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M
ahkeme kürsülerin-
de hâkimlerin gör-
düðü tecavüz dava-
larýnda, cinsel þid-
det suçlarýnda,

çocuk evliliklerinde kadýnlara, kýz
çocuklarýna zorla yapýþtýrýlan, akla,
izana, vicdana sýðmayan sözde ‘rý-
za’ gerekçesinin nasýl büyük bir
fütursuzlukla kullanýldýðýný, kadýn-
larýn iradesinin, haklarýnýn, yaþam-
larýnýn her aþamada nasýl gasp
edildiðini görüyoruz nicedir. 

Hedeflenen tek adam rejiminin
yerleþtirilmesi için ‘yerli ve milli’
bir toplum yaþamýnýn dizaynýnda
da ayný fütursuz tutumun tezahü-
rü var karþýmýzda. Meclis açýlýr
açýlmaz, müftülere nikâh yetkisi
veren Nüfus Hizmetleri Kanun
Tasarýsý alelacele komisyondan ge-
çirildi, iþte o sözde ‘rýza’yý üreten
boþanmalarýn önlenmesi için ku-
rulan komisyonun akýl almaz öne-
rilerle dolu raporu Meclis Genel
Kurulunda oylamaya açýldý.

Kadýnlarýn temel haklarýný
ayaklar altýna alan bu yasalarýn ve
öngörülen uygulamalarýn daha çok
kadýnýn hayatýna mal olacaðýný,
þiddetin, çocuklarýn tecavüzcüle-
riyle evlendirilmelerinin önünü
açacaðýný, kadýný her bakýmdan ko-
rumasýz, güvencesiz býrakacaðýný
býkýp usanmadan dile getirdi ka-
dýnlar. Sokaklarda, Meclis önlerinde hayký-
rarak seslerini duyurmaya çalýþtýlar, bu ya-
salara dur dediler. 

“Hayatýmýzýn karartýlmasýna izin verme-
yeceðiz”, “Eþit ve özgür bir hayat için bu
yasalar böyle geçmez” diye OHAL koþulla-
rýnýn baskýcý koþullarý altýnda iradesini du-
yurmaya çalýþan kadýn kitleleri varken, yön-
tem yine zorla ‘rýza’ üreterek kadýnlarýn
haklarýný, hayatlarýný týrpanlamak. Çünkü
yerleþtirilmeye çalýþýlan tek adam/tek parti
rejiminin saltanatýný güvenceye almasý için,
evlerde de bu zihniyetin daha fazla tezahür
etmesine ihtiyacý var. 

“Rýzamýz yok hayatýmýzýn karartýlmasý-
na” diyor ve demeye devam edecek elbette
kadýnlar. Üzerlerine nasýl bir karanlýkla çul-
lanýlýrsa çullanýlsýn. Çünkü o karanlýklara
ýþýk olan, o karanlýklarý aþacak gücün soluðu
yüz yýldýr sönmedi belleklerde. Hiçbir eko-
nomik, dini, yasal kýsýtlamayla engellenme-
den, kadýnlara özgürleþmeleri için tüm ge-
rekli zemini saðlayan Ekim Devrimi’nin bü-
yük mirasý, dersleri heybemizde. Ekim

Devrimi’nin ilk uygulamalarý da yeni bir
toplumun yeni kadýnýný, erkeðini ve aile-
sini yaratmak çabasýyla kadýna ve aileye
dairdi. Devrimin ilk iþi kadýný evden dý-
þarý çýkarmaya, üretime katmaya, özgür-
leþtirmeye yönelik, eski ailenin cendere-
sinden kurtulmasý için, eksiksiz tanýnan
haklarýndan fiilen yararlanmasý için ka-
dýnlarý güçlendiren adýmlar atmak ol-
muþtu. 

Ekim ayý büyük umutlarýn ayýyken acýla-
rýn da ayý bizim için. 10 Ekim katliamýnda
yitirdiklerimizin anýsý da, iki yýl önce bugün
yitirdiðimiz Sennur ablamýzýn þiirleri de
umut olmaya, ýþýk olmaya, direnç vermeye,
yol göstermeye devam ediyor... Onun ‘Ýn-
sanlar öldürülürken’ þiirinde, 

“Yýldýk mý, yorulduk mu, döndük mü,
önemli bu

Sýðýndýk mý bilinen çaresiz yalanlara
Ölenler, öldürülenler kýrdý mý direnmeyi
Ýþlemedi mi dipte kanayan eski yara?”
dizeleriyle sorduðu soru ile çocuklarýmý-

za vereceðimiz yanýt var aklýmýzda.

Ne yýldýk, ne yorulduk, ne dön-
dük yolumuzdan... 

Ýsteklerimizin, özlemlerimizin
ve hayatýmýzýn sýnýrlarýný bizi din-
lemeyen, irademizi temsil etmeyen
bir Meclis ve onun çýkartacaðý ya-
salar belirleyecek deðil ya... Yýllar-
dýr “Üç çocuk doður, annelik kut-
saldýr” diyenlerin attýklarý her
adýmla çocuklarýmýzý geleceksizliðe
mahkum ettiklerini gördük. “Ka-
dýna þiddeti önleyeceðiz” diyen-
ler her aðzýný açtýðýnda aramýz-
dan birinin eksildiðini gördük.
“Çocuk istismarýna af yok” di-
yenlerin istismar yuvalarýna hibe
ettiði zenginlikleri gördük. “Ka-
dýnlara istihdam yaratýyoruz” di-
ye emeðimizi daha ucuz ve daha
güvencesiz hale getirdiklerini
gördük. “Ýstikrar” diye diye çarþý
pazar fiyatlarýný her geçen gün
nasýl artýrdýklarýný, “silah alaca-
ðýz” gerekçesiyle sýrtýmýzdaki
vergi yükünü daha da katmerleþ-
tirdiklerini gördük. “OHAL’i biz
devlete karþý ilan ettik” diyenle-
rin grevleri yasakladýðýný, üstüne
çýkýp patronlara açýkça “OHAL’i
grevleri yasaklamak için kullaný-
yoruz” dediðini gördük. 

Ne çaresizliðe sýðýnacaðýz, ne
direncimizi kýrmalarýna izin vere-
ceðiz... 

Biz kadýnlar; kaderimizin kim-
senin iki dudaðý arasýnda olmayacaðý, eþitli-
ðin her alanda güvence altýna alýndýðý, ne
giyeceðimize, nasýl davranacaðýmýza kimse-
nin karýþamayacaðý, kadýnlara ve çocuklara
karþý iþlenen suçlarýn cezasýz kalmayacaðý
bir düzen istiyoruz. Ýnsanca çalýþýp insanca
yaþayabileceðimiz, eðitim ve saðlýðýn sorun
deðil hak olduðu, güvenli bir gelecek ve ba-
rýþ içinde bir ülke istiyoruz.

Biliyoruz, vermeyecekler... Ama bilsinler
ki bizim esarete ve karanlýða rýzamýz yok! 

***
Her sayýmýzda “hayatýnýn karartýlmasý-

na” izin vermeyen, vermek istemeyen yeni
kadýnlarla buluþmaya devam ediyoruz. Bu
ay da birçok ilden ve ilçeden kadýnlar, so-
runlarý ve sorularý, sevinç ve kaygýlarý, isyan
ve dirençleriyle yer buluyor sayfalarýmýzda.
Umudumuzu ve direncimizi çoðaltmak
için mektuplarýný-
zý, yazýlarýnýzý
bekliyoruz.
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Rýzamýz yok hayatýmýzýn karartýlmasýna

Bugün bana ‘Hayatýný anlatýr mýsýn?’ deseler, geriye
dönüp baktýðýmda tek gördüðüm bir hiç. Belki dýþarý-
dan çok huzurlu, mutlu, iki çocuk annesi, çalýþkan ve
akýllý biri gibi görünüyorum. Ama öyle deðil... Ben haya-
lini kurduðum hiçbir þeyi yaþamadým. Mesela küçük bir
çocukken hayalim gelinlik tasarýmcýsý olmaktý. Tasarým-
cý olmayý býrak ilkokula bile gidemedim. Okula gitmek
için çok aðladým ama göndermediler. Bugün hayatýmda-
ki en büyük eksikliðim okula bile gidememiþ olmamdýr.
Eþim bu konuda beni çok üzüyor. Sürekli ‘Cahil insan!
Cahilsin sen ne bilirsin ki? Sanki ne anlýyorsun?’ gibi
kýrýcý sözler kullanýyor... 

Ýlk evlendiðimizde kirada oturuyorduk ve
çalýþmýyordum. Kiradan kurtulmak ve çocuk-
larýmýn geleceði için çalýþmaya baþladým. As-
lýnda bir iþe yaramak çok güzel, ama evde
küçük bir çocuk var ise her þeye yetiþemi-
yorsun. Ben çalýþtýðým için çocuðuma baba-
annesi bakýyordu. Ama anladým ki anneden
daha iyi kimse bakamazmýþ. Ýkinci çocuðuma
hamileyken iþten ayrýldým. Böylece ilk çocuðumla
da daha fazla ilgilenebilecektim. 

Bir yandan çocuðumla daha iyi ilgileneceðim ve aile-
ye yeni katýlacak bebeðim için seviniyordum ama ayný
zamanda da kaygýlanýyordum. Birine yetemiyorken ikin-
cisi ne kadar doðru... Halbuki eskiden annelerimiz ne
çok doðururdu. Kimseye bir þey olmazdý, kendi kendi-
mize büyürdük. Zaman çabucak geçti ve ikinci çocuðu-
mu kucaðýma aldým. Okul açýlana kadar  her þey yolun-
da gidiyordu. Ýlk baþlarda oðlumun okullu olduðuna, ye-
ni þeyler öðreneceðine seviniyordum. Ama doðru düz-
gün eðitim verilmeyen devlet okulunda -anasýnýfý dahil-
birinci sýnýfý boþ bir sene oldu. Baþta da dediðim gibi
annelik kendinden baþka her þey demekti. Çocuðumun
eðitimi için öðretmeni bile oldum. Bir çocuk yaramaz

da olsa kendi haline býrakýlmaz. Çocuk hep 7 yaþýnda
kalmýyor. Ona yolu sürekli biz göstereceðiz ki doðruyu
bulsun. Bir öðretmen bunu anlamak istemedi, bir türlü
çocuðumu sevdiremedik. Sýnýfýný deðiþtirmek istedim
onu da çok gördüler. 

Oðlumun eðitim hayatý ya hiç olacaktý ya da bir þe-
kilde o okuldan kurtarmam gerekiyordu. Bir senemizi
heba eden öðretmeni de müdürü de kendi haline bý-
rakýp mecbur özele verdim. Ama þimdi bizi, daha
doðrusu beni zor günler bekliyor. Çünkü özel okul
demek sürekli para demek. Tek kiþinin maaþ aldýðý
bir evde daha da zor. Her þeye sürekli zam geliyor.

Faturalar, masraflar, bir de ufaklýk var... Aslýn-
da çalýþmak istiyorum. Ama çocuðum kü-
çük olduðu için bu sefer de ikilemde kalýyo-
rum. Büyük oðlum ne olacak? Onu da yalnýz
býrakmak istemiyorum. Evin bütün yükü
eþimde. Ben ne kadar çocuklarla uðraþsam
da her ihtiyaçlarýný karþýlasam da babalarýnýn
sürekli mesaide olmasýný engelleyemem.
Çünkü mesaiye kalmasa yetmeyeceðini o da

biliyor. Ýnsan o da, robot deðil ya, yardýmcý olmak isti-
yorum insanýn zoruna gidiyor. Bana çocuðu býrakacak
bir yerin var diyorlar. Bir kere dili yandý mý, sürekli þi-
kayet edildi mi babaanne de olsa insan güvenemiyor.
Ýþte kadýn olmak bu kadar zor. Her þeye koþtuðumu
zannediyorum ama yerimde sayýyorum. ‘Madem ba-
kamayacaktýnýz niye doðurdunuz?’ demesinler diye
evlatlarýmýn gelecekleri için kimseye muhtaç yaþama-
sýnlar diye çalýþmak istiyorum. Tabi ki aklým ufaklý-
ðýmda kalmayacak þekilde çalýþmam gerekiyor. Galiba
çok þey istiyorum. Ama ben anneyim, çocuklarým ra-
hatta olsun ki benim içim de rahat olsun...

TTuuzzllaa // ÝÝSSTTAANNBBUULL

Hakkâri Yüksekova Kamýþlý köyünde yaþadým. Lise
ve dershaneyi Yüksekova merkezde okudum. Þu an
üniversiteyi açýk öðretimde okuyorum. 2013 yýlýnda Ýs-
tanbul’a geldim. Ýþe yaklaþýk üç haftadýr baþladým.
Þu an bir tekstil atölyesinde çalýþmaktayým.

Ýþ koþullarý oldukça zor, ilk Ýstanbul’a
geldiðimde dikkatimi çeken tek þey çok sayý-
da tekstil iþçisinin olduðuydu. Ýþ hayatýný
ve kapitalizmin sömürüsünü az nüfuslu
bir ilçe olan Yüksekova’da açýkçasý pek
bilmiyordum. Oradaki tek amacým oku-
maktý, ama buraya geldikten sonra özellikle
hayat mücadelesi veren 12, 13, 14 yaþlarýndaki
Suriyeli çocuklarýn bana öðrettikleri oldu.

Her gün deðiþen eðitim sistemi, sömürülen kadýnlar

ve çocuklarýn bana hissettirdiði, kendim için de onlar
için de mücadele etme gereðiydi. Beni ayakta tutan tek
þey oldu. Binlerce eve ateþ düþmüþ, binlerce can yakmýþ

bu sisteme karþý mücadele etmem gerektiðini
ancak tekstil atölyesinde çalýþarak anladým.

Ýnsanýn insan tarafýndan sömürülmediði
bir dünyada yaþamak isteðimin gururunu
yaþýyorum.

Henüz 25 yaþýnda genç bir kadýn iþçi
olarak bunlarý yazmak beni çok mutlu edi-
yor.

Sevgi ve saygý ile daha çok görüþeceðiz. 

LLoorriinn TTöörree
KKaaððýýtthhaannee // ÝÝSSTTAANNBBUULL

Ýnsanýn insan tarafýndan sömürülmediði
bir dünyada yaþamak istiyorum
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Her þeye koþtuðumu sanýyorum
ama aslýnda yerimde sayýyorum

i Ç i N D E K i L E R

Duygular ve
feminist
siyaset

DKY’den (Dünya Kadýn Yürüyüþü) ve
Ankara Üniversitesi Kadýn Çalýþmalarýn-
dan kadýnlarýn bir araya gelerek baþlattýðý
feminizm atölyelerinin ilkini geçtiðimiz ay
Ankara’da yaptýk.

Atölyenin ortaya çýkma aþamasýndan
önce DKY’nin içinde yer alan bir grup ka-
dýnýn sorusu þuydu: Var olan kadýn örgüt-
lerinin içinde bulunmadan da feminist
tartýþmalar yürütmek mümkün mü? Peki,
bu tartýþmalarý iktidarýn kadýnlara ve fe-
minist harekete dayattýðý gündemden ko-
puk ama ayný zamanda onu da içeren ve
yalnýzca birbirimizi dinleyip, deneyimleri-
mizi aktarabileceðimiz bir toplanmaya dö-
nüþtürebilir miydik?

Aslýnda sorularýn cevabý tam da yaný
baþýmýzda hatta tabiri caizse köklerimizde
saklýydý. 20’li ve 30’lu yaþlarýnda olan bir-
çoðumuzun ne yazýk ki tanýklýk edemedi-
ði, 90’lar Türkiye kadýn hareketinin tari-
hinden imrenerek okuduðumuz ‘Bilinç
Yükseltme/Deneyim Aktarýmý’ toplantýlarý
‘Ne yapmalý?’ sorusunun cevabý olarak
karþýmýzda duruyordu. 

Dertlerimizin, aktaracaklarýmýzýn ya da
tartýþacaklarýmýzýn bir sýnýrý olmamalýydý.
Yani “Caným gündemde bu varken bu da
konuþulur mu?” demeden, yýllardýr yal-
nýzca ‘Akademik feministin’ meselesiymiþ
gibi ötelediðimiz ama aslýnda her gün bir
þekilde tartýþma ihtiyacýný hissettiðimiz
her bir konu, atölyenin derdi olmalýydý.
Kitaplardan, sloganlardan ve sokaktan öð-
rendiklerimizin yanýna kendi deneyimleri-
mizi ve tartýþmalarýmýzý da ekleyerek de-
vam etmeliydik yola. 

Baskýnýn her türlü arttýðý, üniversitele-
re ve akademik alana direkt müdahalenin
yaþandýðý, kadýn hareketinin kazanýlmýþ
haklarýnýn budanmaya çalýþýldýðý þu dö-
nemde yapmaya çalýþtýðýmýz bu küçük
adýmlarýn bile yararlý olacaðýný düþünüyo-
ruz. 

Kadýnlarýn sözü hayatýn her alanýnda.
Görünür kýlmak, üstüne koymak ve ileriye
taþýmak ise yine biz kadýnlarýn ellerinde.
Ankara’dan kadýnlarla deneyimlerimizi
paylaþmak, bilgiyi üretmek ve kadýn mü-
cadelesine de bulunduðumuz alanlardan
bir taþ koymak için faklý alanlardan kadýn-
lar olarak buluþtuk. 

Birlikte güçlü olacaðýmýzý bilerek sizle-
ri de bekliyoruz.

HHeelliinn DDEEMMÝÝRRKKEENNTT 
AANNKKAARRAA
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Ýnsandan insana kurulan bað
ayakta tutacak kadýnlarý

Banu BÜLBÜL
Psikolog

E
vrensel gazetesinde yayýnlanan “Eð-
reti Yaþamlar” yazý dizisinde anlatýlan
hikayeler yalnýzca Ýstanbul Pendik’te-
ki Esenyalý Mahallesinde yaþayan ka-
dýnlarýn deðil, büyük kentlerin kýyý-

sýnda “eðreti” duran mahallelerde yaþayan yok-
sul kadýnlarýn ve sanki sadece kadýnlarýn
sorumluluðunda gibi görülen çocukla-
rýn ortak öyküsü ne yazýk ki...

Nuran’ýn ve Sinem’in, bir anne-
kýzýn dýþlanma, aþaðýlanma, yok-
sulluk, taciz ve tecavüzlerle geçen
hayat hikayelerini okuduk ilkin.
Sonra mahallenin eczacýsý Ayþe-
gül’e, terzi Hatice’ye kulak ver-
dik. Ardýndan Saðlýk Ocaðýn-
daki doktorun gözlemlerini
ve son olarak Esenyalý Kadýn
Dayanýþma Derneðinden Adile ve
Yasemin’i okuduk.

Peki ne gördük?

1) Devlet yasalarla taahhüt ettiði gö-
revleri yoksul kadýnlar için yerine ge-
tirmiyor!

Kadýnlarýn yaþadýðý zorluklarýn yaþamla-
rý boyu katlanarak devam etmesinin
önemli bir nedeni genel olarak sað-
lýk ve eðitim sisteminin yoksullarýn
ihtiyacýný karþýlamaktan uzak ol-
masý. Kadýnlarýn yoksulla-
rýn da yoksulu oldu-
ðunu biliyoruz. Ese-
nyalý’da yaþayan ka-
dýnlarýn, saðlýk per-
sonelinin, oradaki
emekçi kadýnlarýn an-
latýlarýndan görüyoruz
ki kadýnlarýn ya da
çocuklarýn þiddet gör-
mesi durumunda koru-
yucu mekanizmalar dev-
reye girmiyor. Devletin il-
gili bakanlýklarýnýn yürüt-
tüðü zaten yetersiz olan
þiddet önleyici çalýþmalarsa
tümüyle ortadan kalkmýþ.
Doðum kontrol yöntemleri-
ne, þiddete karþý kadýnlarýn
güçlendirilmesine, ebe-
veyn eðitimine dair devle-
tin yerine getirdiði cýlýz
iþlevlerin de son yýllarda
neredeyse tümüyle tü-
kenmesiyle birlikte ka-

dýnlarýn içine düþürüldüðü cehalet ve yoksulluk
onlarý erkeklerin insafýna terk ediyor. Erkeklerin
egemen olduðu bir dünyanýn vicdanýna terk edi-
len kadýnlarýn durumunun ne olabileceðini ise
haberleri izleyen ve neredeyse her gün rastladý-
ðýmýz kadýn cinayetlerinden haberdar olan her-
kes biliyor. Hal böyle olunca da gerçek bir çürü-
menin, yozlaþmanýn, ruhsal zorlanma ve daðýl-
manýn yaþanmasýna ve bulunduðu yerden etrafý-
na yayýlmasýna tanýklýk ediyoruz.

2) Kadýnlarýn ruh saðlýðý bunca
tehdit altýndayken çocuklarýn

saðlýklý olmasý beklenemez 
Nuran’ýn hayatý önce aile içi

cinsel istismar sonra çocuk yaþ-
ta evlilik ardýndan kocasýndan
gördüðü þiddet, çok sayýda ev-
lilik,tecavüz ve diðer þiddet
türlerinin sürmesi, yoksullu-

ðun hiç deðiþmemesi, çoðunu
terk etmek zorunda kaldýðý pek çok çocuk

doðurma gibi zorlu yaþantýlarla devam etmiþ.
Þu anda da bir kýsmý yaþadýðý travmalardan
kaynaklý çok sayýda fiziksel yýkým var bedenin-
de. Ruh saðlýðýnýn yerinde olmasýný zaten
bekleyemezdik belli ki iyi deðil, “insan gibi

olabilmek” için sürdürdüðü mücadeleler bir
türlü sonuç vermemiþ, “iyi birine benziyor” di-

ye takip ettiði erkeklerin hemen tamamýn-
dan zarar görmüþ. Þimdi çocuklarýnýn

yaþamý farklý olsun diye çabalýyor
ama bu kadar tükenmiþken

çocuklarýný güçlendirmesi ne
kadar mümkün? 

Esenyalý’da uzun süredir
çalýþan aile hekiminden öðre-
niyoruz çocuklarýn durumu-
nu. 
Anlatýlanlardan kadýnlarýn
çocuklarýyla evde ne ya-
pacaðýný bilmediðini,
çocuklarýn gidebileceði
kreþlerin olmadýðýný görü-
yoruz. Çocuklarýn beslen-

me, güvenlik, saðlýk, barýn-

ma gibi en temel ihtiyaçlarýnýn dahi karþýlana-
madýðý koþullarda ruh saðlýðý hizmetinin önce-
likli görülemeyeceðini biliyoruz. Bu nedenle
öncelikle mahalledeki beslenme sorunlarýnýn
çözülmesi gerektiði ortada. Ardýndan evlerde
gerçekleþtirilecek saðlýk taramalarý, önleyici
hizmetler ve eðitimler. Hemen devamýnda da
ruh saðlýðý taramasý ve destek gerçekleþmeli.
Elbette tüm bunlarýn mücadele edilmeksizin
gerçekleþmeyeceði de ortada. Neredeyse tüm
dünyada sosyal devletin yok edildiði bir dönem-
de devlet, kendiliðinden yoksullarýn mahallele-
rine sunduðu hizmeti artýrmayacak. Tersine
azaltacak. O nedenle bir psikolog olarak da ora-
daki çocuklarýn ruh saðlýðý hizmetine kavuþma-
larýnýn önemli olduðunu ancak öncelikle bes-
lenme ve fiziksel saðlýk sorunlarýnýn acil biçim-
de çözülmesi gerektiðini düþünüyorum. 

3) Kadýnlarýn gündelik yaþamý hayatta
kalmak üzerine bir uðraþa dönüþüyor

Yazý dizisinden yoksulluk ve iþsizlik arttýkça
birleþen ailelerin, küçük evlerde kalabalýk bi-
çimde yaþayanlarýn sayýsýnýn artýtýðýný öðreniyo-
ruz. Kadýnlarýn daha çok eve hapsedildiðini ve
dini programlarýn izlenme oranýn, ailenin, ka-
dýnýn kapalýlýðýnýn oransal olarak arttýðýný da...
Saðlýkçýlarýn özellikle vurguladýðý bir baþka no-
kta bu tablodan beklenebilecek bir sonuç ayný
zamanda. Ensestin, taciz ve tecavüzün yani cin-
sel þiddetin yaygýnlýðý. Küçük yaþtaki gebelikle-
rin sayýsýnda yaþanan artýþ. 

Kadýnlarýn cinsel bilgilerinin yetersizliði bir
baþka önemli nokta. Kadýnlarýn önemli bir bö-
lümünün cinselliðin erkekler için yaþandýðýný
düþünmesi, doðum kontrolünün günah sayýlan,
yasaklanan bir uygulama olmasý kadýnlarýn ha-
yatýný özellikle zorlaþtýrýyor.

Sýklýkla cinsel þiddet içeren travmalara ma-
ruz kalan kadýnlarýn gündelik yaþamý hayatta
kalmak üzerine bir uðraþa dönüþüyor. Yoksul-
luk, kötü barýnma koþullarý, bakmakla yükümlü
olduðu kiþilerin sayýsýnýn çokluðu, þiddetin var-
lýðý gibi unsurlar bir araya geldiðinde kadýnla-
rýn sadece gündelik yaþamýný sürdürmesi bile
bir baþarý olarak algýlanabilir. 

Yoksul kadýnlarýn ortak öyküsünü okuduk 
‘Eðreti Yaþamlar’ dosyasýyla.

Esenyalý’dan memeleketteki tüm kadýnlarýn 
þiddet ve ezilmiþlik tablosunu gördük. 

Bir bað kurduk Nuran’la,
Sinem’le, kadýnlarla...

‘BÝLÝYORSAN SÖYLE’
Elbette sadece bu programla yetinmek is-

temiyor diðer hikayeler de ilginizi çekiyorsa al-
ternatif çok. Mesela Serap Paköz’ün sunduðu
‘Gerçeðin Peþinde’ oldukça dikkat çekici. Düþü-
nülmeyeni düþünüp, sorulmayaný sormakla yü-
kümlü Paköz, ele aldýðý tüm dosyalarda aile boyu
herkesi ‘katil zanlýsý’ ilan ediyor. “Acaba katil
kim?” sorusu daha kursaðýmýzdayken “Ama hadi
teyze, bak çok sýkýldýk. Katili biliyorsan söyle”
uyarýlarý taktire deðer.

Þiddetin her türlüsüne karþýyýz ama yarattýðý-
mýz þiddeten de bir haber! Hakan Ekinci cinaye-
tinde ayný apartmanda yaþayan tüm ailenin yalan
söylediði, herkesin cinayeti bildiði ancak söyleme-
diði 60’ý aþkýn gündür çevrile çevrile anlatýlýyor.
“Madem suçsuzsun gel burada konuþ” söylemleri
ile henüz yetiþkin olmamýþ iki kýz kardeþin ifþa
edilmesi, annelerinin yalan söylediði ya da birileri-
nin koruduðunun düþünülmesi hepsi bir yana
“Hakan görmemesi gereken bir þey mi gördü?”
þeklindeki fitne fesat sorularýn nelere sebep olaca-
ðýnýn bir önemi yok.

Hande Çinkitaþ dosyasý ilk zamanlarda progra-
mýn bel kemiðiydi. 16 yýldýr çözülemeyen dosya ile
ilgili kimler program yapmadý ki. Ama sanýrým
kimse bu denli ayrýntýlý bakamamýþtý. Zira katil
zanlýsý olarak gösterilen ve hedefe konulan Han-
de’nin üvey annesinin kimlerle iliþkisinin olabile-
ceðini, ailenin ne tür cinsel tecrübelerinin olduðu-
nu anlamaya çalýþtýk.

“11 yýldýr katilleri bulunamayan Büþra ve Tuð-
çe, Serap Paköz sayesinde huzura kavuþtu!” Evet
ama nasýl bulundu? Bu konuda da hayretler için-
deyiz. Çünkü bu dosya ile ilgili iyi ki bu kadýn pro-
gram yapmýþ demekten kendimi alamýyorum. Yok-
sa belki de bir 11 yýl daha aile, çocuklarýnýn katil-
lerinin bulunmasý için bekleyecekti. Bu konu ele
alýnýrken de bütün köy töhmet altýnda kaldý. Hatta
herkes birbirine düþtü. 11 yýl önce Büþra ve Tuðçe
yaþlarýnda olan yakýnlara “Sen neden o gün o yol-
dan geçmedin? Neyi gizliyorsan söyle” þeklinde
sorular soruldu. Esasen her þey iki kuzenin týrnak
aralarýnda gizliydi. DNA örneklerinin yýllar sonra
yeniden incelenmesi ile katillere giden yol açýldý.
Büþra ve Tuðçe’nin haberini yapan ajanslar habe-
rin sonunu “Köy rahat bir nefes aldý” cümlesi ile
bitirdi.

Sormadan geçemiyorum gerçekten bunu bir
tek yetkili düþünmemiþ midir? Veyahut tüm bu
sorularý polis sormuyor mudur?

Programlar güncel konular için nasýl sonuçlar
doðuruyor? Evlilik programlarýndan sýkýlmýþken
her gün kan revan olaylarýn içinde bulduk kendi-
mizi, daha mý iyi oldu?

‘HOCAYA BAÐLANALIM’
Hande Ataizi’nin sunduðu “Sen Ýste Yeter”

isimli program yayýndan kaldýrýldý. Ataizi de her-
kese sözüm ona yardým elini uzatýyordu.

Yayýndan gidenlerden biri de Lerzan Mutlu.
Mutlu, günlerce Zeynep Bektaþ’ýn kocasýný aradý.
Yerine avukat Duygu Çuhadar geçti. Çuhadar’ýn
þimdilerdeki baþlýðý “Kocasýný çirkin diye terke-
den kadýn stüdyoda.” Kadýn boþanma davasýný aç-
mýþ. Evini ayýrmýþ. Baþka bir erkekle birlikte. Çu-
hadar’ýn yetkin üslubu ise þöyle; “Boþanmadan
neden biriyle birlikte oldun? Facebook’ta tanýþtý-
ðýn bir adama nasýl güvendin? Beni keser mi de-
medin mi hiç! Baþkasýyla birlikte olmak için bek-
leyemedin mi?..” Mehmet Okuyan hocaya baðlan-
mak isteyen Çuhadar’ýn öðrenmek istediði en
önemli mesele ise, “Kadýnýn resmi nikahý varsa
dini nikah geçerli mi?” 

Bu isimlerin arasýnda en þaþýrtýcý olaný Balçiçek
Ýlter. O da çok yaratýcý olduðuna kanaat getirdiði-
miz ‘Olay Yeri’  programý ile performans sergiliyor.
ÞÝMDÝ BEN NEREYE GÝDEYÝM?

Son olarak RTÜK’ün dediðini en iyi ‘anlayan’
Esra Erol gibi duruyor. Evlilik programýnýn forma-
týný deðiþtiren Erol, yine locasýnda evlenmek iste-
yenleri oturtuyor. Bu kez yorumcu olarak. Yine
‘tek tek basaraktan bade süzerekten’ þarkýsý ile
aralara giriliyor ve elbet gözyaþý da dökülüyor. Ek-
randa yine bir kadýn. “Baþkasý ile evliyken bir baþ-
kasýndan çocuðu olmuþ bir kadýn.” Bu bilgi kurca-
lana kurcalana canlý yayýnlarda elde ediliyor. Kadý-
ný ailesi reddediyor. Koca stüdyoyu terk ediyor.
Bebeðin babasý Erol’un geçen sezon güya evlen-
dirmek istediði isimlerden biri. Kadýn soruyor
“Ben nereye gideyim. Sýðýnma evine mi baþvura-
yým bilemedim...”
ALTERNATÝFÝ
GÖRMEK ÝSTEYENLER

Uzatmaya gerek yok. Gündüz kuþaðý televiz-
yonlarda böyle akýp gidiyor. Þiddete maruz kalan-
lar hikayeleriyle bir kez de herkesin gözü önünde
bunu yaþýyor. Sonra o þiddet program aracýlýðýyla
sürdürülüyor. Farklý referanslardan alýnan ‘bilgi-
ler’ kadýnlara yol gösterici olarak sunuluyor. Ve biz
bunlarý izlerken bu þiddetin muhattabý oluyoruz.
Ýzleyen erkekler de belki bu referanslara bakarak
uygulayýcýlarý. 

Herkes alkýþ tutarken alternatifi görmek iste-
yenler azýmsanmayacak kadar çok. Doðruyu gös-
termenin ne olduðunu biliyoruz. Bu doðrunun te-
levizyon kanallarý kapatýlarak KHK’larla nasýl çizil-
diðini de. Neyse ki Ekmek ve Gül ile þimdilik bu
açýðý kapatýyoruz. O zaman yazýyý o meþhur soruy-
la bitirelim cevabý siz verin “katil kim?”

Ýrem Derici, Rihanna
ve ‘Body Pozitivity’

Ezgi UNAY

Ýnsanlar þiþmanlar ve yiyip yiyip kilo alamayanlar olarak ikiye
ayrýlýyor. Evet konumuz içimizi yiyip bitiren (onu da yiyen)
þiþmanlýk veya onun gibi þeyler...
Vardýr þimdi içinizde þunlarý duymuþ olan: ‘Zayýflasan yüzün çok

güzel ama’; ‘Sen kilo mu aldýn ya da verdin?’; ‘Büyük beden’;
‘Pofuduk’; ‘Yemeðin salçalýsý kadýnýn kalçalýsý’. Unutmadan, bir de þu
var: ‘Þiþmanlar komik olur’. Daha birçok þey sayabiliriz ama neyse... 

Kulaða sýradan sözler gibi gelse de gayet rahatsýz edici cümleler
ve kelimeler bunlar. Kelimelerin gücünü önemseyin; yolda
karþýlaþtýðýnýz insana sýrf laf olsun diye ‘Sen kilo mu aldýn?’ demeyin.
Ay valla gýna geldi bana.

Ülkemizi derinden sarsan zayýflýktan hastanelere düþen Ýrem
Derici için üzüldük; ama niye o kadar zayýflamaya çalýþýyor, niye bu
kadarýna gerek duyuyor, bunu da anlamaya çalýþýtýk. Dünyaca ünlü
þarkýcý Rihanna, mis gibi ‘Kilolarýmý seviyorum’ diyerek baðýra baðýra
dolaþýyor ortalarda. Rihanna’yý baðrýma basýp örnek aldým, bu zayýflýk
algýsýný yýkmak için elinden geleni yapýyor. (I love you RiRi.) 

Hemen size bu iþi körükleyenin kim, ne olduðunu söylüyorum; tabii
ki medya. Ama ondan öncesi de var. Ýnelim çocukluðumuza...
Veriyorlar küçükken elimize iri memeli, ince belli, makyajlý barbileri,
kýzlar da onlar gibi olmayý hayal ediyor. Sonra hayaller tersine
dönüyor. 

Televizyon dizi ve filmlerinde de hiç kilolu baþrol oyunucusu
gördünüz mü. Hep komik, yan karakterler oluyor þiþmanlar.
(Kýyamam size. Ne çektiniz milleti güldürüceðim diye.) Baþrol
oyuncularý ise sanki annesinin karnýndan tüysüz ve fönlü doðmuþ gibi. 

Bir de magazin programlarý var, evde oturup “Bu yaz kim
yakalandý kameralara selülitli” diye izlediðimiz. 

Ve dergiler... Kadýn dergisi adý altýnda sayfalarca ne kadar zayýf
olmamýz gerektiðini, kusurlarýmýzý (kime göre) nasýl saklamamýz
gerektiðini her sayý üst üste yazan dergiler var. (Sanki tek derdimiz
buydu, kurban olam Ekmek ve Gül’e). Velhasýl kelam geçenlerde ona
buna bakarken sosyal medyada bir kýza rastladým. (@berrague) Beden
olumlama hareketini anlatýyor, ben de hemen kendimi olumlamak için
sayfasýna konuk oldum. 

Beden olumlama hareketi ne diyenlere anlatayým: ‘Body Positivity’
olarak bilinen beden olumlama hareketi medyada temsil edilmeyen
veya ön yargýlý yaklaþýlan, standart kabul edilmeyen bedenlerin
kendini ifade etmesi. Ýdeal vücut algýsýný yýkmak için oluþturulan bu
harekete bedeni üzerinden aþaðýlanmýþ herkes dahil olabiliyor. Dünya
çapýnda kýzlý erkekli destekleniyor. Ülkemizde ise bazý kesimler bu
hareketi þiþmanlýða teþvik olarak adlandýrýyor. Hareketin ön planýnda
kadýnlar var, dahil olan erkek sayýsý az. Özetle demem o ki bedeninizi
sevin. Beden olumlama hareketi umut veriyor, öz sevgiyi hatýrlatýyor.
Bir bakýn siz de, belki kendinizi iyi hissedersiniz. 

Evlilik 
program-
larýndan
sýkýlmýþken
her gün 
kan revan
olaylarýn
içinde 
bulduk
kendimizi. 
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4) Kadýnlarý ama’sýz, fakat’sýz destekle-
yebilecek bir sosyal destek sistemi yok!

Judith Herman “Psikolojik travma bir güçsüzlük
acýsýdýr” diyor. Güçsüz býrakýlmanýn acýsýndan söz
ediyor. Yaþanan travmatik olaylar kiþiyi kendi bede-
nine, yaþamýna dair karar almak, uygulamak konu-
sunda güçsüz býrakýr. Saldýrýlar, dayaklar, tacizler,
tecavüzler... Deðersiz hissettirir ve elbette çaresiz.
Bu durumda  kadýnlarýn payýna  zorla, zorbalýkla
güçten düþürülmek ve yapamadýklarýnýn, karþý koya-
mayýþlarýnýn, engelleyemeyiþlerinin acýsýný yaþamak
düþüyor. Özellikle etrafýnda travmayý yaþayaný des-
tekleyen birileri yoksa tersine insanlar genellikle
zorbayý, zalimi haklý görüyorsa o zaman travmanýn
etkilerinin katmerlendiðini biliyoruz. Esenyalý’daki
kadýnlarýn anlatýlarýndan þiddete maruz kaldýklarýn-
da onlarý ama’sýz fakat’sýz destekleyebilecek bir sos-
yal destek sisteminin var olmadýðýný görüyoruz. 

Ne kadar kötü birþey yaþamýþ olursanýz olun, di-
ðer insanlarýn ne dediði sizin onarýmýnýzý, yaranýzýn
ne kadar sürede iyileþeceðini belirleyen temel fak-
törlerden biridir. Tanýklar için, güce sahip olandan
yana tavýr almak kolay ve konforlu olandýr. Þiddeti
uygulayanýn yani zorbanýn beklentisi her açýdan kar-
þýlanmasý kolay olandýr. Zalim olan tanýklara “Sen
hiçbir þey olmamýþ gibi hayatýna devam et, görme,
duyma…” der.  Þiddete maruz kalandan yani bu
olay ve iliþkide güçsüz olandan yana tavýr almak ise
pek çok zorluðu beraberinde getirebilir. Þiddete
maruz kalanýn beklentileri vardýr. Acýsýnýn, hüznü-
nün paylaþýlmasýný, anýmsanmasýný, özen gösteril-
mesini ister. Bunu yapmak da bazen gücü elinde
bulunduranýn öfkesini þiddetini tanýðýn kendi üzeri-
ne de çekmesi anlamýna gelebilir. Tam da burada
eðer tanýklardan “kurban”ýn yanýnda yer alanlar, ses-
siz kalarak failin yanýnda pozisyon alan birilerine
“neden susuyorsun” derse, diðeri “ama onlar da…”
diye baþlayan cümleler kurup eski pozisyonuna hýzla
dönmeye çalýþabilir. Tabii tüm bu iliþkiler dinamik-
tir. Bugün failin yanýnda yer alan yarýn “kurban”ýn
yanýnda pozisyon alabilir. Eðer böyle bir olasýlýk ol-
masaydý dünyada iyi þeylerin olma ihtimali hiç kal-
mamýþ olurdu. Failden, erkek olandan, silahlý olan-
dan, zengin olandan gücü elinde bulundurarak zor-
balýk yapandan yana olmak genel akýþa, eðitimle alý-
nana, toplumsal olarak onaylanana uygun davran-

maktýr genellikle. Þiddete maruz kalandan yana po-
zisyon almaksa bireysel ve/veya örgütlü olarak çaba-
lanarak edilinilen yeni bir politik bilinçle olanaklýdýr.

