýza çökülmüþ haldeyiz.
Sýkýþtýðýmýz yerden bir çýkýþ noktasý arýyoruz. Okuyoruz,
araþtýrýyoruz, sosyal medyayý takip ediyoruz. Yalnýz olmadýðý-
mýzý görmek ya da çözüm bulmak istiyoruz.

Instagramda takip edilen muhteþem anneler... Çocuklarý-
na organik, vitaminli ürünlerle onlarca çeþit yemek yapan,
onlarla devamlý oyunlar oynayan, çocuklarýn kýlýf kýyafetini
moda ürünleri ile tamamlayan bakýmlý, þýk, þahane anneler...
Sizi bilmiyorum ama zaten içimde bitmeyen “eksik anne”
duygusu varken bu “mükemmel görünen anneler” bende bu
duyguyu derinleþtiriyor maaalesef. Bu yüzden sosyal medya-
da takiplerimizi bile akýllýca seçmek gerekiyor. Kendini daha
kötü hissettiren deðil, yalnýz olmadýðýný gösteren, bize “iyi
gelen” kaynaklarý seçmemiz gerekiyor.
O ÇOK MODERN HAYATLAR!

Yapýlacaklarýn listesinin bitmemesi, yetiþememek, her þe-
yi yarým yamalak yapmak, yarým yaptýkça mutsuz olmak, ar-
kadaþlara vakit ayýramamak, kendin için bir vakit aralýðý ya-
ratamamak, çocuklara karþý kendini hep eksik, yanlýþ hisset-
mek... Üstelik iþ baskýsýna, kalýnan mesailere, varsa evdeki
yardýmcý kadýna ya da eþe karþý verdiðin savaþlarý detaylan-
dýrmýyorum bile...

Tüm bu sorumluluklar üzerimize yükleniyor ve biz de
kabul ediyoruz. Görkemli plazalarda “o çok modern hayatla-
rý” yaþarken bile kafamýzda var olan sýnýrlarý kaldýramýyoruz.
Bu sorumluluk da “benim deðil” veya “sadece bana ait de-
ðil” diyemiyoruz, “akþam veya hafta sonu dýþarý çýkýp, arka-
daþlarýmla özgürce vakit geçirmek istiyorum” diyemiyoruz.
Dediðimizde ya vicdanýmýzýn sesi ile (çocuklarýmýzdan vakit
çalýyoruz ya!!!) ya da çevremizin “Ama sen iki çocuklu anne-
sin, ne iþin var sokaklarda” tepkisiyle karþýlaþýyoruz.

Kýsaca bize yüklenilen sorumluluklarla plazalarda sunu-
lan hayatý bir arada yürütmek hem fiziken hem ruhen çok
zor. Çözüm mü? Kendimize kaçýþ yerleri aramalýyýz, sorun-
larýmýzý ve sorumluluklarýmýzý paylaþmalýyýz, kafamýzýn içini
rahatlatacak bizi mutlu edecek alanlar yaratmalýyýz. Biz ka-
dýnlar hem kendi dünyamýzý, hem hepimizin yaþadýðý dün-
yayý deðiþtirebilecek, güzelleþtirecek kadar güçlüyüz. 

Kadroyu beklerken...
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Ç
ocukluðumda babam annemi hem döver hem de psikolo-
jik baský yapardý. Annem bu dünyadan mutlu olmadan Al-
lah’ýn rahmetine kavuþtu. Ben de küçüktüm, annemin
çektiði eziyeti önlemeye gücüm yetmezdi ama içimde bü-
yüttüðüm bir güç vardý. Beni kimse ezemeyecekti. Ama
büyüyünce öyle olmadý, evlendim. Dayak yemesem de

psikolojik baský altýnda yaþadým ve çocuklarým için buna katlandým.
Ben yetim büyüdüm. Benim çocuklarým da yetim kalmasýn diye 15 yýl
sabrettim. 

Yaþadýðým travmalardan dolayý öyle hasta oldum ki 6 yýl sürdü.
Doktor, böyle devam ederse iyi olmayacaðýmý ve hasta bir annenin
çocuklarýna verecek bir þeyi olmadýðýný, çocuklarýmýn ben yaþasam
da, ölsem de annesiz kalacaklarýný söyledi. O an düþündüm, psiko-
lojik olarak rahatsýzdým ve çare bulamýyordum. Doktorun dedikle-
rini düþündüm. O zaman çalýþmýyordum bile ama kararlýydým.
“Ayrýlalým” dediðimde eþim “Neyine güveniyorsun da ayrýlacaksýn,
sen zavallýsýn” dedi. 

Allah’a þükür hastalýðýmdan yavaþ yavaþ kurtuldum, iyileþtim. Ýþ
buldum, ama eþimle sorunlarým devam ediyordu. Alkol kullanýyordu
ve aþýrý sorumsuzdu. Öyle bir hale gelmiþtim ki artýk onun soyadýný
taþýmak da vereceði ekmek de canýmý yakýyordu. Kendimi bir an önce
ondan kurtarmak istedim, anlaþmalý olarak ayrýldýk. Çocuklarýn vela-
yetini istedi ama mahkeme bana verdi. Eþimden ayrýlýrken nafaka bile
istemedim. Elimde birikmiþ param olmadýðý için çocuklarýmla zemin
katta bir eve taþýnmak zorunda kaldýk. Ýnanýn hayvaný baðlasanýz dur-
mayacaðý bir yerdi. Evin zemininden su çýkardý. Sabah kalktýðýmýzda
suya basardýk. Çocuklarýmýn en küçüðü 4 yaþýndaydý ve kronik astým
hastasýydý. O evde yaþarken ayda bir kaç kez astým krizi tutardý. Do-
ktora götürüyordum ama ilaçlarý çok pahalý olduðu için çalýþtýðým iþ-
yerindeki arkadaþlarým yardým etmese alamýyordum. 

Ben çalýþýrken çocuklarýma bakacak kimse yoktu. Bakýcý tutmaya
ekonomik gücüm yetmiyordu. Büyük kýzým 14, ortanca oðlum 11 ya-
þýndaydý. Biri sabahçý diðeri öðlenciydi. 4 yaþýndaki kardeþlerine bir-
likte bakýyorlardý. Ben iþyerinde onlar evde çile çekiyordu. Babalarýn-
dan ne maddi ne de manevi bir yardým görmediler. Bir süre sonra bir
sitede kapýcý dairesine taþýndým. 5 yýl o evde oturdum. Orada rutubet
ve su gibi bir sýkýntý yoktu. Kira ödemiyordum. Binanýn merdivenleri-
ni siliyordum. Maddi olarak biraz kendimi toparlayýnca daha iyi bir
eve taþýndým.

Biz ayrýldýktan 19 yýl sonra babalarý hastalandý. Çocuklarým çok
üzüldüler, “Anne, babamýn gidecek yeri yok yanýmýza alalým, bakalým”
dediler. Ýçim yaþadýklarýmdan ötürü kan aðlasa da ben de bir insan
olarak yaþadýklarýna üzüldüm ve çocuklarým için kabul ettim. Kanser-
di, yaptýklarýndan çok piþman olduðunu söylüyordu. Çok çaresizdi.
Bana “Ben seni sevmedim sana taptým. Ama mutlu etmeyi ve mutlu
olmayý beceremedim” dedi. Gündüzleri iþe gidiyordum, geceleri has-
tanede refakatçi kalýyordum. Bir ay hastanede yattý ve vefat etti. 

Cenazesini memlekete götürdük. Ölümünden üç ay sonra mezarý-
na gittim. Yalnýzdým. Onunla evliyken çok acý çekmiþ, çok aðlamýþtým.
Kendime söz verdim ve 19 yýl boyunca en dramatik anlarda bile aðla-
madým. Ama o gün mezarýnýn baþýnda hiç aðlamadýðým kadar hayký-
rarak aðladým. “Üzmeye, üzülmeye deðer miydi? Biz hiç yaþamadýk,
daha çocuðum” dedim. O güne kadar kendimi çok yaþlý buluyordum.
Ama o gün anladým ki ben büyümedim, daha çocuðum. Yaþayamadýk-
larýmýz var ama hayat güzel ve yaþamaya deðer. Anne olmak çok güzel.
Hayatta en deðerli varlýklarým çocuklarým. Onlara maddi olarak miras
býrakamasam da sevgiyi, saygýyý, merhameti ve paylaþmayý öðrettim.
Þimdi ikisi evli. Bir tanesi üniversitede okuyor. Emekli oldum ama ça-
lýþmaya devam ediyorum. Biz kadýnlar istersek baþarýrýz. Kimden yar-
dým alýrým diye deðil nasýl baþarýrým diye düþünelim.

Huriye
Tuzla // ÝÝSTANBUL

M
erhaba sevgili hemcinslerim; Hükü-
met art arda müftülük yasasý ve ara-
buluculuk meselesini önümüze geti-
rince, ben de size boþanmýþ bir ka-
dýn ve de anne olarak kendi hikayem-

den bahsetmek istedim.
Dokuz aylýktý kýzým boþandýðýmda ve ikimiz bir

seneyi geçkindir yalnýz yaþýyoruz. Herkese nasip ol-
mayacak þekilde ailem bu süreçte arkamda durdu
ve biz düzenimizi kurduðumuz evimizde yaþamaya
devam ettik. Hamilelik zamanýnda ve sonrasýnda ta-
nýþtýðým arkadaþlarýmla bir “çocuklu kadýn grubu-
muz” oldu. Çocuklarýmýzýn yaþlarý birbirine yakýn
olduðundan dertlerimizde de, sevinçlerimizde de
hep bir paralellik oldu. Tabii bu süreç benim için o
kadar kolay ve hafif deðildi. Çocuk; gecesi gündüzü,
hastalýðý olmayan tam zamanlý bir iþ... Bence trajedi
gayet açýk:) Ailem arkamdaydý ama çocuk için bana
yardýmcý olan kiþiler hiç de arkadaþlarýmýnki gibi
deðillerdi. Çocuklarý anneanneye, babaanneye, tey-
zelere, halalara býrakýp eðlenmeye, dinlenmeye, yü-
rüyüþe, spora veya kocasýyla baþ baþa bir yemeðe
gitmeler filan... Benim böyle lüks denebilecek du-
rumlarým çok yakýn iki arkadaþým sayesinde olabili-
yordu, onlarýn da içeriði yine böyle þeyler olmuyor-
du malum... Ýçten içe arkadaþlarýma uzaylý gibi ba-
kýyordum; belki onlar da bana öyle bakýyorlardý.
Þimdi kýzým büyüdü ama hayat benim için pek de-
ðiþmedi bu konuda. 

“Türkiye’de kadýn olmak” temalý kliþeleri “Tür-
kiye’de çocuklu boþanmýþ kadýn olmak” temalý ha-
yatýmý anlatarak arttýrýyorum:) REST!

En azýndan boþanma süreci bizim için uzun ve
yorucu olmadý. Bu süreçler kadýn, erkek ve en çok
da çocuklar için çok travmatik geçebiliyor. Ýki taraf
boþanmak için anlaþýyorsa baþka söylenecek bir þey
kalmamasý, bu iþlerin yýpratýcý olmamasýnýn ilk adý-
mý bence… Bir de bu arabuluculuk meselesini dü-
þündüm, ben boþandýðýmda böyle bir yasa olsa ne
olurdu diye. Þüphesiz çok daha uzun olurdu bu sü-
reç. Ki zaten boþanma kararým bir anlýk, düþünme-
den alýnmýþ bir karar deðildi. Zaten yýprandýðým,
manevi olarak çok zarar gördüðüm bir savaþtan
kendimi kurtarmaya çalýþýrken boþanmaya karar
vermiþtim. Olaylarýn daha da uzayabilme düþüncesi,
maruz kalmamama raðmen þu anda bile beni rahat-
sýz ediyor. Uzun lafýn kýsasý bu arabuluculuk mese-
lesi; zaten bozulmuþ, daðýlmýþ veya zarar görmüþ
aile yapýsýný gereksiz ittirmekten baþka bir þey deðil
gözümde. Ortada bir þeyler var ki mahkemeye gidil-
miþ. Her arkadaþ benim gibi arkasýnda duran bir
aileye sahip olmayabilir, üstelik aile içi þiddetin ol-
duðu ve yetkililerin þikayetçi olan kadýný evine geri
gönderdiði ülkemizde boþanma aþamasýna kadar
gelebilen kadýnlarýn, tekrar “ara bulun” diyerek evi-
ne geri gönderildiði bir sistem olursa kadýnlar mað-
dur olacaktýr diye düþünüyorum. 

Begüm YYILMAZ // ÝÝZMÝR

Yaþayamadýklarýmýz var ama
hayat güzel ve yaþamaya deðer

Ya ben boþanýrken 
‘arabuluculuk’ olsaydý!

Hasret KANAT
Kaðýthane / Ýstanbul 

D
ünya üzerinde her yýl mil-
yonlarca kez yaþanan göç hi-
kayelerini tetikleyen neden-
lerle, Moðolistan’dan Ýstan-
bul’a gelen genç bir kadýn

olan Nuya’nýn göç hikayesini tetikleyen
sebepler ayný: Ýþsizlik, yoksulluk... 

Altý yýl önce, 22 yaþýndayken gelmiþ
Nuya, iki kýz kardeþiyle birlikte, Çaðla-
yan’da tekstil atölyelerinde çalýþmaya
baþlamýþ. “Benim gibi yüzlerce Moðo-
listanlý burada yaþamaya çalýþýyor. Mem-
lekette yoksulluk çekerken burada da
çekiyoruz” diye durumunu özetleyen
Nuya, önceleri bomboþ bir evde yaþamýþ
iki kýz kardeþiyle. Yatacak yataklarý, otu-
racaklarý koltuklarý aylar sonra alabil-

miþler. 
Tekstil atölyelerinde iþe ilk baþladý-

ðýnda haftalýk elli lira alýyormuþ. Hem
çaresizlik, hem dil sorunu ucuza çalýþ-
mak zorunda býrakmýþ onlarý. Daha son-
ra bu ücretin çok düþük olduðunu fark
edince daha iyi haftalýk veren bir yer bu-
lana kadar sürekli iþ deðiþtirmiþler.
Hem çalýþtýklarý atölyelerde, hem otur-
duklarý mahallede tacize uðradýklarý ol-
muþ.  “Kadýnlarýn hayatý evde de, sokak-

ta da, iþyerinde de hep zor” diyor Nuya.
Kýsa bir süre önce çalýþtýðý atölyeden,
diðer iþçilere oranla daha ucuza çalýþtý-
rýlýyorken, haftalýk ücreti de düzensiz
verilince çýkmak zorunda kalmýþ.

Nuya bir yýl önce bir Türk ile evlen-
miþ. Bugün iki kýz kardeþi ve eþiyle bir-
likte 900 lira kira ödedikleri 1+1 bir ev-
de yaþýyor. Zaman zaman eþinin kýs-
kançlýklarýna, baský ve þiddetine maruz
kaldýðýný anlatýyor. “Ýþe giderken o götü-

rüyor, akþam iþten çýkýnca o alýyor. Eve
az geç kaldýðým zaman kavga çýkýyor.” 

Göçmen mahallesi olan bu semtte
sadece Moðolistanlýlar deðil, Suriyeliler
de yaþýyor. Kendileri gibi yaþama tutun-
maya çalýþýyor, zorluk çekiyorlar. Nu-
ya’nýn neler düþündüðünü merak ediyo-
ruz bu konuda. “Atölyelerde Suriyeli er-
kekler var ama Suriyeli kadýnlarýn çalýþ-
týðýný hiç görmedim. Sokakta da tek ba-
þýna görmüyorum. Onlar buraya sanki
bizden daha çabuk alýþtý. Biz burada ya-
þayanlara göre hala yabancýyýz” diyor
Nuya. Yabancý bir ülkeye uyum saðlama-
ya, ekmeðini kazanmaya, hayata tutun-
maya uðraþýrken, ayrýþtýrmanýn, öteki-
leþtirmenin, kadýn düþmanlýðýnýn derin-
leþtiði memleketin bugünkü ikliminde
bu duyguyu yaþamak zorunda kalýyor
göçmen kadýnlar. 

A
VM iþçileri toplumun belki
de en zor þartlarda, en az
paraya çalýþan tabakasý. Bu
düzene karþý koyabilmenin
herkesin elinde olduðunu

düþünerek, biz de Arkadaþ Kitabevi iþ-
çileri olarak anayasal hakkýmýzý kullan-
dýk, örgütlendik ve sendikalý olduk. 40
yýl sonra sektördeki ilk sendikal örgüt-
lenme olan örgütlenmemizle birlikte
sendikanýn yetki alabilmesi için yeterli
sayýya ulaþtýk. 

Fakat iþverenimiz bunu kabulleneme-
yerek sendika yetkisine itiraz davasý açtý.
Bu itiraz davasýyla durmayarak, altý ayýný
doldurmayan birçok iþçiyi iþten attý. Altý
ay dolmadan bir iþçinin herhangi bir da-
va açabilme yetkisi olmuyor maalesef.
Bizim aleyhimizde ilk stratejisi bu oldu,
daha sonradan ise kýdemli iþçileri bir ba-
hane bularak iþten atmasý gerekiyordu.
Çünkü sendikalý olan kýdemli iþçiyi se-
bepsiz yere iþten çýkarmak büyük bir
suçtur. Bu yüzden kýdemli arkadaþlarý-
mýzý alelade, asýlsýz sebepler göstererek
iþten çýkarmaya baþladý.

‘Personel kartý’ meselesi bu dönem-
de ortaya çýktý. Personel kartlarýmýzý
eþimize, dostumuza, yakýnlarýmýza kul-
lanmamýzda daha önce bir sakýnca gö-
rülmüyordu, fakat iþveren bunu sebep
göstererek sendikalý olan birçok arka-
daþýmýzý iþten çýkardý.Üstelik “zimme-
te para geçirme” gibi aðýr sebeplerle,
insanlarýn sicillerine iþleyecek þekilde
yapýldý. Bu uygulama yýllardan beri de-
vam eden bir uygulama olup, sendikal
örgütlenmeyi yok etmek amacýyla suç
haline getirildi. Böyle bir karþýlýk, bi-
zim gibi emeðinin hakkýný vermiþ çalý-
þanlara yapýlan korkunç bir iftiradýr. Bu

iftiralarýn son bulmasý için hukuksal
iþlemler hala devam etmektedir. 

Personel kart mevzusunun dýþýnda
iþveren, bir sebep bulup iþten çýkara-
madýðý çalýþanlara çeþitli yollarla mob-
bing uygulamýþ ve hala uygulamaya de-
vam etmektedir. Çalýþanlarýn kullandýðý
sistemlere eriþimleri kýsýtlanmýþ, bu
insanlar yýllardýr çalýþtýklarý iþyerinde
itibarsýzlaþtýrýlmaya çalýþýlmýþtýr. Bir-
çok iþçi bu baskýlara dayanamayarak,
huzursuz çalýþma ortamý, yöneticilerin
anlamsýz tavýrlarý nedeniyle iþten istifa
etmiþlerdir. Ýþten çýkarýlan arkadaþlarý-
mýzýn bazýlarý yeni bir iþe girdiklerinde
iþveren onlarýn bu iþyerinden atýlmasý-
ný saðlamýþtýr. 

TALEPLERÝMÝZ AÇIK
Ýþkoluna ve çoðunluða yapýlan itiraz

davalarý sürerken, birçok iþçi iþten çýka-
rýldýktan sonra bile iþveren, haksýz yere
iþten atma tutumunu sendikalý olmayan,
sendikalý olan kiþilerle yakýnlýk kuran ki-
þilere de göstermektedir. Altý ayý dolma-
dan sendikalý olmayan iþçileri, sýrf sendi-
kalý olmasýnlar, sendikalý olsalar bile dava
açamasýnlar diye iþten atmaktadýr. 