Yazý disinde anlatýlanlardan öðrendiðimize göre
kadýnlarýn önemli bir bölümü çocuk yaþta evlendir-
melerinin yanlýþ olduðunu, hukuken de suç olduðu-
nu bilmiyor. Yaþadýðý tecavüzü, tacizi tanýmlayacak
bilgiden yoksun. Yaþadýðý þiddetin karþýlýðýnda nere-
de, nasýl hak arayacaðýndan da genellikle bihaber.
Böyle bir durumda cinsel þiddetin tespiti, cezalandý-
rýlmasý, maruz kalanýn saðaltýmýnýn gerçekleþmesi
olanaksýz görülüyor. Saðlýk hizmetinin yeniden evle-
re gidilerek verilmesi, bu konudaki eðitimlerin artý-
rýlmasý, kadýnlarýn yaygýn biçimde haklarý konusun-
da bilgilendirilmesi ve hak arayabilecek bilinci edin-
dikleri yerden de kadýn örgütlerinde örgütlenmesi
gerekiyor. 

5) Kurtarýcý adamlar aramak yerine kendi
kurtuluþunun öznesi olan kadýnlar olmak 

Kadýnlarýn öykülerinde sýklýkla rastlanan ortak
özelliklerden biri de yanlýþ adamlara güvenmek...
Büyük çoðunluðu okula
gitmemiþ, iþsiz, örgütsüz
kadýnlarýn sýkýþtýklarý her
defasýnda bir adamý kur-
tarýcý olarak görmesi ve
“Ýyi birine benziyordu,
sonra beni sattý”, “Ýyi bi-
rine benziyordu kýsa süre
sonra dövmeye baþladý”
diye biten yaþantýlarýn
içine düþmesi sýklýkla ya-
þanan bir gerçeklik.
Özellikle televizyon dizi-
lerinde her akþam çok
yoksul semtlerden “iyi
birine benzeyen” adam-
larca “kurtarýlan” kadýn-
larýn hikayelerini izle-
yen ve içinde yaþadýðý
cendereden kurtulabil-
mek için yol göremeyen
kadýnlarýn böyle baþla-
yan öykülerinin olmasý
yadýrganamaz. 

BU TABLODAN NEDEN
UMUTSUZLUK ÇIKMAZ?

ERKEK þiddetinin olduðu bir evde büyüyen
kadýnlarýn ilerleyen yýllarda þiddet tehdidini
görmekte ve algýlamakta zorlandýðýný biliyoruz.
Yani þiddete yakýn büyüyen kadýnlarýn, þiddet
uygulayacaðý rahatlýkla görülebilecek bir adam
hakkýnda “Hiç bir koþulda beni incitmez” diye
düþünebildiklerini, bakýþlarla, baðýrarak
gerçekleþtirilen tehditlerin, yalnýzlaþtýrma
hamlelerinin risk olarak algýlanamadýðýný da... Bu
nedenle þimdi Esenyalý’da yaþayan kadýnlarýn
yaþadýðý þiddet yalnýzca kendileri için deðil tüm
toplum için yaþamsal bir tehdit oluþturuyor.
Ensestin, cinsel þiddetin bunca yaygýn olduðu bir
sosyal dokuda psikolojik ve ekonomik þiddetin
iliþkilerin iliðine iþlediðinden emin olabiliriz.
Böyle olunca þiddetin toplumsal bir döngüye
dönüþtüðünü, kendi beden sýnýrlarýný da bir
baþkasýnýn beden sýnýrlarýný da göremeyen,
nereden þiddet geleceðini algýlayamayan, kendi
saldýrganlýðýný dizginleyemeyen birbirine ve
iliþkiye geçtiði insanlara zarar veren bir
toplumsal çürümenin yaþanmasý kaçýnýlmaz hale
gelir. Ki bu çürüme tespitini elbette salt Esenyalý
için yapmýyorum. Günümüz dünyasýnda genel bir
gericileþme ve toplumsal çürümenin olduðunu,
insani deðerlere dair yýkýmýn arttýðýný, sevginin
alanýnýn daraldýðýný ve nefretin yoðunlaþtýðýný
gözlemliyoruz.  Söylediðimin umutsuzluðu
çaðrýþtýrdýðýný biliyorum ama umutsuz deðilim.
Dünya tarihi böylesi dönemlerle dolu ve böylesi
dönemlerin kitlesel hareketlerle tersine
çevrilmesiyle... Özellikle kadýnlarýn alanýn
daralmasýnýn da bu ruhsal çöküþün önemli
nedenlerinden olduðunu düþünüyorum.
Mahallelerde kadýnlarla yürütülecek çok yönlü
çalýþmalarýn sevgiyi, saðaltýmý, iyiliði, þiddetin
azalmasýný, tecavüzlerin son bulmasýný
saðlayacaðýný biliyorum. Esenyalý’da mücadele
eden kadýnlarýn sesi saðaltýmýn sesi olarak
geliyor kulaða. Onlar iyileþmenin yolunu da
gösteriyorlar bir yandan... Ancak travmatik
olaylara maruz kalanlarla süreðen biçimde
çalýþmanýn zorluklarý da unutulmamalý. Dikkatli,
özenli, kendini, kendi ruh saðlýðýný da koruyan

uzun vadeli bir çalýþma örgütlenmeli.
Birbirini gözeten, yorulduðunda
dinlenen, tanýk olduklarýnýn üzerinde
býraktýðý izleri adým adým saðaltma
çabasýndaki bir çalýþma. Yoksa bunca
þiddet ona karþý mücadele edeni de
ruhsal olarak fiziksel olarak zihinsel
olarak yani her yönden zorlayacaktýr. 

“Cehennemde mucize ne arar?”
diye baþlamýþtý Sevda Karaca
anlatmaya... Doðru cehennemde
mucize olmaz. Cehennemdeyseniz
þans hep zalimden yanadýr, kader
onlara güler. Cehennemde tek yol
insandan insana kurulan baðdýr. O da
bir anda olmaz, zamanla, emekle...
Umutsa onca acý yaþayan Nuran’ýn hâlâ
bu röportajý yapmasý, devlet sesimizi
duysun, baþka kadýnlarýn baþýna bunlar
gelmesin, çocuklarýmý kurtarayým
demesinde gizli belki de... “Ýnsan gibi
hissetmek” isteyiþinde... 

Serpil SAVUMLU

A
ðlayanlar... Baðýranlar... Çýðlýk çýðlýða derdi-
ni anlatanlar... Kimi maðdur, kimi ‘suçlu’,
kimi ‘gizli tanýk.’ 
Tüm bu sayýlanlarý televizyon kanallarýnýn
gündüz kuþaðýnda bulmak mümkün. Deri

montlu ‘Mavi Ay’ tadýnda dedektif görünümlü sunu-
culardan, ekranlara uzun zamandan sonra dönen de-
neyimli ‘gazetecilere’ ya da podyumlarýn ünlü man-
kenlerine kadar herkes ya cinayet çözüyor ya da küs-
kün barýþtýrýyor. Özellikle kadýna yönelik þiddet olay-
larýnýn, bir bölümde olmasa da diðerinde mutlaka ele
alýnmasý þart! 

“Ne var bunda? Farkýndalýk yaratýyorlar iþte!” diyen-
leriniz vardýr. Peki, gerçekten böyle mi?

Geçen yayýn döneminde televizyon kanallarý ile gö-
rüþen RTÜK, evlilik ve izdivaç programlarýnýn kaldýrýl-
masý yönünde karar almýþtý. Yapýlan açýklamada “Evli-
lik programlarý artýk baþka bir formatta yayýnlanacak”
denilmiþti. Israr edenlere para cezalarý verileceði de
peþinen söylendi. Yaz dönemi uzun uzun düþünen ya-
pýmcýlar belli ki ortak bir karar almýþ. Zira hepsi peþ
peþe, farklý isimler ancak ayný formatlarla programlarý-
ný izleyiciyle buluþturdu.
GEÇEN SEZON EVLENDÝLER
ÞÝMDÝ BOÞANIYORLAR

‘Evleneceksen Gel’ ile bekarlarý “dünya evine” sok-
maya kararlý Seda Sayan ve Uður Aslan Roman kýzý
Solmaz’ý her canlarý çektiðinde oynatýrken birden polis
telsizleri ve deri ceketleri ile karþýmýza çýktý. ‘Artýk
Susma’ adlý programýnýn, olay yeri süslemeli tanýtým
videolarýnda “Herkes konuþacak, gerçekler ortaya çýka-
cak” diyen Sayan ve Aslan, geçtiðimiz sezonda evlen-
dirdikleri çiftleri bu kez barýþtýrmaya çalýþýyorlar. Ýlk
önce Emrah ve Baþak’ý izledik. Evlilik programý ile
dünya evine giren Emrah ve Baþak’ýn daha yaþýna gir-
memiþ çocuklarý var. Þimdi boþanmak üzereler. Ýkisi
de baðýr çaðýr canlý yayýnda birbirlerine içlerini kustu.
Adam canlý yayýnda kendi çocuðunu annesinden kaçýr-
dý. Üstelik bu kaçýrýlmaya kameralar da þahitlik etti.

Canlý yayýnda bir çocuk kaçýrýldý ama bir yetkili “Bu
çocuk nerede?” diye sormadý. O yayýnda yaþanan þid-
det “Sen bunu hakettin” sözleriyle baþlayýp kadýnýn
üzerine yürünerek devam etti.
TABÝ... TABÝ...

Hafta içi her gün orkestra eþliðinde açýlan programa
salýnarak giriþ yapan Seda Sayan ve ciddiyetinden ödün
vermeyen Uður Aslan, bu satýrlarý yazdýðým sýrada ya-
yýndalardý. Ýbrahim Tatlýses’ten aþina olduðumuz son-
ralarý Sayan’ýn da seslendirdiði, ‘Tabi... Tabi...’ þarkýsýy-
la açýlýþlarýný yapan programcýlar ardýndan artýk susul-
mamasý gereken konulara geçtiler. Ýlk gündem de 7 yýl-
dýr eþi tarafýndan iþkenceye maruz kalan tüfekle öldü-
rülmek istenen Çaðlar Iþýk’ý gördük. Çaðlar’ýn nasýl
vurulduðundan, ne þekilde iþkence edildiðine dair tüm
ayrýntýlarýn paylaþýldýðý programda iki de þahit konuþ-
turulduktan sonra kadýna yönelik þiddet kýnandý. Ama
önce kadýn ve erkeðin doðasýnýn birbirinden ayrý oldu-
ðu anlatýldý. Sonra sýra saldýrgan erkeklerin de bir ka-
dýn tarafýndan yetiþtirildiðine geldi. Yani yine erkekle-
rin þiddet eðilimleri kadýnlarýn hanesine yazýldý.

Çaðlar hamileydi. Tedavisi için bebeðin alýnmasý
gerekiyordu. Peki, bu kürtaj gerekli miydi? Program-

da Çaðlar’ýn hangi koþullarda hamile kaldýðý, bebeði
isteyip istemediði, ekonomik ve psikolojik olarak bu
süreci nasýl kaldýracaðý konuþulmadý. Ama yaþadýðý-
mýz sürece uygun olarak bir bilirkiþiden görüþ alýn-
malýydý. O bilirkiþi de Ýlahiyatçý Yusuf Kavaklý’ydý.
Kavaklý daha önce programlar yapmýþ ve kadýnlarla
ilgili sorulara cevap vermiþ bir isim. Kadýnlarýn sa-
dece evlerinde kocalarýna süslenmeleri gerektiði ve
sokakta dondurma yalayamayacaklarý gibi yorumlarý-
ný internette kolayca bulabileceðimiz Kavaklý, bu kez
kürtaj hakkýnda yorumlarýný sýraladý; “Hiçbir ilahi-
yatçý çocuðun alýnmasý yönünde bir söz söyleye-
mez... Ama annenin hayati tehlikesi söz konusuysa
kaç aylýk olduðuna bakýlmaksýzýn çocuk alýnýr.”

Kavaklý’ya Seda Sayan o eþsiz kafa sallamasýyla
destek verdi. Bu görüþün ardýndan konu kapandý.
Bir sonraki bölümde ise yine evlendirdikleri ancak
artýk boþanan bir çiftin ‘yüzleþmesi’ vardý. “Aile bir-
liðini bozmuyoruz. Onlar zaten boþandý. Haaa...
Yanlýþ anlaþýlmasýn!” uyarýlarý eþliðinde bir kadýnýn
yaþadýklarýna canlý canlý þahit olduk. Erkek kadýnýn
üzerine yürüdü... Elini salladý... Sayan ve diðerleri
araya girdi. Ýzlediklerimiz “Kameralar önünde du-
rum buysa arkasý nasýldýr” dedirtti. 

Katil kim?

‘Artýk Susma’ adlý 
programýn, olay yeri

süslemeli tanýtým 
videolarýnda 

“Herkes konuþacak,
gerçekler ortaya 

çýkacak” diyen Seda
Sayan ve Uður Aslan, 

geçtiðimiz sezonda 
evlendirdikleri çiftleri

bu kez barýþtýrmaya
çalýþýyorlar.
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Adile DOÐAN 
Esenyalý/ÝSTANBUL

G
eçtiðimiz hafta Evrensel ga-
zetesinin dosya konusu Ese-
nyalý’da yaþayan Nuran ve
Sinem’in hikayesiydi. Onla-
rýn hikayesi birçok yönüyle

gündem oldu. Okuyanlardan olumlu ya da
olumsuz birçok tepki aldýk. Mahallemiz-
deki kadýnlarýn içinde bulunduðu duru-
mu gözler önüne seren bu dosya, aslýnda
Esenyalý Kadýn Dayanýþma Derneði ola-
rak olarak nelerle karþý karþýya olduðu-
muzu bir kez daha gösterdi. Bu iþin bir
tarafý; ama öncelikle gelen tepkileri biraz
dile getirmek istiyoruz.

Dosya yayýmlandýktan sonra bize ula-
þan birçok kiþi duygusal olarak çok etki-
lendiklerini söyledi. Psikolojisinin bozul-
duðunu, bu mahallede yaþamak istemedi-
ðini söyleyenler de oldu, “Bu tablo karþý-
sýnda biz ne yapabiliriz? Biz de iþin ucun-
dan tutmak istiyoruz. Biz bu yaþamlarýn
yanýndan artýk sessiz sedasýz geçip gide-
meyiz. Dernekte bir iþ, görev alalým, bir-
likte mücadele edelim” diyenler de. Ne
güzel ki bu tablo karþýsýnda mücadele et-
me duygusu baskýn gelenler aðýrlýktaydý.

Dosya haberler çýktýktan sonra mahalle
esnafýna bu mesele ile ilgili çeþitli baský-
lar yapýldýðýný biliyoruz. Bunu bizzat ma-
halle esnafý kendisi dile getirdi bize. Buna
raðmen derneðimizi sahiplenen bir tu-
tum sergilemeleri bir kez daha birlikte
daha güçlü olduðumuzu ortaya çýkardý. 
SORUN DEVLET POLÝTÝKASI,
ÇÖZÜM BU POLÝTÝKAYA
KARÞI MÜCADELE

Esenyalýlý kadýnlarýn yoksulluk, þid-
det ve istismar üçgenine sýkýþtýrýlmaya
çalýþýlan yaþamlarý bizim için þaþýrtýcý
deðil. Her gün karþý karþýya kaldýðýmýz
bu tablo, aslýnda bizim hayatýmýz, bizim

gerçeðimiz. Tam da bu tablo ve bu ger-
çek Esenyalý Kadýn Dayanýþma Derne-
ðini 3 yýl önce kurmamýzýn ve bu 3 yýl
boyunca kadýnlarýn canla baþla çalýþma-
sýnýn sebebi.

Þu 3 yýlýmýzda neler gördük, neler ya-
þadýk, nelerle mücadele ettik diye sýrala-
dýðýmýzda kadýnlarýn içinde bulunduklarý
hayatýn zorluklarý bir kez daha gözler
önüne seriliyor. Ancak hayat “kendi ken-
dine” zor deðil, kadýnlarýn binbir zorluk-
la hayata tutunmaya çalýþmak zorunda
kalmasýnýn nedenleri var. Ve bu nedenle-
rin esas kaynaðý devletin politikalarý.
Yoksullukla baþ etmek için ne yaparsak
yapalým, þiddetten korunmak için ne ka-
dar bireysel çaba gösterirsek gösterelim,
bu bireysel tutumlar çok büyük önem ta-
þýmasýna raðmen yeterli deðil. Çünkü bu
sorunlarýn kaynaðý sadece bireysel du-

rumlar deðil. Kadýnlarýn yaþadýklarý nasýl
ki devlet politikasýnýn sonucuysa, bu so-
runlar karþýsýnda çözüm de bu devlet
politikasýna karþý mücadeleden geçiyor.
DEVLETÝN ÝSTEÐÝ: 
NE YAPARSAN YAP, 
ANNELÝK YAP!

Maalesef devlet cephesinden kadýnla-
rýn sorunlarýný çözebilecek hiçbir meka-
nizma göremiyoruz. Yerel yönetimler ile
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðýnýn ka-
dýnlarýn yaþadýðý þiddet, yoksulluk, gü-
vencesizlik gibi en temel konularla ilgili
attýðý adýmlar çoðunlukla kadýnlarý yine
bu korkunç sarmala mahkum eden, ka-
nayan yarayý kangrenleþtiren adýmlar
oluyor. Nasýl ki yoksulluk ve þiddet dolu
bir yaþamýn ortasýnda dünyaya gelen be-
bekler için devlet “Al bu 481 lirayý git an-

nelik yap” deyip gönderdiyse Nuran ve
Sinem’i gerisingeri, pek çok kadýna da
sunduðu þey bu; “Ne yaparsan yap, an-
nelik yap.”

Bir kadýnýn 20 yýl boyunca yaþadýkla-
rýndan devletin nasýl haberi olmuyor? Bu
kadýn defalarca karakola baþvurmuþ sý-
ðýnma evine gitmiþ. Birçok kadýn da ayný
þiddeti ve çaresizliði yaþýyor. Bizim de
dernekte duyduðumuz gördüðümüz et-
rafýnda mücadele örmeye çalýþtýðýmýz ne
yazýk ki adýna vaka dediðimiz meseleler-
de aslýnda devletin politikalarýnýn kadýn-
larýn sorununu çözebilecek bir yerde ol-
madýðý gerçeði ortada duruyor.
KADINLAR ÞÝDDET
MERKEZLERÝ,
SIÐINMAEVLERÝ ÝSTÝYOR

Bu mesele üzerinden bir araya gelen,
mücadele etmek isteyen kadýnlar ise
devlet tarafýndan kadýna yönelik þiddetin
somut çözümü için taleplerini sýralýyor.
Þiddete uðrayan kadýnlarýn kalabileceði
sýðýnma evlerinin sayýsýnýn artýrýlmasýný
sadece kadýnlarýn gidip orada misafir
olacaðý deðil daha donanýmlý yerler hale
getirilmesini hatta her belediyenin ma-
halle aralarýnda kadýnlarýn gidip baþvura-
bileceði, kalabileceði merkezler kurma-
sýný istiyorlar. Çünkü bir kadýn evini terk
ettiðinde sýðýnmaevine gitmek isemiyor-
sa ailesi tarafýndan da istenmiyorsa so-
kakta yaþamak zorunda kalýyor.

Nuran gidecek yeri olmadýðý için so-
kakta kaldý, sýðýnacak bir yeri olmadýðý
için defalarca imam nikahý ile þiddet
gördüðü evlilikler yapmak zorunda kaldý.
Kadýnlarýn yaþadýklarý haber olunca ka-
muoyunun gündemine geldikten sonra
bir þeyler yapmaya çalýþan bir anlayýþla
kadýnlarýn sorunlarýnýn çözülmediðini
biliyoruz. Kadýnlarýn sorunlarýný gerçek-
ten çözmek istiyorsanýz bu talepleri yeri-
ne getirmek için artýk daha somut adým-
lar atmanýz gerekiyor.
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‘Eðreti Yaþamlar’ýn mahalleli kadýnlara gösterdiði
Zeynep ÇELÝK

Sincan/ANKARA

Y
eni eðitim öðretim yýlý
baþlayýnca, evin gider-
lerine okul masraflarý
da eklendi, geçim der-
di iyice büyüdü. Sin-

can’ýn Ertuðrulgazi Mahallesinde
oturan Sibel de okula giden üç ço-
cuðunun ihtiyaçlarýna yetiþeme-
mekten þikayetçi. 

SÖZDE DEVLET OKULU
Her eðitim-öðretim yýlýnýn Milli

Eðitim Bakanlýðý’ndan “Velilerden
aidat ya da baðýþ alýnmayacak”
açýklamasý gelir ama öyle olmadý-
ðýný herkes bilir. Sibel de okul ai-
datý ödedi. Okul yönetimlerinin ai-
dat isterken “Devletten ödenek
gelmiyor, okullarýn daha iyi eðitim
verebilmesi için bu aidatlarý topla-
mak zorundayýz” dediðini aktarý-
yor. 

Sibel’in çocuklarý bir devlet
okulunda 1,  4 ve 6’ýncý sýnýflara
gidiyor. Çocuklarýn yýllýk okul
masrafýný hesapladýðýmýzda nere-
deyse bir özel okul öðrencisinin
masrafýna denk oluyor. Her bir
çocuk için okul aidatýnýn 150 TL
olduðunu belirten Sibel,  “Geçen
yýl muhtardan fakirlik belgesi al-
dým, aidat vermedim ama bu yýl
nasýl alýrým, alabilir miyim bilmi-
yorum” diyor kaygýlanarak. 

Kýrtasiye masraflarýný soruyo-
ruz. “Evde geçen yýldan biraz var-
dý, þimdilik 250 TL harcadýk, ama
alacaðýmýz bir sürü þey daha var”
diyerek, asýl masrafý kýyafetlere
yaptýðýný belirtiyor. Okulun anlaþ-
malý olduðu yerlerden kýyafet al-
malarý söylenmiþ tüm velilere.
Pantolon ya da etek, bir yarým bir

de uzun kollu üst, bir de hýrkanýn
170 TL olduðunu söylüyor. Bu yýl
üç çocuða birer eþofman da almasý
gerektiðini söyleyen Sibel, “Eþof-
man takýmý 90 TL ama velilerle
konuþtuk hem çok pahalý bulduk
hem de çok kalitesiz, naylondu
eþofmanýn kumaþý, biz de alma-
maya karar verdik. Ama nereden
alacaðýz onu da bilmiyoruz” diyor. 

DEVLET OKULUNDA
ÖÐLE YEMEÐÝ 10 TL

Çocuklar sabah kahvaltýsýný ev-
de yapýyor ama evden öðle yeme-
ðinden ve sonra yemek için ara
öðün götürüyorlar. Öðle yemeði
isterlerse, okulun yemekhanesinde
kiþi baþý 10 TL’ye yiyebilirler. An-
cak bunun için tüm dönem orada
yiyeceklerine dair bir evrak imza-
lanmasý gerekiyor. “Yani benim 3
çocuk için günlük 30 TL’den aylýk
600 TL vermem gerekir. Ama bu-
nu verecek bütçemiz yok” diyen
Sibel, “Devlet okulunda 10 TL ye
yemek mi olur?” diye soruyor. 

KÜÇÜLEN KIYAFETLER
PAYLAÞILIYOR

Sibel’e bu kadar masrafla evi
nasýl geçindiriyorsunuz diye soru-
yoruz. Þöyle yanýtlýyor: “Bunlar ne
ki! Kira, elektrik, su, doðalgaz, te-
lefon, internet derken ay sonu gel-
meden para bitiyor. Bir de kýþ
mevsimi yaklaþýyor ki þu anda 50
TL olan doðalgaz 200-250 TL’ye
kadar çýkýyor. Çocuklar çabuk bü-
yüyor ayakkabýlarý, kýyafetleri ça-
buk küçülüyor, acil deðilse alamý-
yoruz, buradaki insanlarýn duru-
mu neredeyse ayný, herkes birbiri-
ne küçülen kýyafetlerini veriyor.
Böyle yardýmlaþmalar olmasa mas-
raflarla hiç baþ edemezdik.”

B
en çok soðukkanlý olduðu-
mu düþünüyordum. Þimdi
anlatacaklarýmdan sonra
eminim ki sizler de benim
bu düþünceme katýlacaksý-

nýz. Ben bir anneyim ve doðum yaptý-
ðýmda bebeðimin ölümle burun buru-
na olduðunu öðrendim. Çocuðum þu
anda 7 yaþýnda, ama ilk 1 yýlda 3 ameli-
yat geçirdi. Birçok tedavi, hastane sü-
reci derken doðal olarak bebek tüken-
di. Ama ben dimdik ayaktaydým. Küçü-
cük bedenine iðne yapmaktan damar-
larý kalmamýþtý. Bir damar patladý mý

en az bir saat boyunca bebeðin damar
yolunu bulmak için üç hemþire ve ben
bebeðin kýpýrdamamasý için uðraþýyor-
duk.  Peki eþim ne yapýyordu? O hiç
dayanamýyordu, dýþarý çýkýp kapýda
oturup aðlýyordu. Ben ise ne kadar kýsa
sürede bebek kurtulabilir diye bebeðin
o haline dayanýp uðraþýyordum.

Bu kadar soðukkanlý olan ben o gece
donup kaldým. Elimi kolumu oynatama-
dým. Yerinden fýrlayýp çýkacakmýþ gibi
çarpan kalbimi durduramadým. “Hangi
gece? Ne oldu ki?” diyeceksiniz. Yaþa-
dýklarýnýn aðýrlýðý yüzüne, bedenine, ru-

huna yansýmýþ olan Nuran’ýn sinir krizi
geçirdiði gece ben de yanýndaydým. Sa-
nýrým o anlarý ömrümün sonuna kadar
unutamayacaðým. Nuran kim diyeceksi-
niz? Eðreti Yaþamlar dosyasýnda hikayesi
anlatýlan Nuran... Biz onun yaþamýna
dokunduk. Yaþadýðý evi, çocuklarýný gör-
dük. Belki de yaþadýklarýna bu kadar ya-
kýndan tanýk olmamýz ya da bu yaþadýk-
larýný kabul etmemem donup kalmama
sebep oldu. Bizlere bunlarý reva görenle-
re isyan etmemek elde deðil. Çünkü biz
kadýnlar bunlarý hak etmiyoruz ve karþý
çýkýyoruz. Nuran da bu yaþadýklarýný ka-

bul etmediði için o sinir krizlerini geçi-
riyor.

Elbette bu yaþadýklarýmýzdan etkile-
neceðiz ve üzüleceðiz. Çünkü bu insana
dair bir þey. Ama ayný zamanda insana
dair olan mücadele de var. Biz iyi ki der-
neðimiz var dedik. Kadýnlarýn hayatlarý-
na dokunabilmek onlarýn yaralarýný iyi-
leþtirebilmek, tüm sorunlarýmýza “Artýk
yeter!” demek için hep birlikte mücade-
le ediyoruz. Sizler de mücadeleden vaz-
geçmeyin!

Fatma ÖÖZTÜRK
Esenyalý KKadýn DDayanýþma DDerneði

Üzüntümüz insana dair, mücadelemiz de öyle

Neslihan KARYEMEZ
Küçükçekmece/ÝSTANBUL

G
eçtiðimiz haftalarda Küçükçek-
mece’nin Mehmet Akif Mahalle-
si’nde Türkiyeliler ve Suriyeliler
arasýnda yaþanan kavga mahalle-
nin belli sokaklarýnda Suriyelilere

dönük ýrkçý saldýrýlara döndü ve bir hafta sür-
dü. Olayýn yaþandýðý mahallede Suriyeli kadýn-
lardan birinin evinde, kadýnlarla sohbet etmek
üzere yan yana geldik biz de.

Ýlk olarak Ezgi yaþananlarý ve duyduklarýný
anlatmaya baþladý: “Ambulanslara yaralýlarý bi-
le vermiyorlardý.  Söylenilenlere göre üç tane
ölü varmýþ.  Türkiyeli komþularýmýz ‘Biz üç
tane Suriyeli öldürdük’ diyorlardý. O ölen Su-
riyeliler kim bilmiyoruz, kimze bilmiyor. Söy-
lenene göre Suriyeli gençler Türkiyelilerden
sigara istemiþ. Türkiyeli gençler hakaret ede-
rek ‘Vermiyoruz’ demiþler. Suriyeli gençler de
kendilerini savunmaya çalýþmýþ. Olaydan iki
gün sonra Suriyeliler mahalleye gelmiþ. Bütün
mahalle karýþmýþ. Samsunlu kadýnlar hep so-
kaktaydý. Hepsinin elinde sopalar. Tencere ta-
valar ellerinde... Bizim binadakilerin çoðu da
Samsunlu. Bizim çocuklarýmýz kapýya çýkma-
yacakmýþ. Çýkarlarsa ‘Piç Suriyeliler, daðdan
geldiniz, baðdakini mi kovacaksýnýz’ diye ha-
karet ediyorlar. Cuma günüydü ben pazara
gitmiþtim. Üst komþu eve gelmiþ, çocuðumu
dövmüþ. Sözde benim oðlum onun kýzýný döv-
müþ. Hâlbuki öyle bir þey yok. Ben pazardan
döndüm balkondan baðýrýyor. ‘Kýzýma bir þey
olsaydý sizi bu sokakta yaþatmazdým.’ Ben de
‘Zaten ev arýyorum, bu sokakta yaþamak iste-
yen kim’ dedim. Gecenin bir yarýsý ev aramaya
gittim, sýrf buradan kurtulayým diye. Türkiye
hükümeti bizden kazanýyor. Küçücük çocuklar
iþçi olarak çalýþýyor. Kazanmasalar bizi burada
bir saniye tutmazlar.”

Meryem de korkmuþ yaþananlardan,

korkusundan dýþarý bile çýkamamýþ. Ertesi
gün komþularýyla tartýþma yaþamýþ. Anlatýyor
Meryem de: “Niye sokaða çýkmadýnýz, arka-
mýzda durmadýnýz, diyor komþum bana. 
‘Sen çocuklarýný içeri aldýn kapýyý örttün. Niye
bizimle gelmedin’ diyor. Çýkýp ne yapacaktým?
Kime arka çýkacaktým. Ayný memleketin insaný
olduðum Suriyelilere mi? Yoksa þu an yaþadý-
ðým bu topraðýn insanlarýna mý? Ben de Suri-
yeliyim kendi insanýmý mý çýkýp öldüreyim. Ev
sahibimi kýþkýrtmaya çalýþtýlar bize karþý, ama
o sahip çýktý bize. Türkiyeli bir komuþum bize
gidip gelirdi. Onunla da konuþmuþlar, ‘Gitme
onlara’ diye. O da kiracý, evden çýkarýrlar diye
korktu gelmiyor artýk. Ben bayramdan bu yana
burada yaþadýðým sýkýntýyý Suriye’de hiç yaþa-
madým. Kendimize korkmuyoruz, çocuklara
korkuyoruz. Her gün çocuklarým eve gelmeye
yakýn onlarý karþýlamaya gidiyorum. Farklý so-
kaklardan getiriyorum onlarý eve. Türkiye dev-
leti bize maaþ veriyor, bizim elektriðimizi su-
yumuzu veriyor, bizim kiramýzý veriyor saný-
yorlar. Kýzýlay birkaç kiþiye yardým veriyor diye
bütün Suriyeliler yardým alýyor sanýyorlar.”
EÞÝM DE ÇOCUKLAR DA FARKLI
YOLLARDAN EVE GELÝYOR

O süreçte hiç sokaða çýkmadýklarýný
söyleyen Meral, “Bütün Suriyelileri dövüyor-
lardý” diyor. Polisler varmýþ, ama bir þey yap-
mamýþlar. “Bir tane on üç yaþýndaki çocuk
kaçýyordu arkasýnda bir yýðýn insan kovalýyor-
du. Çocuðun ayaðýndan ayakkabýlarý çýktý.
Hem aðlýyor hem baðýrýyordu çocuk kaçar-
ken. Geçenlerde benim çocuklarýmý babala-
rýnýn gözü önünde dövdüler. Babalarý bir þey
yapamadý. Çocuklarýmýzý dövüyorlar gözü-
müzün önünde, bir þey yapamýyoruz. Bir ta-
ne Þýh gibi giyinen adamdan yardým istemiþ
kocam. Adam yürümüþ gitmiþ. Zar zor almýþ
çocuklarý adamlarýn elinden. Eþim de çocuk-
larým da iþten eve gelirken farklý farklý yollar-
dan geliyorlar.

Okullar açýldý
masrafý boyu aþtý 

Bizden kazanmasalar eðer
bir saniye burada tutmazlar
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Sadece çocuklarýmýzýn
deðil ülkenin de
geleceði karartýlýyor

Heval Yýldýz KARASU
Öðrenci Veli Derneði-ÖVDER  Eskiþehir Þubesi 

Y
eni eðitim öðretim yýlý bize muþtulandýðýnýn aksi-
ne, geçen yýllardan devrolan sorunlara yenilerinin
eklenmesiyle, biz veliler için sýkýntý ve kaygýlarla
baþladý.
En büyük sýkýntýlardan biri olan eðitimin paralý

hale getirilmesinin yanýnda okullarýn temizliði ve güvenliðine
dair kaygý taþýyan velilerin kaygý listesine bu sene müfredat
da eklendi.

Kayýt için okullara gidildi-
ðinde baðýþ adý altýnda zo-
runlu kayýt parasý vermeden
kayýt yaptýramayan veliler,
okul müdürlerine “Anayasa-
da eðitimin parasýz olduðu-
nu” hatýrlattýklarýnda, okul
müdürleri kendilerine,
çocuklarýný baþka okulda
okutabilecekleri yanýtýný ver-
mekte, okullarý birer ticaret-
hane, velileri de birer müþ-
teri olarak gördüklerini ima-
dan çekinmemektedirler.
Her þeyin bir fiyatý var, anla-
yýþýyla ‘iyi okul-kötü okul’ ay-
rýmýný yaratanlar, þimdi de
öðretmenlere fiyat biçip öð-
retmen kayýt-fiyat listesi-
ni okul kapýsýna asmaktan
çekinmemektedirler.

Özel okullara ‘teþvik’ adý
altýnda kiþi baþý 3500-4000
TL verilebilen bu sistemde velilerden; “Çocuklarýnýz soðuk-
tan donsun mu? Pis, güvenliksiz okullarda mý okusun?” de-
magojileriyle zorla katký payý-baðýþ toplanmaktadýr. Toplanan
paralarla ise sadece müdür odalarýnýn bakýmý ve temizliði
yapýlmakta, okullarýn tuvaletleri, sýnýflarý ve diðer yerleri hi-
jyenden ve bakýmdan mahrum býrakýlmaktadýr.

Okullara uzun dönem ödenek saðlamayanlar, okul aile bir-
liklerini de artýk denetlememekte, okullarý kendi yaðlarýnda
kavrulmaya terk etmektedirler. 

Bu sorunlara bu sene bir de müfredat sorunu eklenmiþtir.
En demokratik, bilimsel ve çaðdaþ müfredat diye muþtulanan
müfredat, biz veliler için kaygý vericidir. Çocuklarýmýza zorla
okutulan içi boþ kitaplara bu sene bir de ‘þeri ifadeler ve ül-
kede son dönem yaþanan patlamalarýn uðruna yapýldýðý cihat
kavramý eklenmiþ... Atatürkçülük ve felsefe konularý kitaplar-
dan neredeyse çýkartýlmýþtýr... Ayýlarýn el hareketleriyle süs-
lenmeye çalýþýlan (ki sonra bu sayfanýn öðretmenler tarafýn-
dan yýrtýlmasý talimatý gelmiþtir) bu kitaplara kadýný aþaðýla-
yan ifadeler eklenmiþ ve inanç özgürlüðü hiçe sayýlmýþtýr...
Bu müfredat bilimsellikten ve çaðdaþlýktan uzak, gerici, bi-
reyci, kadýn düþmaný, mezhepçi, ýrkçý, cinsiyetçi, kültürleri ve
inançlarý dýþlayan, ötekileþtiren, evrensellikten uzak bir müf-
redattýr. 

Eðitimin bu hale getirilmesiyle sadece bizim çocuklarýmý-
zýn deðil ülkenin geleceði karartýlmaktadýr. Bu sebeple baþta
velilerimiz olmak üzere herkesi geleceðimize sahip çýkmaya
çaðýrýyoruz... 

Emine UYAR
Ýzmir

B
uca Evka-1 Kadýn Kültür ve Dayanýþma
Derneði Evi (BEKEV), müfredatta yapý-
lan deðiþikliklerle eðitimin giderek bilim-
sellikten ve laiklikten uzaklaþtýrýlmasýna
karþý okul önlerinde bildiriler daðýtarak,

velileri mücadeleye çaðýrdý. 
Okullarda çocuklara yanlýþ ve çaðdaþ olmayan bilgi-

ler verilmesine, ders kitaplarýnda kadýnlarý eþit yurttaþ
olarak görmeyen söylemlere karþý çalýþma yürüten
dernek, okullarda yaþanan altyapý sorunlarý nedeniyle
de kadýnlarýn ilgi odaðý.
TAM GÜNÜN YÜKÜ DE
KADINLARA ÇIKTI

Derneðin karþýsýnda bulunan Mimar Kemalettin Ýl-
kokulu bu yýl tam gün uygulamasýna geçti. Normal ko-
þullarda tercih edilecek bir uygulama olan bu durum,
kadýnlarýn yükünü daha da artýrdý. 

Çünkü okulun yemekhanesinin inþaatý henüz bit-
medi, bittiðinde de velilerden günlük 5, haftalýk 25 lira
yemek ücreti isteniyor. Yemekhanede sulu yemek yok,
kantinde de satýlan tost, pizza gibi yiyeceklerin yaný sý-
ra makarna bulunuyor farklý olarak. 

Kadýnlar okulda satýlan yiyecekleri hem pahalý hem
de saðlýksýz bulduklarý için evden getirdikleri yemek-
leri, okul kapýsýnýn önünde, kaldýrýmlarda, duvar ke-
narlarýnda yediriyorlar çocuklarýna. BEKEV’in daveti
üzerine, bazý veliler çocuklarýna öðle yemeðini der-
nekte yedirmeye baþladý. 

Okul önünde görüþtüðümüz kadýnlardan biri, okula
giden iki çocuðu olduðunu, günlük 10 lira yemek üc-
retine bütçesinin yetmeyeceðini söyledi. Bir baþka ve-
li, istenen yemek ücretinin ayda 100 lira olduðunu be-
lirterek, “Ayda 100 liraya ben bütün mutfak malzeme-

mi alýrým” diye konuþtu. Bu sorun nedeniyle çocuklarý
okula servisle gelen kadýnlar da, öðle saatinde okula
gelmek durumunda kalýyor. 

Yemek sorunu nedeniyle tam gün uygulamasýnýn
kendilerine eziyet haline geldiðini dile getiren kadýnlar,
sýnýflarýn kalabalýðýndan da þikayetçi. Eðitimin gitgide
köreltildiðini düþünen veliler, müfredattan da þikayetçi. 
‘SADECE KOCAMA DEÐÝL
SÜLALESÝNE ÝTAAT ETTÝM’

Ders kitaplarýnda kadýnlarýn kocalarýna itaat etme-
lerini salýk veren söylemlere tepki gösteren genç bir
kadýn, “Ben sadece kocama itaat etmedim, sülalesine
itaat ettim. Benim 4-5 kocam vardý” diye anlattý: “Ev-
lendim, görümcem, kocasý, kayýnpederim, kayýnvali-
dem vardý, eþim vardý, sonra bir de çocuðum oldu. Ay-
ný evde idik. Bütün temizlik, yemek her þey bana aitti.
On sekizimi doldurmadan kucaðýma aldým çocuðu-
mu. Çok ezildim. Kocamýn ailesi ile kaç yýl birlikte ya-
þadýk. O kadar zor duruma düþtüm, o kadar sýkýntý
çektim ki gözüm çocuklarý bile görmedi, býrakýp git-
tim. Ýki gün sonra eþim geldi. Çocuklarýn hasretinden
geri geldim. Çözüm oldu mu? Hayýr!”
BUNDAN SONRA NE OLACAK?

Kadýnlardan biri, “Eee bildirileri daðýttýnýz, bundan
sonra ne olacak?” sorusunu yöneltmiþ BEKEV’li ka-
dýnlara. Öneriyi de yine kendisi yapmýþ; “Ýmza kam-
panyasý yapalým, ‘böyle müfredat istemiyoruz’ diye-
lim.” Kadýnlardan dernekte tüm bu sorunlarla ilgili
bir toplantý düzenlenmesi önerisi de gelmiþ. 

BEKEV’li kadýnlar þimdi bir yandan bu önerileri
hayata geçirmeye çalýþýrken, dernek bünyesinde bir de
kitaplýk oluþturmayý hedefliyor. 14 Ekim’de açýlmasý
planlanan kitaplýk için kitap baðýþý çaðrýsý yapýyorlar.
Eðitimle ilgili çeþitli konularda uzmanlarýn katýldýðý
aydýnlatma faaliyetleri, okuma ve film günleri düzen-
lenmesi de planlanan iþler arasýnda. 

Eðitimin paralý
hale getirilmesi,

okullarýn temizliði
ve güvenliðinin

yanýnda velilerin
kaygý listesine

müfredat da
eklendi. ÖVDER

olarak herkesi
geleceðimize

sahip çýkmaya
çaðýrýyoruz.

BEKEV’den
‘eðitim seferberliði’ M

erhaba Ekmek ve Gül okurlarý. Ben
Ceyda, Esenyalý Mahallesi’nde 15 yýlý
aþkýn bir süredir kuaförde kadýnlara hiz-
met veriyorum. Yaklaþýk 3 yýl önce Ese-
nyalý Kadýn Dayanýþma Derneði ile ta-

nýþtým. Ýþimden ötürü gün içerisinde birçok kadýnla
sohbet etme imkaným oluyor. Birçok kadýnýn sorunlarý-
ný dinliyor ve çözüm bulmaya çalýþýyorum. Ne yazýk ki
kadýnlarýn yaþadýðý sorunlar gün geçtikçe daha da aðýr-
laþýyor. Benim dinlediðim kadýnlarýn çoðu maruz kal-
dýklarý þiddetten kurtulmak için çözüm bulmaya bile
çalýþmýyorlar. “Baþvursam ne olacak ki?” diyorlar. Çün-
kü yasalarýn kadýnlarý korumadýðýný düþünüyorlar. Þid-
det uygulayan erkeklerin aklanmasý, katillerin indirim
almasý kadýnlarýn yasalara baþvurmasýnýn önünde en

büyük engel. 
Gazetede birçoðunuzun hikayesini okuduðunuz

Nuran arkadaþýmýzý ben yüz yüze dinlerken “Ýþte ce-
hennem bu! Baþka bir cehenneme gerek yok” dedim.
Bir insanýn bu kadar çok acýyý yaþamýþ olmasý hepimize
utanç vermeli... Bazý müþterilerime okuttuðumda “Çe-
kecek çilesi varmýþ, kaderiymiþ. Ne yazýk, ama ne yap-
sýn” dedi. Bu yaþadýklarýmýz kader deðil. Bize cennet
ve cehennem diye nutuk atanlara þunu söylemek istiyo-
rum: Bu dosyada gördüðünüz ve bizim daha fazlasýný
bildiðimiz kadýn derneðine ulaþan kadýnlarýn zaten ha-
yatý cehennem. O nedenle hayatýmýzý cehenneme çevi-
renlere karþý birlikte mücadele etmek zorundayýz.

Ceyda 
Esenyalý // ÝÝSTANBUL

Hayatýmýzý cehenneme çevirenlere karþý

Aile Bakaný bize reva gördüðüyle yaþayabilir mi?
Yasemin ÖZTÜRK

Ankara/Sincan

E
senyalý ve Sincan… Ýkisi de organize sanayi
bölgesine yakýn, ikisi de aðýrlýkla iþçi ailele-
rin yaþadýðý, sosyal yaþam olarak birbirine
çok benzeyen iki yerleþim yeri. Her ikisinde
de kadýnlarýn hayat hikayeleri, çileleri, so-

runlarý, talepleri ayný… Memleketin benzer semtlerin-
de yaþananlar gibi…

Sincan Organize’de Arçelik’in yan fabrikalarýndan
birinde çalýþan eþinin önce siroz ve üzerine de böbrek
hastalýðýna yakalanmasý ile Þükran ve ailesinin hayatý
altüst oluyor. Þükran o dönem yaþadýklarýný þu sözlerle
anlatýyor: “Eþim hastalanýnca devletin, SSK’nin, Aile
Bakanlýðýnýn ne olduðunu anladým. Hastalanýnca iþten
çýkarýldý. Biz tam bir buçuk yýl özürlü raporu almaya
çalýþtýk. Hacettepe, yüzde 80 özürlü raporu verdi, ka-
bul etmediler. SSK’ye baðlý hastaneden almak gereki-
yormuþ. SSK önce yüzde 50 özürlü dedi, itiraz ettik,
yüzde 80 özürlü raporunu aldýk.
Adam ayakta duramýyor, üç güne bir
diyalize gidiyor. Rengi birden deðiþi-
yor, kararýyor, düþüp kalýyor, ambulans
çaðýrýyorum. Bu adam nasýl çalýþsýn?” 

Bir buçuk yýl boyunca etrafýn yardý-
mýyla yarý aç, yarý tok yaþadýklarýný
söyleyen Þükran; “Ben çalýþamýyorum
biri kýz, diðerleri erkek üç çocuk var.
Çocuklara eþim bakamýyor. Çoðu za-
man çocuklarla aç yattýk. Ekmek ala-
cak para yok, evde köyden gelen un
var, hamurdan bir þeyler yapýp çocuk-
larý börek, çörek diye kandýrarak gün-
lerimizi geçirdik. Kirayý veremedik. O
kadar çaresiz kaldýk ki” diye anlatýyor
o günleri.
NE KADER NE DE SINAV! 

Þükran bir buçuk yýl direnmiþ, ni-
hayetinde annesinin yanýna taþýnmak-
ta bulmuþ çareyi, istemese de. Annesi
çocuklara bakmýþ. Þükran fabrikada

iþe baþlamýþ. Üç yýl sonra ancak toparlayabildiklerini
anlatan Þükran; “Aile Bakanlýðýndan, belediyeden, kay-
makamlýktan destek görmedik. Bu yaþadýklarým kader
deðil, sýnav da deðil. 930 lira erken emekli maaþý bað-
landý” diyor.
TÜM AYLIÐIMIZ HASTA BAKIM PARASI

Neþe ise eþinin erken yaþlanma hastalýðýna yakalan-
masý nedeniyle kendisinin de iþten ayrýlýp, eþine bak-
mak zorunda kaldýðý süreçte yaþadýklarýný gözleri dola-
rak anlatmaya baþlýyor: “Adam çocuk gibi kaldý, her
gün eriyor, kaslarý eriyor. Ýlk günler çok zorluklar yaþa-
dýk. Fitre ve zekat paralarýyla, annemin köyden gön-
derdiði kuru diri ile karnýmýzý doyurmaya çalýþtýk. Ben
þimdi Aile Bakanlýðýndan hasta bakým parasý alýyorum.
Aldýðým 960 lira. Kiraya mý vereceðiz? Karýn mý doyu-
racaðýz? Üst baþ almayý unuttuk.”
AÇLIKLA TERBÝYE EDÝYORLAR

Neþe, hasta bakým parasý almak için Aile ve Sosyal
Politikalar Ýl Müdürlüðüne baþvurduklarýný, oradan bir

sürü evrak istendiðini þöyle anlatýyor: “Devlet hastane-
sinden heyet raporu alýyorsun, o da aðýr özürlü olmasý
gerekiyor. Sonra tekrar bir heyete daha giriyor rapor
inceleniyor. Aile Bakanlýðýndan evimize gelindi, evin
durumuna, hastanýn durumuna baktýlar. Ailenin geliri-
ni araþtýrdýlar. Öyle hemen maaþ baðlanmýyor. Aðýr
özürlü raporunu vermekte zorluk çýkarýyorlar, bir yýl
bekledik. Sürekli stres yaþadýk. Artýk sizi öyle bir no-
ktaya getiriyorlar ki; açlýkla terbiye edip verilene razý
oluyorsunuz, seviniyorsunuz.”
SADAKA DEÐÝL HAKKIMIZI ÝSTÝYORUZ

Neþe’nin 8 yaþýnda ilkokula giden bir kýzý var. Kýzý-
nýn okul masraflarýný Kurban Bayramýnda gelen fitre
ve zekatlarla karþýlamýþ, “Ýnsalara reva gördükleri üç
kuruþu Aile Bakanýna verelim, yaþasýn bakalým nasýl
yaþanýyorsa. Tok, açýn halinden anlar mý? Biz iþçi aile-
siyiz. Yýllarca çalýþtýk vergi ödedik. Biz devletten sada-
ka istemiyoruz. Ýnsan gibi yaþamak için gereken parayý
istiyoruz. Hakkýmýzý istiyoruz. Aile Bakanýna soruyo-
rum. Bakan aldýðý maaþýn ne kadarýný bize layýk görü-

yor” sözleriyle öfkesini dile getiriyor.
KADINLAR KOCAYA
VE EVLÝLÝÐE
MAHKUM EDÝLÝYOR

Sincan Nafiz Körez Devlet Hasta-
nesinde çalýþan bir hemþire ise her
gün yoksul, bakýma muhtaç, yaþlý
hastalarla karþýlaþtýðýný söylüyor.
Hemþire devletin yapmasý gerekenle-
ri de þöyle anlatýyor: “Hasta bakým
parasý 700-800 lira. Þimdi bu parayla
bir aile nasýl geçinir? Bu para sadece
hastaya bakana deðil, tüm aileye bað-
lanan bir para. Eðer hastanýn baþka
geliri yoksa. Öyle ‘üç çocuk yetmez,
beþ çocuk doðurun’ demekle olmu-
yor. Mahallerde hasta ve yaþlý bakým
evleri açýlmalý, kadýnlarýn üzerinden
bu yük kaldýrýlmalý. Çalýþamayacak
durumda olan kadýnlara maaþ bað-
lanmalý. Kadýnlar kocaya ve evliliðe
mahkum edilmemeli.”

Ýnsalara reva
gördükleri üç

kuruþu Aile
Bakanýna verelim,

yaþasýn bakalým.
Biz iþçi ailesiyiz.
Yýllarca çalýþtýk

vergi ödedik.
Sadaka

istemiyoruz,
hakkýmýzý
istiyoruz. 
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S
elam Ekmek ve Gül okurlarý,
Ben Aydýn’ýn ilçelerinde yaþayan bir ka-
dýn arkadaþýnýzým. Geçimimi hafta son-
larý pilav satarak ve zaman zaman da çe-
þitli iþyerlerinde çalýþarak saðlýyorum. O

iþyerlerinde çok daha iyi fark ediyorum sömürü
sistemini. 

Ýnsanlar en aðýr koþullarda 10 saat çalýþtýrýyorlar.
Ve bize asgari ücret ödüyorlar. Oysa benim bildiðim,
asgari ücret 8 saat üzerinden ödenir. Buralarda hiç
dernek, sendika çalýþmasý yok. Bunlar da sýrtýný ikti-
dara dayamýþ kadýnlarý din, iman adýna kapatýp bura-
larda sömürüyorlar.

Ben bir müddet önce iflas etti diyerek kapatýlýp,
baþka bir isim altýnda yeniden faaliyete geçen o en
büyük fabrikada mevsimlik iþçi olarak çalýþýyorum.
Fabrikada haremlik selamlýk yapýp erkek ve kadýn-
larýn sigara içtikleri, yemek yedikleri alanlarý ayýr-
dýlar. Formalarýmýzý yeþil renk verdiler. Türban
takmaya zorluyorlar. Ustabaþý baðýrýyor; türbanla-

rýnýzý baðlayýn! Din adý altýnda hem duygularýmýzý,
inançlarýmýzý hem de emeðimizi sömürüyorlar.

Ve bu fabrikada 300’e yakýn çalýþan, günde 10
saat çalýþtýrýlýyoruz. Günlük yevmiye üzerinden
çalýþýyoruz. Ne çay var, ne yemek. Evimizden ge-
tirdiðimiz yemekleri yiyoruz. Suyu da çeþmeden
baðlýyorlar. Hiç bir iþ güvencesi, iþçi saðlýðý önle-
mi yok. Bu yöredeki bütün fabrikalarda, ayný ko-
þullarda özellikle kadýnlar çalýþýyor. Karþý çýktýðýn-
da “Formaný çýkarýp, iþi terk edebilirsin” diyorlar. 

Ben kimliðinden inancýmdan dolayý baský gör-
meden, emeðinin hakkýný alarak yaþamanýn yolu-
nun birlik ve mücadeleden geçtiðini biliyorum.
Biz kadýnlar, bize dayatýlaný deðil kendi yaþamýmý-
zý eþit, özgür ve sömürülmeden sürdürmek istiyo-
ruz.

Selamlar, sevgiler...

Aliye MMALKOÇ
AYDIN

Merhaba... Ben 39 yaþýnda, 12 yýldýr evli, 2 çocuk
annesi bir kadýným. Çalýþma hayatýna köyden
geldikten sonra tekstilde çalýþarak

baþladým.Tekstilde sigortasýz olarak ve mesailerde
sabahlayarak yaklaþýk 5 yýl çalýþtým. Daha sonra eþimle
tanýþtým ve evlendim. Þimdi iki çocuðum var, ama yine
çalýþýyorum. Tuzla Organize Sanayi Bölgesinde bir
fabrikada çalýþýyorum. 10 ay oldu iþe baþlayalý.
Ýþyerinde çoðunlukla kadýn iþçiler var ve çoðu evli. Hem
çalýþýp hem çocuklarla uðraþmak tabii ki çok zor oluyor.
Sabah saat 6.30’da kalkýyorum, saat 8’de iþbaþý
yapýyoruz ve akþama kadar ayakta çalýþýyoruz.
Oturmamýz kesinlikle yasak. Her tarafta kameralarla
izleniyoruz. Günde 10 saat çalýþýyoruz. Akþam eve
geldiðimde yorgun bir þekilde bu sefer de evdeki iþlerle
ilgileniyorum. Saat bayaðý geç oluyor, çocuklarla doðru
düzgün ilgilenemiyorum.

Bunca sýkýþmýþlýðýn arasýnda yine de kadýnlarla bir
araya gelip iþ çýkýþý kendimize zaman ayýrmaya
çalýþýyoruz. Arada bir de olsa onlarla sinemaya
gidiyoruz ya da bir yerlerde oturup çay içip sohbet
ediyoruz. Çalýþan ev kadýnlarý için zaman kýsýtlý olsa da
bir araya gelebilmek bize iyi geliyor. Çünkü iþyerinde
oturup sohbet etmeye ve birbirimizin derdini dinlemeye
zamanýmýz olamýyor. Ancak dýþarýda fýrsat bulabiliyoruz.
Yaþanan sorunlar hep ayný. Sabahtan akþama kadar
çalýþýp, daha iyi koþullarda yaþayabilme mücadelesi
veriyoruz. Her ne kadar zor olsa da bu mücadeleye
devam ediyoruz.

TTuuzzllaa // ÝÝSSTTAANNBBUULL

Gece 3’e kadar
3 bin parça iþ
günde 30 liraya

Neslihan KARYEMEZ
Küçükçekmece/Ýstanbul 

S
akine 33 yaþýnda. Eþiyle görücü usulüyle
evlenmiþ. Ýki kýz çocuðu var. Biri dördüncü
sýnýfa gidiyor, diðeri ise ‘sýbyan mektebi’ne.
Eþi marangoz iþçisi; çocuk yaþta geçirdiði
bir kazadan dolayý kalçasýnda çýkýk oldu-

ðundan ameliyat olmasý gerekiyor. “Daha sonra tek-
rar olma gerekir. Aðrýlarýn dayanýlmaz olana kadar
ameliyat yapmayalým” demiþ doktor. Eþinin aldýðý
bin 700 TL geçinmelerine yetmediði için, iki yýldýr
evde parça baþý iþ yapýyor.

Þu anda yaptýðý fermuar birleþtirmeden, bin parça
yaparsa ancak 10 lira kazanabiliyor. Günde 3 bin adet
yapabilmek için gece üçlere kadar çalýþan Sakine’nin
mesaisi iþlerin acil yetiþmesi gerektiði gecelerde daha
da uzuyor. Yoksa bir sonraki iþi alýrken zorluk yaþayabi-
lir. Çocuklarý küçük olduðu için düzenli bir iþte çalýþa-
madýðýndan yakýnýyor Sakine. Ýki yýldýr yaptýðý bu iþ yü-
zünden bel fýtýðý olduðunu, parmak uçlarýný hissetme-
diðini, kollarýnýn aðrýdýðýný anlatýyor. “Doktora gittin
mi?” diye sorduðumuzda, “Gitmedim gitsem bu iþi
yapma diyecek doktor. Nasýl yapmayayým? Eþimin du-
rumu ortada. Ya çalýþamaz hale gelirse... Çocuklar oku-
yor, okul masraflarý var, kýþ geliyor. Ayakkabýlarý, mont-
larý, yakacak, kira, yeme içmeleri yetmiyor. Benim de
yapacak baþka bir þeyim yok. Mecbur çalýþmak zorun-
dayým” diye yanýt veriyor. 

Din adýna hem inancýmýzý
hem emeðimizi sömürüyorlar

Zaman kýsýtlý da olsa
bir araya gelmeye deðer Yasemin ÖZTÜRK

Sincan/Ankara

K
ahve içmek, bu arada iki lafýn belini
kýrmak için bir araya gelen Sincanlý
kadýnlarla, Nevin Yýldýrým davasýný
enine boyuna konuþtuk. Özgecan ci-
nayetinden sonra kadýn cinayetleri ko-

nusunda farkýndalýklarýnýn arttýðýný söyleyen kadýn-
larýn, kendi yaþamlarýndan örnekler vererek, empati
yaparak konuyu tartýþmalarý ise oldukça dikkat çe-
kiciydi. Sohbette, Nesrin “Nevin Yýldýrým kendini
korumuþtur, nefsi müdafaadýr. Kadýn davalarýnda;
mahkemeler, erkekleri teþvik eden yasalar, bu hü-
kümet kadýnlardan müebbet hapis cezasý almýþtýr”
diyor. Diðer kadýnlar ise Nesrin’in sözlerine onay
veriyor. 

BÝRÝKEN ÖFKENÝN PATLAMASI,
CÝNNET HALÝ...

Bir markette çalýþan Ayþe ise düþüncelerini þöyle
anlatýyor: “Nevin Yýldýrým’ýn duygularýný çok iyi an-
lýyorum. Dolmuþta adamýn biri beni taciz etmeye
çalýþmýþtý, kan beynime sýçradý, adamý parçalaya-
caktým. Nevin Yýldýrým, köy yerinde, kimseye söyle-
yemez, söylese kadýný suçlarlar; ‘kuyruk sallamýþtýr’
derler. Ýki yýl boyunca biriken öfkesi sonucunda
adamý öldürmüþ. Adamýn kellesini kesip köyün or-
tasýna atmasý, o biriken öfkenin patlamasý, cinnet
hali.”

Nevin Yýldýrým’ýn kendisine tecavüz eden erkeði
2012 yýlýnda öldürdüðünde basýnýn, ‘namusunu te-
mizleyen kadýn’ diye haber yaptýðýný hatýrlatan Si-

bel; “Þimdi de basýn kadýný cani ilan etti, tecavüz
eden erkeði sevgilisi pozisyonuna sokmaya çalýþtý.
En son erkeðin eþi, bazý þeyler ortaya attý” diyerek
kadýn davalarýnda istismarcýlarýn, katillerin bir ba-
hane ile ya serbest býrakýldýðýný ya da göstermelik
cezalar aldýðýna dikkat çekiyor. Sibel, “Diyorlar ki;
‘Ey kadýnlar, erkekler taciz eder, erkekler tecavüz
eder, erkekler öldürür.’ Kadýnlarý sindirmeye, kor-
kutarak susturmaya çalýþýyorlar. Mesele Nevin Yýl-
dýrým meselesi deðil. Nevin Yýldýrým bu topluma,
deðer yargýlarýna baþ kaldýrdý. Bugün susarsak yarýn
hiç baþ edemeyiz bunlarla. Susmayacaðýz” diyor. 

EMÝNE ERDOÐAN’IN KIZI OLSAYDI
BÖYLE DER MÝYDÝ?

Nergis ise Emine Erdoðan’ýn Nevin Yýldýrým’ýn
tecavüzden olan çocuðunu istememesi üzerine
“Çocuða biz sahip çýkarýz” þeklindeki açýklamasýný
ve doðan kýz çocuðunun adýnýn Emine konmasýný
eleþtiriyor. Nergis, eleþtirilerini þöyle sürdürüyor;
“Kadýn örgütlerinin Nevin Yýldýrým’ýn yanýnda ol-
masý Yargýtaydan geri dönmesinde etkili olduðunu
düþünüyorum. 14 yaþýnda benden çok büyük bir
adamla evlendirildim. Ýki buçuk yýl sonra adam öl-
dü. Kurtuldum. Bir çocuðum oldu. Çocuðu hep
hýrpalayarak büyüttüm, kötü anýlarýmýn hatýrasýydý.
Emine Erdoðan bir kadýn olarak Nevin’e sahip çýk-
malýydý. Tam tersine çocuðu bahane ederek, ‘En
aðýr cezaya çaptýrýlmalý’ dedi. Kendi kýzýnýn baþýn-
dan ayný þey geçmiþ olsaydý böyle der miydi?”

KADIN ERKEK EÞÝT OLMALI
Ýki kýz çocuðu annesi Sultan, Özgecan cinaye-

tinden çok etkilendiðini ve nasýl bir dönüþüm ya-

þadýðýný; “Hepimizin çocuðu var. Özgecan cinaye-
tinden sonra bu kadýn cinayetleri ve tecavüze, ta-
cize uðrayan kadýn haberlerini yakýndan takip et-
meye baþladým. Yani bu konuda uyandým. Ensar
olayýnýn, çocuk istismarý konusunda hepimize
uyarý olduðu gibi” sözleriyle ifade ediyor.

Sultan, AKP Hükümeti ile birlikte kadýnlara yö-
nelik baskýlarýn daha arttýðýna dikkat çekerek; “Si-
yasi görüþü ne olursa olsun kadýnlarýn birbirine
sahip çýkmasý gerekir, tepki göstermemiz gerekir.
Þort giyen kadýnlara saldýrýlýyorsa, Nevin Yýldýrým,
cani ilan ediliyorsa bunun nedeni hükümetin ka-
dýnlara bakýþýdýr. Ben inançlý biriyim. Kadýn hak-
larýný da savunuyorum. Kadýn ve erkek ikisi de in-
san. Haklarý da eþit olmalý. Evde, iþte, sokakta eþit
olmalý. Mahkemelerde de. Erkeklerden neyimiz
aþaðý, fazlamýz var. Ben de çalýþýyorum, üstelik iþ-
ten gelip bir de evde çalýþýyorum. Arkalarýný topar-
lýyoruz” diye konuþuyor. 
NEVÝN SUÇSUZDUR!

Saðlýk emekçisi Nesrin de “Özgecan cinayetin-
den sonra sokaða çýkanlardaným. Mahkeme erkek
olunca cezayý hafifletmeye çalýþýyor, kadýn olunca
vur abalýya. Mahkemeler erkekleri koruyor. Bu da
kadýn tecavüzlerini artýrýyor, cinayetleri artýrýyor.
Benim gözümde Çilem Doðan da Nevin Yýldýrým
da katil deðildir. Nevin Yýldýrým kendini korumuþ-
tur, nefs-i müdafaadýr. Kime karþý korumuþtur?
Köy halkýnýn, gerici zihniyetine karþý, tecavüz
eden erkeðe karþý... Nevin Yýldýrým serbest býra-
kýlmalýdýr, suçsuzdur. Kadýn davalarýnda, mahke-
meler, erkekleri teþvik eden yasalar, bu hükümet,
kadýnlardan, müebbet hapis cezasý almýþtýr.”

ASIL MÜEBBETLÝK

mahkemeler, yasalar ve hükümettir

Erkeðin cezasý
hafifletiliyor, 
kadýn olunca 
vur abalýya. 
Benim gözümde
Çilem Doðan da
Nevin Yýldýrým
da katil deðildir.
Nevin Yýldýrým
kendisini 
korumuþtur, 
serbest 
býrakýlmalýdýr! 
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Meltem TEKER

M
erhaba kadýnlar...
Ýstemeden de olsa
yaza ‘hoþça kal’ der-
ken, yeni bir sezon
baþýnda, yoðun bir

koþuþturmanýn, ‘geçim derdine’
yetiþmenin olmazsa olmaz kahra-
manlarý… Hepimize kolaylýklar di-
liyorum. 

Sonbaharýn vazgeçilmezlerine
þöyle bir göz atsak, konservelerden
turþulara, yakacaða; okul masrafla-
rýndan faturalara varana kadar he-
pimizin gözünde canlanan manza-
ra hep ayný. Hele de sandýklardan,
dolaplardan çýkarýp dökülecek kýþ-
lýklar...

‘Sandýk’ derken, siz de yüreði-
nizde ince bir sýzý hissettiniz mi?
Hayata dair umutlarýný, hayallerini,
emeðini nakýþ nakýþ resmedip ‘çe-
yiz’diye dolduran, sonra da kurdu-
ðu ‘yuvada’ yaþadýðý ne varsa üstü-
ne kat kat týkýþtýran annelerimiz-
den, büyükannelerimizden tanýdý-
ðýmýz sandýklar... Bugün o sandýk-
lardan birini hep birlikte aralayalým
mý? Zeliha Nine’nin sandýðýný...
OYUNDAN GÖRÜCÜYE

Karadeniz’in küçük bir kasabasýn-
da orta halli bir ailenin kýzýymýþ Ze-
liha. Orta halli dediysem, babasýnýn
‘Sarýkamýþ þehidi’ olduðu haberi ge-
lene kadar... Kýtlýk günleri baþlar
sonra. Hele de annesi hastalanýp
ölünce, hayatta kalma mücadelesi
eklenir üstüne. Akrabalarýn yanýnda,
insaflara kalmýþ, iki kardeþin müca-
delesi. Aradan birkaç yýl geçmeden,
yöreye gelen meþhur bir imamýn adý-
ný duyarlar. Burada yetiþmiþ, doðu il-
lerine tayin olup gitmiþ, eþi ölünce
de yeniden evlenmek üzere memle-
ketinden ‘kýz bakmaya’ gelmiþ, hatýr-
lý bir hafýzmýþ kendisi.

Ýnanmasý güçtür, köydeki hemen
her genç kýz kasabanýn ileri gelen-
lerinin nezaretinde tek tek imamýn
huzuruna çýkarýlýrlar. Zeliha’yý da
adaylarýn arasýna sýkýþtýrýrlar o ara-
da. Akýllý uslu durmasýný, saygýda
kusur etmemesini öðütlerler kula-
ðýna. Zeliha’nýn aklý yarým kalan
seksek oyununda, baþý önünde,
sessizce girer odaya. Kendisine
uzanan eli öper sonra; “Hoþ cel-
miþsun dede!” 

Hafýz Efendi gözlerine inana-
maz. Gördüðü yüz, yýllar evvel se-
vip de alamadýðý komþu kýzýnýn ay-
nýsýymýþ. Zeliha, o kadýnýn kýzýy-
mýþ. Diðer adaylar, tek celsede ele-
nir, Zeliha’yý ikna edecek uygun bir
yalan bulunur, boynuna altýnlar di-
zilip, önüne de annesinden kalma
‘çeyiz sandýðý’ koyulur alelacele.
“Ýmam efendi senu oðluna coturiy
Zeliya! Korkma...”

SENU CENDUMA
ALDUM!

Zeliha’nýn sandýðýna, küçücük el-
biselerinden baþka koyacak hiçbir
þey bulamazlar. O, henüz bir çocuk-
tur ve hayata dair umutlarýný nakþe-
decek yaþa gelmesini bile bekleme-
miþlerdir. Ertesi gün, yanýnda hiç ta-
nýmadýðý bir adamla, hiç bilmediði
bir dünyaya giden ilk uzun yolculu-
ðuna çýkar. Yolculuk boyunca, hemen
hiç konuþmazlar. Ne acýktýðýný getirir
diline, ne de baþka bir ihtiyacýný.
Pencereden gördüðü ne varsa þaþkýn-
lýk içinde izlemeye koyulur... Yemye-
þil Karadeniz ormanlarýyla bezenmiþ
daðlarýn, bir anda soyunup sarý kahve
tonlara boyanmasý; derelerin, en çýl-
gýn gençlik türkülerini, uçurumlar-
dan aþaðý haykýrýrken; çok geçmeden

yaþlanýp dengbej çýðlýklarýndan ses-
lenmesi; rüzgarýn, havada yaydýðý
hamsi telaþýnýn, yerini maðrur bir
toprak kokusuna býrakmasý... Ze-
liha’nýn bildiði, gördüðü, alýþtýðý ne
varsa uçup gitmiþtir adeta. 

Yolculuðun bitmesine az kalmýþ-
týr. Susmaktan yorulan Zeliha, vara-
caðý yerle ilgili epeyce heyecanlan-
maya baþlamýþtýr. Her canlýnýn yav-
rusu gibi o da meraklý, ürkek bir yü-
rek taþýmaktadýr çünkü... Belli belir-
siz bir cesaretle aklýndaki sorularý
sormak üzere yanýnda oturan adamýn
bakar yüzüne. Ýmamýn kýsa ve net
cümlesi yaklaþýk on saatlik sessizliði
yararak, bomba gibi düþer Zeliha’nýn
içine. “Senu cenduma aldum!” 

Donup kalmýþtýr küçük kýz. Kor-
kusundan ne aðlayabilir, ne de bir
þey sorabilir. Ýstediði tek þey, annesi-

dir sadece. Bundan sonraki cümleler,
kendisine ulaþmadan havada kaybo-
lup gitmiþtir adeta. Küçük kýzýn ku-
laklarýný dolduran tek ses, annesinin
ölüm döþeðinde çektiði korkunç baþ
aðrýsý iniltileridir artýk...

Onu bekleyen evde, en küçüðü
bebek, altý yetim kardeþ yaþamakta-
dýr. En büyükleri ise evlidir ve gelini,
kendisinden yaþça da büyüktür. Evin
yeni sahibi küçük Zeliha herkesin
dilsiz bakýþlarý altýnda oturduðu yer-
de, yorgun bedenini derin bir uyku-
nun ta içine sessizce býrakýverir. Ar-
ka odadan onu seyreden evin gelini
ise acý ile direncin birlikte kavrulup
sofraya sunulacaðý günlerin hazýrlýðý
içindedir.
VERMEM KIZI SANA!

Evlilik hayatý hakkýnda hemen
hemen hiçbir fikri olmayan minik
Zeliha, býrakýn yedi çocuða annelik
etmeyi, henüz adet bile görmemiþ-
tir. Evin gelini ise durumu ilk ba-
kýþta fark etmiþtir. Þimdi sýra bu
‘çocuk geline’ evlilik hayatýnda ‘ka-
dýn’ rolünü anlatmaya gelmiþtir.
Her ikisi için de zorlu bir sýnavýn
eþiðidir bu sohbet. Derin bir ses-
sizlik içindedir Zeliha. Yüzünden
okunan tek ifade korkudur. Akþam
olup da Ýmam Efendi eve gelince,
korku yerini telaþa býrakmýþtýr. Pa-
nikle kaçan Zeliha, gelinin arkasýna
saklanýr. Hýçkýrýklarý, yakarýþlarý
mahzun bir sessizliðe dönene ka-
dar beklerler. Ortalýk yatýþýp imam
ayaða kalktýðý sýrada, gelin girer
araya. Tek eli Zeliha’da, öteki eli si-
per olur imama. “Dur baba, ver-
mem kýzý sana.” Gerçekten de
uzunca bir süre, Zeliha uçup gitti-
ðini sandýðý anne kokusuna kavuþ-
muþ, huzurla uyumayý baþarmýþtýr. 

Anadolu’nun belki binlerce yýldýr
kemikleþmiþ erkek egemen yaþam
þekli karþýsýnda, el ele vermiþ iki ka-
dýn yoldaþ olmuþlardýr artýk. Cesur
Karakalpak kýzý Gülendam ile çalýþ-
kan Karadeniz kýzý Zeliha... Zamanýn
sarmasýný beklemeden yaralarýna ilaç
olmayý da baþarýrlar, dosta düþmana
karþý birbirine arka çýkmayý da. Her-
kesin imrenerek baktýðý bu kadýn da-
yanýþmasý akþam yazlýk sinemada,
sabah fýrýn yolunda, tarlada, bostanda
bulur yerini. Anne babasýz, kardeþ-
ten uzak büyümüþ her iki kadýn ayrý
evlere geçse de çoluk çocuklarýný,
sofralarýný hiç ayrýlmazlar. Hele de
torunlarýyla bir yataða dolmanýn keyfi
bambaþkadýr.

Zeliha’nýn bir bayram sofrasýnda
buluþuyoruz. Birlikteliðin eþsiz lez-
zeti, tabak tabak yayýlmýþ sofraya.
Elini öpmeye gittiðimizde yanýna,
hasta yataðýndan doðruluyor bize.
Küçücük eli sandýðýnýn üzerinde.
“Yaklaþ çizum. Saða bi þey sorayim.
Kocan o iþ içun senu da döviy mi?”

ZELÝHA
Bahar KOZA

Sultangazi / Ýstanbul

Ý
kizler Tekstil, Sultangazi ilçesin-
de kurulu, 220 iþçinin çalýþtýðý
bir tekstil fabrikasý. Ayný binada
TimTeks adýnda baþka bir tekstil
fabrikasý daha var. Her iki fabri-

ka da, aslýnda yine ayný binada bulu-
nan ve 25 yýldýr faaliyet gösteren Ha-
maratlý Tekstil bünyesinde üretim ya-
pan firmalar. Yani, yaklaþýk 600 iþçinin
çalýþtýðý üç fabrikanýn asýl patronu Ýr-
fan Özhamaratlý. 

Çoðu kadýn olan iþçilerin ücreti, as-
gari ücretten biraz fazla. Servis, ye-
mek ve sigorta var. Ama bir dönem si-
gortalar asgari ücretten yatýrýlmýþ, bu-
nun için ücretlerinin asgari ücret tuta-
rýnda olan kýsmý bankaya yatýrýlýrken,
kalan kýsým elden ödenmiþ. Ýþçiler bir
süre sonra bu duruma razý gelmemiþ
ve itiraz etmiþ. Ýtiraz edenler iþten
atýlsa da yargýya intikal eden bu itiraz
sonucu sigortalar gerçek ücret üzerin-
den yatýrýlmaya baþlanmýþ. Böylece iþ-
lerinden olan iþçiler, geride kalanlara
önemli bir kazanýmý býrakmýþlar.

Hamaratlý, Ýkizler ve TimTekste
üretilen ürünler, yurt dýþýna ihraç edi-
liyor. Danimarkalý tekstil devi Bestsel-
ler firmasý 2014 yýlýnda Türkiye paza-
rýný Özhamaratlý üzerinden açtý. Dün-
ya markasý bir ürünü Türkiye’de üre-
tip dünya pazarýna çýkaran bir fabrika-
da iþçi haklarý da en üst seviyededir
diye düþünüyor insan, ama gelin gö-
rün ki hiç de öyle deðil.

22 yýllýk bir iþçinin aldýðý ücret
yol+yemek+sigorta+AGÝ=1800 TL.
Mesai saatleri 08.00-18.00 arasýnda.
Saat 16.00’da 15 dakikalýk çay molasý
var. (Normalde günde iki defa olan çay
molasýný iþveren saat 10.00’daki molayý
kaldýrarak bire düþürmüþ). 25 yýldýr
iþçilerin günde 10 saat çalýþarak bü-
yüttükleri Özhamaratlý’nýn iþçilere
verdiði sadece bu... Ama unutmadan
söyleyelim patron maaþý geciktirmiyor! 
ANKETTEN SENDÝKA ÇIKTI

Ýþçiler, 10 yýl kadar önce, daha iyi
çalýþma þartlarý için sendikalaþmaya
çalýþmýþlar, ama baþarýlý olamamýþlar.
Bu iþe kalkýþanlar ise iþlerinden ol-
muþ. Ancak o gün atýlan tohumlar
2017’nin haziran-temmuz aylarýnda
yeniden baþak verdi ve Ýkizler Tekstil-
de çalýþan 220 iþçiden 130’u daha iyi
çalýþma ve insani yaþam koþullarý için
TEKSÝF Sendikasýna üye oldu. Ço-
ðunluðu saðlayan sendika, Bakanlýktan
yetkiyi de aldý. Ancak patron, yetki
alýndýktan sadece iki gün sonra iþyeri-
ni tasfiye kararý aldý. Yani iþçiler sen-
dikalý olarak çalýþmak istiyor, patron
ise “Sizi sendikalý olarak çalýþtýracaðý-

ma iþyerini kapatýrým daha iyi” diyor.
Anayasanýn tanýmýþ olduðu bir hakký,
bir dönem Ýstanbul Sanayi Odasý baþ-
kanlýðý da yapmýþ olan Ýrfan Özhama-
ratlý tanýmak istemiyor. 

Ýkizler Tekstilin 31 Ekim 2017 tari-
hinde kapatýlacaðýný iþyerine bir ilan
asýlarak iþçilere duyuruldu. Ýlanda iþ-
çilerin yasal tüm haklarýnýn verileceði
de belirtildi.

Bu üç fabrikanýn çalýþma koþullarý-
ný ve sendikalaþmaya giden süreci iþçi-
lerle konuþtuk. Tek avantajý zamanýn-
da ödenen ücretler olan fabrikada ka-
dýn iþçiler yoðunlukta olmasýna rað-
men kreþ yok, emzirme odasý yok, süt
izni yok... Ücretler düþük, bantlarda
verilen sayýyý yetiþtirmek için iþçiler
molalarda dahi çalýþmak zorunda kalý-
yor. Sayýyý tutturmak için tuvalete bile
gidemeyip altýna kaçýrdýðýný söyleyen

iþçiler bile var. 
Sendikalaþma süreci bu sorunlarla

ilgili olarak baþlamýyor yine de. Ýþye-
rinde cuma günleri radyodan yüksek
sesle yayýmlanan dini sohbet progra-
mýna bazý iþçiler itiraz edince sohbet
yasaklanýyor. Bu kez yasaða itiraz geli-
yor ve bazý iþçiler iþyerinde anket dü-
zenliyor. Bu ankette sendikalaþma fikri
öne çýkýyor ve çalýþmalar hýzla baþlýyor. 
ÝYÝ NÝYETLÝ PATRON!

Baþbakan Binali Yýldýrým’ýn, daha
geçtiðimiz günlerde ILO toplantýsýnda
“Sendikalaþmaktan korkmayýn...” çað-
rýsý yaptýðý, bir deðil iki sendikaya üye
olunabileceðinin söylendiði Türki-
ye’de iþçiler bir kez daha sendikalaþ-
týklarý için iþlerini kaybetmekle yüz
yüze. Ýþçiler uzun yýllar ayný iþyerinde
çalýþmanýn vermiþ olduðu ‘vefa’ duy-
gusu ile Ýrfan Özhamaratlý’nýn ‘mer-

hametli ve iyi niyetli bir iþveren’ oldu-
ðunu, fakat Ýkizler Tekstil patronu için
ayný þeyleri düþünmediklerini söylese-
ler de kapatma kararý büyük patron Ýr-
fan Özhamaratlý’ya ait. 

Patronun en büyük korkusu Ýkizler
Tekstilde baþlayan sendikal mücadele-
nin Hamaratlý ve TimTekse de sýçra-
masý. Eðer korktuðu olursa ya bütün
iþyerlerine sendika girecek ya da üç
fabrikayý birden kapatmak zorunda ka-
lacak. Sizce hangisi mümkün?

Görünen o ki 31 Ekim’de iþçiler
son defa iþe gidecekler. Ýþçilerin ký-
dem ve ihbar tazminatlarý ile diðer
alacaklarýnýn ne þekilde ödeneceði ise
henüz belirsiz. Bu durum moral bo-
zukluðu ve umutsuzluk yaratmýþ.
Gençliklerini bu fabrikada eskittikleri-
ni ve böyle bir vefasýzlýðý hak etmedik-
lerini söylüyorlar.

Sendika ise yasal sürecin takipçisi
olacaklarýný ve iþçilerin bütün hakla-
rýnýn (iþe iade davasý da dahil olmak
üzere) alýnmasý için mücadele ede-
ceðini söylemekle yetiniyor. Oysa
sendikalaþma faaliyeti Hamaratlý ve
TimTeks’te de yürütülse ve hep bir-
likte hareket edilebilse örgütlenme
baþarýlabilirdi. Þimdi ise mevcut so-
runlar ve yoðun emek sömürüsü
Hamaratlý Tekstilde devam ederken,
yeni bir iþ arayan iþçiler de bulduk-
larý iþlerde benzer sorunlarla karþý-
laþacaklar. 