Süreç içerisinde iþveren birçok asýlsýz
iddiada bulunarak söylenti yaymýþ, dezen-
formasyon yaratabilmek iþçilerin kiþisel
hayatlarýyla ilgili detaylarý derinlemesine
araþtýrmýþ, tehdit ve iftiralarla hepsini kul-
lanmýþ ve hala kullanmaya devam etmekte-
dir. Bu haksýz uygulamaya dayanamayan

sendikalý Arkadaþ Kitabevi iþçileri olarak
sesimizi duyurmak istedik ve 6 Kasým’dan
11 Kasým’a kadar sendikamýzla birlikte
Arkadaþ Kitabevi Atlantis Þubesinin önün-
de nöbet tuttuk. 11 Kasým’da ise süreci
anlatan bir basýn açýklamasýyla nöbetimize
son verdik. Bu süreç boyunca birçok der-
nek ve kuruluþtan yardým aldýk. Bize yar-
dýmcý olan, derdimizi dinleyen, bizi hiç
yalnýz býrakmayan o güzel insanlara ne ka-
dar teþekkür etsek azdýr. 

Sonuç olarak; Arkadaþ Kitabevi iþvere-
nine taleplerimiz açýk ve makuldür. Ýþten
haksýz yere atýlan veya istifa ettirilen iþçiler
geri alýnsýn. Ýþveren anayasal haklara saygý
duyarak sendikayý kabul etsin. Hakkaniyet-
li toplu iþ sözleþmesi masasý kurulsun! 

MOÐOLÝSTAN’DAN ÝSTANBUL’A 

Ekmek peþinde 

DÝRENÝÞTEKÝ ARKADAÞ KÝTABEVÝ ÝÞÇÝLERÝNÝN TALEPLERÝ:

‘Atýlanlar geri alýnsýn, sözleþme imzalansýn’ 
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V
e yine geldi çattý kýþ aylarý... Okullar açýl-
dý, memleketten dönüldü, tatiller bitti,
soðuklar arttý ve herkes kapalý alanlara
kapandý. Yaz aylarýný nispeten daha sakin
geçiren saðlýk kurumlarý burnu týkanan,

sümüðü akanlarla dolup taþýyor.
Geçtiðimiz 10 yýl boyunca tüm dünyayý savu-

rup geçen, yok tavuðu, yok domuzu, yok insaný
bir çok tipi olan ve bir grup insaný kýrýp geçiren
þu grip ne ola ki?

Grip, influenza virüsünün, solunum yoluna yer-
leþerek, burada çoðalýp hastalýða neden olan, hasta-
nýn hapþýrmasý ya da öksürmesi sonucu baþkalarýna
geçen, bulaþýcý bir hastalýktýr. Virüs, vücuda girdik-
ten 1-2 gün sonra hastalýðýn belirtileri görülmeye
baþlar. Yerleþtiði yerde çoðalmaya baþlar, daha sonra
baþka yerlere de yayýlarak bütün vücudu etkiler. 

Grip, her yýl bir çok insanýn ölümüne bile yol
açabilen ciddi bir hastalýktýr. Yýlýn bir iki ayý mutla-
ka salgýn olarak ortaya çýkar. Her yüz kiþiden en az
10’u bu hastalýða yakalanmaktadýr. Saðlýklý kiþilerde
10 gün içinde iyileþen bu hastalýk, baðýþýklýk sistemi
zayýf ya da hasta olanlar için çok tehlikeli olabilir. 
ÜÞÜTME GRÝBÝN
NEDENÝ DEÐÝLDÝR

Çok kolay ve hýzlý bulaþan bir enfeksiyondur. Kiþi
hapþýrdýðýnda ya da öksürdüðünde virüs, su damla-
cýklarý halinde havada yayýlýr. Ayný ortamda bulunan
kiþilerin bu havayý solumasýyla virüs burundan solu-
num yollarýna girer ve buraya yerleþir. Böylece sað-
lýklý kiþi de bu enfeksiyonla tanýþmýþ olur. Bu virü-
sün az bir miktarý bile gribe yol açabilir. Vücuda
girdikten sonra ortalama iki gün kuluçka süresi var-
dýr. Bu süre kýsa olduðundan çok çabuk yayýlýr. Ýþte
tam da bu sebeple evde bir kiþi hastalanýrsa, özel-
likle çocuklar ve düþkün hasta ve yaþlýlar bu virüsle
karþý karþýya gelir, hýzlý bulaþma ile onlar da hasta-
lanýr. Yani toplumda sanýlanýn aksine ‘üþütme’ bu
hastalýðýn nedeni deðildir. 
HALSÝZLÝK, AÐRI, ATEÞ...  

Virüs, vücuda girdikten yaklaþýk iki gün sonra
belirtileri ortaya çýkar. Kiþi, aþýrý derecede halsiz-
dir. Grip geçtikten sonra bile bir kaç hafta bu
halsizlik devam eder. Ateþ 38-39 dereceye yüksel-
miþtir ve titreme görülür. Bunlara genellikle sü-

rekli baþ ve karýn aðrýsý eþlik etmektedir. Hasta-
nýn günlük iþlerini etkileyecek düzeydedir. Kuru
bir öksürük görülür. Bunlarýn dýþýnda, eklem ve
boðaz aðrýlarý, iþtahsýzlýk, burun akýntýsý, hapþýr-
ma, baþ dönmesi de görülebilir. Çocuklarda bu
duruma kusma ve ishal eþlik edebilir.  Bu belirti-
ler, görülmeye baþlandýktan yaklaþýk 7-8 gün son-
ra azalýr ve ortadan kalkar.
ÝYÝ BESLENMEK
VE DÝNLENMEK ÞART 

Gribin kesin bir tedavisi yoktur; virüsün neden
olduðu bulgularý ortadan kaldýrmaya yönelik tedavi
uygulanýr. Tedaviye belirtiler ortaya çýktýktan hemen
sonra baþlanmasý çok önemlidir. Böylece belirtiler
þiddetlenmeden ortadan kaldýrýlabilir ve hastalýðýn
süresi kýsalýr. Bu zaman içinde, beslenmeye biraz
daha fazla dikkat etmek gerekir. Grip hastalarýnýn
mutlaka dinlenmesi gerekir. Bol sulu besinlerle
beslenmek iyileþmeyi hýzlandýrýr.  

Toplumda antibiyotik kullanýmýnýn gribi iyileþ-
tirdiði düþüncesi vardýr. Bu çok yanlýþtýr çünkü
antibiyotikler virüse etki etmez. Ayrýca sýklýkla
antibiyotik kullanmak, bakterilerin direnç kazan-
masýna neden olur.

Eyvah
grip mi
oluyorum?

Eyvah
grip mi
oluyorum?

AÞI YAPTIRIN!
GRÝBE yakalandýðýnýzda kendi saðlýðýnýz ve

toplum saðlýðý için bazý þeylere dikkat etmelisiniz; 
Ýþinize birkaç gün ara vermeniz, istirahat

etmeniz, öpüþmekten uzak durmanýz gerekir. 
Sýk sýk elinizi sabunlayýn ve baþkalarýnýn

eþyalarýyla temas etmekten kaçýnýn. 
Mecbur kalmadýkça, toplum içinde kalabalýk

yerlerde bulunmamaya özen gösterin. Özellikle
bebek, çocuk gebe ve yaþlýlardan uzak durun.
Kreþler, okullar, acil servis koridorlarý grip ve
diðer enfeksiyon hastalýklarýnýn bulaþmasý için çok
uygun alanlardýr. Hastalandýðýnýzda bu alanlardan
uzak durun. 

Yattýðýnýz odayý her sabah havalandýrýn. 
Temiz ve saðlýklý gýda tüketmeye bol su

içmeye gayret edin. 
Veee her yýl bir önceki senenin

parainfluenza virüsünden elde edilen grip aþýnýzý
eylül-ekim aylarýnda mutlaka yaptýrýn. Bu aþý gribe
yakalanmanýzý önler, önleyemezse de hafif
geçirmenizi saðlar.

Serap CAN
Tuzla / Ýstanbul

M
ahallemizde yaþayan liseli
ve iþçi genç kadýnlar so-
runlarýný maalesef pek
gündeme getiremiyordu.
Ta ki Helin’in öldürül-

mesine kadar... Helin’in katlediliþi hepi-
mizi derinden üzdü. Ama ayný zamanda
görünmeyen, ötelenen sorunlarýmýzla
bizi yan yana getirdi.
TACÝZE UÐRADIM,
BEN TEPKÝ GÖRDÜM

Esenyalý Kadýn Dayanýþma Derneðin-
de tanýþtýðýmýz liseli genç kadýnlar en çok
tacizden rahatsýz. Okula giderken bindik-
leri toplu taþýma araçlarýnda çokça tacize
maruz kalýyorlar. Lise öðrencisi bir arka-
daþýmýz yaþadýðý bir olayý anlatýyor; her
gün ayný otobüse binen, herkes tarafýn-
dan tanýnan bir erkeðin tacizine uðramýþ.
“Aslýnda bu adamýn tacizci olduðunu her-
kes biliyor ama okula giderken o aracý
kullanmak zorunda kalýyorlar. Tacize uð-
radýðým sýrada adama ‘N’apýyorsun’ diye
baðýrdým. Ama otobüsteki diðer yolcular-
dan tepki gelmedi ve adam da hiçbir þey
olmamýþ gibi bir durak sonra indi. Aldý-
ðým tek tepki yine bana yönelikti. Yaným-
da çocukluðumuzdan beri birbirimizi ta-
nýdýðýmýz bir arkadaþým ‘Neden o kadar
baðýrýyorsun adam utandý, arabadan indi’
dedi. Maðdur olan bendim ama suçluy-
muþum gibi bir tepkiyle karþýlaþýnca çok
þaþýrdým, üzüldüm. Oysa o da biliyor bu
adamýn tacizci olduðunu ve kendisinin de
bunu yaþayabileceðini. Anladým ki baský-
lar kadýnlarýn bile birbirini suçlu görme-
sine neden oluyor.”

Sorunlar karþýsýnda sessiz kalýnmama-
sý gerektiðini, üzeri örtüldükçe sorunlarýn
bitmeyeceðini, kadýnlarýn daha çok müca-
dele etmesi gerektiðini söylüyor: “Ben de
bundan sonra kadýn çalýþmalarý içerisinde
olacaðým.”
BABAMIN ELÝNDE
BÝR TUTAM SAÇIM

Babasýnýn þiddetine maruz kalan lise-
den yeni mezun olmuþ bir genç kadýn da
yaþadýklarýný þöyle anlatýyor: “Babam, an-
neme yýllarca þiddet uyguladý. Annem
çektiði 20 yýllýk eziyete dayanamayýp so-
nunda ayrýlmaya karar verdi. Annem ve
kardeþimle birlikte yeni bir hayata baþla-
mak için ayrý bir eve taþýndýk. Ama evden
ayrýlmamýz þiddetten kurtulmamýzý saðla-
madý. Babam taþýndýðýmýz evi buldu, kar-
deþimi görme bahanesiyle eve geldi.
Amacý kardeþimi görmek deðil, annemi
barýþmaya ikna etmekti. Annem barýþmak

istemeyince de yine þiddet uygulamaya
kalktý. Ben engel olmak istediðimde öfke-
si bu sefer bana yöneldi. Kendime geldi-
ðimde tek hatýrladýðým babamýn elinde
kalan bir tutam saçý yüzüme fýrlatmasýy-
dý... Tek söyleyeceðim; bu ülkede kadýn
hakký yok, hepimiz birlik olmalýyýz.”
ÞÝDDETSÝZ 
BÝR YAÞAM ÝSTÝYORSAK...

Mahalleden tanýdýðýmýz iki kýz karde-
þin daveti üzerine evlerine gittiðimizde
öðreniyoruz onlarýn da yýllarca þiddete
maruz kaldýðýný. Bir okulda müdür
yardýmcýsý olan babalarýnýn yaptýkla-
rýný anlatýyorlar: “Evde bize yapma-
dýðýný býrakmayan, canavara dönüþen
babam dýþarýda herkesin sorununa
çözüm bulmaya çalýþan biriymiþ gibi
gösteriyor kendisini. Yýllarca anneme
ve bize þiddet uyguladý. Bizi de kendi
inandýðý doðrularýyla yetiþtirmeye çalý-
þýyordu. Ona yanlýþlarýný söylediði-
mizde de bu, þiddetin gerekçesi ha-
line geliyordu. Bunlara annem de
biz de katlanamadýk, 20 yýlýn so-
nunda evi terk edip yeni bir haya-
ta baþladýk. Artýk dýþarýdaki
zorluklara raðmen en azýndan
evin içinde rahatlýkla gülebi-
liyoruz.” 

Kadýnlarýn hayatta kala-
bilmek için bir erkeðin var-
lýðýna muhtaç olmadýðýný,
hiçbir sorunun kendiliðin-
den çözülmeyeceðini söyler-
ken “Eðer þiddetsiz, eþit bir yaþam is-
tiyorsak bunun için mücadele etme-
miz gerekiyor” diyorlar.

Ben de birçok kadýn gibi bugünlerde çok sýk
duyduðumuz flört þiddeti maðduruyum.
Kocaeli Üniversitesinde birinci sýnýftayým.

Senelerdir belki birçoðumuzun karþý karþýya kal-
dýðý ama farkýna varamadýðý flört þiddetini yak-
laþýk 8 aydýr yaþýyorum. Ve ben de pek çok ka-
dýn gibi bu yaþadýðýmýn þiddet olduðunu anlaya-
mamýþtým. Oysa erkek arkadaþýnýn hayatýnda
hiçbir þeyi kendi istediðin gibi yapmana izin ver-
memesi þiddetten baþka ne olabilir? Gerçekten
tam anlamýyla olan buydu.

Hayatýmda hiçbir þeyi kendi istediðim gibi
yapamýyordum. Normalde konuþkan, giriþken
bir yapýda olmama raðmen artýk her þeyde bir

adým geride duruyordum.
Yapmak istediðim, giymek

istediðim her ne varsa
artýk kendimden

baþka bir kiþiye
danýþmak zorun-
da hissediyor-
dum kendimi.

Çünkü, bunu
y a p m a d ý -
ðýmda iliþ-

k i m d e
b i r -

çok sorun seriyordu önüme. Erkek arkadaþýma
göre bir kýyafeti giymeden, bir yere gitmeden
önce ona danýþmam gerekiyordu. Ancak o onay-
lýyorsa yapabilmeliymiþim istediklerimi...

Baþta ufak tefek kýskançlýklarla baþlayan bu
durum günden güne daha korkunç bir hale gel-
meye baþladý. Artýk 34 derece sýcakta bile sýrf o
istemiyor diye kýsa kollu bir þey yerine kazaktan
hallice bir bluzla geziyordum. Görenlerin yaný-
ma gelip hasta olup olmadýðýmý sormasý belki de
bir þeyleri daha farklý düþünmemin önünü aça-
bilecek ilk hareketti. Bu bir hastalýk mýydý? Bir
þeyleri bu kadar görmezden gelebilmek daha
doðrusu gördüðünü dahi anlamamak...

Onun bunu sevgisinden yaptýðýný düþünmek
hastalýktý, evet. Birçok arkadaþým bana bu duru-
mun normal bir olmadýðýný defalarca söylemiþti
ama ben gözümün önündeki gerçeði görmekten
son hýz kaçýyordum. Kabullenmek zor geliyor in-
sana. Þöyle ki; gerçekten hisler beslediðin, de-
ðer verdiðin hayatýndaki insanýn senin düþünce-
lerini bu denli görmezden geliþini, senden is-
temediðin halde mutsuz olacaðýn þeyler yapma-
ný istemesini yakýþtýramazsýn. Ne yazýk ki yakýþ-
týrmasam da gerçekti. Onun için ne düþündüðü-
mün, nereye gitmek istediðimin, ne yapmak is-
tediðimin bir anlamý yoktu. Ben etek giymek is-
tiyorsam ona neydi ki bundan?

Kadýn arkadaþlarýmýn da etkisiyle bir þeyleri
daha net görene ve buna dur diyene kadar du-
rum böyleydi. Artýk bazý þeylerin yolunda gitme-
diðinin farkýndaydým ve bu iliþkiden bir an önce
çýkmam gerektiði konusunda þüphem yoktu.

Yaþadýðým bu olayla birlikte daha da iyi an-
ladým ki kendimizin göremediði bazý þeyleri ya-
kýnýmýzdaki kadýn arkadaþlarýmýz bizden iyi gö-
rebiliyor bazen. Ve doðru olan þey; size söyle-
nenlere kulak verip, eðer yapýlabilecek bir þey
varsa ve tek baþýnýza yapabileceðinize inanmý-
yor veya korkuyorsanýz, bunu hep birlikte bir
dayanýþma içinde baþarmak olacaktýr.

KOCAELÝ

ESENYALI’DA GENÇ KADINLAR ANLATIYOR

Hayatta kalabilmek için
bir erkeðe muhtaç deðiliz

Flört þiddetini nasýl fark ettim?

Filiz TALÝ
Bursa

Evden çýktým, otobüs duraðýnda telefonla
konuþuyorum, yapmak istediðimiz bir et-
kinlik hakkýnda. Durakta biri genç, biri bi-

raz daha yaþlý, yanlarýnda küçük bir çocuk olan
iki kadýn beni dinliyor ve gülümseyerek baký-
yorlar. Ben o sýrada telefonda arkadaþýma müf-
tülere resmi nikâh yetkisi veren yasayý, kadýna
yönelik þiddeti konuþuyorum.

Telefonu kapattým. Kadýnlardan daha yaþlý-
ca olan “Kýzým kusura bakma bir þey soraca-
ðým” diye yanýma geldi. Konuþmaya baþladýk.
“Kadýnlarýn öðrenmesi gereken çok þey var,
böyle bir etkinlik yapmanýz ne güzel” dedi.

Adý Kader’miþ, 54 yaþýnda, Aðrýlý. Yanýndaki
genç kadýn gelini, çocuk da torunuymuþ. Kü-

çük yaþta evlendirilmiþ. Elimi tutup yüzüne
dokundurdu, “Bak kýzým yüzümün burasý eþi-
min attýðý yumruktan içine çöktü. Elmacýk ke-
miðimi kýrdý...” Bir an içimde bir þeylerin ezil-
diðini hissettim. Kader anlatmaya devam etti;
bir defasýnda yediði dayaktan belinin incindi-
ðini ve üç gün yerinden kalkamadýðýný... “Ne
yapacaksýn yavrum, açlýk, yokluk... Eþim inþ-
aatta çalýþýyor, dört çocuk, geçim zor... Eþim
evin geçimini yetiþtiremedikçe bana sarýyor,
hýncýný benden ve büyük iki oðlumdan çýkarý-
yordu. Çocuklarým baba þiddetinden evden ka-
çýyor nerdeler, ne yapýyorlar bilemiyordum.
Sonunda ikisi de cezaevine düþtü.” 

Bir arkadaþýnýn yardýmýyla gittiði sýðýnma
evinde kalmýþ birkaç gün. Kocasý “Bir daha sa-
na el kaldýrmayacaðým” diye yeminler etmiþ.
Güvenmemiþ ama yine de çocuklarýn ýsrarýna

dayanamayýp eve dönmüþ.
Bir süre önce eþi iþ kazasý geçirmiþ, þimdi

çalýþamýyormuþ. “Elinden de bir þey gelmiyor,
yattýðý yerde bana hakaret yaðdýrýyor. Baþýn-
dan da atamýyorsun, çocuklarýmýn babasý.
Þimdi iþ buldukça ben çalýþýyorum. Ýki çocuk
cezaevinde, bu gelinim, iki torun, beþ nüfus
yaþýyoruz. Biz de gelinle birbirimize destek ol-
maya çalýþýyoruz” diye anlatýyor. Bana telefon
numarasýný verirken, “Senin çevren geniþtir,
merdiven, ev temizliði, çocuk, yaþlý bakýmý gi-
bi iþler olursa beni arar mýsýn” diye ricada bu-
lunuyor. 

Ayný otobüse binip ayný durakta iniyoruz.
“Ýyi ki sana rastladým. Sizin gibi kadýnlarýn ol-
masý umut veriyor” diyor ayrýlýrken. Bir süre ar-
kalarýndan bakýyorum, içimde onlara karþý müt-
hiþ bir sýcaklýk ve sevgiyle... 