Baþbakan ‘sendikalaþmaktan korkmayýn’ mý dedi?

Ýkizler ve TimTeks, aslýnda ayný binada 
bulunduklarý Hamaratlý Tekstil bünyesinde üretim
yapan fabrikalar. Yani, yaklaþýk 600 iþçinin 
çalýþtýðý üç fabrikanýn asýl patronu bir dönem Ýstan-
bul Sanayi Odasý Baþkanlýðý da yapmýþ Ýrfan Özha-
maratlý. Özmaratlý, iþçilerin TEKSÝF Sendikasýnda
örgütlendiði Ýkizler Tekstil’i kapatma kararý aldý. 
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G
eçtiðimiz ay Ýranlý kadýnlar,
uzun yýllar sonra stadyumda
futbol maçý izleyebilecek ol-
manýn heyecanýný yaþadýlar...
Kýsa bir süre.

“Stadyumda futbol izlemek” onlara da-
yatýlan binlerce yasaktan biriydi. Bu yasaðý
aþmak ve futbol heyecanýný yerinde, stad-
yumlarda yaþamak için az mücadele ver-
memiþlerdi bunca yýl. Oysa þimdi Ýran
Futbol Federasyonunun satýþa sunduðu bi-
letlerin cinsiyet seçeneklerinde ‘kadýn’ da
vardý. Yüzbinlerce kadýn çoktandýr bekle-
diði bu ‘özgürlüðe’ sadece bir týk uzaktay-
dý iþte! 

Ancak o bir týk, yine kilometreler oldu
federasyonun yaptýðý tek bir açýklamayla.
Efendim neymiþ? ‘Kadýn’ seçeneði ‘yanlýþ-
lýkla’ koyulmuþmuþ... Kadýnlara elbette
izin verilmeyecekmiþ... Kadýnlar aldýðý bi-
letleri geri versinlermiþ...

Hevesleri kursaklarýnda býrakýlan Ýranlý
kadýnlar, bu hayal kýrýklýðýný çok iyi taný-
yordu. Çünkü futbol özlemiyle, merakýyla
yanýp tutuþan ve o ‘yasaklý yere’ girmek is-
teyen kadýnlar, yýllarca erkek kýlýðýnda ken-
dilerini kamufle ederek çok büyük riskler-
le stadyuma girmeye çalýþmýþtý. Muhafýz-
lara yakalanan, gözaltýna alýnan, babalarý ya
da diðer erkekler tarafýndan fark edilip ya-
ka paça dayak yiye yiye stadyumdan çýkar-
týlmalarýndan tanýyorlardý bu hayal kýrýklý-
ðýný. Ancak o lokmalarýn sonsuza kadar
kursakta kalmadýðýný biliyoruz öyle deðil
mi? Kadýnlarýn her yasaða karþý verdiði
mücadeleden tanýðýz buna. 

‘Teknik bir hata’ sonucu verilen biletle-
rin geri istenmesi üzerine kadýnlar, “Bilet-
leri geri vermeyelim, koltuklar boþ kalsýn.
Boþ koltuklar bizim sesimizi temsil ede-

cek” dedi. Federasyonun sitesinin
hacklenmesi, sosyal medyadan “Ýranlý ka-
dýnlarý stadyumlara alýn” kampanyasý yü-
rütülmesi gibi dayanýþma eylemleri de ser-
gilendi bu arada.
KADINLARI ANLATAN 
‘YASAKLI’ YÖNETMEN

Ýranlý kadýnlarýn en büyük sorunlarý fut-
bol izleyememek, statta bulunamamak de-
ðil tabii. ‘Birçok haklarýndan yoksun’ de-
mek bile yetmiyor maruz kaldýklarý yasak-
larý anlatmaya. Ama bu yasaklarý, yasakla-
rýn kadýnlarýn yaþamlarýna nasýl yansýdýðýný
ve buna karþýn nasýl hayatta kalma müca-
delesi verdiklerini gösteren bir ‘yasaklý’ yö-
netmen var: Jafar Panahi. 
Daire ve Ofsayt filmleriyle Ýran’ýn mevcut
düzeninde kadýnýn temsiliyetine kafa yo-
ran ve bunu perdeye yansýtarak tüm dün-
yaya duyuran Panahi’nin, günümüzde hala
varlýðýný sürdüren hikayelerle dolu, bu iki
filmine göz atalým.

OFSAYT; GAYET AÇIK!
Ýran’da kadýnlarýn spor müsabakalarýný

erkeklerin bulunduðu yerlerde
izlemesi 1979 Ýslam Devri-
mi’nden beri yasak. Ve o yýllar-
dan beri kadýnlar erkek kýlýðýn-
da stadyuma girerek bu yasaðý
deliyor. Bu gerçeði ‘Ofsayt’ fil-
miyle hem politik hem mizahi
biçimde tüm dünyaya gösteri-
yor Jafar Panahi. 

Ýran milli futbol takýmýnýn,
Almanya’da düzenlenecek olan
2006 Dünya Kupasý’na katýl-
mak için son bir karþýlaþmasý
kalmýþtýr, Bahreyn ile. Bu ka-
dar önemli bir maçýn heyeca-
nýný, evlerinde televizyon kar-
þýsýnda deðil de stadyumda yaþamak ka-
dýnlar için ‘inanýlmaz’ ama imkansýz deðil-
dir. Kadýnlar, erkek kýlýðýna girip stadyuma
doðru yola çýkarlar. Ama iþleri o kadar ko-
lay deðildir. Onlarý avlamaya çýkmýþ Dev-

rim Muhafýzlarý vardýr stadyum giriþinde.
Kimi muhafýzlarý atlatýp stadyumdaki coþ-
kuyu tadar, kimi stadyuma girer maçýný iz-
ler ama maçýn en güzel yerinde yakalanýr,
kimisi ise daha stadyuma adým dahi ata-
madan enselenir. Film de kadýnlarýn paçayý
kurtaramadýðý bu noktada þekillenir. Yasaðý
çiðnemeye çalýþýrken yakalanan bir grup
‘suçlu’ kadýn, stadyumun yanýnda duran
bir alanda tutulur. Askerler ile kadýnlar
arasýnda geçen amansýz diyaloglarda, sü-
rekli mantýksýz bir yanýtla karþýlanýr kadýn-
larýn sorularý:

- Sigara içme!
- Sigara içmek suç deðildir. Ýçeri girmek

de öyle. Neden içeri giremiyoruz?
- Emirler böyle!
- Girersek n’olur?
- Ýçeride bir sürü erkek var.
- Yani?
- Gayet açýk. 
- ...

- Siz oradayken lanet
okuyup küfür ederler. Stad-
yum kadýnlara göre deðil...

‘Evet gayet açýk. Yasakla-
rýnýzýn kendi erkek otorite-
nizi korumaktan baþka hiç-
bir dayanaðý yok’ diyesiniz
gelmedi mi sizin de?

Böyle çekiþmelerle hem
mizahi hem gayet politik tar-
týþmalarla devam eder film.
Sonunda birlikte bir heyeca-
nýn ve mutluluðun kimseye
zararýnýn dokunmadýðý fikrine

ulaþýrsýnýz. 
Bu arada, film boyunca izlediðimiz ka-

dýnlar, Jafar Panahi’nin isteði üzerine, nasýl
bir erkek olacaklarýna (kostüm, makyaj vs.)
kendileri karar vermiþ.
BÝLME, GÖRME, GÖSTERME!

Panahi’nin baþýný yakan filmlerinden
yalnýzca biri bu. Yaptýðý filmler dünyanýn
diðer yerlerinde ödülle karþýlanan Panahi,
Ýran’da mevcut yönetime karþý çýkmak su-
çundan 6 yýl hapis, 20 yýl da film yapmama
cezasýna çarptýrýldý. ‘Sus’ dendi Panahi’ye.
‘Bildiklerini bilme, gördüklerini görme,
gösterme, kabul et’ dendi. 

Yasaklar ne kadar tanýdýk, öyle deðil mi?
Davetlisi olduðu fakat tutukluluðundan

dolayý katýlamadýðý 61. Berlin Film Festiva-
li’ne gönderdiði mektupta þöyle demiþti
Panahi; “Özgür kaldýðým zaman umuyo-
rum ki, herhangi bir coðrafya, ýrk ve ideo-
lojik engel olmaksýzýn inançlarý ve fikirleri
ne olursa olsun insanlarýn bir arada özgür
ve barýþ içinde yaþadýklarý bir dünyada do-
laþabilirim. Yirmi yýllýk bir sessizliðe mah-
kum ediyorlar beni. Oysa rüyalarýmda, bir-
birimizi hoþ gördüðümüz, birbirimizin fi-
kirlerine saygý gösterdiðimiz ve bir arada
yaþadýðýmýz bir zaman için haykýrýyorum.”

Talepler ve umutlar da ne kadar yakýn
bizim arzuladýðýmýza... Öyle deðil mi?

Yasaklarýn ‘Ofsayt’a düþürdüðü kadýnlar

KADINLARIN yaþamlarýný, gerçekliklerini kendi dünyasýna konuk eden ve bu-
nu dünyayla paylaþan Panahi’nin Altýn Ayý
ödüllü Daire filminde de, yönetimin ve top-
lumsal yapýnýn kadýnlarý nasýl bir çember içi-
ne hapsettiðini görüyoruz. Hapisten yeni çý-
kan kadýnlarýn hapiste biten hikayelerinin
bir döngüsü var filmde.

Erkek beklerken bir kýz çocuðu dünyaya
getirdiði için kocasýnýn kendisini boþayaca-
ðýný söyleyen  Solmaz Golami’nin hikayesiy-
le baþlayan, sonrasýnda diðer kadýnlarla ke-
siþerek devam eden hikayelerin oluþturdu-
ðu bir daireyi anlatýyor film. Kadýnlarýn bir-
birine her dokunduðu noktada baþka bir
yaþama tutunma hikayesi izlemeye baþlý-
yorsunuz. Daire baþladýðý yerde bitiyor. Yi-
ne bir hapishane hücresinde, isimleri sayý-
lýrken buluyorlar kendilerini.

DAÝRE; BAÞLADIÐI YERDE BÝTÝYOR

S
aat tam 06.30. Gözlerimi açýyorum istek-
sizce çalan alarmýn sesiyle. Of diyorum
“Bir beþ dakika daha uyusam keþke.” Ka-
famdan hemen þunlar geçiyor: “5 dakika
daha uyusam daha fazla uyurum kesin. O

zaman iþe geç kalýrým. Patron da sabah sabah sinir-
li olur. En iyisi hemen kalkayým.” Yumuþacýk yata-
ðýmý býrakýyorum gerimde. Keþke diyorum içimden
dün akþam biraz daha erken yatsaydým. Aynanýn
karþýsýna geçiyorum yüzümü yýkýyorum. Soðuk su
yüzüme çarptýðý gibi uyku mahmurluðum gitmeye
baþlýyor. Aynadaki yansýmama bakýyorum. Gözleri-
min altýnda dünden kalma siyah kalemin izleri du-
ruyor. Hemen gardroba yürüyorum. Pijamamý çý-
kartýrken bacaklarým takýlýyor gözüme. Masa san-
dalye taþýmaktan, müþterilere yemek götüreceðim
derken oraya buraya çarpmaktan baldýrlarým mos-
mor olmuþ. “Neyse” diyorum etek giymiyorum na-
sýlsa kim görecek bu morluklarý?
EN GÜZEL KIYAFETÝM 
CÝLDÝM MÝ? HAYIR TABÝ KÝ!

Saat sabahýn 6’sý olduðu için ev sessiz. Açýyo-
rum televizyonu, ayakta kumandayla kanal seçiyo-
rum. Devamlý karþýma güzel, bakýmlý kadýnlar çýký-
yor. “En güzel giysiniz cildiniz”, “Çünkü ben ne is-
tersem o olur” sloganlý reklamlar... 90-60-90 beden
ölçülerine sahip inci gibi diþli kadýnlar... Gün için-
de bakýmlý olmamý söyleyen patronum için makya-
jýmý yapýyorum. Aklýma takýlýyor televizyondaki gü-
zel kadýnlar. Ne kadar gerçeði yansýtýyorlar? Acaba
onlar da benim gibi 13 saat ayakta çalýþýp eve geldi-
ði gibi bayýlýp yataða düþüyor mu? Cidden benim
en güzel kýyafetim cildim mi? Baldýrýmdaki mor-
luklarýmý ve iþyerindeki yoðunluðumdan dolayý ye-
diðim yaðlý yemekler yüzünden çýkan selülitlerimi
düþününce hayýr tabii ki de! Benim en güzel kýya-
fetim belki de vücudumu göstermeyendir. Televiz-
yondaki kadýnlar ne beni yansýtýyor ne de 3 çocuklu
karþý komþum Nezahat ablayý.
‘ÞU GARÝBE BÝR YER VERÝN’

Evet bunlarý düþünüyorum makyajýmý bitirirken.
Sonra uyuz Fahriye Evcen çýkýyor televizyonda.
Normalde çok severim kendisini ama sabah sabah
bu kadar güzel olmasýný kaldýramayýp “Sus be ko-

kana” deyip kapatýyorum televizyonu. Kýyafetimi,
makyajýmý tamamladýðýma göre artýk ayakkabýlarý-
mý giyebilirim. Kapýya doðru yöneliyorum. Ertesi
geceden duvara dikilmiþ bacaklarým pek aðýrmasa
da parmak uçlarýmýn görüntüsü yüzümde somurt-
kanlýk yaratýyor. 20’li yaþlarda olmama raðmen par-
maklarýmda nasýr olmuþ. Maðaza görevlisinin çok
rahat, ‘flexible’ diyerek bana sattýðý spor ayakkabý-
lar fazla giyilmekten kokmuþ ve parçalanmaya yüz
tutmuþ. Parmaklarým yana yana giyiyorum ayakka-
býlarýmý. Kapýdan çýkarken “Bugün son, yarýn tatil
günüm” diyerek içimi rahatlatmaya çalýþýyorum bu
zorlu gün için. Otobüs duraðýna giderken tek du-
am “Umarým ayakta kalmam” oluyor. Zaten bütün
gün ayaktayým, koþturup duruyorum. Bir de oto-
büste ayakta kalmayý çekemem doðrusu. Bunun bir
de iþ dönüþü var. Bazen üzerime “Ben 13 saat
ayaktayým. Þu garibe bir yer verin” diye yazý asmak
geçiyor içimden.

‘KESÝNLÝKLE GÜLER YÜZLÜ 
OLMALIYIM’

Ýþe geldim artýk. Saat 8 olmuþ. Tabaklarý yýka,
yerleri sil, buzdolabýný doldur, müþterilerin mem-
nuniyeti için üzerin kirlenmiþse temizle, makyajýný
düzelt... Saat 10 oluyor. Servis baþlýyor. Saat 9’a ka-
dar böyle sürüyor. Günde tam üç bin kere “Hoþ-
geldiniz. Ne istersiniz? Ýlk kez geldiyseniz size yar-
dýmcý olabilirim. Afiyet olsun” cümlelerini kullaný-
yorum. Ve bunu yaparken kesinlikle güler yüzlü ol-
malýyým. Çünkü koca göbekli patronum iþimi seve-
rek yapýp yapmadýðýmý kontrol etmek için kasanýn
arkasýndan beni izliyor. Eðer güler yüzle hizmet
ediyorsam müþteriye, benimle þakalaþýyor. Eðer gü-
ler yüz göstermediysem vah halime! Bütün gün be-
nimle uðraþýr. Gün iþte böyle bitiyor artýk. Beni si-
nirlendiren müþterinin yüzüne gülüyorum, arka-
sýndan saydýrýyorum. Bu yüzden siz siz olun bir
garsonun güler yüzüne güvenmeyin.
NEDEN BU KADAR 
YORULMAK ZORUNDAYIM?

Artýk eve doðru yol almanýn zamaný. Eve geliyo-
rum, üstümü deðiþtiriyorum, duþ alýyorum. E saat
olmuþ zaten 11. Bu saatten sonra ne yapacaðým bu
yorgun vücutla. “En iyisi yatmak” diyorum. Ýþte gü-
nün en büyük zorluðu kafayý yastýðýma koyduðum-
da geliyor. Sorgulama dürtülerim alevleniyor: “Ne-
den bu kadar yorulmak zorundayým? Hayallerim ne
olacak benim? Hep bir yerde it gibi çalýþarak ken-
dime zaman ayýrmayarak mý geçecek günlerim?
Ömrümün sonuna kadar garsonluk mu yapacaðým?
Peki çalýþtýðýmýn karþýlýðýný alýyor muyum? Neden
bu insanlar dýþarýda yemek yiyorlar ki? Evlerinde
yesinler yemeði...” Hepsine tek tek cevap arýyorum.
Tek bildiðim 12 saatlik çalýþmanýn, insanlara hiz-
met etmenin karþýlýðýnýn aldýðýmýn çok üzerinde
olduðu.

Daha 20’li yaþlarda olmama raðmen ailemin sý-
kýntýlý dönemine yardým için çalýþtýðým þu sýralar
kim verebilir acaba bacaklarýmdaki morluklarýn,
ayaklarýmdaki nasýrlarýn hesabýný? “Ben” diyorum
içimden, tüm kadýnlar, tüm emekçiler verebilir he-
sabýný. Ve umutla kapatýyorum gözlerimi umutla
açmak için.

Ayaðýmdaki nasýrýn hesabýný kim verecek?

B
en Tuzla Deri Sanayisinde bir fabrikada
çalýþýyorum. Depoda kadýnlý erkekli 450
kiþi çalýþýyoruz. Fabrikada yaþadýðýmýz
bir olay bana bu ülkede kadýn olduðu-
muz için ne kadar ayrýmcýlýða maruz

kaldýðýmýzý bir kez daha hatýrlattý. 
Geçtiðimiz günlerde deponun içinde bir erkek

ve bir kadýn öpüþürken yakalandý. Fakat asýl mese-
le öpüþme olayý sonrasý yaþandý; kadýn iþten atýldý,
erkek ise çalýþmaya devam ediyor. 

Nedenini sorguladýðýmýzda ‘Erkek daha iyi çalý-
þýyor’ dendi. Oysa iþten çýkarma yapýlacaksa
adaletli olan ikisinin de çýkarýlmasýydý. Biz biliyo-
ruz ki kadýn iþçi ‘namus algýsý’ altýnda fabrikada

çokça baský görüyor. Çalýþma saatleri içinde aðýr
iþleri yapan bizler mesele namusa geldiðinde hep
ayrýþtýrýlýyoruz. 

Size biraz fabrikadaki durumdan bahsedeyim.
Depoda çalýþtýrýlýrken aðýr iþ-hafif iþ gözetmeksi-
zin herkes her yerde çalýþýyor. Ancak vardiya teslim
edilirken temizliði kadýnlar yapýyor. 20 kiloluk ka-
salarý kaldýrýyoruz. Kadýn erkek fark etmiyor. Ama
çoðu erkek temizliði yapamýyor... Çünkü elleri yat-
kýn deðil(!) Neden, çünkü toplumda temizlik kadý-
na yükleniyor.

Biz kadýnlar çalýþmaya çalýþýrken önümüze bir
sürü engel çýkýyor. Bunlar arasýnda en önemlile-
rinden biri eþitsizlik. Bugün iþten çýkarýlan kadýn

hepimiz olabilirdik. Ama iþten çýkarýlan bir erkek
olmuyor. Çünkü suç kesinlikle kadýnýndýr!  ‘Kadýn
istemese olmaz’dýr! Kesin kadýn baþlatmýþtýr!..

Bir kadýn daha iþten atýlmasýn diye deðil belki,
ama bir kadýn daha eþitsizliðe maruz kalmasýn di-
ye bunlarýn önüne geçmemiz gerek. Depodaki bu
olaylardan sonra kadýnlar tepki gösterdiler. Az da
olsa çok da olsa bir þeyleri konuþtuk. Ama bununla
sýnýrlý kalmamalý. Bugün fabrikalarda, depolarda ve
diðer çalýþma yerlerinde bir sürü kýz kardeþimiz
eþitsizliðe maruz kalýyor. Biz susarsak herkes su-
sar. Susmayalým! Bu ülkede, çalýþtýðýmýz her yerde
eþit bir yaþam için mücadele edelim.

ÝÝSSTTAANNBBUULL

Eþitsizlik evde de fabrikada da ayný
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 olduðu saldýrý ve 20 Aðustos
2016’da 56 kiþinin yaþamýný yitirdiði An-
tep’teki düðün katliamlarýn arkasýnda da
10 Ekim dosyasýnda yargýlanan sanýklarla
baðlantýlý kiþiler olduðu ortaya çýkmýþtýr.
10 Ekim katliamýndan önceki katliamlar
layýkýyla soruþturulsaydý, nasýl 10 Ekim
gerçekleþmeyecekse, 10 Ekim katliamý
soruþturmasý hakkýyla yürütülmüþ olsay-
dý da Gaziantep’te yaþamýný yitiren 40’ý
çocuk 59 kiþi halen aramýzda olacaktý. 
YILLARCA BEKLEMEK 
ÝSTEMÝYORUZ

Bundan 10 yýl önce gerçekleþen
Hrant Dink katliamýnda da yalnýzca bir
tetikçi ve ona yardým eden bir baþka ki-
þinin bu eylemi yaptýðýndan bahsedili-
yordu. O dosyanýn müþtekileri ve vekille-
ri de tüm yargýlamalar boyunca tetikçile-
rin arkasýnda Trabzon Emniyet Müdür-
lüðünün, Ýstihbarat Müdürünün, Emni-
yet Genel Müdürlüðünün, Ýstanbul Vali-
liðinin olduðu yönünde iddialarda bu-
lunmuþtu. Bu iddialarýn pek çoðu o ta-
rihte görmezden gelindi. Ancak bugün
gördük ki bunlar sadece bir iddia deðil-
miþ. Ýstanbul Cumhuriyet Savcýlýðýnýn
iddianamesinde, jandarmanýn o gün
Hrant Dink’i öldüren Ogün Samast’ý iz-
lediði, hatta kayýt altýna aldýðý, katillerin
Emniyet Müdürlüðünün denetiminde
cinayet mahalline geldiði ve oradan ay-
rýldýðý yer aldý. 

Hrant Dink dosyasýnda tüm bunlar 10
yýl sonra ortaya çýktý. Ancak biz, 10 Ekim
katliamýnýn ve diðer katliamlarýn arka-
sýndaki güç odaklarýnýn açýða çýkmasýný
bu kadar süre bekleyemeyiz. 10 Ekim
davasýnda ancak, “Evet maddi gerçek or-
taya çýkmýþtýr, insanlarýmýzý katleden
güçler, tetikçiler, taþeronlar ve onlarýn
arkasýndaki güç odaklarý ortaya çýkmýþ-
týr. Bundan sonra ülkemize benzer acýlar
bir kez daha yaþanmayacaktýr” diyebile-
cek olursak bu yargýlamanýn vicdanlarý
bir nebze olsun rahatlatmasý mümkün-
dür. Bunu diyebilmemiz için de bu ola-
yýn arkasýndaki siyasal güçlerin ve kamu
sorumluluðunun tam olarak ortaya çý-
kartýlmasý gerekir. 

AMA’SIZ GÜLEBÝLMEK ÝÇÝN... 
Son olarak ifade etmeliyiz ki; son yýl-

larda bu alçak bombalý saldýrýlarla yüz-
lerce insanýmýzý bizden alanlarýn, bu
acýlarý bizlere yaþatanlarýn bilmedikleri
bir þey var. Onlarý bizden alarak eksilt-
tikleri þey sevincimizdir, mutluluðumuz-
dur belki ama asla inancýmýz, umudu-
muz deðildir. Biz koca bir insanlýðýn gü-
zel günlerini yaratmak için hep birlikte
çýktýk yola. Aramýzdan ayrýlanlara, asla
artýk yoklar demiyoruz. Her birimiz, biz-
den koparýlanlarýn da gücünü, umudu-
nu, çabasýný, özlemini sýrtlayarak devam
ediyoruz yola. Güzel günler elbette gele-
cek, çünkü biz “güzel günlere yürüyo-
ruz.” Ýlla ki barýþ kazanacak, illa ki insan
kazanacak, illa ki erdem kazanacak. Ve o
zaman iþte onlara borcumuzu ödemiþ
olacaðýz. Ýþte o zaman amasýz gülmeyi
hak edeceðiz. 

Nuray
COÞGUN

B
ir sabah oðlunla
berabersin, Sýh-
hýye’de ondan
ayrýlýyorsun ve
yarým saat sonra

bir patlama haberi alýyorsun. Aramalar
baþlýyor, bir ben deðil, bütün onu tanýyan
akrabalarý ve ben hastanelerdeyiz. Anka-
ra’daki bütün hastanelerde arýyorsun
onu. Hep yaralýdýr, bir yerden haber gele-
cek diye umut ediyorsun. Ama acý haber
gelene kadar... O an, dünyanýn baþýmýza
yýkýldýðý an!

Aradan 2 yýl geçti. Hala her sabah kal-
ktýðýmda o bekleyiþ, umut kalbimizin bir
köþesinde var. 

Bu öyle bir acý ki, tarifi imkansýz. En
acýsý da özlem...

Ben bir anneyim. Ateþ düþtüðü yeri
yakýyor. Hiçbir annenin evladý ölmesin,
analar artýk aðlamasýn. Bu özlem, acý, ya-
þadýðým sürece devam edecek.

Katliamýn üzerinden iki yýl geçti. Yar-
gýlama sürecinde avukatlarýmýz canla
baþla çalýþýyor. Bu yargýlamanýn adaletli
olmasý için kastý ve ihmali olan herkesin
yagýlanmasý gerekiyor. Buradan 102 can
ve oðlum için; adalet, adalet, adalet diyo-
rum...

102 can ve oðlum için
ADALET!

10 Ekim katliamýnda yaralanan
Günay Karakuþ’un, Suruç
katliamýnda yaralanan Güneþ
Erzurumluoðlu için çizdiði resim.

10 Ekim’de
yaralandýktan
sonra uzun bir
tedavi süreci
geçiren 
Günay Karakuþ, 
olayla ilgili
duygu ve
düþüncelerini
resimleriyle 
dile getirdi. 

Müslime KARABATAK

S
aðlýksýz, güvencesiz iþlerde çalýþanlar,
günde 12 saat haftanýn neredeyse her gü-
nü çalýþanlar, iþ bulamayanlar, çocuklarýný
býrakacak hiçbir yeri olamadýðý için iþsiz
kalanlar, iþçi ya da iþsiz her gün kendini

tekrar eden ev iþlerinde boðulan kadýnlar...
1917’deki Ekim Devrimini görmüþ olsak, bizler

için yapýlan onca þeyi bizzat yaþasak fena mý olur-
du? Olmazdý, tabii. Ama tarih geriye deðil, ileriye
doðru gidiyor. Her ne kadar kayýplar yaþanmýþ olsa
da, bizim de tarih gibi ilerlememiz gerekiyor, hem
de o dönem ortaya konan programlarýn çok daha
iyilerini önümüze görev olarak koyarak... Yapýlan-
larýn hepsini tek bir sayfaya sýðdýrmak çok zor,
ama Sovyetlerde kadýnlarýn durumlarýna bir baka-
lým...

YASALAR YETMEZ,
BU DAHA BAÞLANGIÇ

Kadýnlarýn, erkek iþçilerin ücretlerinin yarýsýný
bile alamadýðý, geniþ Rusya topraklarýnýn dinci ge-
riciliði altýnda en çok ezilenler olduðu bir dönem-
de, ilk siyasi görev olarak Çarlýk iktidarýný yýkmayý
ve cinsiyet, din ve milliyet gözetmeksizin her yurt-
taþýn eþit sayýlacaðý demokratik bir Cumhuriyet
kurmayý hedefleyen Rusya Sosyal-Demokrat Ýþçi
Partisi (RSDÝP) 1903 parti programýna þu madde-
leri koymuþtu:

“6) Kadýnlarýn, kadýn organizmasýna zararlý
tüm dallarda çalýþtýrýlmasýnýn yasaklanmasý; ka-
dýnlarýn doðum öncesi 4 hafta, doðum sonrasý 6
hafta, bu dönemde ücretleri eskisi gibi ödenerek iþ-
ten muaf tutulmasý;

7) Kadýnlarýn çalýþtýðý tüm atölye, fabrika ve
diðer iþletmelerde meme çocuklarý ve küçük
çocuklar için kreþ ve çocuk yuvalarýnýn kurulma-
sý; emziren kadýnlarýn en azýndan üç saatte bir ve
en az yarýmþar saat iþten muaf tutulmasý.”

Ýngiliz sosyalistleri Sidney ve Beatrice Webb
birlikte yazdýklarý ‘Sovyet Komünizmi-Yeni Bir
Medeniyet’ kitabýnda, Lenin ve yoldaþlarýnýn yeni
Rusya halkýnýn inþasýnda Adem’den deðil Hav-
va’dan baþladýðýný yazar. Gerçekten de, 24 Ekim

1917’de gerçekleþen Büyük Sosyalist Ekim Devri-
minden hemen 4 gün sonra kadýn emeðinin ko-
runmasýna ve annenin korunmasýna iliþkin karar-
name, Aralýkta da evlilik ve aile iliþkileri ile ilgili
kararname ilan edildi. Lenin’in 1919’da ‘Sovyet
Cumhuriyetinde Proleter Kadýnlarýn Görevleri’
üzerine yaptýðý konuþmada gururla dediði gibi;
Batý Avrupa’daki özgürlük savunucularýnýn yüzyýl-
lardýr istediði ve almakta zorlandýklarý eþitlik hak-
ký, ancak iþçi diktatörlüðü kurulduðunda tama-
mýyla alýnabilmiþtir. 

Ancak ‘Yasalar yetmez, bu daha baþlangýç’ diyor
Lenin. “Kadýnlar ev iþlerine mahkum oldukça, ký-
sýtlanmaya da mahkum olacaklar. Kadýn erkek ara-
sýnda gerçek eþitliði kurmak için sosyal ekonomiye

ve kadýnlarýn üretime katýlmasýna ihtiyacýmýz var.
En mükemmel eþitlikte bile, üretici hiçbir deðeri
olmayan, sýkýcý, yorucu ev iþleri kadýnlarýn üzerine
kaldýkça, kadýnlarýn geliþimine hiçbir katkýlarý ol-
mayacak.” Lenin’in bu konuþmayý yaptýðý yýl, aðýr
bir askeri sorun ve yiyecek sorunu yaþanýyordu ve
henüz kadýnlarý o tür iþlerden kurtarabilecek aþev-
leri, çocuk yuvalarý vs. yoktu. Ancak o, tüm bu dü-
zenlemeleri devletin sunacaðý vaadini vermek ye-
rine partili-partisiz tüm kadýnlarýn önlerine görev
olarak koyuyordu. Onlarý politikaya ve sosyalizmin
inþasýna aktif bir þekilde katýlmaya çaðýrýyordu.
“Ýþçinin özgürleþmesi, kendi eseri olmalýdýr diyo-
ruz; bunun gibi, kadýn iþçilerin kurtuluþu da, ka-
dýn iþçilerin kendi eseri olmalýdýr.” 

“Kadýnlar ev iþlerine mahkum
oldukça, kýsýtlanmaya da

mahkum olacaklar. Kadýn erkek
arasýnda gerçek eþitliði kurmak

için sosyal ekonomiye ve
kadýnlarýn üretime katýlmasýna
ihtiyacýmýz var. En mükemmel

eþitlikte bile, üretici hiçbir
deðeri olmayan, sýkýcý, yorucu

ev iþleri kadýnlarýn üzerine
kaldýkça, kadýnlarýn geliþimine

hiçbir katkýlarý olmayacak.”
Lenin 

Sosyalizmi kurmak Adem’den
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Av. Sevil ARACI

Dudaklarýmý kanatýrcasýna ýsýrýyorum günlerdir
Her sözcük dilimin ucunda küfre dönüyor çünkü
Bir gök gürlese bari diyorum, bir saðnak patlasa

Bitse bu sessizlik, bu kirli yapýþkanlýk bitse

Ama bir tufan az mý gelir yoksa yine de
Yýrtýlan ve parçalanan bir þeyler olmalý mutlaka
Hiç durmadan yýrtýlan ve parçalanan bir þeyler.

Oysa ne kadar sakin bu sokaklar ve bu kent
Ne kadar dingin görünüyor bana þimdi gökyüzü

Gidenler nerde kaldýlar, özledim gülüþlerini
Bir kenti güzelleþtiren yalnýz onlardý sanki

Onlardý çocuklara ve aþka ölesiye baðlanan
Kadýnlarý güzelleþtiren herhalde onlardý

“Tükürsem cinayet sayýlýr” diyordu birisi
Tükürsek cinayet sayýlýyor artýk

Ama nerede kaldýlar, özledim gülüþlerini onlarýn.
(Ahmet Telli / Belki Yine Gelirim) 

...

10
Ekim 2015’ten beri hayatlarýmýzý ikiye bö-
len bir milat var. Her yaþadýðýmýzý patla-
madan önce miydi, sonra mýydý diye tartý-
yoruz aklýmýzda. Hani Facebook hatýrlatý-
yor ya bazen, þu kadar yýl önce bugün di-

yerek... Mesela öyle fotoðraflar gördüðümüzde “Bak patla-
madan önce imiþ, nasýl belli...” diyoruz. Artýk hiç tam ola-
rak mutlu olamayacaðýz, biliyorum. Hep bir yerimiz ya-
rým, yüreðimiz hep daðlý olacak. O dünya güzeli insanlarý
aramýzdan koparanlar gerçek adaleti bulmadýkça huzur
bulamayacaðýz.

Nasýl kýydýlar size, 102 cana, 102 hayata, 102 dünyaya?
Bu çokça kafamýzda dönüp duran bir soru ama bir yandan
da saçma. Ýþte böyle bir dünya, böyle bir anlayýþ bunlarýn-
ki... Hani diyor ya þair; bunlar umuda düþman, düþünen
insana düþman... Öyle iþte...

Ýki yýl oldu. Bir tek gün olmadý ki kaybettiklerimizi ha-
týrlamadan geçirelim. O kara günden beri hep buruk, hep
acýklýyýz. Ve o günden beri daha çok benziyor “daðýlmýþ
pazar yerlerine hayatýmýz.”

GÖZ YUMANLAR SUÇLU DEÐÝL MÝ?
10 Ekim yargýlamasý soruþturma süreci ile birlikte ele

alýrsak, yaklaþýk iki yýldýr sürüyor. Yargýlama, baþýndan iti-
baren, patlamayý planlayýp gerçekleþtiren bir grup IÞÝD’li
cani üzerinden sürdürülmek isteniyor. Bu katliamýn ger-
çekleþmesinde ihmalleriyle, göz yummalarýyla katkýsý
olanlar, hiçbir þekilde dosyaya dahil edilmek istenmiyor. 

Müdahil vekilleri, baþýndan itibaren kamunun sorum-
luluðuna dair sayýsýz araþtýrmalar ve çalýþmalar yaptý. Dos-
yaya sunulmuþ olan müfettiþ raporunda belirlenenler dahi
kamu görevlilerinin sorumluluklarýný gözler önüne seri-
yor. Ancak her nedense bu veriler, bilgiler görmezden ge-

linmek isteniyor. En son mahkemenin yaptýðý suç duyuru-
suna karþý da takipsizlik kararý verildi. 

Bizce, 10 Ekim dosyasýnda yargýlanan sanýklar en yük-
sek cezalarý alsalar da, kamuoyu bu yargýlamadan tatmin
olmayacaktýr. Çünkü bizlerin, kardeþlerini, çocuklarýný,
yoldaþlarýný katledenler, aslýnda kiþisel olarak bizimle bir
husumeti olan insanlar deðil. Hiç bir þekilde bizleri taný-
mazlar, bu katliamda ölenleri tanýmazlar. Ancak bu katlia-
ma giriþmiþ olmalarýnýn arkasýnda siyasal bir güç odaðý ol-
duðunu kamuoyu biliyor. 

DÝKKAT ÇEKEN BAÐLANTILAR VE 
GÝZLÝLÝK KARARLARI

Aslýnda IÞÝD’in 10 Ekim öncesi eylemlerine bakýldýðýn-
da, soruþturma makamlarýnýn yaklaþýmý 10 Ekim katliamý-
na yaklaþýmlarýyla paralel nitelikte. 17 Mayýs 2015 tarihin-
de, hem Adana HDP binasýnda, hem de Mersin HDP bi-
nasýnda eþ zamanlý olarak bomba patlatýlmýþtý. Bu bomba-

yý patlatan Savaþ Yýldýz’ýn 10 Ekim dosyasýndaki sanýklarla
ve IÞÝD örgütüyle baðlantýlý olduðu kamuoyu tarafýndan
biliniyor. 17 Mayýs 2015 tarihinde gerçekleþen bu patla-
mayla ilgili soruþturma Adana ve Mersin savcýlýklarýnda
halen devam ediyor ve halen dosyada gizlilik kararý mev-
cut. Gizlilik kararlarý altýnda yürütülen soruþturmalarda
asli amacýn, bu çetenin ve tetikçilerinin, bu taþeron yapý-
nýn arkasýndaki güç odaklarýnýn gizlenmesi, bunun kamu-
oyu önünde tartýþýlmasýnýn engellenmesi olduðunu gör-
mekteyiz. 

Yine 5 Haziran 2015 tarihinde Diyarbakýr’da meydana
gelen patlamanýn failleri de týpký Adana ve Mersin’de ol-
duðu gibi Antep’ten yola çýkarak bu katliamý gerçekleþtir-
miþtir. Yine ayný þekilde o dosya da gizlilik kararlarýyla yü-
rütülmüþ ve ne yazýk ki bu silahlý örgüt, bu çete her iki
katliamdan sonra da deþifre edilememiþtir. 

Gerek 17 Mayýs’ta Adana ve Mersin’de, gerek 5 Hazi-
ran’da Diyarbakýr’da, gerekse 20 Temmuz’da Suruç’ta
gerçekleþen saldýrýlar, layýkýyla soruþturulmuþ olsaydý, 10
Ekim katliamýnýn yaþanmayacaðý son derece açýktýr. Ancak
tüm bu katliamlar silsilesi içinde savcýlýklar üzerlerine dü-
þen görevi yerine getirmemiþtir. Savcýlýklar bu terör örgü-
tünün arkasýndaki güç odaklarýný ortaya çýkartmak için ge-
rekli adýmlarý atmamýþtýr. 20 Temmuz 2015 tarihinde Su-
ruç’ta meydana gelen 34 kiþinin yaþamýný yitirmiþ olduðu
katliam dosyasý ancak 10 Ekim katliamý gerçekleþtikten
sonra, bu dosyada yakalanan sanýklarýn ifadeleri neticesin-
de kýsmen aydýnlatýlabilmiþtir. Yine ne yazýk ki, o katliamý
gerçekleþtirenlerin arkasýndaki güç odaklarý da ortaya
konmuþ deðildir. Suruç dosyasýnýn þu an tek bir tutuklu
sanýðý vardýr.

1 Mayýs 2016’da Gaziantep Emniyet Müdürlüðünde
gerçekleþen ve 3 polis memurunun yaþamýný yitirmiþ 

Gülüþümüzü eksilttiler 
ama asla umudumuzu deðil
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Biz koca bir insanlýðýn güzel 
günlerini yaratmak için hep 
birlikte çýktýk yola. Aramýzdan
ayrýlanlara, asla artýk yoklar
demiyoruz. Her birimiz, bizden
koparýlanlarýn da gücünü,
umudunu, çabasýný, özlemini 
sýrtlayarak devam ediyoruz yola. 

EV EKONOMÝSÝ YERÝNE
KOMÜN EVLERÝ, AÞEVLERÝ

Rusya Komünist Partisi (Bolþevik) 1919
Programýyla kendisini ‘biçimsel hak eþitliðiyle
sýnýrlamayan bir parti’ olarak ifade ediyor ve
önüne ‘eski ev ekonomisi yerine komün evleri,
kamu aþevleri, merkezi çamaþýrhaneler, çocuk
yuvalarý vs. geçirerek kadýnlarý ev iþlerinin
maddi yüklerinden kurtarma’ görevini koyu-
yordu. Belki de buradaki en büyük sorumlu-
luk 1930’da örgütsel yapýdaki deðiþiklikle kal-
dýrýlana dek çalýþma yürüten Sovyetler Birliði
Komünist Partisinin Kadýnlar Arasýnda Çalýþ-
ma Kolu, yani Jenotyel’indi. Çünkü daha önce
kadýnlar arasýnda böyle çalýþmalar hiç yapýl-
mamýþtý. Çok kýsa sürede bu görevler yerine
getiriliyor ve kadýnlar hýzla toplumsal üretime
çekiliyordu. Kadýnlarýn yasal olarak korunmasý
için yeni yasa taslaklarý hazýrlanýp kitleler
önünde tartýþýlýyordu. Kadýnlarýn partide, Sov-
yetlerde ve sendikalarda aktif olmasý için ça-
lýþma yürütülüyordu. En önemli sorunlardan
biri olan fuhuþla mücadele ediliyordu.

Çocuk bakýmý sadece ana-babalarýn üzerin-
de bir yük deðildi artýk: Annelerin kendilerine
ve küçük bebeklerine bakabilmeleri üzerine
seminerler, gündüz kreþleri, çocuk gruplarý ve

yuvalarý, saðlýk evleri, hasta çocuklar için sað-
lýk yurtlarý, lokantalar, okulda ücretsiz yemek-
ler, ders kitaplarýnýn, giyeceklerin ve ayakkabý-
larýn eðitim kurumlarýnda daðýtýmý...

Eski sistemde aileleri gece gündüz çalýþ-
mak zorunda kalan ve sokaðýn tehlikeleriyle
büyüyen çocuklar, öncekiyle asla karþýlaþtýrýla-
mayacak kadar iyi bakýlýyordu bu kurumlarda.
Ve bunlarýn hepsi ücretsizdi. Anne babalara
kalan ise çok küçük bebeklerin bakýmý, büyü-
tülmeleri, eðitimi ve sevgi...

DÖRT DUVAR ARASINDAN
YAÞAMIN HER ALANINA

Baþta okuma-yazma ve mesleki eðitim ol-
mak üzere bütün eðitim kurumlarýnýn kapýlarý
kadýnlara açýlmýþtý. Aleksandra Kollontay
1946’da yayýnlanan ‘Sovyet Kadýný-Ülkesinin
Tam ve Eþit Vatandaþý’ kitabýnda, eski Rus-
ya’da sadece 19 kreþ ve 25 çocuk yuvasý var-
ken, Sovyetlerin o zamana kadar 20 binden
fazla kreþ açtýðýný yazýyor. Ýþçi kadýnlar hami-
leyken ve doðumdan sonra iþlerini kaybetme-
dikleri gibi ücretli izne çýkarýlýyordu. Ýster tek
baþýna yaþasýn, ister geniþ bir aile olsun çocuk
yardýmý saðlanýyordu.

Devrimden önce çalýþan kadýnlar sadece
evlerde hizmetçi ya da çiftliklerde iþçiyken,
kadýnlara saðlanan eðitimler ve toplumsal ya-
þamdaki düzenlemelerle artýk çalýþan kadýnla-
rýn 750 bini öðretmen, 100 bini doktor, 250
bini mühendis, 33 binden fazlasý laborant ve
araþtýrmacý, 25 bini akademisyen olmuþtu ve
yükseköðrenim görenlerin yarýsý kadýnlardan
oluþuyordu. 166 kadýn ise bilimdeki ve çalýþ-
malarýndaki baþarýlarýndan dolayý Devlet Ödü-
lüne layýk görülmüþtü. Ve binlerce kadýn da
politika içerisinde yer alýyordu.

Bunlara raðmen ev kadýnlarýnýn sayýsý hâlâ
milyonlarý buluyordu. Çünkü hiçbir kadýn ev
iþinin yerine fabrikada çalýþmaya zorlanmýyor-
du, kadýnlarýn özgür seçimine býrakýlýyordu.
Sovyet yasalarý, ev kadýnlarýnýn yaptýðý iþi tam,
eþit deðerde bir çalýþma olarak deðerlendiri-
yor ve yukarýda bahsedilen toplumsal kurum-
larla, ev kadýnlarýnýn onlarý dört duvar arasýna
sýkýþtýran aðýr iþleri hafifletiliyordu. Böylece ev
kadýnlarý da kendilerine politika ve toplumsal
faaliyetlerde yer bulabiliyordu.

DEVRÝMÝ ‘ANLAÞILIR
BÝR DÝLLE’ YAZAN KADIN:
KOLLONTAY

KADINLARIN koþullarýnýn iyileþtirilmesinin ancak ve ancak
özel mülkiyetin ortadan kaldýrýlmasýyla mümkün olacaðýný ve
bunun da komünizmle baþarýlabileceðini savunan Aleksandra
Kollontay, varlýklý ve ilerici bir ailenin çocuðu olarak 19 Mart (1
Nisan) 1872’de St. Petersburg’da dünyaya geldi. Ailesinin yaþa-
mýnýn güzelliði yanýnda, evlerinde çalýþan iþçilerin ve dýþarýda
gördüðü iþçi çocuklarýn yaþamlarýna tanýk olduðunda ilk defa
hayatý sorgulamaya baþladý. Ve bu sorgulama, yaþamýný yitirdi-
ði 1952’ye dek sürdü. 

20 yaþýnda aþýk olduðu adamla evlenene kadar o, çeyiz yerine
kitaplar biriktirmiþti. Marx ve Engels’i keþfetmiþti. Çarlýðýn kitapla-
ra uyguladýðý sansürlere raðmen, kalýn dergilerde çeþitli makaleler
bulup en yakýn arkadaþý Soya ile okuyordu. Kendisi de yazar olmak
istiyordu. Ancak yazdýðý bir hikayeyi bir profesör ‘propaganda ya-
zýlarý yazsaydýnýz daha baþarýlý olurdunuz,’ diyerek geri çevirdi.
Belki de profesör bunda haklýydý, çünkü yýllar sonra onun kaleme

aldýðý ‘Savaþa kimin ihtiyacý var’ bildirisinin ünü Rusya top-
raklarýný bile aþmýþtý. Hatta devrim yaklaþýrken gündem çok
yoðun olduðu için makale yazamayan Kollontay’a kýzmýþtý
Lenin, “Senin toplantýlara katýlmaktan daha önemli bir iþin
var; yazmak. Bizim, devrimi açýk ve sade dille anlatmaya ih-
tiyacýmýz var.” Ne var ki ertesi gün baþka bir toplantýya daha
göndermek zorundaydý Kollontay’ý.

Devrimden sonra Devlet Yardýmý Halk Komiserliðine
atanan Kollontay, daha sonra Sovyetlerin ilk kadýn büyü-
kelçisi olarak birçok ülkede görev yaptý. Bir mektubunda
“Þöyle iki nesil sonra, önemli bir tarihi dönemin objeleri
olarak inceleneceðiz…” diyor Kollontay.

Biz de bugün onun günlüklerinden ve anýlarýndan oluþ-
turulan kitaplarý, politik makaleleri ve ajitasyon metinleri
sayesinde, Çarlýk Rusyasýnýn durumuna, Sovyetlerin kuru-
luþundan itibaren yaþananlara komünist bir kadýnýn gö-
zünden bakabiliyoruz.

Lenin, tüm bu düzenlemeleri
devletin sunacaðý vaadini
vermek yerine partili-partisiz
tüm kadýnlarýn önlerine görev
olarak koyuyordu. Onlarý
politikaya ve sosyalizmin
inþasýna aktif bir þekilde
katýlmaya çaðýrýyordu: “Ýþçinin
özgürleþmesi, kendi eseri
olmalýdýr diyoruz; bunun gibi,
kadýn iþçilerin kurtuluþu da,
kadýn iþçilerin kendi eseri
olmalýdýr.”

deðil, Havva’dan baþladý



Gülsüm CENGÝZ

S
ennur Sezer’in, bir sonyaz günü, beklenmedik gi-
diþinin üzerinden iki yýl geçti. Ne var ki o hep ara-
mýzda, yaþamýn içinde. Çünkü bir þair þiirleriyle,
kitaplarýyla sürdürür yaþamýný. Evrensel gazetesi-
nin, Hayat Televizyonu’nun üretildiði mekanda

bir masa baþýnda, Evrensel Basým Yayýn binasýndaki küçük
odasýnda, 1 Mayýs yürüyüþlerinde artýk sözünü, sohbetini
duymasak da, içten gülüþlerini görmesek de onun yaþadýðý-
ný duyumsuyorum. Þiirleriyle, kitaplarýyla, örnek mücadele-
siyle, kýsacasý onu oluþturan kiþiliðiyle öyle çok karþýlaþýyo-
rum ki yaþamýn içinde; yaþadýðýný duyumsuyorum her de-
fasýnda. Örneðin, yaþamý boyunca içinden gelip iç içe yaþa-
dýðý, þiirini adadýðý iþçilerin dilinde, emeðinde yaþýyor. Bir
yürüyüþte, iþçi direniþinde karþýma çýkan pankarttaki dize-
lerinde görüyorum onu:

“Bir sözle kuruldu dünya
Hep o sözü aradým ve buldum:
Emek”

Sonra bir iþçi evinin duvarýndaki takvim sayfasýndan gü-
lümseyen yüzünü ve dizelerini görüyorum; ezilen, sömürü-
len insaný sýnýf kardeþleriyle birleþmeye ve mücadeleye ça-
ðýran:

“Heyhey de hey 
Bir sabahýn üç kapýsý var göðe 
Biri korku 
Çal yere, 
Emek senin umut senin 
Korku ne 
Yeter ki elin ellere kavuþsun”

Sennur Sezer yaþýyor; bazen bir mahkeme önünde, ba-
zen kadýnlarýn hak arama mücadelesinde çýkýyor karþýmýza.
Þiirlerinde en çok da yaþamý iki kez üretirken iki kez ezilen
kadýnlara ses olmuþtur çünkü. Direnç Þiirleri ve Bir Anne-
nin Notlarý kitaplarýnda yer alan Kartopu, Kimlik Kartý,
Dalgýn, Dýþýnda Olmak Kavganýn, 23 Nisan 1972, Bir An-
nenin Notlarý, Hacer, Annem ve Kuþlar, Peyman’ýn Yüzü
Nerede?, Bir Akþamüstü, Pazar Yerinde Bir Öðle Üstü,
Mektuplar, Ýfademdir, Trenler Geçiyordu, Afiþ, Bir Halk
Türküsünden, Eviçi Þiirleri, Yanlýþ Kadýnlar Ezgisi, Kadý-
nýn Akþam Duasý baþlýklý þiirlerinde kadýnlarýn yaþadýklarý-
na yakýn tanýklýðýn yaný sýra onlarýn duygularýný dile getir-
miþtir.

Sennur Sezer yaþýyor; ak tülbentlerini sarýp oðullarýnýn
kýzlarýnýn yaþamý için mücadele eden Kürt kadýnlarýn ya-
þam arayýþlarýnda; aralarýnda, yaný baþlarýnda dizeleriyle.
Kirlenmiþ Kaðýtlar, Dilsiz Dengbej ve Akþam Haberleri ki-
taplarýndaki þiirlerinde de yaþamýn çeþitli alanlarýndan ka-
dýnlarýn, genç kýzlarýn; cinsiyetlerinin yaný sýra farklý dil ve
kimlikleri nedeniyle baskýlanan kadýnlarýn yaþamlarýna ta-
nýklýk etmiþtir. X artý 1, Kenger, Gülo, Boþnak Gelini bu þi-
irlerinden bazýlarý... 

Sennur Sezer yaþýyor; Kirlenmiþ Kaðýtlar adlý kitabýnda-
ki ayný adý taþýyan þiirindeki þu dizelerle yaþamlarýna tanýk-
lýk ettiði kadýnlarýn yaþama ve özgürleþme mücadelesinde

görüyoruz onu: 

“Kadýnlar, ki yokluklarý fark edilir olsa olsa. Kadýnlar,
bir yazma, bir renk, bir devinim… Karýncalar kadar ola-
ðan... Paylarý karýncalar kadar hayatta. Göçerler, trenleri
tanýmadan. Selvisiz ve söðütsüz bir ýssýzda, katar katar he-
ce taþlarý.”

Sennur Sezer’in þiirlerinde eþi, oðlu öldürülmüþ kadýn-
larýn, kendileri öldürülmüþ kadýnlarýn acýlarýna tanýklýðýn
yaný sýra, kadýnlarýn dirençli sesi vardýr. Doðum sancýsý ve
acýlarý çeken bir kadýnla toplumsal yaþamýn sancýlarýný öz-
deþleþtirmiþ ve dirençli olmak gerektiðini vurgulamýþtýr.
Doðuran Bir Kadýna Direnç, Vurulan Arkadaþýn Eþine,

Notlar V bunlardan bazýlarýdýr. 
Sennur Sezer yaþýyor; kadýnlar, yaþam ve özgürleþme

mücadelesinde onun þiirlerini yol arkadaþý yapýyorlar;
EKBD bülteninden Ekmek ve Gül’e, dergilere yazdýðý ye-
mek tariflerinden yararlanýyorlar. Cevap adlý þiirinde kendi-
sini anlatýrken söylediði yemek tariflerinden... 

“Besleyici ucuz yemek tarifleri toplarým 
bayýlýrým dedikoduya 

kocamý kýskanýrým 
Güzel iþe yaramaz þeyleri biriktirim 
Paket baðlarýný atamam 
Gözlerim hemen dolar 
Yüreðim dopdoludur 
Oya yapmasýný bilmem de 
Dizeler karalarým 
O kadar”

ÞÝÝRLERÝYLE SESLENMEYÝ 
SÜRDÜRÜYOR

Sennur Sezer yaþýyor; adý umut oluyor genç þairlere, iþ-
çilere emekçilere. Gýda-Ýþ Sendikasý iki yýldýr ‘Sennur Se-
zer Emek-Direniþ Öykü ve Þiir Ödülleri’ düzenliyor. Þiirle-
rinin yaný sýra adýný taþýyan bu ödülle sürüyor iþçilerle,
emekçilerle ve þiirle iliþkisi... Sennur Sezer, adýna düzenle-
nen etkinliklerle yaþýyor. Evrensel Basým Yayýn ve Türkiye
Yazarlar Sendikasý’nýn Sevdadýr Kýsaltan Geceyi adlý kita-
býn tanýtýmý için Beyoðlu’nda ve Tüyap’ta düzenlediði et-
kinlikte; þiirleri þair kýzkardeþlerinin dilinde yaþam buluyor
yeniden...

Sennur Sezer yaþýyor; dergilerin kitaplarýn sayfalarýnda.
Bizi býrakýp gittikten sonra gün yüzüne çýkan þiirlerini Ev-

rensel ve Yeni E dergisinin sayfalarýndan okuduk, okuyoruz.
Bu þiirleriyle seslenmeyi sürdürüyor hala; yaþam koþullarý-
nýn güçlüklerini göðüsleyen bir ananýn, emekçinin diren-
ciyle. 

Þiirleriyle emekçilerin yaþam koþullarýna tanýklýk
ederken, bir yandan da mücadeleyi ve direnci söylüyor.
O yüzden, rastlantý deðil, onun bütün þiirlerinin yer
aldýðý kitabýn adýnýn Direnç olmasý. Genç bir tersane
iþçisiyken baþlayan þiir serüvenine tanýklýk eden Di-
renç; onun þiirlerinin topluca okura sunulduðu bir ki-
tap. 1964’te imece usulüyle yayýnlanan ilk þiir kitabý
Gecekondu’dan günümüze; Yasak, Direnç, Sesimi
Arýyorum, Bu Resimde Kimler Var, Afiþ, Kirlenmiþ
Kaðýtlar, Dilsiz Dengbej, Akþam Haberleri ve Ýzi Kal-
sýn kitaplarýndaki þiirlerini kapsýyor. Ýzi Kalsýn, basýn
fotoðrafçýsý Ali Öz’ün her biri birbirinden güzel, yaþa-
mýn türlü hallerini yansýtan ve içe iþleyen kareleriyle
buluþan þiirler... Kitabýn son bölümündeyse, kitapla-
rýnda yer almayan þiirleri ve bestelenmiþ þiirleri yer
alýyor. Eþi, yaþam yoldaþý, yazar Adnan Özyalçýner ve
Özgür Doðan’ýn editörlüðünü üstlendikleri Direnç,
Manos Kitap tarafýndan yayýnlanýyor.

Sennur Sezer yaþýyor; Direnç’le... Sennur Sezer’in
1960’lý yýllarda baþlayan þiir serüveni son anýna dek
sürdü. Direnç onun yalnýz toplu þiirlerinin yayýnlandý-
ðý bir kitap deðil, ayný zamanda yaþamýnýn iz düþümü-
dür. Direnç Þiirleri’nin sunusunda, kendisini “Sesini
baskýlara, kýyýmlara karþý yükseltmeyi bilmiþ, bireysel
özgürlükten toplumsal özgürlüðe hep özgürlüðü is-
temiþ bir iþçi kadýn” diye tanýmlayan Sennur Sezer;
yaþamý boyunca ezilenlere, yoksullara ses olmayý seçti.
Gerek þiirlerinde, gerekse de yaþamýnda... Þiirlerinde
ülkemiz insanlarýnýn ve baþka halklarýn yaþadýklarýna
tanýklýk edip baský ve sömürüye karþý çýkarken; yaþa-
mýnda da hep mücadelenin içinde oldu. Gün geldi;
onunla ayný derginin sayfalarýnda buluþtu imzalarýmýz.
Gün geldi; daha güzel bir dünya uðruna mücadele et-
mek için yola çýkan Emeðin Partisi’nin kurucularý ara-
sýnda yer aldýk birlikte. Yaþamý boyunca yaþadýðý gibi
düþündü, düþündüðü gibi yaþadý. 

Aramýzdan ayrýlýþýnýn ikinci yýlýnda, sevgili Sennur Se-
zer’in anýsýný sevgiyle selamlarken; onun þiirlerini yaþatýp
yeni okurlarla buluþturan Direnç’e emeði geçenlere de te-
þekkür ediyorum.

Kamile KARKUÞ
Kocaeli

S
evgili Sennur Abla,
Sen gitiðin günden bugüne iki yýl geçti. Seni geç tanýyýp erken kaybeden-
lerdenim ben de. Ben doðmadan 1 sene -Kasým 1995- evvel Evrensel gaze-
tesinde kendi hayatýný anlatmýþsýn, sonunda da þöyle demiþsin; “Baþka an-

latýlacak ne var ki? Daha güzel bir dünya istiyorum.” Sanýrým burada yollarýmýz
birleþiyor seninle. Dediðin gibi “Ýnsan insanca yaþamak ister sözün kýsasý.” Sen
gittikten sonra çok ölümler yaþadýk... Yine senin dizelerinde olduðu gibi; 

“Oysa sayýn bayým, 
Ölüler verdiniz 
Ölüler veriyorsunuz her gün bize 
Açlýk ve dayak ölüleri
Kurþun ölüleri
Aðlayalým diye.” 
Artýk aðlamaya bile zamanýmýz yok, hayatý deðiþtirmek için. Çünkü öyle çok

öldürüldük öyle çok öldürüldük ki... Öldüremediklerini, geride kalanlarýmýzý ha-
pishanelere týktýlar, sürdüler, korkutmaya çalýþtýlar... Biz göðü görmek istedik,
sen demiþtin ya; 

“Ýnsan sever alabildiðine göðü görmeyi
Oysa mavi kalmýyor bize
Hapisanelerimizde, iþyerimizde ve evimizde
Sizin duvarýnýz yüzünden sanýrým
Ya da balkonlarýnýz kapatýyor mavimizi.”
Bunlar abarttýlar iþi. Zeytinlerimize göz diktiler, çünkü seni hiç okumamýþlardý

yahut duymazdan gelmiþlerdi. Þu dizeleri okusalar, belki içlerinde insan olan bir
yan varsa, sýzlardý. 

“Zeytini söyleyelim
Zeytin hakký için
Kayayý delen delice hakký için
Bu buruþuk, acý ekmek katýðý için
Yaðý alýnan çekirdeði hakkýna
Hak yerde kalmayacaktýr.”
Hayatýn Sesi’ni kapattýlar. Yaptýklarý tüm kötülüklere cevabýmýzý senin þiirle-

rinle verdik. Hangi Kan þiirinde dediðin gibi dedik ki onlara;
“Ne zaman öðrendik direnmeyi
Birbiri ardýna toplanmayý
Yürümeyi...” 
Onlar bunlarý yapmazken biliyorduk da þimdi iyice öðrendik.
Kadýnlarýn halini soracaksýn biliyorum... Gölgelerine sýðýnmýþ duruyor birileri

ve hala kadýnlarýn hayatlarý hakkýnda binlerce karar alýyorlar, çocuklarý, kadýnlarý
bütün iðrençliklerine alet etmeye çalýþýyorlar. Onlara da cevap verdik elbette yi-
ne senin dizelerinle...

“Sen ki övünürsün kadýnlara egemenliðinle
Usanmadýn mý sarýlmaktan gölgene
Söyle.” 
Kötü haber tellalý gibi olmak istemiyorum. Sen gittikten sonra hepimiz bir sü-

re kedin gibi hissettik. Adnan Abi’nin yazýlarýnda seni daha iyi tanýdýk, daha iyi
anladýk. Senin için boþuna “iþçi sýnýfýnýn yorulmaz iðnesi” dememiþlerdi. Kalemi
kaðýdý þimdi de seni anlatmak için elime aldým. Seni anlatýrken kadýnlarý, çocukla-
rý, zeytinleri andým. Toplumun tüm kargaþasýný ezilmiþliðini yaþadýðýn gibi, en gü-
zel biçimiyle anlattýn sen. “Hangi iþi yaparsa yapsýn kiþi, hangi hünerin erbabý
olursa olsun, ressam, tiyatrocu, sinemacý, þair, romancý ya da kalaycý, makinist,
çömlekçi, terzi, ana ya da baba, Sennur’dan öðreneceði bir þey vardýr” demiþ bü-
yüklerimiz. Üzerine diyecek bir þeyim yoktur. Senden kalan umudu büyütüyoruz
çocuklarla, emekle birlikte. 

Gözün arkada kalmasýn Sennur Abla. 

SENNUR SEZER YAÞIYOR; DiRENÇLE...
Kötülüklere
þiirlerinle 

yanýt verdik 

Sennur Sezer’in þiirleri, Manos Kitap tarafýndan
‘Direnç’ adýyla yayýna hazýrlandý. Kitap Sezer’in ölüm
yýldönümü vesilesiyle 7 Ekim’de okurlarla buluþuyor. 
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Av. Sevil ARACI

Dudaklarýmý kanatýrcasýna ýsýrýyorum günlerdir
Her sözcük dilimin ucunda küfre dönüyor çünkü
Bir gök gürlese bari diyorum, bir saðnak patlasa

Bitse bu sessizlik, bu kirli yapýþkanlýk bitse

Ama bir tufan az mý gelir yoksa yine de
Yýrtýlan ve parçalanan bir þeyler olmalý mutlaka
Hiç durmadan yýrtýlan ve parçalanan bir þeyler.

Oysa ne kadar sakin bu sokaklar ve bu kent
Ne kadar dingin görünüyor bana þimdi gökyüzü

Gidenler nerde kaldýlar, özledim gülüþlerini
Bir kenti güzelleþtiren yalnýz onlardý sanki

Onlardý çocuklara ve aþka ölesiye baðlanan
Kadýnlarý güzelleþtiren herhalde onlardý

“Tükürsem cinayet sayýlýr” diyordu birisi
Tükürsek cinayet sayýlýyor artýk

Ama nerede kaldýlar, özledim gülüþlerini onlarýn.
(Ahmet Telli / Belki Yine Gelirim) 

...

10
Ekim 2015’ten beri hayatlarýmýzý ikiye bö-
len bir milat var. Her yaþadýðýmýzý patla-
madan önce miydi, sonra mýydý diye tartý-
yoruz aklýmýzda. Hani Facebook hatýrlatý-
yor ya bazen, þu kadar yýl önce bugün di-

yerek... Mesela öyle fotoðraflar gördüðümüzde “Bak patla-
madan önce imiþ, nasýl belli...” diyoruz. Artýk hiç tam ola-
rak mutlu olamayacaðýz, biliyorum. Hep bir yerimiz ya-
rým, yüreðimiz hep daðlý olacak. O dünya güzeli insanlarý
aramýzdan koparanlar gerçek adaleti bulmadýkça huzur
bulamayacaðýz.

Nasýl kýydýlar size, 102 cana, 102 hayata, 102 dünyaya?
Bu çokça kafamýzda dönüp duran bir soru ama bir yandan
da saçma. Ýþte böyle bir dünya, böyle bir anlayýþ bunlarýn-
ki... Hani diyor ya þair; bunlar umuda düþman, düþünen
insana düþman... Öyle iþte...

Ýki yýl oldu. Bir tek gün olmadý ki kaybettiklerimizi ha-
týrlamadan geçirelim. O kara günden beri hep buruk, hep
acýklýyýz. Ve o günden beri daha çok benziyor “daðýlmýþ
pazar yerlerine hayatýmýz.”

GÖZ YUMANLAR SUÇLU DEÐÝL MÝ?
10 Ekim yargýlamasý soruþturma süreci ile birlikte ele

alýrsak, yaklaþýk iki yýldýr sürüyor. Yargýlama, baþýndan iti-
baren, patlamayý planlayýp gerçekleþtiren bir grup IÞÝD’li
cani üzerinden sürdürülmek isteniyor. Bu katliamýn ger-
çekleþmesinde ihmalleriyle, göz yummalarýyla katkýsý
olanlar, hiçbir þekilde dosyaya dahil edilmek istenmiyor. 

Müdahil vekilleri, baþýndan itibaren kamunun sorum-
luluðuna dair sayýsýz araþtýrmalar ve çalýþmalar yaptý. Dos-
yaya sunulmuþ olan müfettiþ raporunda belirlenenler dahi
kamu görevlilerinin sorumluluklarýný gözler önüne seri-
yor. Ancak her nedense bu veriler, bilgiler görmezden ge-

linmek isteniyor. En son mahkemenin yaptýðý suç duyuru-
suna karþý da takipsizlik kararý verildi. 

Bizce, 10 Ekim dosyasýnda yargýlanan sanýklar en yük-
sek cezalarý alsalar da, kamuoyu bu yargýlamadan tatmin
olmayacaktýr. Çünkü bizlerin, kardeþlerini, çocuklarýný,
yoldaþlarýný katledenler, aslýnda kiþisel olarak bizimle bir
husumeti olan insanlar deðil. Hiç bir þekilde bizleri taný-
mazlar, bu katliamda ölenleri tanýmazlar. Ancak bu katlia-
ma giriþmiþ olmalarýnýn arkasýnda siyasal bir güç odaðý ol-
duðunu kamuoyu biliyor. 

DÝKKAT ÇEKEN BAÐLANTILAR VE 
GÝZLÝLÝK KARARLARI

Aslýnda IÞÝD’in 10 Ekim öncesi eylemlerine bakýldýðýn-
da, soruþturma makamlarýnýn yaklaþýmý 10 Ekim katliamý-
na yaklaþýmlarýyla paralel nitelikte. 17 Mayýs 2015 tarihin-
de, hem Adana HDP binasýnda, hem de Mersin HDP bi-
nasýnda eþ zamanlý olarak bomba patlatýlmýþtý. Bu bomba-

yý patlatan Savaþ Yýldýz’ýn 10 Ekim dosyasýndaki sanýklarla
ve IÞÝD örgütüyle baðlantýlý olduðu kamuoyu tarafýndan
biliniyor. 17 Mayýs 2015 tarihinde gerçekleþen bu patla-
mayla ilgili soruþturma Adana ve Mersin savcýlýklarýnda
halen devam ediyor ve halen dosyada gizlilik kararý mev-
cut. Gizlilik kararlarý altýnda yürütülen soruþturmalarda
asli amacýn, bu çetenin ve tetikçilerinin, bu taþeron yapý-
nýn arkasýndaki güç odaklarýnýn gizlenmesi, bunun kamu-
oyu önünde tartýþýlmasýnýn engellenmesi olduðunu gör-
mekteyiz. 

Yine 5 Haziran 2015 tarihinde Diyarbakýr’da meydana
gelen patlamanýn failleri de týpký Adana ve Mersin’de ol-
duðu gibi Antep’ten yola çýkarak bu katliamý gerçekleþtir-
miþtir. Yine ayný þekilde o dosya da gizlilik kararlarýyla yü-
rütülmüþ ve ne yazýk ki bu silahlý örgüt, bu çete her iki
katliamdan sonra da deþifre edilememiþtir. 

Gerek 17 Mayýs’ta Adana ve Mersin’de, gerek 5 Hazi-
ran’da Diyarbakýr’da, gerekse 20 Temmuz’da Suruç’ta
gerçekleþen saldýrýlar, layýkýyla soruþturulmuþ olsaydý, 10
Ekim katliamýnýn yaþanmayacaðý son derece açýktýr. Ancak
tüm bu katliamlar silsilesi içinde savcýlýklar üzerlerine dü-
þen görevi yerine getirmemiþtir. Savcýlýklar bu terör örgü-
tünün arkasýndaki güç odaklarýný ortaya çýkartmak için ge-
rekli adýmlarý atmamýþtýr. 20 Temmuz 2015 tarihinde Su-
ruç’ta meydana gelen 34 kiþinin yaþamýný yitirmiþ olduðu
katliam dosyasý ancak 10 Ekim katliamý gerçekleþtikten
sonra, bu dosyada yakalanan sanýklarýn ifadeleri neticesin-
de kýsmen aydýnlatýlabilmiþtir. Yine ne yazýk ki, o katliamý
gerçekleþtirenlerin arkasýndaki güç odaklarý da ortaya
konmuþ deðildir. Suruç dosyasýnýn þu an tek bir tutuklu
sanýðý vardýr.

1 Mayýs 2016’da Gaziantep Emniyet Müdürlüðünde
gerçekleþen ve 3 polis memurunun yaþamýný yitirmiþ 

Gülüþümüzü eksilttiler 
ama asla umudumuzu deðil
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Biz koca bir insanlýðýn güzel 
günlerini yaratmak için hep 
birlikte çýktýk yola. Aramýzdan
ayrýlanlara, asla artýk yoklar
demiyoruz. Her birimiz, bizden
koparýlanlarýn da gücünü,
umudunu, çabasýný, özlemini 
sýrtlayarak devam ediyoruz yola. 

EV EKONOMÝSÝ YERÝNE
KOMÜN EVLERÝ, AÞEVLERÝ

Rusya Komünist Partisi (Bolþevik) 1919
Programýyla kendisini ‘biçimsel hak eþitliðiyle
sýnýrlamayan bir parti’ olarak ifade ediyor ve
önüne ‘eski ev ekonomisi yerine komün evleri,
kamu aþevleri, merkezi çamaþýrhaneler, çocuk
yuvalarý vs. geçirerek kadýnlarý ev iþlerinin
maddi yüklerinden kurtarma’ görevini koyu-
yordu. Belki de buradaki en büyük sorumlu-
luk 1930’da örgütsel yapýdaki deðiþiklikle kal-
dýrýlana dek çalýþma yürüten Sovyetler Birliði
Komünist Partisinin Kadýnlar Arasýnda Çalýþ-
ma Kolu, yani Jenotyel’indi. Çünkü daha önce
kadýnlar arasýnda böyle çalýþmalar hiç yapýl-
mamýþtý. Çok kýsa sürede bu görevler yerine
getiriliyor ve kadýnlar hýzla toplumsal üretime
çekiliyordu. Kadýnlarýn yasal olarak korunmasý
için yeni yasa taslaklarý hazýrlanýp kitleler
önünde tartýþýlýyordu. Kadýnlarýn partide, Sov-
yetlerde ve sendikalarda aktif olmasý için ça-
lýþma yürütülüyordu. En önemli sorunlardan
biri olan fuhuþla mücadele ediliyordu.

Çocuk bakýmý sadece ana-babalarýn üzerin-
de bir yük deðildi artýk: Annelerin kendilerine
ve küçük bebeklerine bakabilmeleri üzerine
seminerler, gündüz kreþleri, çocuk gruplarý ve

yuvalarý, saðlýk evleri, hasta çocuklar için sað-
lýk yurtlarý, lokantalar, okulda ücretsiz yemek-
ler, ders kitaplarýnýn, giyeceklerin ve ayakkabý-
larýn eðitim kurumlarýnda daðýtýmý...

Eski sistemde aileleri gece gündüz çalýþ-
mak zorunda kalan ve sokaðýn tehlikeleriyle
büyüyen çocuklar, öncekiyle asla karþýlaþtýrýla-
mayacak kadar iyi bakýlýyordu bu kurumlarda.
Ve bunlarýn hepsi ücretsizdi. Anne babalara
kalan ise çok küçük bebeklerin bakýmý, büyü-
tülmeleri, eðitimi ve sevgi...

DÖRT DUVAR ARASINDAN
YAÞAMIN HER ALANINA

Baþta okuma-yazma ve mesleki eðitim ol-
mak üzere bütün eðitim kurumlarýnýn kapýlarý
kadýnlara açýlmýþtý. Aleksandra Kollontay
1946’da yayýnlanan ‘Sovyet Kadýný-Ülkesinin
Tam ve Eþit Vatandaþý’ kitabýnda, eski Rus-
ya’da sadece 19 kreþ ve 25 çocuk yuvasý var-
ken, Sovyetlerin o zamana kadar 20 binden
fazla kreþ açtýðýný yazýyor. Ýþçi kadýnlar hami-
leyken ve doðumdan sonra iþlerini kaybetme-
dikleri gibi ücretli izne çýkarýlýyordu. Ýster tek
baþýna yaþasýn, ister geniþ bir aile olsun çocuk
yardýmý saðlanýyordu.

Devrimden önce çalýþan kadýnlar sadece
evlerde hizmetçi ya da çiftliklerde iþçiyken,
kadýnlara saðlanan eðitimler ve toplumsal ya-
þamdaki düzenlemelerle artýk çalýþan kadýnla-
rýn 750 bini öðretmen, 100 bini doktor, 250
bini mühendis, 33 binden fazlasý laborant ve
araþtýrmacý, 25 bini akademisyen olmuþtu ve
yükseköðrenim görenlerin yarýsý kadýnlardan
oluþuyordu. 166 kadýn ise bilimdeki ve çalýþ-
malarýndaki baþarýlarýndan dolayý Devlet Ödü-
lüne layýk görülmüþtü. Ve binlerce kadýn da
politika içerisinde yer alýyordu.

Bunlara raðmen ev kadýnlarýnýn sayýsý hâlâ
milyonlarý buluyordu. Çünkü hiçbir kadýn ev
iþinin yerine fabrikada çalýþmaya zorlanmýyor-
du, kadýnlarýn özgür seçimine býrakýlýyordu.
Sovyet yasalarý, ev kadýnlarýnýn yaptýðý iþi tam,
eþit deðerde bir çalýþma olarak deðerlendiri-
yor ve yukarýda bahsedilen toplumsal kurum-
larla, ev kadýnlarýnýn onlarý dört duvar arasýna
sýkýþtýran aðýr iþleri hafifletiliyordu. Böylece ev
kadýnlarý da kendilerine politika ve toplumsal
faaliyetlerde yer bulabiliyordu.

DEVRÝMÝ ‘ANLAÞILIR
BÝR DÝLLE’ YAZAN KADIN:
KOLLONTAY

KADINLARIN koþullarýnýn iyileþtirilmesinin ancak ve ancak
özel mülkiyetin ortadan kaldýrýlmasýyla mümkün olacaðýný ve
bunun da komünizmle baþarýlabileceðini savunan Aleksandra
Kollontay, varlýklý ve ilerici bir ailenin çocuðu olarak 19 Mart (1
Nisan) 1872’de St. Petersburg’da dünyaya geldi. Ailesinin yaþa-
mýnýn güzelliði yanýnda, evlerinde çalýþan iþçilerin ve dýþarýda
gördüðü iþçi çocuklarýn yaþamlarýna tanýk olduðunda ilk defa
hayatý sorgulamaya baþladý. Ve bu sorgulama, yaþamýný yitirdi-
ði 1952’ye dek sürdü. 

20 yaþýnda aþýk olduðu adamla evlenene kadar o, çeyiz yerine
kitaplar biriktirmiþti. Marx ve Engels’i keþfetmiþti. Çarlýðýn kitapla-
ra uyguladýðý sansürlere raðmen, kalýn dergilerde çeþitli makaleler
bulup en yakýn arkadaþý Soya ile okuyordu. Kendisi de yazar olmak
istiyordu. Ancak yazdýðý bir hikayeyi bir profesör ‘propaganda ya-
zýlarý yazsaydýnýz daha baþarýlý olurdunuz,’ diyerek geri çevirdi.
Belki de profesör bunda haklýydý, çünkü yýllar sonra onun kaleme

aldýðý ‘Savaþa kimin ihtiyacý var’ bildirisinin ünü Rusya top-
raklarýný bile aþmýþtý. Hatta devrim yaklaþýrken gündem çok
yoðun olduðu için makale yazamayan Kollontay’a kýzmýþtý
Lenin, “Senin toplantýlara katýlmaktan daha önemli bir iþin
var; yazmak. Bizim, devrimi açýk ve sade dille anlatmaya ih-
tiyacýmýz var.” Ne var ki ertesi gün baþka bir toplantýya daha
göndermek zorundaydý Kollontay’ý.

Devrimden sonra Devlet Yardýmý Halk Komiserliðine
atanan Kollontay, daha sonra Sovyetlerin ilk kadýn büyü-
kelçisi olarak birçok ülkede görev yaptý. Bir mektubunda
“Þöyle iki nesil sonra, önemli bir tarihi dönemin objeleri
olarak inceleneceðiz…” diyor Kollontay.

Biz de bugün onun günlüklerinden ve anýlarýndan oluþ-
turulan kitaplarý, politik makaleleri ve ajitasyon metinleri
sayesinde, Çarlýk Rusyasýnýn durumuna, Sovyetlerin kuru-
luþundan itibaren yaþananlara komünist bir kadýnýn gö-
zünden bakabiliyoruz.

Lenin, tüm bu düzenlemeleri
devletin sunacaðý vaadini
vermek yerine partili-partisiz
tüm kadýnlarýn önlerine görev
olarak koyuyordu. Onlarý
politikaya ve sosyalizmin
inþasýna aktif bir þekilde
katýlmaya çaðýrýyordu: “Ýþçinin
özgürleþmesi, kendi eseri
olmalýdýr diyoruz; bunun gibi,
kadýn iþçilerin kurtuluþu da,
kadýn iþçilerin kendi eseri
olmalýdýr.”

deðil, Havva’dan baþladý



10tarih 15

 olduðu saldýrý ve 20 Aðustos
2016’da 56 kiþinin yaþamýný yitirdiði An-
tep’teki düðün katliamlarýn arkasýnda da
10 Ekim dosyasýnda yargýlanan sanýklarla
baðlantýlý kiþiler olduðu ortaya çýkmýþtýr.
10 Ekim katliamýndan önceki katliamlar
layýkýyla soruþturulsaydý, nasýl 10 Ekim
gerçekleþmeyecekse, 10 Ekim katliamý
soruþturmasý hakkýyla yürütülmüþ olsay-
dý da Gaziantep’te yaþamýný yitiren 40’ý
çocuk 59 kiþi halen aramýzda olacaktý. 
YILLARCA BEKLEMEK 
ÝSTEMÝYORUZ

Bundan 10 yýl önce gerçekleþen
Hrant Dink katliamýnda da yalnýzca bir
tetikçi ve ona yardým eden bir baþka ki-
þinin bu eylemi yaptýðýndan bahsedili-
yordu. O dosyanýn müþtekileri ve vekille-
ri de tüm yargýlamalar boyunca tetikçile-
rin arkasýnda Trabzon Emniyet Müdür-
lüðünün, Ýstihbarat Müdürünün, Emni-
yet Genel Müdürlüðünün, Ýstanbul Vali-
liðinin olduðu yönünde iddialarda bu-
lunmuþtu. Bu iddialarýn pek çoðu o ta-
rihte görmezden gelindi. Ancak bugün
gördük ki bunlar sadece bir iddia deðil-
miþ. Ýstanbul Cumhuriyet Savcýlýðýnýn
iddianamesinde, jandarmanýn o gün
Hrant Dink’i öldüren Ogün Samast’ý iz-
lediði, hatta kayýt altýna aldýðý, katillerin
Emniyet Müdürlüðünün denetiminde
cinayet mahalline geldiði ve oradan ay-
rýldýðý yer aldý. 