Bir otobüs duraðýnda baþladý sohbet



Aycan ÇÝLOÐLAN 
Fatma KESKÝNTÝMUR

Antep

A
yný apartmanda yaþayan birbi-
rinden habersiz ne çok hikaye-
si, ne çok anlatacaklarý var ka-
dýnlarýn. Dili farklý, ama yaþa-
dýklarý þiddet de, yaþam savaþý

da ayný.
25 Kasým’ý vesile ederek girdiðimiz bir

apartmanda sohbetimize katýlan her kadý-
nýn anlattýklarý, yan yana gelmeye sebep ne
çok ortak sorunumuz olduðunu bir kez
daha gösteriyor hepimize.

Ýlk olarak Hatice Ývedik’e kulak veriyo-
ruz. “Her gün kadýnlarýn öldüðünü gör-
mek istemiyoruz” diye baþlýyor söze. “Çok
uzakta deðil hemen yanýmýzda” diyerek,
kýz kardeþinin boþanmak istediði kocasý
tarafýndan, üstelik koruma kararý altýnday-
ken öldürüldüðünü anlatýyor. 

Ama tek tanýklýðý kardeþi deðil. 2016 yý-
lýnda arkadaþýnýn baþýna gelenler de kadý-
na yönelik þiddetin nasýl bir vahþete vardý-
ðýný gösterir nitelikte; üç cani tarafýndan
tecavüz edilmiþ ve ardýndan dövülerek öl-
dürülmüþ. 

Devletin kadýný korumaya dönük yasala-
rýnýn da kadýna yönelik suçlarda cezalarýn
da yetersiz olduðunu belirten Hatice’ye 25
Kasým’ýn simgesi Mirabel Kardeþler’den
bahsediyoruz. Onlarýn mücadelesini dinle-
yince Hatice, yan yana gelmenin önemine
dikkat çekiyor: “Kadýnlar her þeyi bir yana
býrakýp bu meselede ortaklaþmalý, yan yana
mücadele etmeli. Açýk-kapalý demeden,
Sünni-Alevi diye bakmadan birleþmemiz
lazým.” 

‘ASGARÝ ÜCRETÝ
BÝZE SORSUNLAR’

Her ne kadar gündemimiz kadýna yöne-
lik þiddet olsa da konu bir þekilde ekono-
miye, geçim derdine geliyor. Hatice baþka
söze gerek býrakmadan özetliyor yine du-
rumu; “Elimdeki þu çaya bak. Þimdi içiyo-
rum ama çay bitse yerine alamam þu anda.
Memleketteki açlýk sýnýrý böyle iþte, ama
bizi yönetenler görmüyor bunu. Onlar için
yok yok! Þimdi asgari ücreti belirleyecekler
yine, gelsinler bize sorsunlar asgari ne ka-
dar lazým geçinmeye.”  
‘ÜNÝVERSÝTEYÝ
KAZANIRSAM...’ 

Sohbete henüz lise öðrencisi olan Sýla
da katýlýyor. Onun dikkati en çok çocuk
yaþta evliliklerde. Antep’te çok fazla örneði
olduðunu belirterek, “Aileler sýrf zengin
olduklarý için çocuklarýný yaþça büyük
adamlara veriyorlar” diyor.

Sýla kadýnlarýn çalýþmalarýna, eylemleri-

ne katýlmak istediðini, ama þimdilik annesi
izin vermediði için katýlamadýðýný söylüyor.
Ama üniversiteyi kazanýrsa faaliyetlere ka-
týlacaðýný da ekliyor. 

Sýla da diðer kadýnlar da müftülere ni-
kâh yetkisi veren yasanýn kadýnlarýn kaza-
nýlmýþ haklarýnýn geriye götürülmesi anla-
mýna geldiðinin farkýnda. 
ÜÇ FARKLI DÝLDE
AYNILIKLARIMIZI
KONUÞTUK

Apartmandaki son duraðýmýz Suriyeli
kadýnlar. Asya abla, annesi ve kýzlarýyla üç
kuþak kadýnýn yaþadýðý bu evde üç farklý
dilde aynýlýklarýmýzý konuþuyoruz. Dört yýl
önce Halep’ten Türkiye’ye göç etmek zo-
runda kalan bu ailede kadýnlar çalýþmýyor.
Baba hasta olduðu için tek erkek olan aða-
beyleri evin geçiminden sorumlu. Kýz kar-
deþler, “Aðabeyim korkuyor bizi iþe gön-
dermeye, etraf çok kötü” diye açýklýyor.
Öyle ya “etrafýn kötülüðü” mülteci kadýn-
lara katmerlenerek yansýyor. 

Tek Türkçe bilen aile bireyi, 25 yaþýn-
daki Stella konuþuyor daha çok. Anneleri
yani Asya, Kürtçe katýlýyor sohbetimize,
onu anlayan ama ayný dilde konuþamayan
arkadaþýmýz da Zazaca soruyor sorularýný.
Dil farkýmýz engel olamýyor dertlerimizi
konuþup birbirimize dokunmamýza. 

Biraz göç etmek zorunda kaldýklarý
günlerdeki Halep’i konuþuyoruz. Özlemle
andýklarý memleketlerini gözlerine düþen
gölgeyle anlatmalarýna sebep konuya geli-
yor mevzu: “IÞÝD gelince biz kadýnlar hep
evlere kapandýk. Yüzümüz, ellerimiz açýk
çýkamýyorduk dýþarý. Erkeklere
de kurallar vardý ama kadýnlar
için çok kötüydü. Kurallara uy-
mayaný hiç acýmadan öldürüyor-
lardý. Babam o zaman dedi, ‘Bu-
rada duramayýz artýk’… Ve bý-
raktýk her þeyimizi geride!” Hep
birlikte, sanki ayný dilde “Savaþ-
ta, olan halklara oluyor” diyoruz.

Kahveler içiliyor, aileye yeni
katýlan torunun tatlýsý yeniyor,
sohbet uzadýkça sorunlar daha
bir açýk dile geliyor. Ýlk kez duy-
duklarý 25 Kasým’ý ve böyle gün-
lerin kadýnlarýn birlikte müca-
dele etmelerinin gereðine dikkat
çekmek için vesile edildiðini an-
latýyoruz. Bir de Ekmek ve
Gül’ü anlatýyoruz. “Bu dergi
mülteci kadýnlarýn da dergisi”
diyerek meramýmýzý dile geti-
rince yine görüþmek, dertleri-
miz gibi çözüm önerilerimizi de
konuþmak üzere daha çok yan
yana gelmek dileðiyle sözleþip
ayrýlýyoruz.
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B
inlerce yýldýr Ortadoðu coð-
rafyasýnda varlýðýný sürdüren
bir gelenek berdel. Eskiye
oranla azalsa da ülkemizde de
hâlâ var. Baþlýk parasý vermek

yerine iki ailenin karþýlýklý olarak kýz alýp
verdikleri bir tür ‘takas evliliði’. Ortak
kaderler yaratan, evlilikleri ve hayatlarý
bir zincirin halkalarýna dönüþtüren bu
törenin bedelini yine en aðýr þekilde ka-
dýnlar ödüyor. 

Saya eylemlerinde tanýþtýðýmýz Suri-
yeli iþçi Ali’yi ve ailesini ziyaret amacýyla,
iþçilerin yoðun olarak yaþadýðý Mehmet
Akif Mahallesi’nin yolunu tutuyorum.
Oturduklarý evin kapýsý açýldýðýnda birbi-
rine yakýn yaþlarda beþ çocuk karþýlýyor
beni. Suriye’de savaþtan kaçýp gelmiþ ge-
niþ bir aile Bozan ailesi. Dört kadýn, üç
erkek, 8 çocuk 2+1 evde birlikte yaþýyor. 

Kadýnlar ilk baþta konuþmaktan çeki-
niyor, sohbet ilerledikçe dahil oluyorlar
yavaþ yavaþ. Kadýnlarýn büyüklerin ve eþ-
lerin yanýnda konuþmasý pek hoþ karþý-
lanmýyor çünkü. Sohbet arasýnda berdel
lafý geçiyor. Kadýnlarla o gün rahat konu-
þamayýnca, erkeklerin evde olmadýðý
baþka bir gün çalýyorum kapýlarýný. 
AYNI EVÝN ÝÇÝNDE
BÝR SUÇLU GÝBÝ

Aliye evin iki gelininden büyük olaný.
Ali’nin eþi. Berdelle evlenmiþler. Aliye
çok sessiz evin içerisinde. Evin kýzý Fat-

ma ise Aliye’yenin aðabeyine berdel ola-
rak verilmiþ. Aileler arasýnda gerginlik
yaþanýnca Fatma baba evine gönderilmiþ.
Aliye’nin sessizliðinin sebebi. 

Biraz zor olsa da konuþmaya baþlayan
Aliye, “Bizim orada berdel çok yapýlýr”
diyor, “Eþimin ailesi beni istemeye geldi.
Ailem de ‘Kýzýmýzý veririz, ama sizin de
kýzýnýzý oðlumuza alýrýz’ dedi. Aileler
arasýnda anlaþmazlýk çýkýnca aðabeyim
eþini babasýnýn evine gönderdi. Beni de
gelip aldýlar. Dört ay küslükten sonra ka-
yýnbabamý arayýp ‘Beni alýn, çocuklarým
olmadan yaþayamam’ dedim. ‘Evimizin
kapýsý sana açýk, gel’ dedi kayýnbabam.
Suriye’den akrabalarýmýn aracý ile Ýstan-
bul’a geldim. Geldiðimden beri de ai-
lemle hiç görüþmedim. Bir buçuk yýl ol-
du...” 

Aliye ailesinin yanlýþ yaptýðýný, ancak
faturanýn kendisine kesildiðini, kayýnva-
lidesi ile Fatma’nýn ona suçluymuþ gibi
davrandýðýný anlatýyor: “Aileme olan öf-
kelerini benden çýkarýyorlar. Çocuklarým
olmadan yapamazdým. Ayný evin içeri-
sinde suçluymuþum gibi davranmalarý
canýmý çok yakýyor. Bu olaylardan kýsa
süre sonra ayrý eve çýktýk, ancak geçine-
meyince geri döndük.”
TEK ÝSTEÐÝ
ÇOCUKLARINA KAVUÞMAK

Fatma’nýn hikayesi de en az Aliye’nin-
ki kadar acý. O da aðabeyi sevdiðiyle ev-
lensin diye 14 yaþýnda berdelle evlendi-
rilmiþ. Eþini sevmekten baþka çaresi
yokmuþ, o da sevmiþ. Ancak aileler ara-

sýnda sorun çýkýnca baba evi-
ne gönderilmiþ. Fatma, baba-
sýnýn sözüne uyup onu iki ço-
cuðundan ayýrdýðý için eþine
öfkeli. Bu da yetmezmiþ gibi
baþkasýyla evlenmiþ hemen.
Tek isteði çocuklarýna kavuþ-
mak: “Eþimin beni sevdiðini
sanýrdým. Ailesi aramýza gir-
dikten sonra böyle oldu. Ne-
redeler, ne yapýyorlar bilmiyo-
rum. Ýki senedir çocuklarýmla
görüþemiyorum. Biri 3, biri 5
yaþýnda þimdi. Ýnternette gör-
düm fotoðraflarýný. Suriye’de
de olsam göstermezlerdi on-
larý. Çocuklar büyüdüðünde
gelip beni görmek isterlerse
ancak görebilirim.”

Çocuklarýndan ayrý kalan
Fatma, Fatma’nýn gönderili-
þinin aðýrlýðý altýnda ezilen
Aliye... Soruyoruz;  “Niye
hep kadýnlar ödemek zorun-
da bedeli?”

Ayrýlýklarý bir yana býrakýp
yan yana durmalýyýz

Fatma’nýn yükünü
neden Aliye taþýr?

Gözde TEKÝN
Kocaeli

E
ðitim sisteminde yapýlan deðiþiklikler öðren-
ciler ve velilerinin, en çok da annelerinin en
önemli gündemi. Üstelik bu mesele sadece
hükümete muhalif olanlar deðil AKP’ye oy
verenler tarafýndan da tartýþýlýyor. 

Kocaeli Ekmek ve Gül Kadýn Dayanýþma Derneði’nin
çalýþmalarý sýrasýnda tanýþtýðýmýz AKP’li bir kadýnýn
evindeki akþam buluþmasý sýrasýnda yaptýðýmýz sohbet
de bu düþüncemizi doðrular nitelikteydi. 

Bir araya geldiðimiz kadýnlarýn çocuklarý ayný sýnýfta
olduðundan söz dönüp dolaþýp eðitime geliyor. Milli
Eðitim Bakaný Ýsmet Yýlmaz’ýn hemen o gün “bir çok
velinin yeni sistemden memnun olduðu” yönündeki
açýklamalarýný hatýrlatýyorum. Kadýnlarýn tamamý ise ye-
ni sistemin ne olduðunu anlayamadýklarýný söylüyor.
“Takip etmeye çalýþýyoruz, ama bizim çocuklar sýnava
girene kadar bu iki yýlda kim bilir daha neler deðiþecek”
diyorlar. Adrese dayalý yerleþtirme sisteminde çok fazla
haksýzlýk olabileceðini düþünüyor iki çocuk annesi Ebru
ve soruyor: “Mesela biz veliler ayaklansak, ses çýkarsak
bunu deðiþtirmezler mi?” 
ÇOCUÐUMUN HAYATINI
YAKMIÞIM MEÐER!

Eðitim konusunda en dertli olan Kader abla. “Nasýl
bir eðitim sistemi olmalý?” sorusuna ilk o yanýt veriyor:
“Eþit olmalý!” Kader abla, burka (çarþaf) giyen, kendi
arkadaþ çevresi dýþýnda baþka çevrelere girmeyen bir ka-
dýn. Geçtiðimiz yýl iki çocuðunu da imam hatibe gön-
dermiþti. Hatta etrafýndaki pek çok kadýna “Çocuklarý-
nýzý imam hatibe gönderin” diye salýk veriyordu. Fakat
bu yýl büyük kýzýný imam hatipten aldý. “Ne oldu da vaz-
geçtin imam hatipten?” diye sorunca “Çocuðumun ah-
laký bozulmasýn, benden uzaklaþmasýn diye, evime en
yakýn imam hatibe gönderdim. Sonra fark ettim ki ne
kadar baþarýsýz çocuk varsa hepsini imam hatiplere koy-
muþlar. Din dersleri çok aðýr. Çocuðum ilk kez bir
sýnavdan 60 aldý, ben de gittim müdürle ko-
nuþmaya. ‘Çocuðunuz çok iyi. Bu
sýnavdan 60 alan yok!’ dediler. Ýþ-
te o an anladým, çocuðu-
mun hayatýný
yakmý-

þým meðer.”
Fidan’ýn ise ortaokula giden bir oðlu ve ondan küçük

bir kýzý var. Ev iþlerinden, sürekli koþturmaktan, ayaðýn-
da çýkan nasýrdan þikayet ederken, “Erkeklerin belli bir
iþi var gidip geliyorlar bizimse ne iþimiz bitiyor ne mesai
saatimiz” diyor. Oðlu derslerinin çok iyi olduðunu belir-
terek, ekliyor: “Geçenlerde bakan televizyonlarda ‘nite-
likli okul’ dedi ya, o gün bugündür oðlum soruyor ‘Anne
ya ben nitelikli okula giremezsem ne olacak’ diye.  Valla-
hi ne diyeceðimi þaþýrdým. Bu kadar zorluða katlanýyo-
ruz çocuklarýmýz için ama her þey çok belirsiz.”
SADECE ÇOCUKLAR ETKÝLENMÝYOR

Eðitim sisteminde yapýlacak deðiþikliklerin kendileri-
ne sorulmamasýndan þikayetçi hepsi. “Keþke sorulsa...
En azýndan anket yapsalar, biz de fikrimizi söyleyelim”
diyor içlerinden biri. Kader abla ve hemen yanýmda otu-
ran Ebru önce “Bu iþin yönetimle alakasý yok. Ak Par-
ti’den öncesi de var. Eðitim sistemi hep kötüydü” diye
savunmaya geçiyor. Peki, son 15 yýldýr bu kadar deðiþik-
liðe raðmen neden sorunlar çözülemiyor? Kader, “Te-
mel bozuk o yüzden” diyor. Bu temeli bozuk binada bizi
yönetenlerin çocuklarý eðitim görmüyor mu peki, diyo-
rum bu sefer. Kaþlarýný çatýyor, “Hayýr, onlarýn çocuklarý
en iyi kolejlerde, özel okullarda okuyor.”

Ýki saat boyunca süren sohbetimiz bir þey gösteriyor;
eðitim sisteminde yapýlan en ufak bir deðiþikliðin, ka-
dýnlarýn hayatýndaki etkisi büyük oluyor. Çoðu ilkokul,
ortaokul mezunu olan kadýnlar, çocuklarýyla oturup ders
çalýþmak zorunda kalýyor ve çocuklarý baþarýsýz sayýldý-
ðýnda da en çok kendilerini sorumlu tutuyorlar. Çünkü
baba da, öðretmenler de, toplum da bunu söylüyor. Sü-
rekli kurulan “Çocuðum benim gibi olmasýn” cümlesi-
nin altýnda biraz umutsuzluk, biraz da korku var. Peki,
umut? Olmaz mý hiç... Sohbetin baþýnda Ebru’nun sor-
duðu; “Mesela biz veliler ayaklansak, ses çýkarsak bu
sistemi deðiþtirmezler mi?” sorusu varýný yoðunu çocu-
ðunun geleceði için harcayan kadýnlarýn gerekirse hare-
kete geçmekten çekinmeyeceklerinin bir göstergesi.

Biz veliler ayaklansak, bu
sistemi deðiþtirmezler mi?

Farklý olan ben
deðilim, farkýnda
olmayan onlar
Dördüncü sýnýfa giden oðlumun yeni eðitim-öðretim yýlý

baþlayýnca okul aile birliði, yeni bir sýnýf ve eþyalar için
öðrenci velilerinden ‘baðýþ parasý’ diye bir para istedi.

Veliler, aralarýnda kurduklarý bir whatsapp grubu ile hemen
hýzlý bir þekilde bu paralarýn verilmesi için seferber oldular.
Benim ülkemde bu iþleri devlet yaptýðý için ve burasý da bir
devlet okulu olduðu için bu durumu yadýrgadým. “Bizler nasýl
ki evimize bir eþya alýnca ya da evi boyatýnca komþulardan
para toplamýyorsak -çünkü ev sahibi biziz- bu okulun da
sahibi devlet ve bu iþleri yaparken bizden para toplamamalý”
diye gruba belirttim.

Velilerden büyük tepki aldým; çocuklarýný düþünmeyen
sorumsuz veli ilan edildim, beðenmiyorsam ülkeme geri dön-
mem söylendi. Fakat yýlmadým, ýsrarla onlara bu iþlerin velil-
er deðil devlet tarafýndan yapýlmasý gerektiðini söyledim.
Birkaç veliyi yanýma almayý baþardým ve okul aile birliðine bu
parayý vermeyeceðimizi söyledik. Okul aile birliði de “Madem
vermiyorsunuz o zaman bütün ihtiyaçlarýmýzý (boya, dolap,
kapý vs.) kendi çabalarýnýzla yapýn” dedi. Okulun en kötü
sýnýfýný bize gösterdiler. Kapý kolunun bile tava sapýndan
olduðu, boyasýz dolapsýz bir sýnýfla karþý karþýya kaldýk. Bu
saatten itibaren mücadelemiz baþka bir boyuta taþýndý.

Artýk bu iþin bir geri dönüþü yoktu. Milli Eðitimden belediy-
eye, muhtardan köy derneklerine kadar bir sürü kurum
dolaþarak çözüm aramaya baþladýk. Fakat her gittiðimiz yer,
bir baþka yeri iþaret ederek konuyu üstünden atmaya çalýþtý.
Hiçbir kurumdan yardým alamayýnca mahalle esnafýný
dolaþtýk ve onlarýn yardýmý ile sýnýfýmýzýn bütün ihtiyaçlarýný
karþýladýk, bir kýsmýný da veliler kendi çabalarý ile yaptý. 

Varmak istediðimiz sonuç bu deðildi. Bu bireysel bir kur-
tuluþ oldu, ama o sýnýfýn velileri bir yandan aslýnda ne kadar
sahipsiz olduklarýný, eðitim sisteminin içinde bulunduðu kötü
durumu görürken, diðer yandan mücadele etmeyi, itiraz
etmeyi, yardýmlaþmayý baþardýlar. Bu çabamýz okul aile birliði
tarafýndan ayakta alkýþlandý. Veliler beni bir süper kahraman
gibi görmeye baþladý. Fakat farklý olan ben deðildim, farkýnda
olmayan onlardý ve biz bir farkýndalýk yarattýk. 

Switlana ÇÇÖLGEÇEN 
Alibeyköy // ÝÝstanbul

Bu sene okul sezonu yine olaylarla açýldý. Hükü-
met çocuklarýmýzýn geleceðini yapboz tahtasý-
na çevirdi. Bir taraftan sürekli deðiþtirilen müf-

redatla çocuklarýmýzýn bilimsel eðitim almasýnýn
önü kapanýrken, bir taraftan da çocuklarýmýzý
imam hatiplere göndermemiz için baský altýndayýz. 

Hepimiz hatýrlarýz, hükümet birkaç sene önce
de pilot okul uygulamasýný ortaya atmýþtý. Daha
bunun ne olduðunu anlayamadan 4+4+4 geldi.
Tüm bunlar hem aileleri hem de çocuklarý çok faz-
la etkiliyor. Mahallede konuþtuðumuz kadýnlar da

bu durumdan muzdarip. 
Gülensu Mahallesi’nde bir ortaokul da pilot okul

seçilmiþ. Haftalýk 16 saat Ýngilizce, cumartesi günleri
yine tam gün kurs, okul çýkýþýnda ilave ek bir saat
ders koymuþlar. Öðrenciler bu kursa gidilmezse di-

siplin olduðunu söylüyor.  
Tamam belki ilk duyduðunuzda kulaða hoþ geliyor; fa-

kat çocuklarý bu kadar saat okulda tutmak ne kadar doð-
ru? Ýyi bir eðitimin kriteri çok ders midir?

Anneler de arada kalmýþ durumda. Çocuklarýna oynaya-
cak alan ya da zaman geçirecek yerler bulamadýklarý için
cumartesi günü de okula gitmesini istiyorlar. Diðer taraf-
tan daha oyun çaðýnda bu kadar çok derse maruz kalmala-
rý da düþündürüyor. 

Okullara hiçbir ödenek vermeyen, bütün masraflarý ve-
lilerin üzerine yýkan, temizlik için personel bile almayan
devletten bir þeyler beklemek akýl kârý deðil. Tüm bu olum-
suzluklara raðmen bizler Gülsuyu-Gülensulu kadýnlar ola-
rak çocuklarýmýzýn geleceði için yan yana gelip sorunlarý-
mýzý birlikte çözelim diyoruz. 

Gülten DDOKUYAN  // MMaltepe-ÝÝSSTANBUL

Ýki arada bir derede, bu annelerin çaresi nerede?
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Adile DOÐAN
Esenyalý Kadýn Dayanýþma Derneði

H
er gün,“Güzel þeyler olsun”
diye evden çýkýyorum. Derne-
ðe gideceðiz, çok keyifli iþler-
den bahsedeceðiz, eðlenece-
ðiz, gün sonu dernekten ayrý-

lýrken de “Ne güldük be” diyeceðiz. Ama
maalesef pek hayal ettiðim gibi olmuyor.
Biz her þeye raðmen gülmeye çalýþýyoruz
hatta bazý dertleri ti’ye bile alýyoruz. Yine
de gün ortalanmadan bir yara öyle bir kana-
maya baþlýyor ki... 

25 Kasým öncesinde çeþitli etkinlikler
düzenledik. 25 Kasým’ý anlatan bir bildi-
riyle semt pazarýnda kadýnlarý dayanýþmaya
davet ederken, kimi “Allah’a þükür benim-
ki þiddet uygulamýyor” diyordu. Sizce de
kadýnlarýn þiddet görmediði için þükret-
meleri garip deðil mi? Zaten olmasý gere-
kene þükretmek!

Baþka bir kadýn “Þiddet ne ki ben 10 yýl
kumayla yaþadým” diyerek, uzattýðýmýz bil-
diriyi istekle alýyor. Bunu söyleyen en fazla
40 yaþýnda bir kadýn. “Kumam ile ayný
odada uyuyorduk, eþim ikimize birden þid-
det uyguluyordu. Ne iþkenceler gördüm.”
Eþi hastalanýp öldüðünü söylerken, “Bir
insanýn ölümüne hiç sevinilir mi? Sevinil-
mez, ama onun ölümü benim kurtuluþum
oldu” diyor.

Minibüste giderken küçük bir göz tema-

sýnýn ardýndan “Bana çok tanýdýk geldin”
diyen bir kadýn, bana yanýnda yer gösteriyor
ve anlatmaya baþlýyor. Üç genç kýzý olduðu-
nu, eþinin þiddetinden sonra kýzlarýný alýp
kaçtýðýný anlatýyor. Üç yýldýr bizim mahalle-
de oturuyormuþ. “Çok çektik. Karakol, ha-
kim, savcý kimse derdimize derman olmadý.
Ailem de üç çocukla beni istemedi. Babam
‘býrak kýzlarýný’ dedi. Nasýl býraksaydým?
Eþim kýzlarýmý kemiklerini kýrýncaya kadar
döverdi. Karakolluk olunca ‘Ben ölürsem
baþýnýzda bir erkek olmaz, þimdiden terbiye
ediyorum’ diye dayaða bahane buluyordu.
Komiser de ‘Adam haklý, dört kadýnla nasýl

baþa çýksýn! Baba dayaðý kötü yola düþmek-
ten iyidir. Hadi barýþýn, evinize gidin’ derdi.
Sokakta kaldýk, aç kaldýk... Çocuklarýmý do-
yurmak için her yola baþvurdum, ekmek
çaldýðým günler oldu. Nasýl kapansýn ki bu
yaralar!” Ýneceðimiz duraða geliyoruz ama
daha anlatacak çok þeyi var. “Bir gün gel.
Bu anlattýklarýmýn daha devamý var” diyor.

BELEDÝYE, MUHTAR KENDÝ
ADAMLARINA YARDIM EDÝYOR

65 yaþlarýnda, üþüdüðü her halinden
belli bir kadýn derneðe giriyor, “Elbise
var mý?” diye soruyor, kýþlýk bir þeyler

bakýp ihtiyacý olaný alýyor. Derneðe iki
ayda bir uðrayýp kendine uygun kýyafet
var mý diye bakan bu kadýn, son seferin-
de kýyafet için deðil sohbet etmeye gel-
di. Hal hatýr sorduktan ve biraz da ama-
cýmýzý sorguladýktan sonra derdini an-
latmaya baþlýyor: “Yetim bir kýzdým. 15
yaþýndayken gariban dediler, evlendirdi-
ler. Sonra öðrendim benim için para da
almýþlar. Allah razý olsun rahmetli iyi
adamdý. Eþimi 20 yýl önce kaybettim, üç
oðlumu tek baþýma büyüttüm, ama þim-
di bir tanesi bana bakmýyor. Komþularýn
yardýmýyla ayakta duruyorum. Belediye,
muhtarlýk hep kendi adamlarýna yardým
ediyor...”

Bir gün sonra derneðe bu kez genç
bir fabrika iþçisi geliyor; eþinden gördü-
ðü þiddeti anlatmak ve haklarýný öðren-
mek için. “Ben her þeye katlandým. Bir-
kaç kez dövdü ama yuvam yýkýlmasýn
dedim. Þimdi o benden ayrýlmak isti-
yor” diye yakýnýyor. Yaþadýklarýný sorgu-
lamaya baþlamýþ, çare arýyor, dayanýþma
bekliyor. 

Esenyalý’da bir gün böyle geçiyor.
Hayat kadýnlar için giderek kötüleþiyor.
Ama iyi þeyler de oluyor; kadýnlar bu ya-
þadýklarýný artýk kabul etmiyor. Kendini
mücadele etmeye biraz hazýr hissetti-
ðinde önce içinde bulunduðu durum-
dan kurtulmaya çalýþýyor. Sonra biz bir-
birimizi buluyoruz.

Ayþegül Bektaþ CENNET 
Uzman Eczacý / Esenyalý

G
önüllü” olarak bir iþi gerçek-
leþtirmek ne kadar gönüle
dokunan bir mutlulukmuþ.
Esenyalý Kadýn Dayanýþma
Derneði ile birlikte yürüttü-

ðümüz 8 haftalýk eðitim programýnýn so-
nuna geldik. Eðitmen olarak katýldýðýmýz
bir programdan ancak bu kadar çok þey
öðrenebilirdim!

Sevgili doktor arkadaþýmla eðitim pro-
gramý kapsamýnda; her hafta iþini, evini,
çocuðunu organize edip katýlan tüm katý-
lýmcý kadýnlara sonsuz teþekkür ediyorum.
Kadýnlar güzel sorularý ve ilginç hikayele-
riyle derslerimizi hayatýn tam içinden çýk-
mýþ bir hale getirdi.

Kadýnýn maruz kaldýðý baskýyý ve ikinci
sýnýf olduðu kabullendirilerek verilen eði-
timin altýný çizdik. Küçük yaþlardan itiba-
ren ailede baþlayan, susmasýna ve itaat et-
mesine dayalý eðitimin, ileride mutlu ve
saðlýklý birey olma yolunda kadýnda yarat-
týðý hasarlarý konuþtuk. Cinsel ayrýmcý bir

toplumda kadýnýn saðlýklý cinsel yaþamýnýn
nasýl mümkün olabileceðini tartýþtýk. Ko-
nu baþlýklarýmýz arasýnda taciz, tecavüz,
ensest de vardý. Toplumda bunlara maruz
kalan kadýnlarýn, erkekleri korumaya yöne-
lik baskýlar nedeniyle, hayatlarýnýn nasýl
karartýldýðýný dile getirmeye çalýþtýk. Kadý-
nýn kendi bedeninin tek sahibi olduðunu,
çocuk sahibi olmasýnda kendisinin de söz
hakký olduðunu ve korunma yöntemlerini
konuþtuk.

Kadýnýn bedenini ve cinselliðini ne
için, nasýl kullanacaðý tamamen kendi ka-
rarýdýr. Toplum kurallarý kadýnýn mutsuz-
luðu ve zevk almamasý üzerine kurgulana-
maz! Zevk almak günahtýr, ayýptýr suçla-
malarý ile mutsuz, itaatkar ve beklentisiz
kadýnlarý evlerinde köleleþtiren erkek he-
gemonyasýnýn amacý rakipsiz, koþulsuz,
þartsýz mutlu edilmektir sadece.

Dikkat çeken bir nokta da kadýnlarýn

farkýndalýðýndaki yüksek orandý. Ama ne
yazýk ki farkýnda olmak hemen deðiþtire-
bilmek anlamýna gelmiyor. Aileleri arkala-
rýnda durmadýðý, maddi özgürlükleri ol-
madýðý için susan kadýnlarý dinledik.

Baskýyla büyüyen, acýlar içinde bir kadý-
nýn, baþka bir kadýna ayný acýlarý yaþatma
isteði çok fazla çýktý karþýmýza. O kadýnýn
adý bazen anne, bazen abla, bazen kuma,
bazen kayýnvalideydi... Kadýnýn kadýna
yaptýðý eziyeti anlamak isterken, yine bir
erkeðe yaranabilme psikolojisi çýktý karþý-
mýza. Kocasýndan görmediði deðeri oðul-
larýndan görmek isteyen anneleri konuþ-
tuk ve bu üçgenin “gelin” tarafýnda kalan
kadýnlarý dinledik. Sýrf bebek sahibi ola-
madýðý için üzerine kuma getirilen kadý-
nýn savaþýný dinledik. 

Kadýnýn cinsel iliþkideki rolü, gebelik
gerçeklerini ve sonrasýný konuþtuk. En
önemli çýkarýmlarýmýzdan biri, hem kadý-

nýn hem erkeðin cinsel eðitime ihtiyacý ol-
du. Ergenlikle baþlayan yasaklar silsilesine
genç kýzýn hormonal doðasýnýn nasýl is-
yanla karþý koyduðunu anlattýk. Kadýn ve
erkeðin ergenliðinin fiziksel olarak aynýy-
ken, zihniyetler savaþý içindeki kýz çocuk-
larýmýzý yasaklarla nasýl erkek çocuðumuz-
dan ayýrdýðýmýzý, bu þekilde cinsiyet ay-
rýmcýlýðýný nasýl beslediðimizi konuþtuk.

En çok akýlda kalan oldu belki de “Kýz
aldým”, “kýz verdim” ifadeleri... Kýzlarýmýz
alýnýp verilebilecek eþya deðil. Kabul edi-
lebilir olaný, kýzlarýmýzýn kendi kararlarýyla
“yuva” kurabilecekleridir ancak! Bunu bir
annenin kýzý ile ve o annenin eþi ile nasýl
paylaþýp konuþabileceðini tartýþtýk.

Yani biz toplumun rengarenk, ýþýl ýþýl
olmasýný saðlayan birbirinden farklý kadýn-
larý “kadýn diliyle” konuþtuk; incitmeyen
ses tonlarýmýzla, anne yanýmýzla, eþ tarafý-
mýzla, kýz evlat olarak, kadýn olarak!

Kadýnýn erkekle eþit olduðu, kýymetinin
bilindiði, öldürülmediði, tecavüze uðra-
madýðý, satýlmadýðý, haklarýnýn neler oldu-
ðunun ifade edilebildiði bir toplum hayal
ettik... Neden olmasýn!

Esenyalý’da bir gün: Þiddet, kuma,
yoksulluk ve tabii ki mücadele

O
DTÜ’de uzun yýllardýr þidde-
te ve tacize kaþý öðrencileri
koruyabilecek herhangi bir
mekanizma bulunmuyordu.
Geçtiðimiz yýllarda taciz ve

þiddet vakalarýnýn giderek artmasý sonucu
harekete geçen kadýn öðrencilerin çaba-
sýyla rektörlüðe baðlý bir Cinsel Tacizi
Önleme Birimi (CÝTÖB) kuruldu. Ancak
Rektörlüðün “yaptým olducu” yaklaþýmý
sebebiyle birim ne yeteri kadar aktifleþe-
bildi ne de öðrenciler arasýnda bilinir ha-
le geldi. Ancak öðrencilerin ýsrarýyla biri-
min internet sitesi açýlabildi.

Öte yandan yaþanan olaylar karþýsýnda
üniversite yönetiminin tavrý da “Okulumu-
zun adý kirlenmesin” noktasýndan bir adým
ileriye gitmedi. Geçtiðimiz yýl yaþanan bir
cinsel saldýrý, tam da bu nedenle hasýr altý
edilmeye çalýþýldý. Öðrencilerin bir araya
gelerek “Okulumuzda tecavüze izin verme-
yeceðiz” demesi sonucu saldýrýyý gerçekleþ-
tiren öðrenci okuldan ayrýldý.

Bu sorunlarýn yaný sýra, ODTÜ yöneti-
minin son bir yýllýk süreçte üniversitede
kendine muhalif olan herkese yönelik
saldýrýlarý peþ peþe gelmeye baþladý.
Baþta ‘cinsiyetsiz tuvalet’ tartýþmasýyla
yandaþ Akit gazetesinin öðrencileri he-
def göstermesine sessiz kalýndý, hatta
sanki bölüm baþkanlarý ve dekan onay
vermemiþ, rektörlüðün hiç haberi yok-
muþ gibi davranýlarak öðrencilere yö-
nelik saldýrýlarýn önü açýlmýþ oldu. Öð-
rencilerin talebi görmezden gelindi.

ODTÜ’de 21 yýlý aþkýn süredir
LGBTÝ Araþtýrmalarý Topluluðu ve 15
yýldýr da Kadýn Çalýþmalarý Topluluðu
resmi topluluk olabilmek için çabalý-
yor. Yönetim deðiþse de sonuç hep ay-
ný. Geçtiðimiz yýl 8 Mart’ta gerçekleþ-
tirilen forumda, kadýnlar ve
LGBTÝ’ler tarafýndan protesto edilen
Rektör M. Verþan Kök, Kasým 2017’de
resmi topluluk sözü vermiþti. Ancak
kasým bitti bir açýklama yapmaya bile
lüzum görülmeksizin, laf arasýnda,
resmiyet konusunun “askýya alýndýðý”
belirtildi.

Yetmezmiþ gibi, Nar Kadýn Daya-
nýþmasýnýn Ankara Valiliðinin yasakla-
dýðý LGBTÝ filmlerinin gösterimini
yapacaðý yurdun elektriði kesildi. OD-
TÜ LGBTÝ Dayanýþmasýnýn film gös-
teriminde ise elektrikler tümden kesil-
di, Genel Sekreterlik kararýyla tüm

topluluk etkinlikleri iptal edilerek bölümler
boþaltýldý, film gösteriminin yapýlacaðý am-
fiye özel güvenlik görevlileri gönderildi,
okul kapýsýna TOMA ve çevik kuvvet yerleþ-
tirildi. Öðrenciler, film gösterimine müda-
hale edilmemesi için sýralardan ve masalar-
dan barikat kurmak zorunda kaldý. 

24 Kasým akþamý, LGBTÝ Dayanýþmasý-
nýn yasaklanan film gösteriminin ardýndan
ODTÜ Kadýn Çalýþmalarý Topluluðu ve
ODTÜ LGBTÝ Dayanýþmasýnýn çaðrýsýyla
“Eril Þiddete ve Ayrýmcýlýða Karþý Gece
Yürüyüþü” düzenlendi. Yüzlerce ODTÜ
öðrencisi, kadýn ve LGBTÝ cinayetlerine,
þiddete, tacize ve ayrýmcýlýða karþý seslerini
yükseltti.

ODTÜ’de bugüne kadarki en kitlesel 25
Kasým yürüyüþü bu koþullarda gerçekleþti.
Böylece bir kez daha birlikte mücadele et-
menin önemi ortaya çýkmýþ oldu. Hayatlarý-
mýzý gün be gün kuþatan muhafazakar “ge-
nel ahlak” dayatmasýnýn kýrýlmasýnýn yolu
buradan geçiyor.

ODTÜ’lü kkadýnlar // AANKARA

Hilal KILIÇ
Tuzluçayýr / Ankara

Kadýnlarýn dayanýþmasý ilmek ilmek örülüyor.
Önce birkaç kadýn ilmekleri atýyor, sonra pe-
þi sýra ip, örgüye dönüþüyor. Bazýlarýmýz o

ipin içindeki desen oluyor, bazýlarýmýz ipin bittiði
yerde diðer yumaðýn ipine ekleniyor ve daha bü-
yük bir desene dönüþüyoruz. Bu 25 Kasým’da tüm
renklerimiz ve farklýklarýmýzla kocaman bir desen
olduðumuz gibi.

Kadýna yönelik þiddet ve baský artýyor. Birbiri-
mize dokunduðumuz zaman kanayan yerlerimiz
hemen görüveriyor birbirini. Bir þey yapmak, ka-

dýnlara merhem olmak istiyoruz. 25 Kasým da bu
düþüncelerle yan yana geldik.

Tuzluçayýr Kadýnlarý Dayanýþma Derneðinde
25 Kasým öncesi þiddete dair yaptýðýmýz sohbet-
lerde aslýnda acýlarýn yaný baþýmýzda olduðunu,
günlük yaþantýlarýmýzda alýþkanlýkla karþýladýðý-
mýz olaylarýn þiddet olduðunu konuþtuk. Mahalle-
de 25 Kasým’da yürüyüþ yapmaya karar verdik.