Hrant Dink dosyasýnda tüm bunlar 10
yýl sonra ortaya çýktý. Ancak biz, 10 Ekim
katliamýnýn ve diðer katliamlarýn arka-
sýndaki güç odaklarýnýn açýða çýkmasýný
bu kadar süre bekleyemeyiz. 10 Ekim
davasýnda ancak, “Evet maddi gerçek or-
taya çýkmýþtýr, insanlarýmýzý katleden
güçler, tetikçiler, taþeronlar ve onlarýn
arkasýndaki güç odaklarý ortaya çýkmýþ-
týr. Bundan sonra ülkemize benzer acýlar
bir kez daha yaþanmayacaktýr” diyebile-
cek olursak bu yargýlamanýn vicdanlarý
bir nebze olsun rahatlatmasý mümkün-
dür. Bunu diyebilmemiz için de bu ola-
yýn arkasýndaki siyasal güçlerin ve kamu
sorumluluðunun tam olarak ortaya çý-
kartýlmasý gerekir. 

AMA’SIZ GÜLEBÝLMEK ÝÇÝN... 
Son olarak ifade etmeliyiz ki; son yýl-

larda bu alçak bombalý saldýrýlarla yüz-
lerce insanýmýzý bizden alanlarýn, bu
acýlarý bizlere yaþatanlarýn bilmedikleri
bir þey var. Onlarý bizden alarak eksilt-
tikleri þey sevincimizdir, mutluluðumuz-
dur belki ama asla inancýmýz, umudu-
muz deðildir. Biz koca bir insanlýðýn gü-
zel günlerini yaratmak için hep birlikte
çýktýk yola. Aramýzdan ayrýlanlara, asla
artýk yoklar demiyoruz. Her birimiz, biz-
den koparýlanlarýn da gücünü, umudu-
nu, çabasýný, özlemini sýrtlayarak devam
ediyoruz yola. Güzel günler elbette gele-
cek, çünkü biz “güzel günlere yürüyo-
ruz.” Ýlla ki barýþ kazanacak, illa ki insan
kazanacak, illa ki erdem kazanacak. Ve o
zaman iþte onlara borcumuzu ödemiþ
olacaðýz. Ýþte o zaman amasýz gülmeyi
hak edeceðiz. 

Nuray
COÞGUN

B
ir sabah oðlunla
berabersin, Sýh-
hýye’de ondan
ayrýlýyorsun ve
yarým saat sonra

bir patlama haberi alýyorsun. Aramalar
baþlýyor, bir ben deðil, bütün onu tanýyan
akrabalarý ve ben hastanelerdeyiz. Anka-
ra’daki bütün hastanelerde arýyorsun
onu. Hep yaralýdýr, bir yerden haber gele-
cek diye umut ediyorsun. Ama acý haber
gelene kadar... O an, dünyanýn baþýmýza
yýkýldýðý an!

Aradan 2 yýl geçti. Hala her sabah kal-
ktýðýmda o bekleyiþ, umut kalbimizin bir
köþesinde var. 

Bu öyle bir acý ki, tarifi imkansýz. En
acýsý da özlem...

Ben bir anneyim. Ateþ düþtüðü yeri
yakýyor. Hiçbir annenin evladý ölmesin,
analar artýk aðlamasýn. Bu özlem, acý, ya-
þadýðým sürece devam edecek.

Katliamýn üzerinden iki yýl geçti. Yar-
gýlama sürecinde avukatlarýmýz canla
baþla çalýþýyor. Bu yargýlamanýn adaletli
olmasý için kastý ve ihmali olan herkesin
yagýlanmasý gerekiyor. Buradan 102 can
ve oðlum için; adalet, adalet, adalet diyo-
rum...

102 can ve oðlum için
ADALET!

10 Ekim katliamýnda yaralanan
Günay Karakuþ’un, Suruç
katliamýnda yaralanan Güneþ
Erzurumluoðlu için çizdiði resim.

10 Ekim’de
yaralandýktan
sonra uzun bir
tedavi süreci
geçiren 
Günay Karakuþ, 
olayla ilgili
duygu ve
düþüncelerini
resimleriyle 
dile getirdi. 

Müslime KARABATAK

S
aðlýksýz, güvencesiz iþlerde çalýþanlar,
günde 12 saat haftanýn neredeyse her gü-
nü çalýþanlar, iþ bulamayanlar, çocuklarýný
býrakacak hiçbir yeri olamadýðý için iþsiz
kalanlar, iþçi ya da iþsiz her gün kendini

tekrar eden ev iþlerinde boðulan kadýnlar...
1917’deki Ekim Devrimini görmüþ olsak, bizler

için yapýlan onca þeyi bizzat yaþasak fena mý olur-
du? Olmazdý, tabii. Ama tarih geriye deðil, ileriye
doðru gidiyor. Her ne kadar kayýplar yaþanmýþ olsa
da, bizim de tarih gibi ilerlememiz gerekiyor, hem
de o dönem ortaya konan programlarýn çok daha
iyilerini önümüze görev olarak koyarak... Yapýlan-
larýn hepsini tek bir sayfaya sýðdýrmak çok zor,
ama Sovyetlerde kadýnlarýn durumlarýna bir baka-
lým...

YASALAR YETMEZ,
BU DAHA BAÞLANGIÇ

Kadýnlarýn, erkek iþçilerin ücretlerinin yarýsýný
bile alamadýðý, geniþ Rusya topraklarýnýn dinci ge-
riciliði altýnda en çok ezilenler olduðu bir dönem-
de, ilk siyasi görev olarak Çarlýk iktidarýný yýkmayý
ve cinsiyet, din ve milliyet gözetmeksizin her yurt-
taþýn eþit sayýlacaðý demokratik bir Cumhuriyet
kurmayý hedefleyen Rusya Sosyal-Demokrat Ýþçi
Partisi (RSDÝP) 1903 parti programýna þu madde-
leri koymuþtu:

“6) Kadýnlarýn, kadýn organizmasýna zararlý
tüm dallarda çalýþtýrýlmasýnýn yasaklanmasý; ka-
dýnlarýn doðum öncesi 4 hafta, doðum sonrasý 6
hafta, bu dönemde ücretleri eskisi gibi ödenerek iþ-
ten muaf tutulmasý;

7) Kadýnlarýn çalýþtýðý tüm atölye, fabrika ve
diðer iþletmelerde meme çocuklarý ve küçük
çocuklar için kreþ ve çocuk yuvalarýnýn kurulma-
sý; emziren kadýnlarýn en azýndan üç saatte bir ve
en az yarýmþar saat iþten muaf tutulmasý.”

Ýngiliz sosyalistleri Sidney ve Beatrice Webb
birlikte yazdýklarý ‘Sovyet Komünizmi-Yeni Bir
Medeniyet’ kitabýnda, Lenin ve yoldaþlarýnýn yeni
Rusya halkýnýn inþasýnda Adem’den deðil Hav-
va’dan baþladýðýný yazar. Gerçekten de, 24 Ekim

1917’de gerçekleþen Büyük Sosyalist Ekim Devri-
minden hemen 4 gün sonra kadýn emeðinin ko-
runmasýna ve annenin korunmasýna iliþkin karar-
name, Aralýkta da evlilik ve aile iliþkileri ile ilgili
kararname ilan edildi. Lenin’in 1919’da ‘Sovyet
Cumhuriyetinde Proleter Kadýnlarýn Görevleri’
üzerine yaptýðý konuþmada gururla dediði gibi;
Batý Avrupa’daki özgürlük savunucularýnýn yüzyýl-
lardýr istediði ve almakta zorlandýklarý eþitlik hak-
ký, ancak iþçi diktatörlüðü kurulduðunda tama-
mýyla alýnabilmiþtir. 

Ancak ‘Yasalar yetmez, bu daha baþlangýç’ diyor
Lenin. “Kadýnlar ev iþlerine mahkum oldukça, ký-
sýtlanmaya da mahkum olacaklar. Kadýn erkek ara-
sýnda gerçek eþitliði kurmak için sosyal ekonomiye

ve kadýnlarýn üretime katýlmasýna ihtiyacýmýz var.
En mükemmel eþitlikte bile, üretici hiçbir deðeri
olmayan, sýkýcý, yorucu ev iþleri kadýnlarýn üzerine
kaldýkça, kadýnlarýn geliþimine hiçbir katkýlarý ol-
mayacak.” Lenin’in bu konuþmayý yaptýðý yýl, aðýr
bir askeri sorun ve yiyecek sorunu yaþanýyordu ve
henüz kadýnlarý o tür iþlerden kurtarabilecek aþev-
leri, çocuk yuvalarý vs. yoktu. Ancak o, tüm bu dü-
zenlemeleri devletin sunacaðý vaadini vermek ye-
rine partili-partisiz tüm kadýnlarýn önlerine görev
olarak koyuyordu. Onlarý politikaya ve sosyalizmin
inþasýna aktif bir þekilde katýlmaya çaðýrýyordu.
“Ýþçinin özgürleþmesi, kendi eseri olmalýdýr diyo-
ruz; bunun gibi, kadýn iþçilerin kurtuluþu da, ka-
dýn iþçilerin kendi eseri olmalýdýr.” 

“Kadýnlar ev iþlerine mahkum
oldukça, kýsýtlanmaya da

mahkum olacaklar. Kadýn erkek
arasýnda gerçek eþitliði kurmak

için sosyal ekonomiye ve
kadýnlarýn üretime katýlmasýna
ihtiyacýmýz var. En mükemmel

eþitlikte bile, üretici hiçbir
deðeri olmayan, sýkýcý, yorucu

ev iþleri kadýnlarýn üzerine
kaldýkça, kadýnlarýn geliþimine

hiçbir katkýlarý olmayacak.”
Lenin 

Sosyalizmi kurmak Adem’den
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Hilal TOK

G
eçtiðimiz ay Ýranlý kadýnlar,
uzun yýllar sonra stadyumda
futbol maçý izleyebilecek ol-
manýn heyecanýný yaþadýlar...
Kýsa bir süre.

“Stadyumda futbol izlemek” onlara da-
yatýlan binlerce yasaktan biriydi. Bu yasaðý
aþmak ve futbol heyecanýný yerinde, stad-
yumlarda yaþamak için az mücadele ver-
memiþlerdi bunca yýl. Oysa þimdi Ýran
Futbol Federasyonunun satýþa sunduðu bi-
letlerin cinsiyet seçeneklerinde ‘kadýn’ da
vardý. Yüzbinlerce kadýn çoktandýr bekle-
diði bu ‘özgürlüðe’ sadece bir týk uzaktay-
dý iþte! 

Ancak o bir týk, yine kilometreler oldu
federasyonun yaptýðý tek bir açýklamayla.
Efendim neymiþ? ‘Kadýn’ seçeneði ‘yanlýþ-
lýkla’ koyulmuþmuþ... Kadýnlara elbette
izin verilmeyecekmiþ... Kadýnlar aldýðý bi-
letleri geri versinlermiþ...

Hevesleri kursaklarýnda býrakýlan Ýranlý
kadýnlar, bu hayal kýrýklýðýný çok iyi taný-
yordu. Çünkü futbol özlemiyle, merakýyla
yanýp tutuþan ve o ‘yasaklý yere’ girmek is-
teyen kadýnlar, yýllarca erkek kýlýðýnda ken-
dilerini kamufle ederek çok büyük riskler-
le stadyuma girmeye çalýþmýþtý. Muhafýz-
lara yakalanan, gözaltýna alýnan, babalarý ya
da diðer erkekler tarafýndan fark edilip ya-
ka paça dayak yiye yiye stadyumdan çýkar-
týlmalarýndan tanýyorlardý bu hayal kýrýklý-
ðýný. Ancak o lokmalarýn sonsuza kadar
kursakta kalmadýðýný biliyoruz öyle deðil
mi? Kadýnlarýn her yasaða karþý verdiði
mücadeleden tanýðýz buna. 

‘Teknik bir hata’ sonucu verilen biletle-
rin geri istenmesi üzerine kadýnlar, “Bilet-
leri geri vermeyelim, koltuklar boþ kalsýn.
Boþ koltuklar bizim sesimizi temsil ede-

cek” dedi. Federasyonun sitesinin
hacklenmesi, sosyal medyadan “Ýranlý ka-
dýnlarý stadyumlara alýn” kampanyasý yü-
rütülmesi gibi dayanýþma eylemleri de ser-
gilendi bu arada.
KADINLARI ANLATAN 
‘YASAKLI’ YÖNETMEN

Ýranlý kadýnlarýn en büyük sorunlarý fut-
bol izleyememek, statta bulunamamak de-
ðil tabii. ‘Birçok haklarýndan yoksun’ de-
mek bile yetmiyor maruz kaldýklarý yasak-
larý anlatmaya. Ama bu yasaklarý, yasakla-
rýn kadýnlarýn yaþamlarýna nasýl yansýdýðýný
ve buna karþýn nasýl hayatta kalma müca-
delesi verdiklerini gösteren bir ‘yasaklý’ yö-
netmen var: Jafar Panahi. 
Daire ve Ofsayt filmleriyle Ýran’ýn mevcut
düzeninde kadýnýn temsiliyetine kafa yo-
ran ve bunu perdeye yansýtarak tüm dün-
yaya duyuran Panahi’nin, günümüzde hala
varlýðýný sürdüren hikayelerle dolu, bu iki
filmine göz atalým.

OFSAYT; GAYET AÇIK!
Ýran’da kadýnlarýn spor müsabakalarýný

erkeklerin bulunduðu yerlerde
izlemesi 1979 Ýslam Devri-
mi’nden beri yasak. Ve o yýllar-
dan beri kadýnlar erkek kýlýðýn-
da stadyuma girerek bu yasaðý
deliyor. Bu gerçeði ‘Ofsayt’ fil-
miyle hem politik hem mizahi
biçimde tüm dünyaya gösteri-
yor Jafar Panahi. 

Ýran milli futbol takýmýnýn,
Almanya’da düzenlenecek olan
2006 Dünya Kupasý’na katýl-
mak için son bir karþýlaþmasý
kalmýþtýr, Bahreyn ile. Bu ka-
dar önemli bir maçýn heyeca-
nýný, evlerinde televizyon kar-
þýsýnda deðil de stadyumda yaþamak ka-
dýnlar için ‘inanýlmaz’ ama imkansýz deðil-
dir. Kadýnlar, erkek kýlýðýna girip stadyuma
doðru yola çýkarlar. Ama iþleri o kadar ko-
lay deðildir. Onlarý avlamaya çýkmýþ Dev-

rim Muhafýzlarý vardýr stadyum giriþinde.
Kimi muhafýzlarý atlatýp stadyumdaki coþ-
kuyu tadar, kimi stadyuma girer maçýný iz-
ler ama maçýn en güzel yerinde yakalanýr,
kimisi ise daha stadyuma adým dahi ata-
madan enselenir. Film de kadýnlarýn paçayý
kurtaramadýðý bu noktada þekillenir. Yasaðý
çiðnemeye çalýþýrken yakalanan bir grup
‘suçlu’ kadýn, stadyumun yanýnda duran
bir alanda tutulur. Askerler ile kadýnlar
arasýnda geçen amansýz diyaloglarda, sü-
rekli mantýksýz bir yanýtla karþýlanýr kadýn-
larýn sorularý:

- Sigara içme!
- Sigara içmek suç deðildir. Ýçeri girmek

de öyle. Neden içeri giremiyoruz?
- Emirler böyle!
- Girersek n’olur?
- Ýçeride bir sürü erkek var.
- Yani?
- Gayet açýk. 
- ...

- Siz oradayken lanet
okuyup küfür ederler. Stad-
yum kadýnlara göre deðil...

‘Evet gayet açýk. Yasakla-
rýnýzýn kendi erkek otorite-
nizi korumaktan baþka hiç-
bir dayanaðý yok’ diyesiniz
gelmedi mi sizin de?

Böyle çekiþmelerle hem
mizahi hem gayet politik tar-
týþmalarla devam eder film.
Sonunda birlikte bir heyeca-
nýn ve mutluluðun kimseye
zararýnýn dokunmadýðý fikrine

ulaþýrsýnýz. 
Bu arada, film boyunca izlediðimiz ka-

dýnlar, Jafar Panahi’nin isteði üzerine, nasýl
bir erkek olacaklarýna (kostüm, makyaj vs.)
kendileri karar vermiþ.
BÝLME, GÖRME, GÖSTERME!

Panahi’nin baþýný yakan filmlerinden
yalnýzca biri bu. Yaptýðý filmler dünyanýn
diðer yerlerinde ödülle karþýlanan Panahi,
Ýran’da mevcut yönetime karþý çýkmak su-
çundan 6 yýl hapis, 20 yýl da film yapmama
cezasýna çarptýrýldý. ‘Sus’ dendi Panahi’ye.
‘Bildiklerini bilme, gördüklerini görme,
gösterme, kabul et’ dendi. 

Yasaklar ne kadar tanýdýk, öyle deðil mi?
Davetlisi olduðu fakat tutukluluðundan

dolayý katýlamadýðý 61. Berlin Film Festiva-
li’ne gönderdiði mektupta þöyle demiþti
Panahi; “Özgür kaldýðým zaman umuyo-
rum ki, herhangi bir coðrafya, ýrk ve ideo-
lojik engel olmaksýzýn inançlarý ve fikirleri
ne olursa olsun insanlarýn bir arada özgür
ve barýþ içinde yaþadýklarý bir dünyada do-
laþabilirim. Yirmi yýllýk bir sessizliðe mah-
kum ediyorlar beni. Oysa rüyalarýmda, bir-
birimizi hoþ gördüðümüz, birbirimizin fi-
kirlerine saygý gösterdiðimiz ve bir arada
yaþadýðýmýz bir zaman için haykýrýyorum.”

Talepler ve umutlar da ne kadar yakýn
bizim arzuladýðýmýza... Öyle deðil mi?

Yasaklarýn ‘Ofsayt’a düþürdüðü kadýnlar

KADINLARIN yaþamlarýný, gerçekliklerini kendi dünyasýna konuk eden ve bu-
nu dünyayla paylaþan Panahi’nin Altýn Ayý
ödüllü Daire filminde de, yönetimin ve top-
lumsal yapýnýn kadýnlarý nasýl bir çember içi-
ne hapsettiðini görüyoruz. Hapisten yeni çý-
kan kadýnlarýn hapiste biten hikayelerinin
bir döngüsü var filmde.

Erkek beklerken bir kýz çocuðu dünyaya
getirdiði için kocasýnýn kendisini boþayaca-
ðýný söyleyen  Solmaz Golami’nin hikayesiy-
le baþlayan, sonrasýnda diðer kadýnlarla ke-
siþerek devam eden hikayelerin oluþturdu-
ðu bir daireyi anlatýyor film. Kadýnlarýn bir-
birine her dokunduðu noktada baþka bir
yaþama tutunma hikayesi izlemeye baþlý-
yorsunuz. Daire baþladýðý yerde bitiyor. Yi-
ne bir hapishane hücresinde, isimleri sayý-
lýrken buluyorlar kendilerini.

DAÝRE; BAÞLADIÐI YERDE BÝTÝYOR

S
aat tam 06.30. Gözlerimi açýyorum istek-
sizce çalan alarmýn sesiyle. Of diyorum
“Bir beþ dakika daha uyusam keþke.” Ka-
famdan hemen þunlar geçiyor: “5 dakika
daha uyusam daha fazla uyurum kesin. O

zaman iþe geç kalýrým. Patron da sabah sabah sinir-
li olur. En iyisi hemen kalkayým.” Yumuþacýk yata-
ðýmý býrakýyorum gerimde. Keþke diyorum içimden
dün akþam biraz daha erken yatsaydým. Aynanýn
karþýsýna geçiyorum yüzümü yýkýyorum. Soðuk su
yüzüme çarptýðý gibi uyku mahmurluðum gitmeye
baþlýyor. Aynadaki yansýmama bakýyorum. Gözleri-
min altýnda dünden kalma siyah kalemin izleri du-
ruyor. Hemen gardroba yürüyorum. Pijamamý çý-
kartýrken bacaklarým takýlýyor gözüme. Masa san-
dalye taþýmaktan, müþterilere yemek götüreceðim
derken oraya buraya çarpmaktan baldýrlarým mos-
mor olmuþ. “Neyse” diyorum etek giymiyorum na-
sýlsa kim görecek bu morluklarý?
EN GÜZEL KIYAFETÝM 
CÝLDÝM MÝ? HAYIR TABÝ KÝ!

Saat sabahýn 6’sý olduðu için ev sessiz. Açýyo-
rum televizyonu, ayakta kumandayla kanal seçiyo-
rum. Devamlý karþýma güzel, bakýmlý kadýnlar çýký-
yor. “En güzel giysiniz cildiniz”, “Çünkü ben ne is-
tersem o olur” sloganlý reklamlar... 90-60-90 beden
ölçülerine sahip inci gibi diþli kadýnlar... Gün için-
de bakýmlý olmamý söyleyen patronum için makya-
jýmý yapýyorum. Aklýma takýlýyor televizyondaki gü-
zel kadýnlar. Ne kadar gerçeði yansýtýyorlar? Acaba
onlar da benim gibi 13 saat ayakta çalýþýp eve geldi-
ði gibi bayýlýp yataða düþüyor mu? Cidden benim
en güzel kýyafetim cildim mi? Baldýrýmdaki mor-
luklarýmý ve iþyerindeki yoðunluðumdan dolayý ye-
diðim yaðlý yemekler yüzünden çýkan selülitlerimi
düþününce hayýr tabii ki de! Benim en güzel kýya-
fetim belki de vücudumu göstermeyendir. Televiz-
yondaki kadýnlar ne beni yansýtýyor ne de 3 çocuklu
karþý komþum Nezahat ablayý.
‘ÞU GARÝBE BÝR YER VERÝN’

Evet bunlarý düþünüyorum makyajýmý bitirirken.
Sonra uyuz Fahriye Evcen çýkýyor televizyonda.
Normalde çok severim kendisini ama sabah sabah
bu kadar güzel olmasýný kaldýramayýp “Sus be ko-

kana” deyip kapatýyorum televizyonu. Kýyafetimi,
makyajýmý tamamladýðýma göre artýk ayakkabýlarý-
mý giyebilirim. Kapýya doðru yöneliyorum. Ertesi
geceden duvara dikilmiþ bacaklarým pek aðýrmasa
da parmak uçlarýmýn görüntüsü yüzümde somurt-
kanlýk yaratýyor. 20’li yaþlarda olmama raðmen par-
maklarýmda nasýr olmuþ. Maðaza görevlisinin çok
rahat, ‘flexible’ diyerek bana sattýðý spor ayakkabý-
lar fazla giyilmekten kokmuþ ve parçalanmaya yüz
tutmuþ. Parmaklarým yana yana giyiyorum ayakka-
býlarýmý. Kapýdan çýkarken “Bugün son, yarýn tatil
günüm” diyerek içimi rahatlatmaya çalýþýyorum bu
zorlu gün için. Otobüs duraðýna giderken tek du-
am “Umarým ayakta kalmam” oluyor. Zaten bütün
gün ayaktayým, koþturup duruyorum. Bir de oto-
büste ayakta kalmayý çekemem doðrusu. Bunun bir
de iþ dönüþü var. Bazen üzerime “Ben 13 saat
ayaktayým. Þu garibe bir yer verin” diye yazý asmak
geçiyor içimden.

‘KESÝNLÝKLE GÜLER YÜZLÜ 
OLMALIYIM’

Ýþe geldim artýk. Saat 8 olmuþ. Tabaklarý yýka,
yerleri sil, buzdolabýný doldur, müþterilerin mem-
nuniyeti için üzerin kirlenmiþse temizle, makyajýný
düzelt... Saat 10 oluyor. Servis baþlýyor. Saat 9’a ka-
dar böyle sürüyor. Günde tam üç bin kere “Hoþ-
geldiniz. Ne istersiniz? Ýlk kez geldiyseniz size yar-
dýmcý olabilirim. Afiyet olsun” cümlelerini kullaný-
yorum. Ve bunu yaparken kesinlikle güler yüzlü ol-
malýyým. Çünkü koca göbekli patronum iþimi seve-
rek yapýp yapmadýðýmý kontrol etmek için kasanýn
arkasýndan beni izliyor. Eðer güler yüzle hizmet
ediyorsam müþteriye, benimle þakalaþýyor. Eðer gü-
ler yüz göstermediysem vah halime! Bütün gün be-
nimle uðraþýr. Gün iþte böyle bitiyor artýk. Beni si-
nirlendiren müþterinin yüzüne gülüyorum, arka-
sýndan saydýrýyorum. Bu yüzden siz siz olun bir
garsonun güler yüzüne güvenmeyin.
NEDEN BU KADAR 
YORULMAK ZORUNDAYIM?

Artýk eve doðru yol almanýn zamaný. Eve geliyo-
rum, üstümü deðiþtiriyorum, duþ alýyorum. E saat
olmuþ zaten 11. Bu saatten sonra ne yapacaðým bu
yorgun vücutla. “En iyisi yatmak” diyorum. Ýþte gü-
nün en büyük zorluðu kafayý yastýðýma koyduðum-
da geliyor. Sorgulama dürtülerim alevleniyor: “Ne-
den bu kadar yorulmak zorundayým? Hayallerim ne
olacak benim? Hep bir yerde it gibi çalýþarak ken-
dime zaman ayýrmayarak mý geçecek günlerim?
Ömrümün sonuna kadar garsonluk mu yapacaðým?
Peki çalýþtýðýmýn karþýlýðýný alýyor muyum? Neden
bu insanlar dýþarýda yemek yiyorlar ki? Evlerinde
yesinler yemeði...” Hepsine tek tek cevap arýyorum.
Tek bildiðim 12 saatlik çalýþmanýn, insanlara hiz-
met etmenin karþýlýðýnýn aldýðýmýn çok üzerinde
olduðu.

Daha 20’li yaþlarda olmama raðmen ailemin sý-
kýntýlý dönemine yardým için çalýþtýðým þu sýralar
kim verebilir acaba bacaklarýmdaki morluklarýn,
ayaklarýmdaki nasýrlarýn hesabýný? “Ben” diyorum
içimden, tüm kadýnlar, tüm emekçiler verebilir he-
sabýný. Ve umutla kapatýyorum gözlerimi umutla
açmak için.

Ayaðýmdaki nasýrýn hesabýný kim verecek?

B
en Tuzla Deri Sanayisinde bir fabrikada
çalýþýyorum. Depoda kadýnlý erkekli 450
kiþi çalýþýyoruz. Fabrikada yaþadýðýmýz
bir olay bana bu ülkede kadýn olduðu-
muz için ne kadar ayrýmcýlýða maruz

kaldýðýmýzý bir kez daha hatýrlattý. 
Geçtiðimiz günlerde deponun içinde bir erkek

ve bir kadýn öpüþürken yakalandý. Fakat asýl mese-
le öpüþme olayý sonrasý yaþandý; kadýn iþten atýldý,
erkek ise çalýþmaya devam ediyor. 

Nedenini sorguladýðýmýzda ‘Erkek daha iyi çalý-
þýyor’ dendi. Oysa iþten çýkarma yapýlacaksa
adaletli olan ikisinin de çýkarýlmasýydý. Biz biliyo-
ruz ki kadýn iþçi ‘namus algýsý’ altýnda fabrikada

çokça baský görüyor. Çalýþma saatleri içinde aðýr
iþleri yapan bizler mesele namusa geldiðinde hep
ayrýþtýrýlýyoruz. 

Size biraz fabrikadaki durumdan bahsedeyim.
Depoda çalýþtýrýlýrken aðýr iþ-hafif iþ gözetmeksi-
zin herkes her yerde çalýþýyor. Ancak vardiya teslim
edilirken temizliði kadýnlar yapýyor. 20 kiloluk ka-
salarý kaldýrýyoruz. Kadýn erkek fark etmiyor. Ama
çoðu erkek temizliði yapamýyor... Çünkü elleri yat-
kýn deðil(!) Neden, çünkü toplumda temizlik kadý-
na yükleniyor.

Biz kadýnlar çalýþmaya çalýþýrken önümüze bir
sürü engel çýkýyor. Bunlar arasýnda en önemlile-
rinden biri eþitsizlik. Bugün iþten çýkarýlan kadýn

hepimiz olabilirdik. Ama iþten çýkarýlan bir erkek
olmuyor. Çünkü suç kesinlikle kadýnýndýr!  ‘Kadýn
istemese olmaz’dýr! Kesin kadýn baþlatmýþtýr!..

Bir kadýn daha iþten atýlmasýn diye deðil belki,
ama bir kadýn daha eþitsizliðe maruz kalmasýn di-
ye bunlarýn önüne geçmemiz gerek. Depodaki bu
olaylardan sonra kadýnlar tepki gösterdiler. Az da
olsa çok da olsa bir þeyleri konuþtuk. Ama bununla
sýnýrlý kalmamalý. Bugün fabrikalarda, depolarda ve
diðer çalýþma yerlerinde bir sürü kýz kardeþimiz
eþitsizliðe maruz kalýyor. Biz susarsak herkes su-
sar. Susmayalým! Bu ülkede, çalýþtýðýmýz her yerde
eþit bir yaþam için mücadele edelim.

ÝÝSSTTAANNBBUULL

Eþitsizlik evde de fabrikada da ayný
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Meltem TEKER

M
erhaba kadýnlar...
Ýstemeden de olsa
yaza ‘hoþça kal’ der-
ken, yeni bir sezon
baþýnda, yoðun bir

koþuþturmanýn, ‘geçim derdine’
yetiþmenin olmazsa olmaz kahra-
manlarý… Hepimize kolaylýklar di-
liyorum. 

Sonbaharýn vazgeçilmezlerine
þöyle bir göz atsak, konservelerden
turþulara, yakacaða; okul masrafla-
rýndan faturalara varana kadar he-
pimizin gözünde canlanan manza-
ra hep ayný. Hele de sandýklardan,
dolaplardan çýkarýp dökülecek kýþ-
lýklar...

‘Sandýk’ derken, siz de yüreði-
nizde ince bir sýzý hissettiniz mi?
Hayata dair umutlarýný, hayallerini,
emeðini nakýþ nakýþ resmedip ‘çe-
yiz’diye dolduran, sonra da kurdu-
ðu ‘yuvada’ yaþadýðý ne varsa üstü-
ne kat kat týkýþtýran annelerimiz-
den, büyükannelerimizden tanýdý-
ðýmýz sandýklar... Bugün o sandýk-
lardan birini hep birlikte aralayalým
mý? Zeliha Nine’nin sandýðýný...
OYUNDAN GÖRÜCÜYE

Karadeniz’in küçük bir kasabasýn-
da orta halli bir ailenin kýzýymýþ Ze-
liha. Orta halli dediysem, babasýnýn
‘Sarýkamýþ þehidi’ olduðu haberi ge-
lene kadar... Kýtlýk günleri baþlar
sonra. Hele de annesi hastalanýp
ölünce, hayatta kalma mücadelesi
eklenir üstüne. Akrabalarýn yanýnda,
insaflara kalmýþ, iki kardeþin müca-
delesi. Aradan birkaç yýl geçmeden,
yöreye gelen meþhur bir imamýn adý-
ný duyarlar. Burada yetiþmiþ, doðu il-
lerine tayin olup gitmiþ, eþi ölünce
de yeniden evlenmek üzere memle-
ketinden ‘kýz bakmaya’ gelmiþ, hatýr-
lý bir hafýzmýþ kendisi.

Ýnanmasý güçtür, köydeki hemen
her genç kýz kasabanýn ileri gelen-
lerinin nezaretinde tek tek imamýn
huzuruna çýkarýlýrlar. Zeliha’yý da
adaylarýn arasýna sýkýþtýrýrlar o ara-
da. Akýllý uslu durmasýný, saygýda
kusur etmemesini öðütlerler kula-
ðýna. Zeliha’nýn aklý yarým kalan
seksek oyununda, baþý önünde,
sessizce girer odaya. Kendisine
uzanan eli öper sonra; “Hoþ cel-
miþsun dede!” 

Hafýz Efendi gözlerine inana-
maz. Gördüðü yüz, yýllar evvel se-
vip de alamadýðý komþu kýzýnýn ay-
nýsýymýþ. Zeliha, o kadýnýn kýzýy-
mýþ. Diðer adaylar, tek celsede ele-
nir, Zeliha’yý ikna edecek uygun bir
yalan bulunur, boynuna altýnlar di-
zilip, önüne de annesinden kalma
‘çeyiz sandýðý’ koyulur alelacele.
“Ýmam efendi senu oðluna coturiy
Zeliya! Korkma...”

SENU CENDUMA
ALDUM!

Zeliha’nýn sandýðýna, küçücük el-
biselerinden baþka koyacak hiçbir
þey bulamazlar. O, henüz bir çocuk-
tur ve hayata dair umutlarýný nakþe-
decek yaþa gelmesini bile bekleme-
miþlerdir. Ertesi gün, yanýnda hiç ta-
nýmadýðý bir adamla, hiç bilmediði
bir dünyaya giden ilk uzun yolculu-
ðuna çýkar. Yolculuk boyunca, hemen
hiç konuþmazlar. Ne acýktýðýný getirir
diline, ne de baþka bir ihtiyacýný.
Pencereden gördüðü ne varsa þaþkýn-
lýk içinde izlemeye koyulur... Yemye-
þil Karadeniz ormanlarýyla bezenmiþ
daðlarýn, bir anda soyunup sarý kahve
tonlara boyanmasý; derelerin, en çýl-
gýn gençlik türkülerini, uçurumlar-
dan aþaðý haykýrýrken; çok geçmeden

yaþlanýp dengbej çýðlýklarýndan ses-
lenmesi; rüzgarýn, havada yaydýðý
hamsi telaþýnýn, yerini maðrur bir
toprak kokusuna býrakmasý... Ze-
liha’nýn bildiði, gördüðü, alýþtýðý ne
varsa uçup gitmiþtir adeta. 

Yolculuðun bitmesine az kalmýþ-
týr. Susmaktan yorulan Zeliha, vara-
caðý yerle ilgili epeyce heyecanlan-
maya baþlamýþtýr. Her canlýnýn yav-
rusu gibi o da meraklý, ürkek bir yü-
rek taþýmaktadýr çünkü... Belli belir-
siz bir cesaretle aklýndaki sorularý
sormak üzere yanýnda oturan adamýn
bakar yüzüne. Ýmamýn kýsa ve net
cümlesi yaklaþýk on saatlik sessizliði
yararak, bomba gibi düþer Zeliha’nýn
içine. “Senu cenduma aldum!” 

Donup kalmýþtýr küçük kýz. Kor-
kusundan ne aðlayabilir, ne de bir
þey sorabilir. Ýstediði tek þey, annesi-

dir sadece. Bundan sonraki cümleler,
kendisine ulaþmadan havada kaybo-
lup gitmiþtir adeta. Küçük kýzýn ku-
laklarýný dolduran tek ses, annesinin
ölüm döþeðinde çektiði korkunç baþ
aðrýsý iniltileridir artýk...

Onu bekleyen evde, en küçüðü
bebek, altý yetim kardeþ yaþamakta-
dýr. En büyükleri ise evlidir ve gelini,
kendisinden yaþça da büyüktür. Evin
yeni sahibi küçük Zeliha herkesin
dilsiz bakýþlarý altýnda oturduðu yer-
de, yorgun bedenini derin bir uyku-
nun ta içine sessizce býrakýverir. Ar-
ka odadan onu seyreden evin gelini
ise acý ile direncin birlikte kavrulup
sofraya sunulacaðý günlerin hazýrlýðý
içindedir.
VERMEM KIZI SANA!

Evlilik hayatý hakkýnda hemen
hemen hiçbir fikri olmayan minik
Zeliha, býrakýn yedi çocuða annelik
etmeyi, henüz adet bile görmemiþ-
tir. Evin gelini ise durumu ilk ba-
kýþta fark etmiþtir. Þimdi sýra bu
‘çocuk geline’ evlilik hayatýnda ‘ka-
dýn’ rolünü anlatmaya gelmiþtir.
Her ikisi için de zorlu bir sýnavýn
eþiðidir bu sohbet. Derin bir ses-
sizlik içindedir Zeliha. Yüzünden
okunan tek ifade korkudur. Akþam
olup da Ýmam Efendi eve gelince,
korku yerini telaþa býrakmýþtýr. Pa-
nikle kaçan Zeliha, gelinin arkasýna
saklanýr. Hýçkýrýklarý, yakarýþlarý
mahzun bir sessizliðe dönene ka-
dar beklerler. Ortalýk yatýþýp imam
ayaða kalktýðý sýrada, gelin girer
araya. Tek eli Zeliha’da, öteki eli si-
per olur imama. “Dur baba, ver-
mem kýzý sana.” Gerçekten de
uzunca bir süre, Zeliha uçup gitti-
ðini sandýðý anne kokusuna kavuþ-
muþ, huzurla uyumayý baþarmýþtýr. 

Anadolu’nun belki binlerce yýldýr
kemikleþmiþ erkek egemen yaþam
þekli karþýsýnda, el ele vermiþ iki ka-
dýn yoldaþ olmuþlardýr artýk. Cesur
Karakalpak kýzý Gülendam ile çalýþ-
kan Karadeniz kýzý Zeliha... Zamanýn
sarmasýný beklemeden yaralarýna ilaç
olmayý da baþarýrlar, dosta düþmana
karþý birbirine arka çýkmayý da. Her-
kesin imrenerek baktýðý bu kadýn da-
yanýþmasý akþam yazlýk sinemada,
sabah fýrýn yolunda, tarlada, bostanda
bulur yerini. Anne babasýz, kardeþ-
ten uzak büyümüþ her iki kadýn ayrý
evlere geçse de çoluk çocuklarýný,
sofralarýný hiç ayrýlmazlar. Hele de
torunlarýyla bir yataða dolmanýn keyfi
bambaþkadýr.

Zeliha’nýn bir bayram sofrasýnda
buluþuyoruz. Birlikteliðin eþsiz lez-
zeti, tabak tabak yayýlmýþ sofraya.
Elini öpmeye gittiðimizde yanýna,
hasta yataðýndan doðruluyor bize.
Küçücük eli sandýðýnýn üzerinde.
“Yaklaþ çizum. Saða bi þey sorayim.
Kocan o iþ içun senu da döviy mi?”

ZELÝHA
Bahar KOZA

Sultangazi / Ýstanbul

Ý
kizler Tekstil, Sultangazi ilçesin-
de kurulu, 220 iþçinin çalýþtýðý
bir tekstil fabrikasý. Ayný binada
TimTeks adýnda baþka bir tekstil
fabrikasý daha var. Her iki fabri-

ka da, aslýnda yine ayný binada bulu-
nan ve 25 yýldýr faaliyet gösteren Ha-
maratlý Tekstil bünyesinde üretim ya-
pan firmalar. Yani, yaklaþýk 600 iþçinin
çalýþtýðý üç fabrikanýn asýl patronu Ýr-
fan Özhamaratlý. 

Çoðu kadýn olan iþçilerin ücreti, as-
gari ücretten biraz fazla. Servis, ye-
mek ve sigorta var. Ama bir dönem si-
gortalar asgari ücretten yatýrýlmýþ, bu-
nun için ücretlerinin asgari ücret tuta-
rýnda olan kýsmý bankaya yatýrýlýrken,
kalan kýsým elden ödenmiþ. Ýþçiler bir
süre sonra bu duruma razý gelmemiþ
ve itiraz etmiþ. Ýtiraz edenler iþten
atýlsa da yargýya intikal eden bu itiraz
sonucu sigortalar gerçek ücret üzerin-
den yatýrýlmaya baþlanmýþ. Böylece iþ-
lerinden olan iþçiler, geride kalanlara
önemli bir kazanýmý býrakmýþlar.

Hamaratlý, Ýkizler ve TimTekste
üretilen ürünler, yurt dýþýna ihraç edi-
liyor. Danimarkalý tekstil devi Bestsel-
ler firmasý 2014 yýlýnda Türkiye paza-
rýný Özhamaratlý üzerinden açtý. Dün-
ya markasý bir ürünü Türkiye’de üre-
tip dünya pazarýna çýkaran bir fabrika-
da iþçi haklarý da en üst seviyededir
diye düþünüyor insan, ama gelin gö-
rün ki hiç de öyle deðil.