Eylemde basýn açýklamasýný okuyan Esen-
gül’ün hissettikleri hepimizi çok etkiledi: “Þidde-
tin giderek arttýðýna, Türkiye’de her gün kadýnla-
rýn öldürüldüðüne dikkat çekmek için eylem ya-
palým dedik ve basýn açýklamasýný okuyabileceði-
mi söyledim. Okuduðum, duyduðum her þeyden

çok etkilendiðim ve bir
þeyler yapmak istediðim
için bu görevi yapmak is-
tedim. Çok heyecanlýydým,
defalarca prova yaptým.” 

25 Kasým günü Tuzlu-
çayýrlý kadýnlar yürüyüþe
geldiler. O aný da þöyle an-
latýyor Esengül: “Beraber-
lik, coþku ve sevinci çok
güçlü hissettim. En güzeli
de bir arada olmak, böyle
bir dayanýþmanýn parçasý
olmaktý. Kadýna þiddetle
mücadelede her sorumlu-
luðu yeniden, büyük bir
mutlulukla yerine getiri-
rim.”

O gün rengarenk bü-
yük bir desen olduk. Belki
henüz sokaklardan taþan
kalabalýklara dönüþmedik
ama el ele çektiðimiz ha-
layda daha da büyük bir
deseni oluþturabilecek il-
mekleri attýk. Bir arada ol-
duðumuzda her þeyi ba-
þarabiliriz. Gücümüz,
umudumuz baki...

‘Genel ahlak’
dayatmasýný
kýrabiliriz

Rengarenk, kocaman
bir desenin parçalarýyýz

Sevgi DELÝBAÞ
Maltepe/Gülsuyu

“Aslýnda insaný en çok acýtan þey, hayal kýrýklýklarý deðil.
Yaþanmasý mümkünken, yaþayamadýðý mutluluklardýr.”

Dostoyyevski

Kadýnlar olarak birbirimizin hayatýna dokunmak, içten, sami-
mi bir merhabayla baþlýyor. Her gün daha da zorlaþan yaþam
koþullarý, sýnýrlý bütçeyle tencereyi nasýl kaynatacaðýmýzý

düþünmek, çocuklarýn bakýmý, ev iþleri ile birlikte dört duvar içeri-
sine sýkýþtýrýlmýþ bir hayat sunuluyor bizlere. 

Hiçbir sosyal yaþantýsý olmayan, bütün hayatýný ailesinin
hizmetine adayan, kendisi için hiçbir þey yaþamayan, üstüne þid-
detin her türlüsüne maruz kalan kadýnlar... Örneðin sýnavý
kazandýðý halde ekonomik sýkýntýlardan dolayý kýzýný üniversiteye
gönderemeyen Saime... Saðlýk problemlerine raðmen üniversit-
edeki oðlunu okutmak için çalýþmak zorunda kalan emekli
Fadime... Çocuklarýný büyütmüþ ama gelini çalýþtýðý için torununa
bakmak zorunda kalan ve hiçbir sosyal yaþantýsý olmayan Yeter...
“Ben de babandan þiddet gördüm, evliliðini bitirme” tavsiyesinde
bulunan annesine raðmen eþinden ayrýlýp çocuklarýný tek baþýna
büyüten ve hayatýn bütün zorluklarýna göðüs geren Ayþe...
Eþinden ayrýldýktan sonra ailesinin yanýna dönen ve yýllarca

çocuðundan ayrý kalan, hasretinden gözünün yaþý kurumayan
Emine... Hayatýn tüm yüküne karþý biraz nefes almak için sosyal
bir etkinliðe katýlmak isteyen ama eþi ve ailesi tarafýndan engel-
lenen Tülay ve niceleri...

Aslýnda sorunlar ortak ama çözüm için bir araya gelemiyoruz.
Biz de Gülsuyu-Gülensu Kadýn Dayanýþma Evi olarak, bir araya
gelmeden, konuþmadan, dertleþmeden sorunlarýmýza çözüm
bulamayacaðýmýzý konuþtuk kadýnlarla. Birlikte neler yapabile-
ceðimizi tartýþtýk. Peki, kadýnlar neden sosyalleþemiyor, evinden
çýkamýyor, daralýyor, bunalýyor, ruh saðlýðý bozuluyor? Çünkü bir
sosyal devletin yapmasý gereken ve kadýnlarýn hayatýný kolay-
laþtýracak adýmlar atýlmýyor. Örneðin, her mahallede ücretsiz
kreþler olsaydý, eðitim ücretsiz olsaydý, saðlýk ücretsiz olsaydý, her
semtte yaþlý bakým evleri olsaydý, her mahallede aþevleri ve
çamaþýrhaneler olsaydý, her kadýnýn ekonomik baðýmsýzlýðý olsay-
dý... Çok þey mi istemiþ olurduk?

Aslýnda tüm bunlar olmasý gerekli ve yapýlmasý mümkün
þeyler. Ama dert, kadýnlarýn kocasýna biat etmesi, sesini çýkart-
mamasý, üç çocuk doðurup evinde oturmasý olunca mümkün
olamýyor tabi. Ýþlerine geldiðinde “cennet analarýn ayaklarýnýn
altýnda” gelmediðinde “kadýnla erkek fýtratlarý gereði eþit
deðildir” oluyor. Bu zihniyetin kadýnlar için iyi bir þey yapmaya-
caðýný bilerek davranmalýyýz. 

Aslýnda çok þey istemiyoruz NEDEN OLMASIN!
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GEVRÝ NÝNE
Meltem TEKER

M
erhaba kadýnlar... Kadýna karþý
þiddetle mücadeleyi örgütlediði-
miz bu anlamlý günlerde, “Kadýn
Hikayelerimiz” ile Kýz Kardeþlik
Köprümüze bir taþ, umut sofra-

mýza aþ olabildiysek ne mutlu bize... 
Ekmek ve Gül’ün halayýný çekiyoruz bugün.

Müziðimiz, Bingöl Daðlarý’nda doðmuþ, Muþ
Ovasý’ný tarayýp gelmiþ rüzgarýn, kah hýrçýn, kah
naif ezgisi.

Halayýn baþýný çeken kahramanýmýz, Gevri
Nine... Tatil için gittiðimiz köyümüzde, yýkýk de-
ðirmenin yanýnda, tandýr baþýnda, artýk kuruma-
ya yüz tutmuþ çeþmenin kýyýsýnda, “misafir oda-
larý”nýn yüksek naralý sohbetlerinde, atlarýn nal
þakýrtýsýnda, gelinlerin renkli oyalarýnda, yanýk
tenli çocuklarýn cývýl cývýl gözlerinde tanýþtýk
onunla. 
HER KONUDA SÖZ SAHÝBÝ

Cumhuriyetin ilan edildiði yýllarda, Varto’da,
aþiret aðalarýndan birinin ilk çocuðu olarak dün-
yaya gelmiþtir Gevri. Gerek devletin halklarla,
gerekse aþiretler arasýnda anlaþmazlýklarýn ya-

þandýðý; her türlü has-
sasiyetle sýnav verilen
yýllardýr ayný zamanda.
Gevri’nin ailesi de di-
ðerleri gibi, bu toz bu-
lutunun içinde ayakta
kalmanýn savaþý ver-
mektedir. Gevri’nin
babasý, ailenin ileri ge-
len diðer erkekleri ile
birlikte hapishaneye
girdiðinde, o henüz on
iki yaþýndadýr. Aradan
geçen birkaç yýl içinde,
üstlendiði sosyal so-
rumluluklarý, Gevri’ye
cesur, güçlü bir “ka-
dýn” karakterini biç-
miþ, giydirmiþtir aslýn-
da... 

Alihan Aða’nýn, hap-
se girerken geride bý-
raktýðý en büyük aile
ferdi, “yetiþkin” say-
dýklarý tek evladýdýr

Gevri. Gerek kendi aralarýnda, gerekse dýþ iliþ-
kilerde, yaþanan her sorunda çözüm için onun
söz sahibi olmasý da doðal olmuþtur artýk. Ev
halkýnýn güvenliði, ekonomik sorunlarla baþ et-
me, içerde ve dýþarýda her türlü diyalog ve iliþki-
leri yönetme, onun görevlerinden sadece bazýla-
rýdýr. 
KÖYÜN KADINLARINA REHBER

Gevri’nin babasý hapishanede, amcasýnýn oð-
lu ile ayný koðuþta yatmaktadýr. Yapýlan uzun he-
saplarýn ardýndan, babasý Gevri’yi, kuzeni ile ev-
lendirmeye karar verir. Birkaç yýl sonra, büyük-
ler tahliye edilip eve döndüklerinde, ata binip si-

lah kuþanan, eli, nefesi her tarafa yetiþen Gev-
ri’yi bulurlar karþýlarýnda. Köyde, “baþlýk parasý”
alýnmadan evlenen ilk kadýndýr Gevri. Onun, ev-
lilik için öngördüðü bu koþul, dönemin kadýnla-
rýna açtýðý ufukla da izini hala yaþatmaktadýr. 

Hem kendi çocuklarýný, hem kardeþlerini ye-
tiþtirirken köyün kadýnlarýna hayatýn her alanýn-
da rehberlik etmektedir. Yayla yolunda, at sýrtýn-
da, belinde silahýyla, kadýnlarýn önündedir yeri.
Köy meydanýnda, alýnan her kararda tartýþmasýz
kabul edilir sözü. Doðum yaptýrtmak için de ya-
nýna koþulur Gevri Kadýn’ýn, dikiþ nakýþ için de,
baþ aðrýsýnda da, diþ aðrýsýnda da... Bir keresin-
de, erkek þiddetine maruz kalan bir kadýna siper
olduðu, sol koluna aldýðý satýr darbesiyle aðýr ya-
ralandýðý hala dilden dile anlatýlýr. Karþýsýna ne
sorun çýkarsa çýksýn, hem baþ eden, hem de baþ
etmeyi öðreten bu kudret timsali kadýn, gönlü
geniþliði, cömert karakteri ile de herkese örnek
olmuþtur. 

DÝRENCÝN EKMEÐÝ
Ne var ki o dönem, halký kasýp kavuran ekono-

mik sýkýntýlardan, zorlu doða koþullarýndan Gevri
de nasibini almýþtýr. Soðuk bir kýþýn ardýndan, ký-
zamýk salgýnýnda üç evladýný peþ peþe kaybeder.
Bir anne olarak, belki de ömrünün en zor günle-
rini yaþarken, hamiledir üstelik. Kulaðýna gelen
“Gevri artýk çok yaþamaz” sözüyle aniden irkilir.
Çocuklarýný gömüp, gözünün yaþýný silip, ocaðý-
nýn baþýna geçip, herkesin þaþkýn bakýþlarý ara-
sýnda ekmek piþirmeye baþlar Gevri. Daha sonra
dünyaya gelen beþ çocuðu ise o dönemde, köyün
üniversite mezunu ilk gençleri olmayý baþarýrlar.

Yazýn sarý sýcak günlerindeyiz. Köy mezarlý-
ðýnda Gevri Kadýn’ýn mezarýna yaklaþýyoruz. Yü-
züme çarpan sýcak rüzgar, birden buz kesiyor.
Yanýmda getirdiðim testinin suyunu paylaþýyo-
rum Gevri Kadýn ile... Vedalaþmýyoruz elbette
kendisiyle. Çünkü biliyoruz, Gevri Kadýn daima
bizim mücadelemizde... 

Nuray ÖZTÜRK
Ýzmir 

S
ezen Aksu’nun Ünzilesi’nde anlatýlanýn
aynýsýdýr Sakine’nin yaþadýklarý;  “Varma-
dan sekizine ergin oldu Ünzile/ Hem
çocuk, hem de kadýn/ On ikisinde ana/
Bir gül gibi al ve narin/ Bir su gibi say-

dam ve sakin/ Susar kadýn Ünzile...”
Ünzile’den farký iþte o son dizede saklý Saki-

ne’nin. Susmayan mücadeleci bir kadýn o. Þiddete
karþý, çocuk yaþta evliliklere karþý, emeðinin deðeri-
nin bilinmemesine karþý, yok sayýlmaya karþý “Anla-
týn, konuþun, karþý çýkýn” sözleriyle yazýyor kendi
þarkýsýný... Ýþte bu yazý da onun baþka kadýnlara ver-
diði cesaretin yazýsý. 

1968 doðumlu olan Sakine Saro, 12 yaþýnda ilko-
kulu bitirir bitirmez evlendirilir, babasý yaþýný iki yýl
büyütür, evlendirebilmek için onu. Oysa öðretmeni
okumaya hevesli ve baþarýlý bir öðrenci olduðu için
ebelik sýnavlarýna girmesini önermiþtir. Babasý
“Daha çocuksun, yatýlý okullarda ne yapacaksýn, er-
kek kardeþlerini zor okutuyoruz” diyerek izin ver-
mez. “Daha çocuðum diye yatýlý okula vermedi ama
kocaya verdi” diyen Sakine, o büyük, geçmez kýrgýn-
lýðýyla anlatýyor yaþadýklarýný:
‘EVLÝ OLDUÐUM ADAMLA
32 YIL KONUÞMADIM’

“Eylül ayýydý, akrabalarýmýz misafir geldi. Eþim de
varmýþ gelenlerin arasýnda. Ertesi gün babasý geldi,
annemle bir þeyler konuþtu. Annem ‘Seni istemeye
gelecekler’ dediðinde karþý çýktým. Dedi ‘Evin tek oð-
lu, rahat edersin, sana çok altýn takacaklar.’ Dedim ki,

‘Çok istiyorsan o altýnlarý sen tak.’ Birkaç gün içinde
istemeye geldiler, ‘Ben evlenmeyeceðim’ dedim. Son-
raki günlerde babam 10 bin lira borç istemeye gitmiþ
onlardan, ‘Sakine’yi oðluma verirsen sana borç para
veririm’ demiþ babasý. Babaya karþý koyulmazdý. Sus-
tum, ne konuþabildim, ne yiyebildim, ne aðlayabildim.
Son ana kadar bekledim, bir sebep çýksa da engel ol-
salar diye. 30 bin lira baþlýk parasý alýndý, 10 bin lira
borç baþlýk parasýndan düþüldü. Gelin olarak evden
çýkaracaklarý gün abim kapýda durdu ‘Vermeyeceðim
kýz kardeþimi’ dedi, ama onu da ikna ettiler. Bütün
hayallerimi, geleceðimi, umutlarýmý, hepsini bir torba-
ya koyup gömerek gittim. Annem de 12 yaþýnda gelin
olmuþ. O hiç görmediði biriyle evlendirilmiþ, ben hiç
konuþmadýðým biriyle evlendirildim. Evli olduðum
adamla sonra da hiç konuþmadým. Çünkü ben onunla
deðil annesi ve babasýyla evliydim. Benimle ilgili ka-
rarlar annesi ve babasýnýn iki dudaðý arasýndaydý. Ne
zaman benim kocam oldu? Annesi ve babasý öldükten
sonra... Evlendikten 32 yýl sonra kocam olduðunu ha-
týrladý. Ama ben artýk onu istemiyordum, artýk koca is-

temiyordum.”
Sakine’nin üç oðlu var,
ilkini 14 yaþýnda doður-
muþ. “Anne miydim
bilmiyorum. Nedir,
nasýl bir þeydir bil-
miyorsun. Çektiðin
þey acý, sadece að-
rý... Hiç doktora gö-
türülmedim hamile-

liklerimde. Gitmedi-
ðim için de saðlýklý

çocuk doðuramadým.
Kan uyuþmazlýðý var-

mýþ, önlem alýnmadýðý
için saðlýklý olamadý

çocuklarým. Ýki
oðlum 20’li

yaþlarýna geldiklerinde böbrek sorunu yaþadý, ortanca
oðlumun iki böbreði birden iflas etti, böbreðimi ver-
dim. Kardeþi karaciðerini verdi. Erken evliliðimin be-
delini hem ben ödedim, hem çocuklarým” diyor. 
BENÝ ‘ÝYÝ KADIN’ BÝLSÝNLER DÝYE...

30 yaþýna vardýðýnda böyle bir hayatý hak etmedi-
ðini fark eder Sakine, ama hem çocuklarýnýn hem de
kaynana-kayýnbabasýnýn bakýmý durdurur onu. “Ayný
evde ayný odada yaþadýk. Son 12 yýl onlar benim ço-
cuðum oldu. Vicdanen býrakamazdým. Her þeyin far-
kýndaydým ama bir þey yapamýyordum. Çocuklarým
vardý, okullarý vardý. Kendim için bir þey yaparsam,
zarar görecekler diye düþündüm. Bunca yýl çevrem
bana ‘iyi kadýn’  desin diye uðraþtým, çevrem bana
‘kötü kadýn’ demesin diye boþanamadým. Bu sýrada
zaten çocuklarým hastaydý, kayýnvalidemler öldükten
sonra uzun bir süre hastalýklarla uðraþtýk. Onlarýn
ölümüyle eþim bana kocalýk yapmaya baþladý, her þe-
yime karýþýyor, emirler yaðdýrýyordu. Önceden de da-
yak vardý, küfür vardý ama ben artýk eski Sakine de-
ðildim. En son boþanma noktasýna geldik.”
‘BU BÖYLEYMÝÞ’ DEMÝYORUM,
MÜCADELE EDÝYORUM

Yaþadýklarýndan çok þey öðrenmiþ Sakine ve haya-
týný deðiþtirmek için adýmlar atmaya baþlamýþ.
“Çocuklarýmý okutmak için evlere temizliðe gittim,
yazýda yabanda çalýþtým, ormaniye de çalýþtým, oto
yýkamacýlýðý yaptým. Sigortasýz da olsa çalýþtým. Ça-
lýþmak bana güç verdi. O zamanlar ‘Hiçbir güven-
cem yok’ dediðimde eþim der di ki ‘Senin güvencen
benim.’ 45 yaþýndan sonra kafama dank etti. Nasýl ki
benim çocukluðum onun elinde harcandýysa, yaþlýlý-
ðým da öyle olacak. Eðer sigortasýz çalýþýrsam yaþlýlý-
ðýmda da baðýmlý olacaðým. Sigortamý kendim öde-
meye baþladým. 8 yýldýr yatýrýyorum. 45 yaþýnda orta-
okulu dýþardan bitirdim. Liseye kayýt yaptýrdým. Ar-
týk ‘Herkes böyle yaþýyor, bu böyleymiþ’ demiyorum.
Mücadele ediyorum.”

Þarkýsýný yeniden yazan kadýn: Sakine
Susmayan mücadeleci bir kadýn o. Þiddete karþý, çocuk yaþta
evliliklere karþý, emeðinin deðerinin bilinmemesine karþý
“Konuþun, karþý çýkýn” sözleriyle yazýyor kendi þarkýsýný... 

‘ARAYI BULACAKLARINA ÇOCUK
EVLÝLÝKLERE ÇÖZÜM BULSUNLAR’
“Elazýð’da oturduðumuz mahallede üç gelin vardý. Hepimiz de çocuktuk,
ama en küçükleri bendim. Ayný þekilde ezildik, köleleþtirildik. Ben kendi-
mi anlatýrken, sadece kendimi anlatmýyorum” diyor Sakine. Küçük yaþta
evliliklerin özendirilmesine karþý büyük bir öfke duyuyor: “Çocuk yaþta
evliliði yaþamýþ biri olarak söylüyorum, bunun önüne geçilemezse sað-
lýklý bir toplum olamayýz. Ama þunun da farkýndayým, biz kadýnlar karþý
çýkmazsak deðiþtiremeyiz. Hiç kimse benim bedenim üzerinde hak sahi-
bi olamaz. Hiç kimse beni dövecek kadar haklý olamaz demeliyiz.
AKP’nin amacý kadýnlarý cahil býrakmak. Cahil ve baský altýndaki kadýn,

kendisi gibi çocuklar yetiþtirir. Boþanmalarýn önüne geçmek için arabu-
luculuk uygulamasý getiriliyor. Oysa ki, çocuk gelinlerin önüne geçmeliler.

Þiddetin, yok sayýlmanýn, ezilmenin olduðu ortamlarda, yani mutsuz evlilik-
lerde mutsuz çocuklar doðuyor, mutsuz evlilikler yapýyorlar. Dolayýsýyla bo-

þanmalar kaçýnýlmaz oluyor.” 

KARÞI ÇIKMA GÜCÜNÜ

NEREDEN BULDUM
BÝLÝYOR MUSUNUZ?

“500 yaþýmdayým, bugüne kadar ürettim; gerek

evde el iþi yaparak, gerek tarlada çalýþarak,

hayvan besleyerek, oto yýkamacýlýðý

yaparak. Þunu gördüm; kadýnýn üretmesi,

her zaman artýlarý beraberinde

getiriyor. Karþý çýkmak için

kendinde güç buluyor. Erken

evlenen bir kadýnla

konuþuyordum. Severek

evlenmiþ ama yaþadýklarý

karþýsýnda piþmanlýklarý var.

Onunla konuþtuðumda

kurtulmanýn tek yolunun

çalýþmak olduðunu

söyledim. Yalnýz,

çaresiz, güçsüz deðilsin

dedim. Buradan tüm

kadýnlara
sesleniyorum. Dýþarý

çýkýn, çalýþýn ve
haklarýmýzý gasp
eden, bizi insanlýktan

çýkaran bu yasalara

dur deyin.”

Yayla yolunda, at sýrtýnda, belinde silahýyla, kadýnlarýn
önündedir yeri. Köy meydanýnda, alýnan her kararda tartýþmasýz
kabul edilir sözü. Doðum yaptýrtmak için de yanýna koþulur
Gevri Kadýn’ýn, dikiþ nakýþ için de, baþ aðrýsýnda da, diþ
aðrýsýnda da... Bir keresinde, erkek þiddetine maruz kalan bir
kadýna siper olduðu, sol koluna aldýðý satýr darbesiyle 
aðýr yaralandýðý hala dilden dile anlatýlýr. 
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Ýþte böyle baþardýk!
M

erhaba, ismim Ýclal, Çiðli Araþtýrma
Hastanesi’nde laboratuvar teknisyeni olarak
çalýþmaktayým.
Çalýþma alanýmýn yetersiz olmasý, daha doðrusu

idarenin ilgisizliði nedeniyle laboratuarda birebir
hastalarla temas halinde çalýþmak zorunda kaldým. Bu
arada özellikle de erkek hastalar veya hasta yakýnlarý
tarafýndan tacize uðradým. Telefonumu almak isteyenler,
bana kahve ýsmarlamak isteyenler, duvara yaslanýp
gözünü dikenler... Her defasýnda dik durarak çok sert
tepki gösterdim. Kimi özür diledi, kimi benimle tartýþtý,
hatta küfür etti. Buna kayýtsýz kalamazdým. Öyle de
yaptým. 

Yeni göreve gelen ve Acil Servisi gezmekte olan
Baþhekimin önüne atlayýp, yaþadýklarýmý kendisine
anlatarak yardým istedim. Uzun süre yüzüme baktý... Bir
an “Acaba yaptýðým yanlýþ mýydý?” diye düþündüm. Hayýr!
Ortada bir yanlýþ varsa o da Baþhekimin sorgulayan
gözlerle bana bakmasýydý. Kadýným, kesin ben bir þey
yapmýþýmdýr! Çok özür dileyerek, “Kuyruk sallamýþýmdýr!”
Evet evet, öyle düþündü ya da bana öyle hissettirdi.
Arkasýný dönüp gitti. O tavrýyla bana mobbing uyguladý.
Duygularýmý yazmaya kalkarsam aðlayabilirim. Tacize
uðruyorsunuz, direnç gösterince de amiriniz tarafýndan
mobbinge maruz kalýyorsunuz. Ne yaman çeliþki! 

Laboratuvar hekimlerini çaðýrtan Baþhekim, benim
yaptýðým davranýþý “densizlik” diye aktarmýþ hekimlere.
Laboratuar sorumlu hekimi bu ve benzeri olaylardan
sadece benim deðil tüm kadýn çalýþanlarýn rahatsýz ve
maðdur olduklarýný, olay bildirimi yaptýðýmýzý, Saðlýk
Bakanlýðýna telefonla þikayet ettiðimizi söyleyince,
Baþhekim de bunun çok ciddi bir suçlama olduðunu, bu
yüzden herhangi birinin hapse girebileceðini söylemiþ.
Olayýn nasýl gerçekleþtiðiyle ilgilenemez oluyorsunuz bu
noktada; “Bu amirle nasýl baþa çýkarým” diye düþünmeye
baþlýyorsunuz. Ben kadýným, anneyim, eþim, arkadaþým,
dostum ve ben güçlüyüm, savaþmalýyým! 

Öyle de yaptým. Ýdareye, tek baþýma kalsam da asla
mücadelemden vazgeçmeyeceðimi söyledim. Tabiî ki bu
süreçte yanýmda olan sendikama minnettarým. Bir kez
daha anladým sendikalý olmanýn önemini. Senin gibi
düþünen ve senin gibi hisseden insanlarýn varlýðýný bilmek,
daha doðrusu onlara dokunabilmek, yaþadýðýnýz o
aþaðýlanma duygusunu hafifleten tek olgu olarak kalýyor
hatýrýnýzda... Ýyi ki varsýn Saðlýk ve Sosyal Hizmet
Emekçileri Sendikasý SES!

Veee mücadelem sonuç verdi. Laboratuarýn yerini
deðiþtirdiler. Daha insani þartlarda çalýþýyorum. Hiç
mütevazý olamayacaðým, kendimle gurur duyuyorum.
Çünkü tacize uðrayýp mobbinge maruz kalmýþ, tek
mücadele eden kadýndým laboratuvarda. Bu benim azmim
ve sendikamýn kararlýlýðýydý. Bu benim onurum, gururum
ve de kadýnlýðýmdý. Hiç kimsenin benim bedenim ve
kadýnlýðým üzerinde söz söyleme hakký olamaz. 

Trajikomik olansa kadýn olarak bu yaþadýðým ilk olay
deðil. Yer ve figüranlar farklý olsa da tüm kadýn
çalýþanlarýn tacize ve mobbinge uðradýðýný bilmek
onurumu kýrýyor. Ama mücadeleye devam!

Ýclaal YYEÐEN 
ÝZMÝR

ÝÞYERÝNDE TACÝZE, MOBBÝNGE
UÐRAYAN BÝR KADININ MÜCADELESÝ:

politikasýný reddeden, ýrkçýlýða, emperyalizme, heterosek-
sizme ve neoliberalizme karþý çýkan söylem güç kazanýyor. 

Kadýnlarýn hak ve talepleri için sürdürdükleri mücade-
le ile örgütlenme çabalarý tüm dünyada büyürken, bu
mücadelenin içerisinde iþçi-emekçi kadýnlarýn katýlýmý ve
etki gücü de artýyor. Bu durum, cinsler arasýnda hak eþit-
liði baþta olmak üzere, kadýnlarýn demokratik hak ve ta-
lepleri için yürüttüðü mücadelenin genel iþçi-emekçi
mücadelesiyle birleþme, ondan güç alma ve ona güç kat-
ma zeminini de geniþletiyor.  
KADINLARA REVA GÖRÜLEN 
‘VASATLIK’

Biliyoruz ki sermaye, iþçi sýnýfýnýn 200 yýl boyunca mü-
cadeleyle önünde yükselttiði bentleri yýkmak için emeðin
kazandýðý haklarý, savaþlar ve krizler yoluyla gasp etmeye
dönük neoliberal programýný devreye soktuðunda, en
güçlü ittifaký muhafazakarlýktý. Muhafazakarlýk; kadýnla-
rýn çalýþma hakký, eþit iþe eþit ücret, kadýn emeðinin va-
sýflý bir emek haline gelmesi, çalýþma yaþamýnda kadýnlarý
gözeten uygulamalar, anneliðe iliþkin sorumluluklarýn
devlet tarafýndan üstlenilmesi (doðum izinleri, çocuk ba-
kým kurumlarýnýn yaygýnlaþmasý ve ücretsiz olmasý), pa-
rasýz kürtaj, nitelikli doðum kontrol yöntemleri gibi sade-
ce kadýnlar için deðil iþçi sýnýfý için de vazgeçilmez olan
en temel haklarýn týrpanlanmasý için baþat bir rol oynadý.
Bütün bu haklarýn gaspý, “eþitlik” gibi daha 19. yüzyýlda
bir “ideal” olarak görülen en temel haklarýn altýnýn oyul-
masý ile mümkündü. 

Muhafazakarlýk, iþte bu “ideali” vasatlaþtýrmak için her
alanda devreye sokuldu. Bu vasatlýk, bugün dünyanýn ge-
liþmiþ kapitalist ülkelerinde bile kadýnlarýn “insan olup
olmadýðý” tartýþmasýný yeniden tedavüle sokan bir gerici-
leþme süreci olarak karþýmýzda, insanlýðýn biriktirdiði
tüm deðerlerin altýný oyuyor. 
KARANLIK DÝSTOPYA, 
AYDINLATAN ÇELÝÞKÝ

Türkiye’de olup biten de bu dünya halinden ayrý deðil.
Bugün kadýnlarýn taa 19. yüzyýlda kazandýðý medeni hak-
larýn tartýþmaya açýldýðý, her türden dini telkinin kadýnla-
rýn özel ve kamusal yaþamlarýnda devlet eliyle kurumsal-
laþtýrýldýðý, kadýnlarýn bedenlerinin iktidarýn ucuz emek
rezervi için bir “tarlaya dönüþtürüldüðü”, kadýnlarýn þid-
det dolu yaþamlara mahkum kalmasý için her türden yasal
düzenlemenin devreye sokulduðu, yine de baþka bir ya-
þam kurma gayreti gösteren kadýn olursa diye evlilik, bo-
þanma, saðlýk, eðitim alanlarýnda “ikna odalarýnýn” kurul-
duðu bu düzen, dünyadaki halin vasat serencamlarý... Bu
hal, kadýnlara elbette her taþýn altýndan çýkan istismar,
her mutlu aile güzellemesinin ardýnda vuku bulan þiddet,
her lokmanýn giderek acýlaþan tadý, her sokaðýn giderek
korkutucu bir karanlýk haline geliþi, giderek artan güven-
sizlik, giderek yükselen endiþe olarak dönüyor. 

Kadýnlarýn yaþamýný karanlýk bir distopyaya dönüþtü-
ren bu saldýrý dalgasý, bir yandan da bölme politikalarýyla
birbirinden ayrý düþürülen kadýn kesimleri için büyük bir
ortaklaþma zemini yaratýyor. En temel haklardan bile yok-
sunlaþma hali, iktidarýn kendine yedeklemeye çalýþtýðý ka-
dýn kesimlerinin içine “Yeter” öfkesinin tohumlarýný ser-
piyor. Emekçi kadýn kitleleri arasýnda yaratýlan suni bö-
lünmelerin buharlaþmasýyla, geniþ kadýn kesimlerinin or-
tak bir mücadele platformunda bir araya gelmesinin ola-
naklarý artýyor. Bu çeliþki, onu yaratan iktidarýn giderek
daha güçsüz hale gelmesine de neden oluyor. Bugün kar-
þýmýza “tek adam, tek parti yönetimi” ile çýkan sertleþme,
esasen bu güçsüzleþme karþýsýnda iktidarýn “son çýkar
yol” olarak kullandýðý beyhude bir çaba.
MAHDUMLAR GEMÝYÝ RAHAT 
YÜZDÜRSÜN DÝYE DEÐÝL

Görüyoruz ki AKP iktidarý “sertleþtikçe”, kýrýlganlýðý
da artýyor. Boþluklarý dolduracak akýþkanlýðý kayboluyor.
Geniþ kesimleri ikna etmeye olanak saðlayan her türden
araç elinde olmasýna raðmen, attýðý her adýmda kimi za-
man örtük kimi zaman açýk tepkilerle karþýlaþýyor. Henüz
ete kemiðe bürünememiþ bu öfke birikiminin gündelik
hayattaki karþýlýðýný ise kadýnlar biliyor, yaþýyor, görüyor.
Örneðin 25 Kasým’da “kadýna yönelik þiddet” denilince
“Biz her an, her yerde þiddet görüyoruz” cümlesini kuru-
yor depo iþçisi kadýn. Müftülere nikah yetkisinin anlamý
yeterince açýk olmadýðý için çok açýk bir karþý çýkýþ ile
karþýlaþmasa da, boþanmalarda aile arabuluculuðu gibi
korkunç bir uygulama her kesimden kadýnýn huzursuz-
lukla karþýladýðý bir adým oluyor. Eðitim, yoksulun çocu-
ðunun yoksulluða ve cahilliðe mahkum edildiði yap-boz
oyunlarýyla öfkenin dozunun en çok arttýðý alan olarak yi-
ne gündemde. Her gün kadýnlarýn canýný alan, vahþileþen,
yaygýnlaþan þiddet Cumhurbaþkaný Baþdanýþmanýnýn di-
linde “kalitesi artan þiddet” olarak ifadesini bulabiliyor.
“Yerli ve milli” söylemle yoksulun elindeki bir lokma ek-
meðe, iþçilerin ücretlerindeki iki kuruþluk artýþa göz di-
ken iktidarýn oðullar, eniþteler, dünürler, kardeþler, siyasi
yandaþlar kaptanlýðýnda yürüttüðü yolsuzluk gemileri yü-
rüyor. 2019 seçimlerini iþaret eden Cumhurbaþkaný ise
bu sorunlar yumaðý içinde çile çözme görevini yine ka-
dýnlara veriyor; “2019’u kadýnlar sýrtlayacak” diyor. 

Sýrtlayacaðýmýz, kurmak için omuz vereceðimiz bir
dünya var elbette. Ama “mahdumlar” gemileri daha rahat
yüzdürsün diye deðil, kadýnlar ve çocuklar o gemilerde ilk
gözden çýkarýlanlar olsun diye deðil, o gemilerin kürek
mahkumlarý olmak için deðil... 

Dört bir yanda eþitlik, özgürlük, kardeþlik, insanca bir
yaþam için kazan kaldýran kýz kardeþlerimizin özlemini
duyduðu, sokaða çýktýðý, mücadele ettiði dünya... 

Yükünü sýrtlanmak için omuz vereceðimiz dünya,
budur.

SINIRLARIN ÖTESÝNDE
Hazýrlayan: Lili CAN / Berivan BALKAY

P
ek çok ünlü kadýnýn Hollywood’da maruz
býrakýldýðý cinsel taciz ve istismarý “Ben
De” diyerek ortaya sermesi, tacizci ve is-
tismarcýlarý teþhir etmesinin ardýndan pek
çok kesimden kadýn yaþadýðý cinsel tacizi

anlatmaya baþladý. Yaþadýklarýný anlatanlar arasýnda
öyle bir kesim vardý ki, yüzbinlerce kadýnýn maruz
býrakýldýðý þiddeti çok çarpýcý bir biçimde ortaya
serdiler; onlar tarým iþçisi kadýnlardý. 

12 Kasým günü Los Angeles’da binlerce katýlýmcý-
nýn olduðu bir kalabalýðýn önünde 700 bin çiftlik iþçi-
sinin dayanýþma mektubu okundu. Büyük çiftliklerde
korkunç koþullarda çalýþmak ve yaþamak zorunda býra-
kýlan kadýnlar þunlarý anlatýyordu: “Bizler, paketleme
ve tarým alanýnda çalýþan 700 bin kadýnýn adýna yazýyo-
ruz. Patronlarýn, onlarýn iþ arkadaþlarýnýn ve diðer en-
sesi kalýnlarýn kontrolünde olan eðlence sektöründeki
cinsiyete dayalý þiddete iliþkin konuþmaya baþlayan
oyuncularý, modelleri ve bireyleri üzüntüyle dinliyor ve
izliyoruz. Ne yazýk ki þaþýrmýyoruz, çünkü gerçeði çok
iyi biliyoruz. Ülkemizin bir yanýndan diðer yanýna
uzanan sayýsýz çiftliklerde çalýþan kadýnlar, iþ yerinde
karþý karþýya býrakýldýklarý cinsel taciz ve saldýrý nede-
niyle sessizce acý çekiyor. Muhteþem sahnelerde ya da
spot ýþýklar altýnda çalýþmýyoruz. Ýzole edilmiþ tarlalar-

da ve paketleme firmalarýnda gözden uzak, adeta bir
gölge gibi çalýþýyoruz. Emeðimiz ektiðimiz, topladýðý-
mýz ve paketlediðimiz mahsüllerle ülkeyi büyütüyor.
Farklý çevrelerde çalýþmamýza raðmen, fiziksel ve duy-
gusal güvenliðimizi tehdit eden, fiþleyen, iþe alan, iþ-
ten atan kiþiler tarafýndan sömürülme konusunda or-
tak deneyimleri paylaþýyoruz. Bir çiftlik iþçisinin teþhir
ettiði gibi, tarým alanýndaki cinsel saldýrýyý açýkça ifþa
etmeye göðüs germek büyük bir cesaret ister: ‘her-

hangi bir þeyden,  hele hele cinsel saldýrýdan þikayet
etmek akla hayale sýðmayacak bir þey, çünkü bu ifþa
ailelerimizin geçimi için çok büyük bir risk.’ Hissetti-
ðiniz acýyý, utanmayý, yalnýzlýðý, korkuyu ve ihaneti an-
lýyoruz. Biliyoruz ki bu bizim hatamýz deðil. Hatalý
olanlar, taciz etmek için gücünü kötüye kullanan, za-
rar verip bizi korkutanlardýr, týpký size zarar verenler
gibi...  Bütün suçlamalara ve eleþtirilere raðmen size
karþý iþlenen bu üzücü davranýþlara karþý konuþmayý
seçtiniz. Yalnýz olmadýðýnýzý bilin. Biz size inanýyoruz
ve arkanýzdayýz!” 

Çoðu kaðýtsýz Latin göçmeni olan yüz binlerce ka-
dýn Birleþmiþ Devletler’in tarlalarýnda çalýþýyor. Cinsel
tacizin ne kadar yaygýn olduðunu Iowa’da bir iþçi ka-
dýn þöyle anlatýyor; “Amerika’da iþinizi korumak için
seks yapmanýn normal olduðunu zannediyorduk.”

Trump yönetimi kayýtsýz göçmenlerin onlara destek
veren örgütler tarafýndan desteklenmesini engelliyor.
Dahasý, Washington’un kayýtsýz göçmenlere karþý ver-
diði savaþ, istismar olaylarýný bildiren kadýn göçmenler
için gözaltý ya da sýnýr dýþý etme korkusu yaratýyor.
Tam da bu nedenle kadýn iþçilerin yaþadýklarýný açýk
seçik ortaya seren bu mektuplarý “Ben de” deme ce-
sareti gösteren kadýnlarý neyin güçlendireceðini de as-
lýnda açýk ediyor. 

700 bin tarým iþçisi kadýn ‘Biz de!’ diyor

Koskoca Ýsviçre de
böyle yaparsa...