22 yýllýk bir iþçinin aldýðý ücret
yol+yemek+sigorta+AGÝ=1800 TL.
Mesai saatleri 08.00-18.00 arasýnda.
Saat 16.00’da 15 dakikalýk çay molasý
var. (Normalde günde iki defa olan çay
molasýný iþveren saat 10.00’daki molayý
kaldýrarak bire düþürmüþ). 25 yýldýr
iþçilerin günde 10 saat çalýþarak bü-
yüttükleri Özhamaratlý’nýn iþçilere
verdiði sadece bu... Ama unutmadan
söyleyelim patron maaþý geciktirmiyor! 
ANKETTEN SENDÝKA ÇIKTI

Ýþçiler, 10 yýl kadar önce, daha iyi
çalýþma þartlarý için sendikalaþmaya
çalýþmýþlar, ama baþarýlý olamamýþlar.
Bu iþe kalkýþanlar ise iþlerinden ol-
muþ. Ancak o gün atýlan tohumlar
2017’nin haziran-temmuz aylarýnda
yeniden baþak verdi ve Ýkizler Tekstil-
de çalýþan 220 iþçiden 130’u daha iyi
çalýþma ve insani yaþam koþullarý için
TEKSÝF Sendikasýna üye oldu. Ço-
ðunluðu saðlayan sendika, Bakanlýktan
yetkiyi de aldý. Ancak patron, yetki
alýndýktan sadece iki gün sonra iþyeri-
ni tasfiye kararý aldý. Yani iþçiler sen-
dikalý olarak çalýþmak istiyor, patron
ise “Sizi sendikalý olarak çalýþtýracaðý-

ma iþyerini kapatýrým daha iyi” diyor.
Anayasanýn tanýmýþ olduðu bir hakký,
bir dönem Ýstanbul Sanayi Odasý baþ-
kanlýðý da yapmýþ olan Ýrfan Özhama-
ratlý tanýmak istemiyor. 

Ýkizler Tekstilin 31 Ekim 2017 tari-
hinde kapatýlacaðýný iþyerine bir ilan
asýlarak iþçilere duyuruldu. Ýlanda iþ-
çilerin yasal tüm haklarýnýn verileceði
de belirtildi.

Bu üç fabrikanýn çalýþma koþullarý-
ný ve sendikalaþmaya giden süreci iþçi-
lerle konuþtuk. Tek avantajý zamanýn-
da ödenen ücretler olan fabrikada ka-
dýn iþçiler yoðunlukta olmasýna rað-
men kreþ yok, emzirme odasý yok, süt
izni yok... Ücretler düþük, bantlarda
verilen sayýyý yetiþtirmek için iþçiler
molalarda dahi çalýþmak zorunda kalý-
yor. Sayýyý tutturmak için tuvalete bile
gidemeyip altýna kaçýrdýðýný söyleyen

iþçiler bile var. 
Sendikalaþma süreci bu sorunlarla

ilgili olarak baþlamýyor yine de. Ýþye-
rinde cuma günleri radyodan yüksek
sesle yayýmlanan dini sohbet progra-
mýna bazý iþçiler itiraz edince sohbet
yasaklanýyor. Bu kez yasaða itiraz geli-
yor ve bazý iþçiler iþyerinde anket dü-
zenliyor. Bu ankette sendikalaþma fikri
öne çýkýyor ve çalýþmalar hýzla baþlýyor. 
ÝYÝ NÝYETLÝ PATRON!

Baþbakan Binali Yýldýrým’ýn, daha
geçtiðimiz günlerde ILO toplantýsýnda
“Sendikalaþmaktan korkmayýn...” çað-
rýsý yaptýðý, bir deðil iki sendikaya üye
olunabileceðinin söylendiði Türki-
ye’de iþçiler bir kez daha sendikalaþ-
týklarý için iþlerini kaybetmekle yüz
yüze. Ýþçiler uzun yýllar ayný iþyerinde
çalýþmanýn vermiþ olduðu ‘vefa’ duy-
gusu ile Ýrfan Özhamaratlý’nýn ‘mer-

hametli ve iyi niyetli bir iþveren’ oldu-
ðunu, fakat Ýkizler Tekstil patronu için
ayný þeyleri düþünmediklerini söylese-
ler de kapatma kararý büyük patron Ýr-
fan Özhamaratlý’ya ait. 

Patronun en büyük korkusu Ýkizler
Tekstilde baþlayan sendikal mücadele-
nin Hamaratlý ve TimTekse de sýçra-
masý. Eðer korktuðu olursa ya bütün
iþyerlerine sendika girecek ya da üç
fabrikayý birden kapatmak zorunda ka-
lacak. Sizce hangisi mümkün?

Görünen o ki 31 Ekim’de iþçiler
son defa iþe gidecekler. Ýþçilerin ký-
dem ve ihbar tazminatlarý ile diðer
alacaklarýnýn ne þekilde ödeneceði ise
henüz belirsiz. Bu durum moral bo-
zukluðu ve umutsuzluk yaratmýþ.
Gençliklerini bu fabrikada eskittikleri-
ni ve böyle bir vefasýzlýðý hak etmedik-
lerini söylüyorlar.

Sendika ise yasal sürecin takipçisi
olacaklarýný ve iþçilerin bütün hakla-
rýnýn (iþe iade davasý da dahil olmak
üzere) alýnmasý için mücadele ede-
ceðini söylemekle yetiniyor. Oysa
sendikalaþma faaliyeti Hamaratlý ve
TimTeks’te de yürütülse ve hep bir-
likte hareket edilebilse örgütlenme
baþarýlabilirdi. Þimdi ise mevcut so-
runlar ve yoðun emek sömürüsü
Hamaratlý Tekstilde devam ederken,
yeni bir iþ arayan iþçiler de bulduk-
larý iþlerde benzer sorunlarla karþý-
laþacaklar. 

Baþbakan ‘sendikalaþmaktan korkmayýn’ mý dedi?

Ýkizler ve TimTeks, aslýnda ayný binada 
bulunduklarý Hamaratlý Tekstil bünyesinde üretim
yapan fabrikalar. Yani, yaklaþýk 600 iþçinin 
çalýþtýðý üç fabrikanýn asýl patronu bir dönem Ýstan-
bul Sanayi Odasý Baþkanlýðý da yapmýþ Ýrfan Özha-
maratlý. Özmaratlý, iþçilerin TEKSÝF Sendikasýnda
örgütlendiði Ýkizler Tekstil’i kapatma kararý aldý. 
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S
elam Ekmek ve Gül okurlarý,
Ben Aydýn’ýn ilçelerinde yaþayan bir ka-
dýn arkadaþýnýzým. Geçimimi hafta son-
larý pilav satarak ve zaman zaman da çe-
þitli iþyerlerinde çalýþarak saðlýyorum. O

iþyerlerinde çok daha iyi fark ediyorum sömürü
sistemini. 

Ýnsanlar en aðýr koþullarda 10 saat çalýþtýrýyorlar.
Ve bize asgari ücret ödüyorlar. Oysa benim bildiðim,
asgari ücret 8 saat üzerinden ödenir. Buralarda hiç
dernek, sendika çalýþmasý yok. Bunlar da sýrtýný ikti-
dara dayamýþ kadýnlarý din, iman adýna kapatýp bura-
larda sömürüyorlar.

Ben bir müddet önce iflas etti diyerek kapatýlýp,
baþka bir isim altýnda yeniden faaliyete geçen o en
büyük fabrikada mevsimlik iþçi olarak çalýþýyorum.
Fabrikada haremlik selamlýk yapýp erkek ve kadýn-
larýn sigara içtikleri, yemek yedikleri alanlarý ayýr-
dýlar. Formalarýmýzý yeþil renk verdiler. Türban
takmaya zorluyorlar. Ustabaþý baðýrýyor; türbanla-

rýnýzý baðlayýn! Din adý altýnda hem duygularýmýzý,
inançlarýmýzý hem de emeðimizi sömürüyorlar.

Ve bu fabrikada 300’e yakýn çalýþan, günde 10
saat çalýþtýrýlýyoruz. Günlük yevmiye üzerinden
çalýþýyoruz. Ne çay var, ne yemek. Evimizden ge-
tirdiðimiz yemekleri yiyoruz. Suyu da çeþmeden
baðlýyorlar. Hiç bir iþ güvencesi, iþçi saðlýðý önle-
mi yok. Bu yöredeki bütün fabrikalarda, ayný ko-
þullarda özellikle kadýnlar çalýþýyor. Karþý çýktýðýn-
da “Formaný çýkarýp, iþi terk edebilirsin” diyorlar. 

Ben kimliðinden inancýmdan dolayý baský gör-
meden, emeðinin hakkýný alarak yaþamanýn yolu-
nun birlik ve mücadeleden geçtiðini biliyorum.
Biz kadýnlar, bize dayatýlaný deðil kendi yaþamýmý-
zý eþit, özgür ve sömürülmeden sürdürmek istiyo-
ruz.

Selamlar, sevgiler...

Aliye MMALKOÇ
AYDIN

Merhaba... Ben 39 yaþýnda, 12 yýldýr evli, 2 çocuk
annesi bir kadýným. Çalýþma hayatýna köyden
geldikten sonra tekstilde çalýþarak

baþladým.Tekstilde sigortasýz olarak ve mesailerde
sabahlayarak yaklaþýk 5 yýl çalýþtým. Daha sonra eþimle
tanýþtým ve evlendim. Þimdi iki çocuðum var, ama yine
çalýþýyorum. Tuzla Organize Sanayi Bölgesinde bir
fabrikada çalýþýyorum. 10 ay oldu iþe baþlayalý.
Ýþyerinde çoðunlukla kadýn iþçiler var ve çoðu evli. Hem
çalýþýp hem çocuklarla uðraþmak tabii ki çok zor oluyor.
Sabah saat 6.30’da kalkýyorum, saat 8’de iþbaþý
yapýyoruz ve akþama kadar ayakta çalýþýyoruz.
Oturmamýz kesinlikle yasak. Her tarafta kameralarla
izleniyoruz. Günde 10 saat çalýþýyoruz. Akþam eve
geldiðimde yorgun bir þekilde bu sefer de evdeki iþlerle
ilgileniyorum. Saat bayaðý geç oluyor, çocuklarla doðru
düzgün ilgilenemiyorum.

Bunca sýkýþmýþlýðýn arasýnda yine de kadýnlarla bir
araya gelip iþ çýkýþý kendimize zaman ayýrmaya
çalýþýyoruz. Arada bir de olsa onlarla sinemaya
gidiyoruz ya da bir yerlerde oturup çay içip sohbet
ediyoruz. Çalýþan ev kadýnlarý için zaman kýsýtlý olsa da
bir araya gelebilmek bize iyi geliyor. Çünkü iþyerinde
oturup sohbet etmeye ve birbirimizin derdini dinlemeye
zamanýmýz olamýyor. Ancak dýþarýda fýrsat bulabiliyoruz.
Yaþanan sorunlar hep ayný. Sabahtan akþama kadar
çalýþýp, daha iyi koþullarda yaþayabilme mücadelesi
veriyoruz. Her ne kadar zor olsa da bu mücadeleye
devam ediyoruz.

TTuuzzllaa // ÝÝSSTTAANNBBUULL

Gece 3’e kadar
3 bin parça iþ
günde 30 liraya

Neslihan KARYEMEZ
Küçükçekmece/Ýstanbul 

S
akine 33 yaþýnda. Eþiyle görücü usulüyle
evlenmiþ. Ýki kýz çocuðu var. Biri dördüncü
sýnýfa gidiyor, diðeri ise ‘sýbyan mektebi’ne.
Eþi marangoz iþçisi; çocuk yaþta geçirdiði
bir kazadan dolayý kalçasýnda çýkýk oldu-

ðundan ameliyat olmasý gerekiyor. “Daha sonra tek-
rar olma gerekir. Aðrýlarýn dayanýlmaz olana kadar
ameliyat yapmayalým” demiþ doktor. Eþinin aldýðý
bin 700 TL geçinmelerine yetmediði için, iki yýldýr
evde parça baþý iþ yapýyor.

Þu anda yaptýðý fermuar birleþtirmeden, bin parça
yaparsa ancak 10 lira kazanabiliyor. Günde 3 bin adet
yapabilmek için gece üçlere kadar çalýþan Sakine’nin
mesaisi iþlerin acil yetiþmesi gerektiði gecelerde daha
da uzuyor. Yoksa bir sonraki iþi alýrken zorluk yaþayabi-
lir. Çocuklarý küçük olduðu için düzenli bir iþte çalýþa-
madýðýndan yakýnýyor Sakine. Ýki yýldýr yaptýðý bu iþ yü-
zünden bel fýtýðý olduðunu, parmak uçlarýný hissetme-
diðini, kollarýnýn aðrýdýðýný anlatýyor. “Doktora gittin
mi?” diye sorduðumuzda, “Gitmedim gitsem bu iþi
yapma diyecek doktor. Nasýl yapmayayým? Eþimin du-
rumu ortada. Ya çalýþamaz hale gelirse... Çocuklar oku-
yor, okul masraflarý var, kýþ geliyor. Ayakkabýlarý, mont-
larý, yakacak, kira, yeme içmeleri yetmiyor. Benim de
yapacak baþka bir þeyim yok. Mecbur çalýþmak zorun-
dayým” diye yanýt veriyor. 

Din adýna hem inancýmýzý
hem emeðimizi sömürüyorlar

Zaman kýsýtlý da olsa
bir araya gelmeye deðer Yasemin ÖZTÜRK

Sincan/Ankara

K
ahve içmek, bu arada iki lafýn belini
kýrmak için bir araya gelen Sincanlý
kadýnlarla, Nevin Yýldýrým davasýný
enine boyuna konuþtuk. Özgecan ci-
nayetinden sonra kadýn cinayetleri ko-

nusunda farkýndalýklarýnýn arttýðýný söyleyen kadýn-
larýn, kendi yaþamlarýndan örnekler vererek, empati
yaparak konuyu tartýþmalarý ise oldukça dikkat çe-
kiciydi. Sohbette, Nesrin “Nevin Yýldýrým kendini
korumuþtur, nefsi müdafaadýr. Kadýn davalarýnda;
mahkemeler, erkekleri teþvik eden yasalar, bu hü-
kümet kadýnlardan müebbet hapis cezasý almýþtýr”
diyor. Diðer kadýnlar ise Nesrin’in sözlerine onay
veriyor. 

BÝRÝKEN ÖFKENÝN PATLAMASI,
CÝNNET HALÝ...

Bir markette çalýþan Ayþe ise düþüncelerini þöyle
anlatýyor: “Nevin Yýldýrým’ýn duygularýný çok iyi an-
lýyorum. Dolmuþta adamýn biri beni taciz etmeye
çalýþmýþtý, kan beynime sýçradý, adamý parçalaya-
caktým. Nevin Yýldýrým, köy yerinde, kimseye söyle-
yemez, söylese kadýný suçlarlar; ‘kuyruk sallamýþtýr’
derler. Ýki yýl boyunca biriken öfkesi sonucunda
adamý öldürmüþ. Adamýn kellesini kesip köyün or-
tasýna atmasý, o biriken öfkenin patlamasý, cinnet
hali.”

Nevin Yýldýrým’ýn kendisine tecavüz eden erkeði
2012 yýlýnda öldürdüðünde basýnýn, ‘namusunu te-
mizleyen kadýn’ diye haber yaptýðýný hatýrlatan Si-

bel; “Þimdi de basýn kadýný cani ilan etti, tecavüz
eden erkeði sevgilisi pozisyonuna sokmaya çalýþtý.
En son erkeðin eþi, bazý þeyler ortaya attý” diyerek
kadýn davalarýnda istismarcýlarýn, katillerin bir ba-
hane ile ya serbest býrakýldýðýný ya da göstermelik
cezalar aldýðýna dikkat çekiyor. Sibel, “Diyorlar ki;
‘Ey kadýnlar, erkekler taciz eder, erkekler tecavüz
eder, erkekler öldürür.’ Kadýnlarý sindirmeye, kor-
kutarak susturmaya çalýþýyorlar. Mesele Nevin Yýl-
dýrým meselesi deðil. Nevin Yýldýrým bu topluma,
deðer yargýlarýna baþ kaldýrdý. Bugün susarsak yarýn
hiç baþ edemeyiz bunlarla. Susmayacaðýz” diyor. 

EMÝNE ERDOÐAN’IN KIZI OLSAYDI
BÖYLE DER MÝYDÝ?

Nergis ise Emine Erdoðan’ýn Nevin Yýldýrým’ýn
tecavüzden olan çocuðunu istememesi üzerine
“Çocuða biz sahip çýkarýz” þeklindeki açýklamasýný
ve doðan kýz çocuðunun adýnýn Emine konmasýný
eleþtiriyor. Nergis, eleþtirilerini þöyle sürdürüyor;
“Kadýn örgütlerinin Nevin Yýldýrým’ýn yanýnda ol-
masý Yargýtaydan geri dönmesinde etkili olduðunu
düþünüyorum. 14 yaþýnda benden çok büyük bir
adamla evlendirildim. Ýki buçuk yýl sonra adam öl-
dü. Kurtuldum. Bir çocuðum oldu. Çocuðu hep
hýrpalayarak büyüttüm, kötü anýlarýmýn hatýrasýydý.
Emine Erdoðan bir kadýn olarak Nevin’e sahip çýk-
malýydý. Tam tersine çocuðu bahane ederek, ‘En
aðýr cezaya çaptýrýlmalý’ dedi. Kendi kýzýnýn baþýn-
dan ayný þey geçmiþ olsaydý böyle der miydi?”

KADIN ERKEK EÞÝT OLMALI
Ýki kýz çocuðu annesi Sultan, Özgecan cinaye-

tinden çok etkilendiðini ve nasýl bir dönüþüm ya-

þadýðýný; “Hepimizin çocuðu var. Özgecan cinaye-
tinden sonra bu kadýn cinayetleri ve tecavüze, ta-
cize uðrayan kadýn haberlerini yakýndan takip et-
meye baþladým. Yani bu konuda uyandým. Ensar
olayýnýn, çocuk istismarý konusunda hepimize
uyarý olduðu gibi” sözleriyle ifade ediyor.

Sultan, AKP Hükümeti ile birlikte kadýnlara yö-
nelik baskýlarýn daha arttýðýna dikkat çekerek; “Si-
yasi görüþü ne olursa olsun kadýnlarýn birbirine
sahip çýkmasý gerekir, tepki göstermemiz gerekir.
Þort giyen kadýnlara saldýrýlýyorsa, Nevin Yýldýrým,
cani ilan ediliyorsa bunun nedeni hükümetin ka-
dýnlara bakýþýdýr. Ben inançlý biriyim. Kadýn hak-
larýný da savunuyorum. Kadýn ve erkek ikisi de in-
san. Haklarý da eþit olmalý. Evde, iþte, sokakta eþit
olmalý. Mahkemelerde de. Erkeklerden neyimiz
aþaðý, fazlamýz var. Ben de çalýþýyorum, üstelik iþ-
ten gelip bir de evde çalýþýyorum. Arkalarýný topar-
lýyoruz” diye konuþuyor. 
NEVÝN SUÇSUZDUR!

Saðlýk emekçisi Nesrin de “Özgecan cinayetin-
den sonra sokaða çýkanlardaným. Mahkeme erkek
olunca cezayý hafifletmeye çalýþýyor, kadýn olunca
vur abalýya. Mahkemeler erkekleri koruyor. Bu da
kadýn tecavüzlerini artýrýyor, cinayetleri artýrýyor.
Benim gözümde Çilem Doðan da Nevin Yýldýrým
da katil deðildir. Nevin Yýldýrým kendini korumuþ-
tur, nefs-i müdafaadýr. Kime karþý korumuþtur?
Köy halkýnýn, gerici zihniyetine karþý, tecavüz
eden erkeðe karþý... Nevin Yýldýrým serbest býra-
kýlmalýdýr, suçsuzdur. Kadýn davalarýnda, mahke-
meler, erkekleri teþvik eden yasalar, bu hükümet,
kadýnlardan, müebbet hapis cezasý almýþtýr.”

ASIL MÜEBBETLÝK

mahkemeler, yasalar ve hükümettir

Erkeðin cezasý
hafifletiliyor, 
kadýn olunca 
vur abalýya. 
Benim gözümde
Çilem Doðan da
Nevin Yýldýrým
da katil deðildir.
Nevin Yýldýrým
kendisini 
korumuþtur, 
serbest 
býrakýlmalýdýr! 
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Sadece çocuklarýmýzýn
deðil ülkenin de
geleceði karartýlýyor

Heval Yýldýz KARASU
Öðrenci Veli Derneði-ÖVDER  Eskiþehir Þubesi 

Y
eni eðitim öðretim yýlý bize muþtulandýðýnýn aksi-
ne, geçen yýllardan devrolan sorunlara yenilerinin
eklenmesiyle, biz veliler için sýkýntý ve kaygýlarla
baþladý.
En büyük sýkýntýlardan biri olan eðitimin paralý

hale getirilmesinin yanýnda okullarýn temizliði ve güvenliðine
dair kaygý taþýyan velilerin kaygý listesine bu sene müfredat
da eklendi.

Kayýt için okullara gidildi-
ðinde baðýþ adý altýnda zo-
runlu kayýt parasý vermeden
kayýt yaptýramayan veliler,
okul müdürlerine “Anayasa-
da eðitimin parasýz olduðu-
nu” hatýrlattýklarýnda, okul
müdürleri kendilerine,
çocuklarýný baþka okulda
okutabilecekleri yanýtýný ver-
mekte, okullarý birer ticaret-
hane, velileri de birer müþ-
teri olarak gördüklerini ima-
dan çekinmemektedirler.
Her þeyin bir fiyatý var, anla-
yýþýyla ‘iyi okul-kötü okul’ ay-
rýmýný yaratanlar, þimdi de
öðretmenlere fiyat biçip öð-
retmen kayýt-fiyat listesi-
ni okul kapýsýna asmaktan
çekinmemektedirler.

Özel okullara ‘teþvik’ adý
altýnda kiþi baþý 3500-4000
TL verilebilen bu sistemde velilerden; “Çocuklarýnýz soðuk-
tan donsun mu? Pis, güvenliksiz okullarda mý okusun?” de-
magojileriyle zorla katký payý-baðýþ toplanmaktadýr. Toplanan
paralarla ise sadece müdür odalarýnýn bakýmý ve temizliði
yapýlmakta, okullarýn tuvaletleri, sýnýflarý ve diðer yerleri hi-
jyenden ve bakýmdan mahrum býrakýlmaktadýr.

Okullara uzun dönem ödenek saðlamayanlar, okul aile bir-
liklerini de artýk denetlememekte, okullarý kendi yaðlarýnda
kavrulmaya terk etmektedirler. 

Bu sorunlara bu sene bir de müfredat sorunu eklenmiþtir.
En demokratik, bilimsel ve çaðdaþ müfredat diye muþtulanan
müfredat, biz veliler için kaygý vericidir. Çocuklarýmýza zorla
okutulan içi boþ kitaplara bu sene bir de ‘þeri ifadeler ve ül-
kede son dönem yaþanan patlamalarýn uðruna yapýldýðý cihat
kavramý eklenmiþ... Atatürkçülük ve felsefe konularý kitaplar-
dan neredeyse çýkartýlmýþtýr... Ayýlarýn el hareketleriyle süs-
lenmeye çalýþýlan (ki sonra bu sayfanýn öðretmenler tarafýn-
dan yýrtýlmasý talimatý gelmiþtir) bu kitaplara kadýný aþaðýla-
yan ifadeler eklenmiþ ve inanç özgürlüðü hiçe sayýlmýþtýr...
Bu müfredat bilimsellikten ve çaðdaþlýktan uzak, gerici, bi-
reyci, kadýn düþmaný, mezhepçi, ýrkçý, cinsiyetçi, kültürleri ve
inançlarý dýþlayan, ötekileþtiren, evrensellikten uzak bir müf-
redattýr. 

Eðitimin bu hale getirilmesiyle sadece bizim çocuklarýmý-
zýn deðil ülkenin geleceði karartýlmaktadýr. Bu sebeple baþta
velilerimiz olmak üzere herkesi geleceðimize sahip çýkmaya
çaðýrýyoruz... 

Emine UYAR
Ýzmir

B
uca Evka-1 Kadýn Kültür ve Dayanýþma
Derneði Evi (BEKEV), müfredatta yapý-
lan deðiþikliklerle eðitimin giderek bilim-
sellikten ve laiklikten uzaklaþtýrýlmasýna
karþý okul önlerinde bildiriler daðýtarak,

velileri mücadeleye çaðýrdý. 
Okullarda çocuklara yanlýþ ve çaðdaþ olmayan bilgi-

ler verilmesine, ders kitaplarýnda kadýnlarý eþit yurttaþ
olarak görmeyen söylemlere karþý çalýþma yürüten
dernek, okullarda yaþanan altyapý sorunlarý nedeniyle
de kadýnlarýn ilgi odaðý.
TAM GÜNÜN YÜKÜ DE
KADINLARA ÇIKTI

Derneðin karþýsýnda bulunan Mimar Kemalettin Ýl-
kokulu bu yýl tam gün uygulamasýna geçti. Normal ko-
þullarda tercih edilecek bir uygulama olan bu durum,
kadýnlarýn yükünü daha da artýrdý. 

Çünkü okulun yemekhanesinin inþaatý henüz bit-
medi, bittiðinde de velilerden günlük 5, haftalýk 25 lira
yemek ücreti isteniyor. Yemekhanede sulu yemek yok,
kantinde de satýlan tost, pizza gibi yiyeceklerin yaný sý-
ra makarna bulunuyor farklý olarak. 

Kadýnlar okulda satýlan yiyecekleri hem pahalý hem
de saðlýksýz bulduklarý için evden getirdikleri yemek-
leri, okul kapýsýnýn önünde, kaldýrýmlarda, duvar ke-
narlarýnda yediriyorlar çocuklarýna. BEKEV’in daveti
üzerine, bazý veliler çocuklarýna öðle yemeðini der-
nekte yedirmeye baþladý. 

Okul önünde görüþtüðümüz kadýnlardan biri, okula
giden iki çocuðu olduðunu, günlük 10 lira yemek üc-
retine bütçesinin yetmeyeceðini söyledi. Bir baþka ve-
li, istenen yemek ücretinin ayda 100 lira olduðunu be-
lirterek, “Ayda 100 liraya ben bütün mutfak malzeme-

mi alýrým” diye konuþtu. Bu sorun nedeniyle çocuklarý
okula servisle gelen kadýnlar da, öðle saatinde okula
gelmek durumunda kalýyor. 

Yemek sorunu nedeniyle tam gün uygulamasýnýn
kendilerine eziyet haline geldiðini dile getiren kadýnlar,
sýnýflarýn kalabalýðýndan da þikayetçi. Eðitimin gitgide
köreltildiðini düþünen veliler, müfredattan da þikayetçi. 
‘SADECE KOCAMA DEÐÝL
SÜLALESÝNE ÝTAAT ETTÝM’

Ders kitaplarýnda kadýnlarýn kocalarýna itaat etme-
lerini salýk veren söylemlere tepki gösteren genç bir
kadýn, “Ben sadece kocama itaat etmedim, sülalesine
itaat ettim. Benim 4-5 kocam vardý” diye anlattý: “Ev-
lendim, görümcem, kocasý, kayýnpederim, kayýnvali-
dem vardý, eþim vardý, sonra bir de çocuðum oldu. Ay-
ný evde idik. Bütün temizlik, yemek her þey bana aitti.
On sekizimi doldurmadan kucaðýma aldým çocuðu-
mu. Çok ezildim. Kocamýn ailesi ile kaç yýl birlikte ya-
þadýk. O kadar zor duruma düþtüm, o kadar sýkýntý
çektim ki gözüm çocuklarý bile görmedi, býrakýp git-
tim. Ýki gün sonra eþim geldi. Çocuklarýn hasretinden
geri geldim. Çözüm oldu mu? Hayýr!”
BUNDAN SONRA NE OLACAK?

Kadýnlardan biri, “Eee bildirileri daðýttýnýz, bundan
sonra ne olacak?” sorusunu yöneltmiþ BEKEV’li ka-
dýnlara. Öneriyi de yine kendisi yapmýþ; “Ýmza kam-
panyasý yapalým, ‘böyle müfredat istemiyoruz’ diye-
lim.” Kadýnlardan dernekte tüm bu sorunlarla ilgili
bir toplantý düzenlenmesi önerisi de gelmiþ. 

BEKEV’li kadýnlar þimdi bir yandan bu önerileri
hayata geçirmeye çalýþýrken, dernek bünyesinde bir de
kitaplýk oluþturmayý hedefliyor. 14 Ekim’de açýlmasý
planlanan kitaplýk için kitap baðýþý çaðrýsý yapýyorlar.
Eðitimle ilgili çeþitli konularda uzmanlarýn katýldýðý
aydýnlatma faaliyetleri, okuma ve film günleri düzen-
lenmesi de planlanan iþler arasýnda. 

Eðitimin paralý
hale getirilmesi,

okullarýn temizliði
ve güvenliðinin

yanýnda velilerin
kaygý listesine

müfredat da
eklendi. ÖVDER

olarak herkesi
geleceðimize

sahip çýkmaya
çaðýrýyoruz.

BEKEV’den
‘eðitim seferberliði’ M

erhaba Ekmek ve Gül okurlarý. Ben
Ceyda, Esenyalý Mahallesi’nde 15 yýlý
aþkýn bir süredir kuaförde kadýnlara hiz-
met veriyorum. Yaklaþýk 3 yýl önce Ese-
nyalý Kadýn Dayanýþma Derneði ile ta-

nýþtým. Ýþimden ötürü gün içerisinde birçok kadýnla
sohbet etme imkaným oluyor. Birçok kadýnýn sorunlarý-
ný dinliyor ve çözüm bulmaya çalýþýyorum. Ne yazýk ki
kadýnlarýn yaþadýðý sorunlar gün geçtikçe daha da aðýr-
laþýyor. Benim dinlediðim kadýnlarýn çoðu maruz kal-
dýklarý þiddetten kurtulmak için çözüm bulmaya bile
çalýþmýyorlar. “Baþvursam ne olacak ki?” diyorlar. Çün-
kü yasalarýn kadýnlarý korumadýðýný düþünüyorlar. Þid-
det uygulayan erkeklerin aklanmasý, katillerin indirim
almasý kadýnlarýn yasalara baþvurmasýnýn önünde en

büyük engel. 
Gazetede birçoðunuzun hikayesini okuduðunuz

Nuran arkadaþýmýzý ben yüz yüze dinlerken “Ýþte ce-
hennem bu! Baþka bir cehenneme gerek yok” dedim.
Bir insanýn bu kadar çok acýyý yaþamýþ olmasý hepimize
utanç vermeli... Bazý müþterilerime okuttuðumda “Çe-
kecek çilesi varmýþ, kaderiymiþ. Ne yazýk, ama ne yap-
sýn” dedi. Bu yaþadýklarýmýz kader deðil. Bize cennet
ve cehennem diye nutuk atanlara þunu söylemek istiyo-
rum: Bu dosyada gördüðünüz ve bizim daha fazlasýný
bildiðimiz kadýn derneðine ulaþan kadýnlarýn zaten ha-
yatý cehennem. O nedenle hayatýmýzý cehenneme çevi-
renlere karþý birlikte mücadele etmek zorundayýz.

Ceyda 
Esenyalý // ÝÝSTANBUL

Hayatýmýzý cehenneme çevirenlere karþý

Aile Bakaný bize reva gördüðüyle yaþayabilir mi?
Yasemin ÖZTÜRK

Ankara/Sincan

E
senyalý ve Sincan… Ýkisi de organize sanayi
bölgesine yakýn, ikisi de aðýrlýkla iþçi ailele-
rin yaþadýðý, sosyal yaþam olarak birbirine
çok benzeyen iki yerleþim yeri. Her ikisinde
de kadýnlarýn hayat hikayeleri, çileleri, so-

runlarý, talepleri ayný… Memleketin benzer semtlerin-
de yaþananlar gibi…

Sincan Organize’de Arçelik’in yan fabrikalarýndan
birinde çalýþan eþinin önce siroz ve üzerine de böbrek
hastalýðýna yakalanmasý ile Þükran ve ailesinin hayatý
altüst oluyor. Þükran o dönem yaþadýklarýný þu sözlerle
anlatýyor: “Eþim hastalanýnca devletin, SSK’nin, Aile
Bakanlýðýnýn ne olduðunu anladým. Hastalanýnca iþten
çýkarýldý. Biz tam bir buçuk yýl özürlü raporu almaya
çalýþtýk. Hacettepe, yüzde 80 özürlü raporu verdi, ka-
bul etmediler. SSK’ye baðlý hastaneden almak gereki-
yormuþ. SSK önce yüzde 50 özürlü dedi, itiraz ettik,
yüzde 80 özürlü raporunu aldýk.
Adam ayakta duramýyor, üç güne bir
diyalize gidiyor. Rengi birden deðiþi-
yor, kararýyor, düþüp kalýyor, ambulans
çaðýrýyorum. Bu adam nasýl çalýþsýn?” 

Bir buçuk yýl boyunca etrafýn yardý-
mýyla yarý aç, yarý tok yaþadýklarýný
söyleyen Þükran; “Ben çalýþamýyorum
biri kýz, diðerleri erkek üç çocuk var.
Çocuklara eþim bakamýyor. Çoðu za-
man çocuklarla aç yattýk. Ekmek ala-
cak para yok, evde köyden gelen un
var, hamurdan bir þeyler yapýp çocuk-
larý börek, çörek diye kandýrarak gün-
lerimizi geçirdik. Kirayý veremedik. O
kadar çaresiz kaldýk ki” diye anlatýyor
o günleri.
NE KADER NE DE SINAV! 

Þükran bir buçuk yýl direnmiþ, ni-
hayetinde annesinin yanýna taþýnmak-
ta bulmuþ çareyi, istemese de. Annesi
çocuklara bakmýþ. Þükran fabrikada

iþe baþlamýþ. Üç yýl sonra ancak toparlayabildiklerini
anlatan Þükran; “Aile Bakanlýðýndan, belediyeden, kay-
makamlýktan destek görmedik. Bu yaþadýklarým kader
deðil, sýnav da deðil. 930 lira erken emekli maaþý bað-
landý” diyor.
TÜM AYLIÐIMIZ HASTA BAKIM PARASI

Neþe ise eþinin erken yaþlanma hastalýðýna yakalan-
masý nedeniyle kendisinin de iþten ayrýlýp, eþine bak-
mak zorunda kaldýðý süreçte yaþadýklarýný gözleri dola-
rak anlatmaya baþlýyor: “Adam çocuk gibi kaldý, her
gün eriyor, kaslarý eriyor. Ýlk günler çok zorluklar yaþa-
dýk. Fitre ve zekat paralarýyla, annemin köyden gön-
derdiði kuru diri ile karnýmýzý doyurmaya çalýþtýk. Ben
þimdi Aile Bakanlýðýndan hasta bakým parasý alýyorum.
Aldýðým 960 lira. Kiraya mý vereceðiz? Karýn mý doyu-
racaðýz? Üst baþ almayý unuttuk.”
AÇLIKLA TERBÝYE EDÝYORLAR

Neþe, hasta bakým parasý almak için Aile ve Sosyal
Politikalar Ýl Müdürlüðüne baþvurduklarýný, oradan bir

sürü evrak istendiðini þöyle anlatýyor: “Devlet hastane-
sinden heyet raporu alýyorsun, o da aðýr özürlü olmasý
gerekiyor. Sonra tekrar bir heyete daha giriyor rapor
inceleniyor. Aile Bakanlýðýndan evimize gelindi, evin
durumuna, hastanýn durumuna baktýlar. Ailenin geliri-
ni araþtýrdýlar. Öyle hemen maaþ baðlanmýyor. Aðýr
özürlü raporunu vermekte zorluk çýkarýyorlar, bir yýl
bekledik. Sürekli stres yaþadýk. Artýk sizi öyle bir no-
ktaya getiriyorlar ki; açlýkla terbiye edip verilene razý
oluyorsunuz, seviniyorsunuz.”
SADAKA DEÐÝL HAKKIMIZI ÝSTÝYORUZ

Neþe’nin 8 yaþýnda ilkokula giden bir kýzý var. Kýzý-
nýn okul masraflarýný Kurban Bayramýnda gelen fitre
ve zekatlarla karþýlamýþ, “Ýnsalara reva gördükleri üç
kuruþu Aile Bakanýna verelim, yaþasýn bakalým nasýl
yaþanýyorsa. Tok, açýn halinden anlar mý? Biz iþçi aile-
siyiz. Yýllarca çalýþtýk vergi ödedik. Biz devletten sada-
ka istemiyoruz. Ýnsan gibi yaþamak için gereken parayý
istiyoruz. Hakkýmýzý istiyoruz. Aile Bakanýna soruyo-
rum. Bakan aldýðý maaþýn ne kadarýný bize layýk görü-

yor” sözleriyle öfkesini dile getiriyor.
KADINLAR KOCAYA
VE EVLÝLÝÐE
MAHKUM EDÝLÝYOR

Sincan Nafiz Körez Devlet Hasta-
nesinde çalýþan bir hemþire ise her
gün yoksul, bakýma muhtaç, yaþlý
hastalarla karþýlaþtýðýný söylüyor.
Hemþire devletin yapmasý gerekenle-
ri de þöyle anlatýyor: “Hasta bakým
parasý 700-800 lira. Þimdi bu parayla
bir aile nasýl geçinir? Bu para sadece
hastaya bakana deðil, tüm aileye bað-
lanan bir para. Eðer hastanýn baþka
geliri yoksa. Öyle ‘üç çocuk yetmez,
beþ çocuk doðurun’ demekle olmu-
yor. Mahallerde hasta ve yaþlý bakým
evleri açýlmalý, kadýnlarýn üzerinden
bu yük kaldýrýlmalý. Çalýþamayacak
durumda olan kadýnlara maaþ bað-
lanmalý. Kadýnlar kocaya ve evliliðe
mahkum edilmemeli.”

Ýnsalara reva
gördükleri üç

kuruþu Aile
Bakanýna verelim,

yaþasýn bakalým.
Biz iþçi ailesiyiz.
Yýllarca çalýþtýk

vergi ödedik.
Sadaka

istemiyoruz,
hakkýmýzý
istiyoruz. 
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Adile DOÐAN 
Esenyalý/ÝSTANBUL

G
eçtiðimiz hafta Evrensel ga-
zetesinin dosya konusu Ese-
nyalý’da yaþayan Nuran ve
Sinem’in hikayesiydi. Onla-
rýn hikayesi birçok yönüyle

gündem oldu. Okuyanlardan olumlu ya da
olumsuz birçok tepki aldýk. Mahallemiz-
deki kadýnlarýn içinde bulunduðu duru-
mu gözler önüne seren bu dosya, aslýnda
Esenyalý Kadýn Dayanýþma Derneði ola-
rak olarak nelerle karþý karþýya olduðu-
muzu bir kez daha gösterdi. Bu iþin bir
tarafý; ama öncelikle gelen tepkileri biraz
dile getirmek istiyoruz.

Dosya yayýmlandýktan sonra bize ula-
þan birçok kiþi duygusal olarak çok etki-
lendiklerini söyledi. Psikolojisinin bozul-
duðunu, bu mahallede yaþamak istemedi-
ðini söyleyenler de oldu, “Bu tablo karþý-
sýnda biz ne yapabiliriz? Biz de iþin ucun-
dan tutmak istiyoruz. Biz bu yaþamlarýn
yanýndan artýk sessiz sedasýz geçip gide-
meyiz. Dernekte bir iþ, görev alalým, bir-
likte mücadele edelim” diyenler de. Ne
güzel ki bu tablo karþýsýnda mücadele et-
me duygusu baskýn gelenler aðýrlýktaydý.

Dosya haberler çýktýktan sonra mahalle
esnafýna bu mesele ile ilgili çeþitli baský-
lar yapýldýðýný biliyoruz. Bunu bizzat ma-
halle esnafý kendisi dile getirdi bize. Buna
raðmen derneðimizi sahiplenen bir tu-
tum sergilemeleri bir kez daha birlikte
daha güçlü olduðumuzu ortaya çýkardý. 
SORUN DEVLET POLÝTÝKASI,
ÇÖZÜM BU POLÝTÝKAYA
KARÞI MÜCADELE

Esenyalýlý kadýnlarýn yoksulluk, þid-
det ve istismar üçgenine sýkýþtýrýlmaya
çalýþýlan yaþamlarý bizim için þaþýrtýcý
deðil. Her gün karþý karþýya kaldýðýmýz
bu tablo, aslýnda bizim hayatýmýz, bizim

gerçeðimiz. Tam da bu tablo ve bu ger-
çek Esenyalý Kadýn Dayanýþma Derne-
ðini 3 yýl önce kurmamýzýn ve bu 3 yýl
boyunca kadýnlarýn canla baþla çalýþma-
sýnýn sebebi.