ÝÝSSVVÝÝÇÇRREE’deki iþ yasasýna göre çalýþan ya da iþsizlik kuru-
muna kayýtlý hamile kadýnlar 14 hafta izin ve ücretlerinin yüz-
de 80’i veriliyor. Babalara ise henüz babalýk izni saðlanmýyor.
Yeni doðan bebeklerinin yanýnda olabilmeleri için özel sektör
çalýþaný babalara sadece bir iki gün izin veriliyor, o da patro-
nun inisiyatifine kalmýþ. Bu durum Ýsviçre’de halk tarafýndan
tartýþýlmaya baþlamýþ durumda. 2015’te Travail.Suisse’in yap-
týðý bir anketin sonucuna göre halkýn yüzde 80’i ücretli baba-
lýk izni istiyor. 2016’nýn ortalarýnda ‘bütün ailenin yararýna
makul bir babalýk izni’ kampanyasý baþlatýldý. Konu hakkýnda
bir referandum yapýlmasý için 107.000 imza toplandý ve imza-
lar federal yetkililere iletildi. Ancak, Federal Konsey de halký
caydýrmak için karþý kampanya baþlatmýþ durumda. Uygula-
manýn yýlda 420 milyon franka mal olacaðýný ve Ýsviçre eko-
nomisinin omzuna çok büyük bir yük bineceðini söylüyorlar.
Dünyanýn en zengin ülkeleri arasýndaki Ýsviçre, devletin üc-
retli babalýk izni saðlamasýndansa, konuya aileler ve iþ yerle-
ri tarafýndan bir çözüm bulunmasý isteniyor.ÝÝNNSSAANN Haklarý Örgütü tarafýndan Hindistan’da yapýlan bir araþ-

týrma tecavüze maruz kalan kadýnlarýn polise ve saðlýk görevlile-
rine baþvurduklarýnda korkunç bir uygulamaya maruz býrakýldýkla-
rýný ortaya çýkardý. “Ýki parmak testi” olarak adlandýrýlan uygula-
maya göre; tecavüz maðduru kadýnýn cinsel olarak aktif olup ol-
madýðýný belirlemek (yani bakire olup olmadýðýný anlamak) üzere
doktorlar tarafýndan vajinalarýnýn iki parmakla kontrol ediliyor.
Hindistan, dünyada tecavüz suçunun en çok iþlendiði ülkelerden
biri ancak çoðu suç bildirilmediði için suçlular cezasýz kalýyor ve
adalet yerini bulmuyor.  

2012 yýlýnda Yeni Delhi’de bir otobüste toplu tecavüze uðradýktan
sonra öldürülen genç bir kadýnýn yaþadýklarýndan sonra tecavüz suçla-

rýnda ulusal bir öfke seli yaþanmýþ ve suçun engellenmesi için çeþitli
yasal düzenlemeler yapýlmasý talep edilmiþti. Ýnsan Haklarý Ýzleme Ör-
gütü, 2012’den beri ne deðiþtiðini araþtýrdýðý raporunda bildirimde bu-
lunan kadýnlarýn “iki parmak testi” gibi bir uygulamayla karþý karþýya
kalmasýnýn suçun bildiriminin önünde ciddi engeller oluþturduðunu or-
taya koydu. 

“Ýki parmak testi” 2013 yýlýnda yasaklanmýþtý. 2014 yýlýnda Hindistan
Týbbi Araþtýrmalar Konseyi tecavüz suçunun bulgularýnýn ortaya çýka-
rýlmasý için yeni yönergeler yayýnlamýþtý. Örgütün bir yetkilisinin verdi-
ði demece göre bazý eyaletlerde polisler ve saðlýk görevlileri hüküme-
tin tecavüz suçunun kovuþturulmasýna iliþkin öngördüðü tedbirleri bir
kenara koyarak kendi bildikleri gibi hareket ediyorlar.

SENE 2017, ÞU YAPILANA BAK!

Hindistan’da tecavüze uðrayan kadýnlara bekaret testi! 
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Sevda KARACA

D
ünya kay-
nýyor. Bu
koca kaza-
nýn ateþini
harlayansa

gündelikleþen, vahþile-
þen, meþrulaþtýrýlan,
devlet desteði kazana-
rak olaðanlaþtýrýlan
þiddete “Yeter” diyen
kadýnlar... Sözünü bir-
leþtiren, güç kazanmak

için olaðanüstü bir gay-
retle örgütlenmeler ku-

ran kadýnlar... Dünyanýn
dört bir yanýndan, dilleri

farklý, inançlarý, kimlikleri,
renkleri farklý kadýnlar... 

Yakýcý sorunlar o kadar ortak
ki; ortak bir ateþi harlamak
için ortak sözler kurmak, bu
ortak sözün peþine düþmek
artýk ayakta kalabilmek için
ekmek kadar, su kadar haya-
ti... 

Hatýrlatalým, bu kaynayan
kazanda neler oldu son iki yýl-

da:
 2016 yýlýnda Polonya’da

kadýnlar, ülkede kürtajýn ta-
mamen yasaklanmasýný ön-
gören yasa tasarýsýný iþe ve
okula gitmeyi, ev iþleriyle il-
gilenmeyi reddederek, 60
kentte 6 milyon kiþinin ka-
týldýðý büyük grevlerle pro-
testo etti. 

 Yine Ýzlanda’da erkek
iþçilere göre yüzde 14 ila 18
daha düþük ücret alan kadýn
iþçiler “eþit ücret” talebiyle
greve çýktý. 

 Arjantin’de kadýnlarýn
“NiUnaMenos” (Bir Kiþi Bile

Eksilmeyeceðiz) mü-
cadelesi Gü-
ney Amerika
kýtasýndaki
birçok ülke-

de kadýnlarýn

þiddete karþý kitlesel olarak sokaða çýkýþý-
nýn niþaný oldu. 

 Fransa’da kadýnlar “eþit iþe eþit üc-
ret” talebiyle büyük bir miting gerçekleþ-
tirdi. 

 Ýtalya’da kadýnlar son üç yýldýr, has-
tane ve saðlýk hizmetlerinin bütçesini kýr-
pan, kürtaj ve doðum kontrol yöntemleri-
ne eriþimi kýsýtlayan kemer sýkma politi-
kalarýna karþý, tüm kadýnlarýn cinsel ve
üreme haklarýný savunan kadýn örgütleri-
nin öncülüðünde yükselen halk protesto-
larýnýn en önündeki kesim oldu. 

 Ýrlanda ve Güney Kore’de de kadýn-
lar üreme haklarýnýn savunulmasý için
grev ve eylemlerle ses getirdi. 

 Hindistan’da kýsýlan saðlýk harca-
malarý yerellerde kadýnlara hizmet götü-
ren ebe ve hemþireleri çalýþamaz hale ge-
tirince, yalnýzca ebe ve hemþireler deðil,
kýrsal kesimlerden yoksul kadýnlar ve köy-
lüler aylar süren grevlere imza attý.  
YÜKSELEN KADIN 
HAREKETÝNÝN KARAKTERÝ

Dünyanýn bu kaynayan halini görme-
mize izin vermeyen bir toz duman yük-
selse de, her gün siyasi krizler, iktidar-
lar arasý kýlýç kalkan oyunlarý, dört bir
yanda kýyýmlar yaþatan savaþ koþullarý
bu hareketliliðin üstünü örtse de görü-
nenin ardýndaki gerçek þu: Kadýnlar, ya-
þadýklarý þiddetin, onlarý cendereye alan
yoksullukla, hükümetlerin özellikle sað-
lýk ve eðitim haklarýný týrpanlayan politi-
kalarýyla, kadýnlarý ucuzun ucuzu emek
haline getiren istihdam politikalarýyla,
bedenleri üzerinde devlet denetimi ge-
tiren üreme ve nüfus politikalarýyla,
dünyanýn dört bir yanýnda halklarý kana
bulayan savaþ ve ýrkçý göç politikalarýyla
baðlarýný kuruyor. Bu baðlarýn kadýnla-
rýn boynuna geçirilen idam ipleri oldu-
ðunu görüyor. Bu baðý koparmak için
direniyor... 

Görünen o ki yükselen kadýn hareke-
tinin karakteri de, sözü de, eylem reper-
tuarý da deðiþiyor. Þiddete karþý müca-
dele, çalýþma yaþamýnýn güvencesizleþ-
tirilmesi, aðýrlaþan yaþam koþullarý ve
ücret eþitsizliðine karþý mücadeleyle
birleþiyor.  Ayný zamanda homofobi,
transfobi ve ýrkçý göç  

Gül DEMÝRCÝ 
Ýstanbul

H
atice Aksoy 55 yaþýnda iki çocuk
annesi bir kadýn. Avcýlar Belediye
Konservatuvarýnýn dört senedir
çalýþmalarýný yürüten Binbir Çi-
çek Kadýn Korosu’na katýlýyor. 10

mahalleden 100’er kadýnýn katýlýmýyla oluþtu-
rulan bu koro, ‘Kadýna yönelik þiddet son bul-
sun’ diyerek sahneye çýkýyor. 

Hatice Aksoy ile koroya ve korodaki kadýnlara
dair sohbet ettik. Binbir Çiçek Kadýn Korosu’nu
kendisi gibi eve kapanmýþ kadýnlarýn sokaða
adým atmasý için bir fýrsat olarak tanýmlayarak
baþlýyor söze. “Dýþarý açýlan bir pencere oldu ko-
ro. Sürekli çamaþýr bulaþýk yýkamaktan yorulan,
usanan kadýnlarýn soluk alýp verdiði bir yer yani.
Aramýzda 70 yaþýnda yaþlý kadýnlar da var 18 ya-
þýnda genç kadýnlar da. Gelen kadýnlarda hiçbir
özellik aranmýyor. Koronun amacý kadýnlarý dýþa-
rýya çýkarmak. ‘Kadýnlarýmýz sosyalleþsin’
diyen güzel bir proje. Ben de bu projenin
bir parçasý olduðum için mutluyum.”
BÝR SES BÝN OLUNCA

Aile yaþamýnda da kendi yaþamýnda
da müziðin köklü bir yeri olduðunu
belirten Hatice Aksoy, “Kiþisel olarak
koro bana çok þey katýyor ama onun ya-
nýnda bin kadýnla birlikte ayný sahnede
ayný duygularý paylaþarak türkü seslendi-
riyor olmak da çok ayrý bir yerde duru-
yor. Koroya katýlan kadýnlar sahnede
kendilerini özgür hissediyor. Bu
gündelik yaþamlarýmýza da yansý-
yor elbette. Sadece türkü söyle-
mek deðil bu, bir ses çýkarma,
evden çýkmaya bahane yaratma,
haftanýn bir gününü kendine
ayýrma... Þöyle hissediyor ka-
dýnlar, ‘Bakýn ben bulaþýk yýka-
mak dýþýnda bir þeyler yapabi-
liyorum.’ Bir de kadýn sesleri-
nin hep bir aðýzdan çýkmasý
kulaklarýmýzýn pasýný siliyor.

Çok seviyorum o seslerin birleþmesini. Güzel
hissettiriyor bu bize.”
BÝN KADIN AYAÐIMIZI
AYNI ANDA VURSAK...

Dört senede iki büyük konsere imza atan koro-
nun bir gösterisinden önce Belediye Baþkaný Do-
ktor Handan Toprak Benli, “Bu koro, kadýna yö-
nelik þiddete dur demek için sahneye çýkýyor” de-
miþti. Hatice Aksoya’a bu konuda ne düþündüðü-
nü soruyoruz. Sadece türkü söyleyerek, koro ya-
parak kadýna yönelik þiddetin engellenemeyeceði-
ni belirterek, þunlarý söylüyor: “Gözü mor gelen
kadýnlar var. Bu, bunun þiddete dur demek için
yeterli olmadýðýnýn en büyük göstergesi. Biz ora-
da bin kadýnýz. Ayaðýmýzý sahneye ayný anda vur-
sak sahneyi sallarýz. Birlikte þiddete karþý etten
duvar örmek þiddetin önüne geçer ancak. Bunun
gibi projeler çok güzel, faydalý, ama yeterli deðil
elbette. Belediyeler için çok basit böyle projeler
yapmak, onlarýn böyle þeyler yapmasý için çok im-
kâný var. Onlar için ufak tefek bir proje, bin kadý-

nýn bir araya gelmesini saðlayacak kadar
da büyük bir proje esasýnda. 

Binbir Çiçek Kadýn Korosu, adý-
ný umuttan almýþ aslýnda. Açan

her çiçek, umut anlamý içerir-
miþ. Bizler de umutluyuz. Ama
hepimizin içinde minik umut-
lar var. Birleþince büyüyor
umutlar, yan yana geldikçe bi-

rikiyor, çoðalýyor.
Þimdilik bu ka-

dar söyleye-
ceklerim.

Konser ol-
duðunda
imkâný
olan
herkesi,
bütün
kýz
kar-
deþle-
rimi
bekle-
rim.”

Ü
lkemizde kadýnlarýn ezici çoðunluðu toplumsal hayattan adeta tecrit halde yaþamak
zorunda kalýyor. Gelenekler, muhafazakâr anlayýþ ve baskýlar, yoksulluk ve imkânsý-
zlýklar, mahrumiyetin kanýksanmasý… Ne dersek diyelim… Toplumsal hayata ufacýk
bir ucundan katýlmak bile, býrakýn herkese saðlanan bir hak olmayý, bir lütuf deðilse,
ancak kadýnlarýn kendi olaðanüstü çabasýyla gerçekleþebiliyor.

Oysa toplumsal hayata küçücük bir dokunuþ bile hayatlarýný nasýl da deðiþtiriyor; güç, enerji, umut,
nefes oluyor. Ýstanbul’dan ve Ankara’dan kadýnlar aldýklarý o soluðu anlatýyor. 

Birleþince büyüyor umutlar, birikiyor, çoðalýyor

Sadece türkü
söylemek deðil bu

Hastalýðýmý unuttum,
kendime güvenim geldi 
Merhabalar, önce size kendimi tanýtmak istiyorum. Ama iki yýl öncesini

anlatmak istesem roman olur. O yüzden sadece son iki yýlda hayatýmdaki
deðiþikliði anlatacaðým. Ben evde iþ yapan, yaþlýlarýmýza bakan,

Parkinson hastasýydým. Hastalýðýný kafaya takan biriydim kýsacasý. 
Bir arkadaþým o dönem bana Kýz Kardeþim Dayanýþma Derneðinde koro

çalýþmalarýna katýldýðýný söylemiþti. Ben de katýlmak istedim. Orada koro
hocamýz Malik Ýnci ile tanýþtým.
Çok neþeli, güler yüzlü, iþini çok
iyi yapan birisiyle tanýþmaktan
çok mutlu oldum. Kendisine çok
teþekkür ederim. Bu arada
dernekte tanýþmýþ olduðum
kadýn arkadaþlarým da çok
iyiler, onlarla olmaktan
mutluluk duyuyorum. Orasý
sanki bir ev ortamý, sýcacýk bir
havasý var. 

Derneðe gitmeye baþladýðýmdan beri hayatýmda çok þey deðiþti. Hastalýðýný
unutan, kendine güveni gelen, üretken bir kadýn oldum. Bir þeyler yapmayý,
üretmeyi, bir þeylere katkýda bulunmayý kendime hedef haline getirdim.
Kadýnlar, ne kadar faydalý olursa kendini o kadar mutlu hissediyor. Onun için
ben ve arkadaþlarým ürettikçe çok mutlu oluyoruz. Herkese teþekkür ederim.

Tevriz ÇÇiçek SSEEVÝLL 
ANNKKARRA

Birlikten arkadaþlýk,
dayanýþma, paylaþým çýkardýk

Kýz Kardeþim Dayanýþma Derneði’ne ilk kez, mayýs ayýnýn ilk haftasýnda
gelmiþtim. Zaten önünden geçerken hep merak ederdim. Bazen kapalýydý,
bazen fýrsat olmamýþtý. Bir gün evden çýktým, çok sýkýlmýþtým, bir þeyler

yapmak istiyordum. Aslýnda ben çok aktifimdir. Hep bir þeyler bulurum, zamaný
boþ geçirmemeyi, deðerlendirmeyi severim. 

Ýþte bir gün yine yola çýktým ve derneðe geldim. Dernekte o gün koro
çalýþmasý varmýþ. Ben de dernekle ilgili merak ettiklerimi sordum. Bana uygun
olduðunu düþündüðüm için o gün üye oldum hemen ve hatta koro çalýþmasýna
katýldým. Drama çalýþmasýnýn da olduðunu ve gönüllü aradýklarýný söylediler. Ben
de istedim gönüllü olmayý. Böylece yeni bir baþlangýcýn içinde daha buldum
kendimi. 

Haziran ayýnda üç kadýn, Kozalar adlý oyuna çalýþmaya baþladýk. Banu hocam
da bizden hiçbir zaman desteðini, emeðini esirgemedi. Hafta içi kendimiz, hafta
sonu da hocamýzla çalýþtýk; 4-5 ay gibi bir sürede oyunumuzun çalýþmalarýný
ancak tamamladýk. Çünkü bizler ev hanýmýyýz; sorumluluklarýmýz, çocuklarýmýz,
iþimiz, gücümüz de vardý. Banu Hocamýz bize hocalýðýndan çok, arkadaþlýðý,
dostluðu, yaklaþýmý sayesinde içimizdeki ukdelerin çýkmasýna vesile oldu. Ona
çok ama çok teþekkürlerimizi sunuyoruz: Emeðine ve yüreðine saðlýk. 

Hazýrladýðýmýz oyunun yazarý Adalet Aðaoðlu. Kozalar adlý oyunumuzda üç
kadýn kendi kabuklarýndan çýkmayan, bencil, iyi bir hayata sahip, dýþ dünyayla
hiçbir þekilde ilgilenmeyen kadýnlar ve yaþadýklarý sorunlar karþýsýnda
tepkilerini, yaþadýklarýný anlatýyorlar. Ýnþallah, çalýþmalarýmýzýn, emeðimizin ve
bize destek verenlerin karþýsýna baþarýyla çýkarýz. “Birlikten kuvvet çýkar”
derler; biz de birlikten arkadaþlýk, dayanýþma, paylaþma ve anlayýþ çýkardýk.
Ýþimiz, yolumuz, önümüz açýk olsun. Sevgilerimle... 

Yasemin TTOKKMAKK 
ANNKKARRA

Cumhurbaþkaný “2019’u kadýnlar sýrtlayacak” diyor.
Sýrtlayacaðýmýz, kurmak için omuz vereceðimiz bir dünya

var elbette. Ama  ‘mahdumlar” gemileri daha rahat
yüzdürsün diye deðil, kadýnlar ve çocuklar o 

gemilerin kürek mahkumu olsun diye deðil... 

Sýrtlanacaðýmýz tek þey özlemini 
duyduðumuz dünya olacak 
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K
aynaðý belirsiz milyonlarca do-
lar, Cumhurbaþkaný ve AKP
Genel Baþkaný Erdoðan’ýn oð-
lu, eniþtesi, dünürü, kardeþi ve
siyasi yandaþlarý eliyle, vergi

vermemek için yurtdýþýna çýkarýlmýþ! Gör-
dük ki kazandýðýmýz üç kuruþ paranýn bü-
yük kýsmýndan vergi kesenler, aldýðýmýz her
hizmete dolaylý ek vergi koyarak belimizi
bükenler kendilerine yakýn olanlarýn, akra-
balarýn, yandaþlarýn gemilerini iþte böyle
yürütüyormuþ... 

17-25 Aralýk 2013’te ayyuka çýkan yolsuz-
luk ve rüþvet operasyonlarýnýn kilit isimle-
rinden Rýza Sarraf ABD’de yargýlanýyor. Dö-
nemin baþbakanýnýn “Ülkeye katkýsý olan,
hayýr iþlerine girmiþ bir zat” diyerek siper
olduðu, sadece hayýrsever deðil, “vatanse-
ver” mertebesine de çýkarýlan, Ýçiþleri Ba-
kaný “önüne yattýðý” için dokunulamayan
Sarraf, bakanlara 45-50 milyon avro, 7 mil-
yon dolar ve 2.5 milyon Türk Lirasý rüþvet
daðýttýðýný itiraf etti! 

Düþünün... 40 milyon avro... 133 bin 992
asgari ücret demek... Bir asgari ücretlinin 11
bin 166 yýl çalýþmasý demek!

17-25 Aralýk 2013’teki yolsuzluk ve rüþvet
operasyonlarýný “FETÖ eliyle kendilerine
kurulmuþ bir kumpas” olarak nitelendiren-
ler çarklarý iþte böyle döndürüyormuþ. 

“Biz iktidara gelirken 3Y’yi ortadan kaldý-
racaðýmýzý söyledik: Yoksulluk, yolsuzluk, ya-
saklar” diyen Erdoðan’ýn Yeni Türkiyesi iþte
böyle böyle yükselmiþ! Onlar oðullar, dünür-
ler, kardeþler eliyle ayný geminin kaptaný
olurlarken, böyle kurulan yoksulluk düzenin-
de nice canlar anca “zayiat” mertebesine
yükselebilmiþ! 

Barýnacak bir yeri olmadýðý için derme
çatma bir naylon barakada soðuktan ölen
Ünzile Türkmen... Göç maðduru Suriyeli
bir ailenin -20 derece soðuða dayanamayan
ve ölen 36 günlük bebekleri Ebru Said...
Beslenemediði için ölen 2,5 aylýk Kübra...
Hastalýðý nedeniyle defalarca yardým isten-
mesine raðmen ne bir ambulans ne de her-
hangi bir aracýn hastaneye ulaþtýrmadýðý ve
en nihayetinde bir çuvala sýðabilen cesedi
babasýnýn sýrtýnda taþýnan 1,5 yaþýndaki
Muharrem Taþ... Kýrýk camlarý naylonla ör-
tülü tek odalý kerpiç bir evde soðuktan ölen
henüz nüfusa bile kaydedilmemiþ 40 gün-
lük Ayaz bebek... Kansere yakalanan ve ilaç-
larýnýn temini için yardým istediðinde, ka-
meralarýn önünde bakanýn eline 200 lira tu-

tuþturup “düþürme” diye tembih ettiði Di-
lek Özçelik... 11 aylýk bebeði aç olduðu için
marketten mama çalan ve bebeðiyle birlikte
tutuklanan S.A... Çocuklarýnýn dershane
masraflarýný ödeyemediði için hapishaneye
giren Emine S. ve bunalýma girip intihar
eden 18 yaþýndaki oðlu Soner Semih S... Ýþ-
ten atýldýktan sonra baþvurduðu hiç bir yar-
dým talebi karþýlanmayýnca belediyenin
önünde kendini yakan Ulaþ Akýn... Ýntihar-
larý ya da intihar giriþimleri yetkili merciler-
ce “ilgi çekme çabasý”na indirgenen atana-
mayan öðretmenler... Oðluna önlük alama-
dýðý için intihar eden Cemal Can... Evleri
olmadýðý için cami bahçesinde sabahlayan
anneannesi Canan A’nýn kucaðýnda donarak
ölen 10 aylýk Aybüke... Cebindeki son 6 lira
ancak ýslak oduna yeten, onlarla soba yan-
madýðý için saç kurutma makinesini çocuk-
larýnýn eline verip intihar eden Emine Ak-
çay... Üçüncü çocuðuna hamileyken eþiyle
birlikte ihraç edilen, lojmandan atýlan, iþ-
sizliðe ve yalnýzlýða terk edilen, biri 7 aylýk
üç çocuðunu geride býrakýp intihar eden
hemþire Sevgi Balcý... Daha niceleri... 

Düþünün...
Yuttuklarý, daðýttýklarý, cebe indirdikleri

her bir kuruþta bu kadýnlarýn, bu gençlerin,
bu bebeklerin, bu babalarýn canýnýn hakký
olduðunu düþünün... 

Bugün biz eve bir kuruþ fazla para girsin,
boðazdan sýcak bir aþ geçsin, çocuklar okul-

dan mahcup dönmesin, bayramda yüzler
gülsün diye canýmýzý diþimize takýp çalýþýr-
ken, nereden ne artýrabileceðimizin, neyi ne-
ye yetirebileceðimizin hesabýný yaparken,
milyon dolarlýk paralarý gemiciklere yükleyip
eþi dostu ihya ettiklerini düþünün... 

Acý duyuyoruz. Ama daha çok da öfke!
Ýþte bu öfke aný, hakikate de en yakýn ol-
duðumuz an... Ama biliyoruz ki hakikat bi-
ze kendisini öyle kolayca sunmaz... Öfke-
nin, hakikati ortaya çýkaracak bir müdaha-
leye ihtiyacý vardýr.

Ýktidar, sýkýþtýðý köþede, üzerinde tepin-
diði halk desteðini kaybetmemek için, var-
lýðýný zorunlu hissettirecek hamlelerde bu-
lunacak, bu kesin. Kurduðu düzen þaþma-
sýn, kaçaklar yaþanmasýn, çatlaklardan
daha da fenasý sýzmasýn diye elinden gele-
ni ardýna koymayacak.

Ne kadar yýldýrýcý, býktýrýcý, korkutucu ol-
sa da, burada mesele; böyle bir düzenin üze-
rine oturanlarýn ne yapacaðý deðil artýk.

Mesele, bizim ne yapacaðýmýz... Mesele,
öfkemizle ne yapacaðýmýz... 

***
Dergimizin bu sayýsý, böylesine “büyük

çalkantýlarýn” içinde görünmezleþen ve
önemsizleþen nice “kadýnca” dertlerin bü-
yük meselelerle aslýnda ne kadar da içsel bir
baðý olduðunu gösteriyor. 

Kadýnlarýn gözü gerçeklere kapalý olsun
diye, öfkesi içinde boðulup kalsýn diye elin-
den geleni ardýna koymayanlara inat hikaye-
leri taþýyor size.

Bir laborant kadýnýn tacize ve mobbinge,
Switlana’nýn küçük bir mahalle okulunda pa-
ralý eðitime nasýl kafa tuttuklarýný, dünyanýn
ve ülkenin dört bir tarafýnda kadýnlarýn þid-
dete, kötü çalýþma ve yaþam koþullarýna karþý
mücadelelerini, Emma F. Langdon’ýn “Kadý-
nýn doðal alaný evi olmalýdýr, toplumsal ya-
þam deðil” diye düþünürken nasýl militan bir
sendikacýya dönüþtüðünü okuyacaksýnýz. 

Ýþte bu gündelik direniþlerde büyük me-
selelerin karmaþýklýðýnýn nasýl açýklýða ka-
vuþturulacaðýnýn formülü var. Biz formülü
biliyoruz. Dergimizin bu sayýsýnda birbirin-
den farklý yerlerde birbirinden farklý konu-
larda ayný cümleyi kuran kadýnlarýn söyledik-
lerinden biliyoruz... Birliðimizden kuvvet do-
ðar... Yoksulluk, yolsuzluk ve yalan düzenin-
de yaþamak zo-
runda kalmayaca-
ðýmýz bir kuvvet. 
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Sincap Özel Eðitim Atölyesi

S
incap, doðadaki en mücadeleci,
en sadýk canlýlardan biri. Hayal,
insan beyninin özgürlüðü. Sa-
nat, var oluþumuzun dýþarý
yansýmasý. Birbiriyle çok ilgisiz

görünse de bu kavramlar, bizim için et
ve týrnak gibi… Hikayemiz bir hayalle
baþladý. 

Gazi Mahallesi bölgesinde özel eðiti-
me gereksinim duyan bireylere öðret-
menlik yapan birkaç öðretmenin hayal
kurmasýyla baþladý. Bir rehabilitasyon
kurumunda tanýþan ve yine ayný kurum-
dan beraber ayrýlan öðretmenler ‘Sin-
cap’ hayal etti. Dediler ki, “Biz birbiri-
mizi seviyoruz, iyi de bir dostluðumuz
var. Bu dostluk bir þey üretmeli!” Üret-
meli ama nasýl? Toplum tarafýndan ye-
tersizliklerinden dolayý ötekileþtirilen
öðrencilerini düþündüler... “Gözle-
rin görmüyor, bir de sana iþ
vermiþiz” diyen bakaný dü-
þündüler. Her gün gazeteleri
süsleyen okullarda ayrým-
cýlýða uðrayan engelli öð-
rencilerin baþlarýna gelen-
leri anlatan haberleri düþün-
düler. Otizmli çocuk ve baba-
sýnýn dolmuþtan kovuluþunu dü-
þündüler. Down sendromlu gençlere ya-
pýlan istismarlarý düþündüler. Zincire
baðlanan zihin yetersizliði bulunan in-
sanlarý düþündüler. Parasý olmadýðý için
ilaç alamayan MPS hastalýðý bulunan
çocuklarý düþündüler. Düþündükçe
‘sevgi ve dayanýþma dolu’ Sincap’ý ortaya
çýkardýlar. 

PEKÝ SÝNCAP 
NASIL BÝR YER?

Sincap Özel Eðitim Atölyesi, özel eði-
time gereksinim duyan bireylere ücret-
siz hizmet veren, gönüllüðün ve kolekti-
vizmin egemen olduðu, üreten ürettikçe

var olan bir giriþim. Kedisinden
öðretmenine, öðretmeninden
öðrencisine herkes eþit ve eþit
sorumluluklara sahiptir. Üret-
mek önemsenir burada. Gö-
nüllü tiyatro öðretmenimiz ti-
yatro sanatýný öðretir. Gönüllü
dans eðitmeni dans öðretir. Gö-
nüllü psikoloðumuz bireysel te-

rapi ve grup terapisi yapar. Özel eðitim
öðretmenleri engel türü ve derecesi ne
olursa olsun öðrencilerinin ihtiyacý olan
eðitimi verir ve ailesine destek olur.

Sincap Özel Eðitim Atölyesindeki
özel öðrenciler, tipik geliþim gösteren
akranlarýyla beraberdir, kaynaþýr, uyum
süreçlerine destek olunur; yemeklerini
temizliðini beraber yapar, bulaþýklarýný

beraber yýkarlar.
Burada para geçmez, dayanýþma ge-

çer. (Ha pardon kaçak çay geçebilir.) Ve-
liler bu sürecin en önemli parçasýdýr ve
veliler de üretmek zorundadýr. Bazen bir
kostüm üretir, bazen yemek olarak bir
yaprak sarmasý…

Yalnýz yanlýþ anlaþýlmasýn Sincap’ýn
felsefesinde “Siz engellisiniz hadi size
yardým edelim” gibi bir yaklaþým söz ko-
nusu deðildir. Sincap’ýn yaratýcýlarý, me-
selenin þartlarý eþitlemek olduðunu sa-
vunur, öðrencilerine sosyal bir yaþam
için fýrsatlar sunmaya odaklanýr. Öðren-
cilerinin üretici ve mutlu bireyler haline
gelmelerini amaçlar. Toplumun engelli
algýsýnýn ve olumsuz tutumlarýnýn iste-
nen yönde deðiþmesi için topyekün bir
seferberliðe ihtiyaç duyulduðunu hayký-
rýr. Ýþte bu ilkelerle baþladýk yolumuza.

BÝZÝMLE BÝR ÇAYA 
NE DERSÝNÝZ?

Baþlarken dediðimiz gibi birkaç öð-
retmenin kendi çabasýydý bu. Adý atöl-

yeydi… Düþünülenin ve hayal edilenin
aksine Sincap gün geçtikçe büyüdü,
dayanýþmanýn en büyük örneði oldu.
Ýþler yolunda giderken niyetlerinin ne
olduðunu anlamadýðýmýz (!) anlamak
da istemediðimiz kiþi ya da kurumlar
tarafýndan ruhsatsýz olmamýz nedeniy-
le üst üste tam 3 kez þikayet edildi. Þi-
kayetler bir noktada bunalttýðýndan ol-
sa gerek, dernek olma kararýmýz oluþ-
tu.

Üyeden bol bir þey yoktu, ama bu-
rasý öðrencilerin kendisini var edebil-
diði, deðiþip geliþtiði, adýmlarýný daha
saðlam attýðý öðrencilerin olmalýydý...
Öyle de oldu. Dernek yöneticilerinin
büyük bir kýsmý öðrencilerimizden
oluþtu. Þu an; hayalin gerçekleþmesin-
de katkýda bulunan öðretmenler, ak-
þam iþ çýkýþlarýnda derneðe geldikle-
rinde kendilerine gerek bile kalmadý-
ðýný görüyor.

Tek baþýna ya da arkadaþlarý ile si-
nemaya gidemeyen, ihtiyaçlarýný karþý-
lamak için alýþveriþe çýkamayan, konfe-
ransa katýlamayan, konser dinleyeme-
yen, faturasýný yatýramayan, çalýþama-
yan öðrencilerimiz þimdi bir dernek
yönetiyor. Postmodern toplumun ‘mü-
kemmel beden’ kavramýna nanik çýka-
rýyor öðrenciler. Toplumsal þuurun ar-
ka planýndaki mükemmellik arzusu,
Sincap’ýn gündeminde bile deðil.

Bu yazýlanlarý okumak baþka, yaþa-
mak bambaþka. Bu deneyimin bir par-
çasý olmaksa hiç zor deðil. Bizimle bir
çay için... Çaylar bizden...

Adresimiz: 75. Yýl Mahallesi Millet
Caddesi No: 7 (Garanti Bankasýnýn
karþý sokaðý) SULTANGAZÝ 
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Günay Karakuþ

Öfkenin, hakikati ortaya çýkaracak
bir müdahaleye ihtiyacý var

Esentepe Mahallesi kadýnlarý kentsel dönüþüme karþý en öndeMerhaba Ekmek ve Gül okurlarý.
1986 yýlýndan beri Sultangazi ilçesi
Esentepe Mahallesi’nde yaþýyorum.
Mahallemiz gecekondulardan oluþan,
taþ ocaðýnýn dibinde bir mahalle. Düz-
gün bir yolu yoktu, Suyu, kanalizasyon
yoktu. Köylerden göç edip buraya yer-
leþen mahalle sakinleri olarak “Baþýmý-
zý sokacak bir evimiz olsun, hisseli ta-
pumuz var, rahat rahat yaþýyoruz” de-
yip kendi çabalarýmýzla yol, su, telefon
getirdik. Kanalizasyon sorununu çöz-
mek için günlerce belediyenin, muh-
tarlýðýn yolunu aþýndýrdýk. 

Taþ ocaklarý da mahalleliler için bü-
yük bir sorun. Yýllardýr dinamitler pat-
lar, evlerimiz çatlar, taþ ocaklarýnýn
saðlýðýmýza ve evlerimize verdiði zarar

anlatýlmaz. Tozdan cam, kapý açamaz,
evimizin önünde oturamaz haldeyiz. 

Kadýn olmak her yerde olduðu gibi
burada da çok zor. Çünkü her iþe ka-
dýnlar koþuyor, her sorunla kadýnlar
boðuþuyor. Bir km ötede insanlarýn ev-
lerinde doðal gaz var biz de yýllardýr
kömür sobalý evlerde yaþýyoruz. Defa-
larca müracaat etmemize raðmen bir
türlü getirtemedik doðal gaz. Kýþ olur
kadýnlar kömür, odun derdi-
ne düþer. Sýrtýnda taþýr.
Hele çalýþan kadýnlar için
kýþ daha zordur. Akþam
eve gelip soba yakmak,
evi ýsýtýp çocuklar ýsýn-
sýn diye çaba harca-
mak... Ne kadar zor olsa

da “Evimiz” dedik, yaþamaya devam
ettik. Her þekilde umudumuz vardý.
Evlerimiz ileride apartman dairesi ola-
cak, apartmanda yaþýyacaðýz diye

umutlarýmýz vardý. Ama ne yazak ki
þimdi kentsel dönüþüm haberi geldi.
Toplantýlar yapmaya baþladýk. Kahvede
ya da caminin çay ocaðýnda toplanýyo-
ruz. Herkese hitap ediyoruz. Kahveye
toplantýya gittiðimde tek kadýn ben-
dim. Erkeklerden daha çok konuþtum.
Þimdi ise daha fazla kadýnýz. Kapý kapý
gezip, gece gündüz çalýþýp insanlara
durumumuzu anlatýyoruz. Daha sonra
birçok kadýnla belediye önünde oturma
eylemi yaptýk, 3 kiþi içeriye alýndý, ama
istediðimiz bir cevap olmadý. Ancak bi-
zim mücadelemiz sonuna kadar süre-
cek. Kentsel dönüþüme karþý þimdi ka-
dýnlar en önde, mahallelerine de evle-
rine de kadýnlar sahip çýkýyor. 

Ayten UNAY/ Sultangazi
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Ýþe Yarar Bir Þey 

Tüm kadýnlara
güvenceli iþ ve
emeklilik hakký

Neydi Emma’yý 
evinden çýkaran?

Sýrtlanacaðýmýz 
tek þey özlemini
duyduðumuz dünya

ekmek ve gül

10

12

11

AYNI GEMÝDE DEÐÝLÝZ!

ROTASI YOLSUZLUK OLANLARLA

2  A r a l ý k  2 0 1 7  C u m a r t e s i S a y ý : 9 3En büyük acýyý yaþadýðým Ankara’da 
en büyük mutluluðu yaþadým

Günay KARAKUÞ

1
5-22 Kasým arasýnda
“Ekinoks” adýný verdiðim 15
yaðlý boya tuvalden oluþan
çalýþmalarýmý Galeri
Çankaya’da sergiledik. Uzun

zamandýr düþlediðim ve Kýz
Kardeþim Dayanýþma Derneðindeki
dostlarýmýn desteðiyle gerçek-
leþtirdiðim bu serginin çok kez koca-
man bir dayanýþma ürünü olduðunu
vurgulasam da bunun daha çok kadýn
dayanýþmasý olduðunun altýný çizmek-
te fayda var.

Sergi, her ne kadar bir katliamýn ve
travmanýn izlerini taþýsa da esasýnda
resimlerimin çoðunluðu kadýn
mücadelesini temsil ediyor ve karan-
lýða karþý direnen kadýnýn savaþçý
yönünü öne çýkarýyor. Sergi öncesinde
bu temayý verebilir miyim, hisset-
tirmek istediklerimi ve meramýmý
anlatabilir miyim kaygýsý yaþamýþtým.
Fakat açýlýþtan sonra dahi devam eden

yoðun ilgi, yorumlar ve olumlu tepkil-
er neticesinde bunu baþarabildiðimi
hissettim. 

Daha önce asla tahmin edemeye-
ceðim kadar çok ilgi gördü, benim-
sendi, sahiplenildi ve kadýnlara ilham
verdi. En büyük acýmý yaþadýðým
Ankara kentinde en büyük mutluluðu-
mu yaþadým diyebilirim. Böylece hiç
hesap etmediðim bir þekilde gerçek
manada bir “Ekinoks” gerçekleþti
yaþamýmda. Karanlýðýn içine inceden
bir ýþýk sýzdý fýrçalardan.

10 Ekim katliamýnda yaný baþýmýz-
da yitirdiðimiz Dilan’ýn, Þebnem’in,
Elif ’in mücadelesinin devamý
niteliðinde olan bu ýþýk, biz ürettikçe
devam edecek. Haykýrarak, yazarak,
çizerek devam edeceðiz. Ancak en
önemlisi; beraberken bunu yapabile-
ceðiz. Hastanenin soðuk çarþaflarýna
gömülmüþken bir düþ kurmuþtum,
görülmemiþ bir çiçek açýyordu kesik
yerimden... Dayanýþmanýn filiz-
leriymiþ onlar, þimdi bildim.

10 Ekim Ankara Katliamýnda bir bacaðýný
kaybeden Günay Karakuþ Ankara’da
açtýðý sergide bu resmini, sergiyi
açmasýnda kendisine umut veren
Kýzkardeþim Kadýn Dayanýþma Derneðine
hediye etti. Günay, “Ayaða Kalkýþ” adlý
tablosunu þu notla verdi kýz kardeþlerine:

“Bana çok þey veren hayata teþekkürler
yýkýntýlardan ayaða kalkýþý ayýrabilmeyi
þarkýmý oluþturan,sizin þarkýnýzla ayný
olan þarkýyý oluþturan,
iki temel maddeyi;gülücüðü ve gözyaþýný
verdiði için teþekkürler
herkesin þarkýsý olan benim kendi
þarkýmý...
bana çok þey veren hayata teþekkürler..”

Mercedes Sosa

Dernekten kadýnlar da þu notu düþtü resmi
derneklerinin duvarýna asarken: “Mor bir
fonun üzerinde kafa kafaya vermiþ iki kadýn.
Kafa kafaya vermiþ dayanýþma mutlu; hem
gelecekten umutlu. Þimdi Mamak Kýz
Kardeþim Kadýn Derneðinin salonunda
gülüyor resim.”
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