Þu 3 yýlýmýzda neler gördük, neler ya-
þadýk, nelerle mücadele ettik diye sýrala-
dýðýmýzda kadýnlarýn içinde bulunduklarý
hayatýn zorluklarý bir kez daha gözler
önüne seriliyor. Ancak hayat “kendi ken-
dine” zor deðil, kadýnlarýn binbir zorluk-
la hayata tutunmaya çalýþmak zorunda
kalmasýnýn nedenleri var. Ve bu nedenle-
rin esas kaynaðý devletin politikalarý.
Yoksullukla baþ etmek için ne yaparsak
yapalým, þiddetten korunmak için ne ka-
dar bireysel çaba gösterirsek gösterelim,
bu bireysel tutumlar çok büyük önem ta-
þýmasýna raðmen yeterli deðil. Çünkü bu
sorunlarýn kaynaðý sadece bireysel du-

rumlar deðil. Kadýnlarýn yaþadýklarý nasýl
ki devlet politikasýnýn sonucuysa, bu so-
runlar karþýsýnda çözüm de bu devlet
politikasýna karþý mücadeleden geçiyor.
DEVLETÝN ÝSTEÐÝ: 
NE YAPARSAN YAP, 
ANNELÝK YAP!

Maalesef devlet cephesinden kadýnla-
rýn sorunlarýný çözebilecek hiçbir meka-
nizma göremiyoruz. Yerel yönetimler ile
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðýnýn ka-
dýnlarýn yaþadýðý þiddet, yoksulluk, gü-
vencesizlik gibi en temel konularla ilgili
attýðý adýmlar çoðunlukla kadýnlarý yine
bu korkunç sarmala mahkum eden, ka-
nayan yarayý kangrenleþtiren adýmlar
oluyor. Nasýl ki yoksulluk ve þiddet dolu
bir yaþamýn ortasýnda dünyaya gelen be-
bekler için devlet “Al bu 481 lirayý git an-

nelik yap” deyip gönderdiyse Nuran ve
Sinem’i gerisingeri, pek çok kadýna da
sunduðu þey bu; “Ne yaparsan yap, an-
nelik yap.”

Bir kadýnýn 20 yýl boyunca yaþadýkla-
rýndan devletin nasýl haberi olmuyor? Bu
kadýn defalarca karakola baþvurmuþ sý-
ðýnma evine gitmiþ. Birçok kadýn da ayný
þiddeti ve çaresizliði yaþýyor. Bizim de
dernekte duyduðumuz gördüðümüz et-
rafýnda mücadele örmeye çalýþtýðýmýz ne
yazýk ki adýna vaka dediðimiz meseleler-
de aslýnda devletin politikalarýnýn kadýn-
larýn sorununu çözebilecek bir yerde ol-
madýðý gerçeði ortada duruyor.
KADINLAR ÞÝDDET
MERKEZLERÝ,
SIÐINMAEVLERÝ ÝSTÝYOR

Bu mesele üzerinden bir araya gelen,
mücadele etmek isteyen kadýnlar ise
devlet tarafýndan kadýna yönelik þiddetin
somut çözümü için taleplerini sýralýyor.
Þiddete uðrayan kadýnlarýn kalabileceði
sýðýnma evlerinin sayýsýnýn artýrýlmasýný
sadece kadýnlarýn gidip orada misafir
olacaðý deðil daha donanýmlý yerler hale
getirilmesini hatta her belediyenin ma-
halle aralarýnda kadýnlarýn gidip baþvura-
bileceði, kalabileceði merkezler kurma-
sýný istiyorlar. Çünkü bir kadýn evini terk
ettiðinde sýðýnmaevine gitmek isemiyor-
sa ailesi tarafýndan da istenmiyorsa so-
kakta yaþamak zorunda kalýyor.

Nuran gidecek yeri olmadýðý için so-
kakta kaldý, sýðýnacak bir yeri olmadýðý
için defalarca imam nikahý ile þiddet
gördüðü evlilikler yapmak zorunda kaldý.
Kadýnlarýn yaþadýklarý haber olunca ka-
muoyunun gündemine geldikten sonra
bir þeyler yapmaya çalýþan bir anlayýþla
kadýnlarýn sorunlarýnýn çözülmediðini
biliyoruz. Kadýnlarýn sorunlarýný gerçek-
ten çözmek istiyorsanýz bu talepleri yeri-
ne getirmek için artýk daha somut adým-
lar atmanýz gerekiyor.
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‘Eðreti Yaþamlar’ýn mahalleli kadýnlara gösterdiði
Zeynep ÇELÝK

Sincan/ANKARA

Y
eni eðitim öðretim yýlý
baþlayýnca, evin gider-
lerine okul masraflarý
da eklendi, geçim der-
di iyice büyüdü. Sin-

can’ýn Ertuðrulgazi Mahallesinde
oturan Sibel de okula giden üç ço-
cuðunun ihtiyaçlarýna yetiþeme-
mekten þikayetçi. 

SÖZDE DEVLET OKULU
Her eðitim-öðretim yýlýnýn Milli

Eðitim Bakanlýðý’ndan “Velilerden
aidat ya da baðýþ alýnmayacak”
açýklamasý gelir ama öyle olmadý-
ðýný herkes bilir. Sibel de okul ai-
datý ödedi. Okul yönetimlerinin ai-
dat isterken “Devletten ödenek
gelmiyor, okullarýn daha iyi eðitim
verebilmesi için bu aidatlarý topla-
mak zorundayýz” dediðini aktarý-
yor. 

Sibel’in çocuklarý bir devlet
okulunda 1,  4 ve 6’ýncý sýnýflara
gidiyor. Çocuklarýn yýllýk okul
masrafýný hesapladýðýmýzda nere-
deyse bir özel okul öðrencisinin
masrafýna denk oluyor. Her bir
çocuk için okul aidatýnýn 150 TL
olduðunu belirten Sibel,  “Geçen
yýl muhtardan fakirlik belgesi al-
dým, aidat vermedim ama bu yýl
nasýl alýrým, alabilir miyim bilmi-
yorum” diyor kaygýlanarak. 

Kýrtasiye masraflarýný soruyo-
ruz. “Evde geçen yýldan biraz var-
dý, þimdilik 250 TL harcadýk, ama
alacaðýmýz bir sürü þey daha var”
diyerek, asýl masrafý kýyafetlere
yaptýðýný belirtiyor. Okulun anlaþ-
malý olduðu yerlerden kýyafet al-
malarý söylenmiþ tüm velilere.
Pantolon ya da etek, bir yarým bir

de uzun kollu üst, bir de hýrkanýn
170 TL olduðunu söylüyor. Bu yýl
üç çocuða birer eþofman da almasý
gerektiðini söyleyen Sibel, “Eþof-
man takýmý 90 TL ama velilerle
konuþtuk hem çok pahalý bulduk
hem de çok kalitesiz, naylondu
eþofmanýn kumaþý, biz de alma-
maya karar verdik. Ama nereden
alacaðýz onu da bilmiyoruz” diyor. 

DEVLET OKULUNDA
ÖÐLE YEMEÐÝ 10 TL

Çocuklar sabah kahvaltýsýný ev-
de yapýyor ama evden öðle yeme-
ðinden ve sonra yemek için ara
öðün götürüyorlar. Öðle yemeði
isterlerse, okulun yemekhanesinde
kiþi baþý 10 TL’ye yiyebilirler. An-
cak bunun için tüm dönem orada
yiyeceklerine dair bir evrak imza-
lanmasý gerekiyor. “Yani benim 3
çocuk için günlük 30 TL’den aylýk
600 TL vermem gerekir. Ama bu-
nu verecek bütçemiz yok” diyen
Sibel, “Devlet okulunda 10 TL ye
yemek mi olur?” diye soruyor. 

KÜÇÜLEN KIYAFETLER
PAYLAÞILIYOR

Sibel’e bu kadar masrafla evi
nasýl geçindiriyorsunuz diye soru-
yoruz. Þöyle yanýtlýyor: “Bunlar ne
ki! Kira, elektrik, su, doðalgaz, te-
lefon, internet derken ay sonu gel-
meden para bitiyor. Bir de kýþ
mevsimi yaklaþýyor ki þu anda 50
TL olan doðalgaz 200-250 TL’ye
kadar çýkýyor. Çocuklar çabuk bü-
yüyor ayakkabýlarý, kýyafetleri ça-
buk küçülüyor, acil deðilse alamý-
yoruz, buradaki insanlarýn duru-
mu neredeyse ayný, herkes birbiri-
ne küçülen kýyafetlerini veriyor.
Böyle yardýmlaþmalar olmasa mas-
raflarla hiç baþ edemezdik.”

B
en çok soðukkanlý olduðu-
mu düþünüyordum. Þimdi
anlatacaklarýmdan sonra
eminim ki sizler de benim
bu düþünceme katýlacaksý-

nýz. Ben bir anneyim ve doðum yaptý-
ðýmda bebeðimin ölümle burun buru-
na olduðunu öðrendim. Çocuðum þu
anda 7 yaþýnda, ama ilk 1 yýlda 3 ameli-
yat geçirdi. Birçok tedavi, hastane sü-
reci derken doðal olarak bebek tüken-
di. Ama ben dimdik ayaktaydým. Küçü-
cük bedenine iðne yapmaktan damar-
larý kalmamýþtý. Bir damar patladý mý

en az bir saat boyunca bebeðin damar
yolunu bulmak için üç hemþire ve ben
bebeðin kýpýrdamamasý için uðraþýyor-
duk.  Peki eþim ne yapýyordu? O hiç
dayanamýyordu, dýþarý çýkýp kapýda
oturup aðlýyordu. Ben ise ne kadar kýsa
sürede bebek kurtulabilir diye bebeðin
o haline dayanýp uðraþýyordum.

Bu kadar soðukkanlý olan ben o gece
donup kaldým. Elimi kolumu oynatama-
dým. Yerinden fýrlayýp çýkacakmýþ gibi
çarpan kalbimi durduramadým. “Hangi
gece? Ne oldu ki?” diyeceksiniz. Yaþa-
dýklarýnýn aðýrlýðý yüzüne, bedenine, ru-

huna yansýmýþ olan Nuran’ýn sinir krizi
geçirdiði gece ben de yanýndaydým. Sa-
nýrým o anlarý ömrümün sonuna kadar
unutamayacaðým. Nuran kim diyeceksi-
niz? Eðreti Yaþamlar dosyasýnda hikayesi
anlatýlan Nuran... Biz onun yaþamýna
dokunduk. Yaþadýðý evi, çocuklarýný gör-
dük. Belki de yaþadýklarýna bu kadar ya-
kýndan tanýk olmamýz ya da bu yaþadýk-
larýný kabul etmemem donup kalmama
sebep oldu. Bizlere bunlarý reva görenle-
re isyan etmemek elde deðil. Çünkü biz
kadýnlar bunlarý hak etmiyoruz ve karþý
çýkýyoruz. Nuran da bu yaþadýklarýný ka-

bul etmediði için o sinir krizlerini geçi-
riyor.

Elbette bu yaþadýklarýmýzdan etkile-
neceðiz ve üzüleceðiz. Çünkü bu insana
dair bir þey. Ama ayný zamanda insana
dair olan mücadele de var. Biz iyi ki der-
neðimiz var dedik. Kadýnlarýn hayatlarý-
na dokunabilmek onlarýn yaralarýný iyi-
leþtirebilmek, tüm sorunlarýmýza “Artýk
yeter!” demek için hep birlikte mücade-
le ediyoruz. Sizler de mücadeleden vaz-
geçmeyin!

Fatma ÖÖZTÜRK
Esenyalý KKadýn DDayanýþma DDerneði

Üzüntümüz insana dair, mücadelemiz de öyle

Neslihan KARYEMEZ
Küçükçekmece/ÝSTANBUL

G
eçtiðimiz haftalarda Küçükçek-
mece’nin Mehmet Akif Mahalle-
si’nde Türkiyeliler ve Suriyeliler
arasýnda yaþanan kavga mahalle-
nin belli sokaklarýnda Suriyelilere

dönük ýrkçý saldýrýlara döndü ve bir hafta sür-
dü. Olayýn yaþandýðý mahallede Suriyeli kadýn-
lardan birinin evinde, kadýnlarla sohbet etmek
üzere yan yana geldik biz de.

Ýlk olarak Ezgi yaþananlarý ve duyduklarýný
anlatmaya baþladý: “Ambulanslara yaralýlarý bi-
le vermiyorlardý.  Söylenilenlere göre üç tane
ölü varmýþ.  Türkiyeli komþularýmýz ‘Biz üç
tane Suriyeli öldürdük’ diyorlardý. O ölen Su-
riyeliler kim bilmiyoruz, kimze bilmiyor. Söy-
lenene göre Suriyeli gençler Türkiyelilerden
sigara istemiþ. Türkiyeli gençler hakaret ede-
rek ‘Vermiyoruz’ demiþler. Suriyeli gençler de
kendilerini savunmaya çalýþmýþ. Olaydan iki
gün sonra Suriyeliler mahalleye gelmiþ. Bütün
mahalle karýþmýþ. Samsunlu kadýnlar hep so-
kaktaydý. Hepsinin elinde sopalar. Tencere ta-
valar ellerinde... Bizim binadakilerin çoðu da
Samsunlu. Bizim çocuklarýmýz kapýya çýkma-
yacakmýþ. Çýkarlarsa ‘Piç Suriyeliler, daðdan
geldiniz, baðdakini mi kovacaksýnýz’ diye ha-
karet ediyorlar. Cuma günüydü ben pazara
gitmiþtim. Üst komþu eve gelmiþ, çocuðumu
dövmüþ. Sözde benim oðlum onun kýzýný döv-
müþ. Hâlbuki öyle bir þey yok. Ben pazardan
döndüm balkondan baðýrýyor. ‘Kýzýma bir þey
olsaydý sizi bu sokakta yaþatmazdým.’ Ben de
‘Zaten ev arýyorum, bu sokakta yaþamak iste-
yen kim’ dedim. Gecenin bir yarýsý ev aramaya
gittim, sýrf buradan kurtulayým diye. Türkiye
hükümeti bizden kazanýyor. Küçücük çocuklar
iþçi olarak çalýþýyor. Kazanmasalar bizi burada
bir saniye tutmazlar.”

Meryem de korkmuþ yaþananlardan,

korkusundan dýþarý bile çýkamamýþ. Ertesi
gün komþularýyla tartýþma yaþamýþ. Anlatýyor
Meryem de: “Niye sokaða çýkmadýnýz, arka-
mýzda durmadýnýz, diyor komþum bana. 
‘Sen çocuklarýný içeri aldýn kapýyý örttün. Niye
bizimle gelmedin’ diyor. Çýkýp ne yapacaktým?
Kime arka çýkacaktým. Ayný memleketin insaný
olduðum Suriyelilere mi? Yoksa þu an yaþadý-
ðým bu topraðýn insanlarýna mý? Ben de Suri-
yeliyim kendi insanýmý mý çýkýp öldüreyim. Ev
sahibimi kýþkýrtmaya çalýþtýlar bize karþý, ama
o sahip çýktý bize. Türkiyeli bir komuþum bize
gidip gelirdi. Onunla da konuþmuþlar, ‘Gitme
onlara’ diye. O da kiracý, evden çýkarýrlar diye
korktu gelmiyor artýk. Ben bayramdan bu yana
burada yaþadýðým sýkýntýyý Suriye’de hiç yaþa-
madým. Kendimize korkmuyoruz, çocuklara
korkuyoruz. Her gün çocuklarým eve gelmeye
yakýn onlarý karþýlamaya gidiyorum. Farklý so-
kaklardan getiriyorum onlarý eve. Türkiye dev-
leti bize maaþ veriyor, bizim elektriðimizi su-
yumuzu veriyor, bizim kiramýzý veriyor saný-
yorlar. Kýzýlay birkaç kiþiye yardým veriyor diye
bütün Suriyeliler yardým alýyor sanýyorlar.”
EÞÝM DE ÇOCUKLAR DA FARKLI
YOLLARDAN EVE GELÝYOR

O süreçte hiç sokaða çýkmadýklarýný
söyleyen Meral, “Bütün Suriyelileri dövüyor-
lardý” diyor. Polisler varmýþ, ama bir þey yap-
mamýþlar. “Bir tane on üç yaþýndaki çocuk
kaçýyordu arkasýnda bir yýðýn insan kovalýyor-
du. Çocuðun ayaðýndan ayakkabýlarý çýktý.
Hem aðlýyor hem baðýrýyordu çocuk kaçar-
ken. Geçenlerde benim çocuklarýmý babala-
rýnýn gözü önünde dövdüler. Babalarý bir þey
yapamadý. Çocuklarýmýzý dövüyorlar gözü-
müzün önünde, bir þey yapamýyoruz. Bir ta-
ne Þýh gibi giyinen adamdan yardým istemiþ
kocam. Adam yürümüþ gitmiþ. Zar zor almýþ
çocuklarý adamlarýn elinden. Eþim de çocuk-
larým da iþten eve gelirken farklý farklý yollar-
dan geliyorlar.

Okullar açýldý
masrafý boyu aþtý 

Bizden kazanmasalar eðer
bir saniye burada tutmazlar
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4) Kadýnlarý ama’sýz, fakat’sýz destekle-
yebilecek bir sosyal destek sistemi yok!

Judith Herman “Psikolojik travma bir güçsüzlük
acýsýdýr” diyor. Güçsüz býrakýlmanýn acýsýndan söz
ediyor. Yaþanan travmatik olaylar kiþiyi kendi bede-
nine, yaþamýna dair karar almak, uygulamak konu-
sunda güçsüz býrakýr. Saldýrýlar, dayaklar, tacizler,
tecavüzler... Deðersiz hissettirir ve elbette çaresiz.
Bu durumda  kadýnlarýn payýna  zorla, zorbalýkla
güçten düþürülmek ve yapamadýklarýnýn, karþý koya-
mayýþlarýnýn, engelleyemeyiþlerinin acýsýný yaþamak
düþüyor. Özellikle etrafýnda travmayý yaþayaný des-
tekleyen birileri yoksa tersine insanlar genellikle
zorbayý, zalimi haklý görüyorsa o zaman travmanýn
etkilerinin katmerlendiðini biliyoruz. Esenyalý’daki
kadýnlarýn anlatýlarýndan þiddete maruz kaldýklarýn-
da onlarý ama’sýz fakat’sýz destekleyebilecek bir sos-
yal destek sisteminin var olmadýðýný görüyoruz. 

Ne kadar kötü birþey yaþamýþ olursanýz olun, di-
ðer insanlarýn ne dediði sizin onarýmýnýzý, yaranýzýn
ne kadar sürede iyileþeceðini belirleyen temel fak-
törlerden biridir. Tanýklar için, güce sahip olandan
yana tavýr almak kolay ve konforlu olandýr. Þiddeti
uygulayanýn yani zorbanýn beklentisi her açýdan kar-
þýlanmasý kolay olandýr. Zalim olan tanýklara “Sen
hiçbir þey olmamýþ gibi hayatýna devam et, görme,
duyma…” der.  Þiddete maruz kalandan yani bu
olay ve iliþkide güçsüz olandan yana tavýr almak ise
pek çok zorluðu beraberinde getirebilir. Þiddete
maruz kalanýn beklentileri vardýr. Acýsýnýn, hüznü-
nün paylaþýlmasýný, anýmsanmasýný, özen gösteril-
mesini ister. Bunu yapmak da bazen gücü elinde
bulunduranýn öfkesini þiddetini tanýðýn kendi üzeri-
ne de çekmesi anlamýna gelebilir. Tam da burada
eðer tanýklardan “kurban”ýn yanýnda yer alanlar, ses-
siz kalarak failin yanýnda pozisyon alan birilerine
“neden susuyorsun” derse, diðeri “ama onlar da…”
diye baþlayan cümleler kurup eski pozisyonuna hýzla
dönmeye çalýþabilir. Tabii tüm bu iliþkiler dinamik-
tir. Bugün failin yanýnda yer alan yarýn “kurban”ýn
yanýnda pozisyon alabilir. Eðer böyle bir olasýlýk ol-
masaydý dünyada iyi þeylerin olma ihtimali hiç kal-
mamýþ olurdu. Failden, erkek olandan, silahlý olan-
dan, zengin olandan gücü elinde bulundurarak zor-
balýk yapandan yana olmak genel akýþa, eðitimle alý-
nana, toplumsal olarak onaylanana uygun davran-

maktýr genellikle. Þiddete maruz kalandan yana po-
zisyon almaksa bireysel ve/veya örgütlü olarak çaba-
lanarak edilinilen yeni bir politik bilinçle olanaklýdýr.

Yazý disinde anlatýlanlardan öðrendiðimize göre
kadýnlarýn önemli bir bölümü çocuk yaþta evlendir-
melerinin yanlýþ olduðunu, hukuken de suç olduðu-
nu bilmiyor. Yaþadýðý tecavüzü, tacizi tanýmlayacak
bilgiden yoksun. Yaþadýðý þiddetin karþýlýðýnda nere-
de, nasýl hak arayacaðýndan da genellikle bihaber.
Böyle bir durumda cinsel þiddetin tespiti, cezalandý-
rýlmasý, maruz kalanýn saðaltýmýnýn gerçekleþmesi
olanaksýz görülüyor. Saðlýk hizmetinin yeniden evle-
re gidilerek verilmesi, bu konudaki eðitimlerin artý-
rýlmasý, kadýnlarýn yaygýn biçimde haklarý konusun-
da bilgilendirilmesi ve hak arayabilecek bilinci edin-
dikleri yerden de kadýn örgütlerinde örgütlenmesi
gerekiyor. 

5) Kurtarýcý adamlar aramak yerine kendi
kurtuluþunun öznesi olan kadýnlar olmak 

Kadýnlarýn öykülerinde sýklýkla rastlanan ortak
özelliklerden biri de yanlýþ adamlara güvenmek...
Büyük çoðunluðu okula
gitmemiþ, iþsiz, örgütsüz
kadýnlarýn sýkýþtýklarý her
defasýnda bir adamý kur-
tarýcý olarak görmesi ve
“Ýyi birine benziyordu,
sonra beni sattý”, “Ýyi bi-
rine benziyordu kýsa süre
sonra dövmeye baþladý”
diye biten yaþantýlarýn
içine düþmesi sýklýkla ya-
þanan bir gerçeklik.
Özellikle televizyon dizi-
lerinde her akþam çok
yoksul semtlerden “iyi
birine benzeyen” adam-
larca “kurtarýlan” kadýn-
larýn hikayelerini izle-
yen ve içinde yaþadýðý
cendereden kurtulabil-
mek için yol göremeyen
kadýnlarýn böyle baþla-
yan öykülerinin olmasý
yadýrganamaz. 

BU TABLODAN NEDEN
UMUTSUZLUK ÇIKMAZ?

ERKEK þiddetinin olduðu bir evde büyüyen
kadýnlarýn ilerleyen yýllarda þiddet tehdidini
görmekte ve algýlamakta zorlandýðýný biliyoruz.
Yani þiddete yakýn büyüyen kadýnlarýn, þiddet
uygulayacaðý rahatlýkla görülebilecek bir adam
hakkýnda “Hiç bir koþulda beni incitmez” diye
düþünebildiklerini, bakýþlarla, baðýrarak
gerçekleþtirilen tehditlerin, yalnýzlaþtýrma
hamlelerinin risk olarak algýlanamadýðýný da... Bu
nedenle þimdi Esenyalý’da yaþayan kadýnlarýn
yaþadýðý þiddet yalnýzca kendileri için deðil tüm
toplum için yaþamsal bir tehdit oluþturuyor.
Ensestin, cinsel þiddetin bunca yaygýn olduðu bir
sosyal dokuda psikolojik ve ekonomik þiddetin
iliþkilerin iliðine iþlediðinden emin olabiliriz.
Böyle olunca þiddetin toplumsal bir döngüye
dönüþtüðünü, kendi beden sýnýrlarýný da bir
baþkasýnýn beden sýnýrlarýný da göremeyen,
nereden þiddet geleceðini algýlayamayan, kendi
saldýrganlýðýný dizginleyemeyen birbirine ve
iliþkiye geçtiði insanlara zarar veren bir
toplumsal çürümenin yaþanmasý kaçýnýlmaz hale
gelir. Ki bu çürüme tespitini elbette salt Esenyalý
için yapmýyorum. Günümüz dünyasýnda genel bir
gericileþme ve toplumsal çürümenin olduðunu,
insani deðerlere dair yýkýmýn arttýðýný, sevginin
alanýnýn daraldýðýný ve nefretin yoðunlaþtýðýný
gözlemliyoruz.  Söylediðimin umutsuzluðu
çaðrýþtýrdýðýný biliyorum ama umutsuz deðilim.
Dünya tarihi böylesi dönemlerle dolu ve böylesi
dönemlerin kitlesel hareketlerle tersine
çevrilmesiyle... Özellikle kadýnlarýn alanýn
daralmasýnýn da bu ruhsal çöküþün önemli
nedenlerinden olduðunu düþünüyorum.
Mahallelerde kadýnlarla yürütülecek çok yönlü
çalýþmalarýn sevgiyi, saðaltýmý, iyiliði, þiddetin
azalmasýný, tecavüzlerin son bulmasýný
saðlayacaðýný biliyorum. Esenyalý’da mücadele
eden kadýnlarýn sesi saðaltýmýn sesi olarak
geliyor kulaða. Onlar iyileþmenin yolunu da
gösteriyorlar bir yandan... Ancak travmatik
olaylara maruz kalanlarla süreðen biçimde
çalýþmanýn zorluklarý da unutulmamalý. Dikkatli,
özenli, kendini, kendi ruh saðlýðýný da koruyan

uzun vadeli bir çalýþma örgütlenmeli.
Birbirini gözeten, yorulduðunda
dinlenen, tanýk olduklarýnýn üzerinde
býraktýðý izleri adým adým saðaltma
çabasýndaki bir çalýþma. Yoksa bunca
þiddet ona karþý mücadele edeni de
ruhsal olarak fiziksel olarak zihinsel
olarak yani her yönden zorlayacaktýr. 

“Cehennemde mucize ne arar?”
diye baþlamýþtý Sevda Karaca
anlatmaya... Doðru cehennemde
mucize olmaz. Cehennemdeyseniz
þans hep zalimden yanadýr, kader
onlara güler. Cehennemde tek yol
insandan insana kurulan baðdýr. O da
bir anda olmaz, zamanla, emekle...
Umutsa onca acý yaþayan Nuran’ýn hâlâ
bu röportajý yapmasý, devlet sesimizi
duysun, baþka kadýnlarýn baþýna bunlar
gelmesin, çocuklarýmý kurtarayým
demesinde gizli belki de... “Ýnsan gibi
hissetmek” isteyiþinde... 

Serpil SAVUMLU

A
ðlayanlar... Baðýranlar... Çýðlýk çýðlýða derdi-
ni anlatanlar... Kimi maðdur, kimi ‘suçlu’,
kimi ‘gizli tanýk.’ 
Tüm bu sayýlanlarý televizyon kanallarýnýn
gündüz kuþaðýnda bulmak mümkün. Deri

montlu ‘Mavi Ay’ tadýnda dedektif görünümlü sunu-
culardan, ekranlara uzun zamandan sonra dönen de-
neyimli ‘gazetecilere’ ya da podyumlarýn ünlü man-
kenlerine kadar herkes ya cinayet çözüyor ya da küs-
kün barýþtýrýyor. Özellikle kadýna yönelik þiddet olay-
larýnýn, bir bölümde olmasa da diðerinde mutlaka ele
alýnmasý þart! 

“Ne var bunda? Farkýndalýk yaratýyorlar iþte!” diyen-
leriniz vardýr. Peki, gerçekten böyle mi?

Geçen yayýn döneminde televizyon kanallarý ile gö-
rüþen RTÜK, evlilik ve izdivaç programlarýnýn kaldýrýl-
masý yönünde karar almýþtý. Yapýlan açýklamada “Evli-
lik programlarý artýk baþka bir formatta yayýnlanacak”
denilmiþti. Israr edenlere para cezalarý verileceði de
peþinen söylendi. Yaz dönemi uzun uzun düþünen ya-
pýmcýlar belli ki ortak bir karar almýþ. Zira hepsi peþ
peþe, farklý isimler ancak ayný formatlarla programlarý-
ný izleyiciyle buluþturdu.
GEÇEN SEZON EVLENDÝLER
ÞÝMDÝ BOÞANIYORLAR

‘Evleneceksen Gel’ ile bekarlarý “dünya evine” sok-
maya kararlý Seda Sayan ve Uður Aslan Roman kýzý
Solmaz’ý her canlarý çektiðinde oynatýrken birden polis
telsizleri ve deri ceketleri ile karþýmýza çýktý. ‘Artýk
Susma’ adlý programýnýn, olay yeri süslemeli tanýtým
videolarýnda “Herkes konuþacak, gerçekler ortaya çýka-
cak” diyen Sayan ve Aslan, geçtiðimiz sezonda evlen-
dirdikleri çiftleri bu kez barýþtýrmaya çalýþýyorlar. Ýlk
önce Emrah ve Baþak’ý izledik. Evlilik programý ile
dünya evine giren Emrah ve Baþak’ýn daha yaþýna gir-
memiþ çocuklarý var. Þimdi boþanmak üzereler. Ýkisi
de baðýr çaðýr canlý yayýnda birbirlerine içlerini kustu.
Adam canlý yayýnda kendi çocuðunu annesinden kaçýr-
dý. Üstelik bu kaçýrýlmaya kameralar da þahitlik etti.

Canlý yayýnda bir çocuk kaçýrýldý ama bir yetkili “Bu
çocuk nerede?” diye sormadý. O yayýnda yaþanan þid-
det “Sen bunu hakettin” sözleriyle baþlayýp kadýnýn
üzerine yürünerek devam etti.
TABÝ... TABÝ...

Hafta içi her gün orkestra eþliðinde açýlan programa
salýnarak giriþ yapan Seda Sayan ve ciddiyetinden ödün
vermeyen Uður Aslan, bu satýrlarý yazdýðým sýrada ya-
yýndalardý. Ýbrahim Tatlýses’ten aþina olduðumuz son-
ralarý Sayan’ýn da seslendirdiði, ‘Tabi... Tabi...’ þarkýsýy-
la açýlýþlarýný yapan programcýlar ardýndan artýk susul-
mamasý gereken konulara geçtiler. Ýlk gündem de 7 yýl-
dýr eþi tarafýndan iþkenceye maruz kalan tüfekle öldü-
rülmek istenen Çaðlar Iþýk’ý gördük. Çaðlar’ýn nasýl
vurulduðundan, ne þekilde iþkence edildiðine dair tüm
ayrýntýlarýn paylaþýldýðý programda iki de þahit konuþ-
turulduktan sonra kadýna yönelik þiddet kýnandý. Ama
önce kadýn ve erkeðin doðasýnýn birbirinden ayrý oldu-
ðu anlatýldý. Sonra sýra saldýrgan erkeklerin de bir ka-
dýn tarafýndan yetiþtirildiðine geldi. Yani yine erkekle-
rin þiddet eðilimleri kadýnlarýn hanesine yazýldý.

Çaðlar hamileydi. Tedavisi için bebeðin alýnmasý
gerekiyordu. Peki, bu kürtaj gerekli miydi? Program-

da Çaðlar’ýn hangi koþullarda hamile kaldýðý, bebeði
isteyip istemediði, ekonomik ve psikolojik olarak bu
süreci nasýl kaldýracaðý konuþulmadý. Ama yaþadýðý-
mýz sürece uygun olarak bir bilirkiþiden görüþ alýn-
malýydý. O bilirkiþi de Ýlahiyatçý Yusuf Kavaklý’ydý.
Kavaklý daha önce programlar yapmýþ ve kadýnlarla
ilgili sorulara cevap vermiþ bir isim. Kadýnlarýn sa-
dece evlerinde kocalarýna süslenmeleri gerektiði ve
sokakta dondurma yalayamayacaklarý gibi yorumlarý-
ný internette kolayca bulabileceðimiz Kavaklý, bu kez
kürtaj hakkýnda yorumlarýný sýraladý; “Hiçbir ilahi-
yatçý çocuðun alýnmasý yönünde bir söz söyleye-
mez... Ama annenin hayati tehlikesi söz konusuysa
kaç aylýk olduðuna bakýlmaksýzýn çocuk alýnýr.”

Kavaklý’ya Seda Sayan o eþsiz kafa sallamasýyla
destek verdi. Bu görüþün ardýndan konu kapandý.
Bir sonraki bölümde ise yine evlendirdikleri ancak
artýk boþanan bir çiftin ‘yüzleþmesi’ vardý. “Aile bir-
liðini bozmuyoruz. Onlar zaten boþandý. Haaa...
Yanlýþ anlaþýlmasýn!” uyarýlarý eþliðinde bir kadýnýn
yaþadýklarýna canlý canlý þahit olduk. Erkek kadýnýn
üzerine yürüdü... Elini salladý... Sayan ve diðerleri
araya girdi. Ýzlediklerimiz “Kameralar önünde du-
rum buysa arkasý nasýldýr” dedirtti. 

Katil kim?

‘Artýk Susma’ adlý 
programýn, olay yeri

süslemeli tanýtým 
videolarýnda 

“Herkes konuþacak,
gerçekler ortaya 

çýkacak” diyen Seda
Sayan ve Uður Aslan, 

geçtiðimiz sezonda 
evlendirdikleri çiftleri

bu kez barýþtýrmaya
çalýþýyorlar.
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Ýnsandan insana kurulan bað
ayakta tutacak kadýnlarý

Banu BÜLBÜL
Psikolog

E
vrensel gazetesinde yayýnlanan “Eð-
reti Yaþamlar” yazý dizisinde anlatýlan
hikayeler yalnýzca Ýstanbul Pendik’te-
ki Esenyalý Mahallesinde yaþayan ka-
dýnlarýn deðil, büyük kentlerin kýyý-

sýnda “eðreti” duran mahallelerde yaþayan yok-
sul kadýnlarýn ve sanki sadece kadýnlarýn
sorumluluðunda gibi görülen çocukla-
rýn ortak öyküsü ne yazýk ki...

Nuran’ýn ve Sinem’in, bir anne-
kýzýn dýþlanma, aþaðýlanma, yok-
sulluk, taciz ve tecavüzlerle geçen
hayat hikayelerini okuduk ilkin.
Sonra mahallenin eczacýsý Ayþe-
gül’e, terzi Hatice’ye kulak ver-
dik. Ardýndan Saðlýk Ocaðýn-
daki doktorun gözlemlerini
ve son olarak Esenyalý Kadýn
Dayanýþma Derneðinden Adile ve
Yasemin’i okuduk.

Peki ne gördük?

1) Devlet yasalarla taahhüt ettiði gö-
revleri yoksul kadýnlar için yerine ge-
tirmiyor!

Kadýnlarýn yaþadýðý zorluklarýn yaþamla-
rý boyu katlanarak devam etmesinin
önemli bir nedeni genel olarak sað-
lýk ve eðitim sisteminin yoksullarýn
ihtiyacýný karþýlamaktan uzak ol-
masý. Kadýnlarýn yoksulla-
rýn da yoksulu oldu-
ðunu biliyoruz. Ese-
nyalý’da yaþayan ka-
dýnlarýn, saðlýk per-
sonelinin, oradaki
emekçi kadýnlarýn an-
latýlarýndan görüyoruz
ki kadýnlarýn ya da
çocuklarýn þiddet gör-
mesi durumunda koru-
yucu mekanizmalar dev-
reye girmiyor. Devletin il-
gili bakanlýklarýnýn yürüt-
tüðü zaten yetersiz olan
þiddet önleyici çalýþmalarsa
tümüyle ortadan kalkmýþ.
Doðum kontrol yöntemleri-
ne, þiddete karþý kadýnlarýn
güçlendirilmesine, ebe-
veyn eðitimine dair devle-
tin yerine getirdiði cýlýz
iþlevlerin de son yýllarda
neredeyse tümüyle tü-
kenmesiyle birlikte ka-

dýnlarýn içine düþürüldüðü cehalet ve yoksulluk
onlarý erkeklerin insafýna terk ediyor. Erkeklerin
egemen olduðu bir dünyanýn vicdanýna terk edi-
len kadýnlarýn durumunun ne olabileceðini ise
haberleri izleyen ve neredeyse her gün rastladý-
ðýmýz kadýn cinayetlerinden haberdar olan her-
kes biliyor. Hal böyle olunca da gerçek bir çürü-
menin, yozlaþmanýn, ruhsal zorlanma ve daðýl-
manýn yaþanmasýna ve bulunduðu yerden etrafý-
na yayýlmasýna tanýklýk ediyoruz.

2) Kadýnlarýn ruh saðlýðý bunca
tehdit altýndayken çocuklarýn

saðlýklý olmasý beklenemez 
Nuran’ýn hayatý önce aile içi

cinsel istismar sonra çocuk yaþ-
ta evlilik ardýndan kocasýndan
gördüðü þiddet, çok sayýda ev-
lilik,tecavüz ve diðer þiddet
türlerinin sürmesi, yoksullu-

ðun hiç deðiþmemesi, çoðunu
terk etmek zorunda kaldýðý pek çok çocuk

doðurma gibi zorlu yaþantýlarla devam etmiþ.
Þu anda da bir kýsmý yaþadýðý travmalardan
kaynaklý çok sayýda fiziksel yýkým var bedenin-
de. Ruh saðlýðýnýn yerinde olmasýný zaten
bekleyemezdik belli ki iyi deðil, “insan gibi

olabilmek” için sürdürdüðü mücadeleler bir
türlü sonuç vermemiþ, “iyi birine benziyor” di-

ye takip ettiði erkeklerin hemen tamamýn-
dan zarar görmüþ. Þimdi çocuklarýnýn

yaþamý farklý olsun diye çabalýyor
ama bu kadar tükenmiþken

çocuklarýný güçlendirmesi ne
kadar mümkün? 

Esenyalý’da uzun süredir
çalýþan aile hekiminden öðre-
niyoruz çocuklarýn durumu-
nu. 
Anlatýlanlardan kadýnlarýn
çocuklarýyla evde ne ya-
pacaðýný bilmediðini,
çocuklarýn gidebileceði
kreþlerin olmadýðýný görü-
yoruz. Çocuklarýn beslen-

me, güvenlik, saðlýk, barýn-

ma gibi en temel ihtiyaçlarýnýn dahi karþýlana-
madýðý koþullarda ruh saðlýðý hizmetinin önce-
likli görülemeyeceðini biliyoruz. Bu nedenle
öncelikle mahalledeki beslenme sorunlarýnýn
çözülmesi gerektiði ortada. Ardýndan evlerde
gerçekleþtirilecek saðlýk taramalarý, önleyici
hizmetler ve eðitimler. Hemen devamýnda da
ruh saðlýðý taramasý ve destek gerçekleþmeli.
Elbette tüm bunlarýn mücadele edilmeksizin
gerçekleþmeyeceði de ortada. Neredeyse tüm
dünyada sosyal devletin yok edildiði bir dönem-
de devlet, kendiliðinden yoksullarýn mahallele-
rine sunduðu hizmeti artýrmayacak. Tersine
azaltacak. O nedenle bir psikolog olarak da ora-
daki çocuklarýn ruh saðlýðý hizmetine kavuþma-
larýnýn önemli olduðunu ancak öncelikle bes-
lenme ve fiziksel saðlýk sorunlarýnýn acil biçim-
de çözülmesi gerektiðini düþünüyorum. 

3) Kadýnlarýn gündelik yaþamý hayatta
kalmak üzerine bir uðraþa dönüþüyor

Yazý dizisinden yoksulluk ve iþsizlik arttýkça
birleþen ailelerin, küçük evlerde kalabalýk bi-
çimde yaþayanlarýn sayýsýnýn artýtýðýný öðreniyo-
ruz. Kadýnlarýn daha çok eve hapsedildiðini ve
dini programlarýn izlenme oranýn, ailenin, ka-
dýnýn kapalýlýðýnýn oransal olarak arttýðýný da...
Saðlýkçýlarýn özellikle vurguladýðý bir baþka no-
kta bu tablodan beklenebilecek bir sonuç ayný
zamanda. Ensestin, taciz ve tecavüzün yani cin-
sel þiddetin yaygýnlýðý. Küçük yaþtaki gebelikle-
rin sayýsýnda yaþanan artýþ. 

Kadýnlarýn cinsel bilgilerinin yetersizliði bir
baþka önemli nokta. Kadýnlarýn önemli bir bö-
lümünün cinselliðin erkekler için yaþandýðýný
düþünmesi, doðum kontrolünün günah sayýlan,
yasaklanan bir uygulama olmasý kadýnlarýn ha-
yatýný özellikle zorlaþtýrýyor.

Sýklýkla cinsel þiddet içeren travmalara ma-
ruz kalan kadýnlarýn gündelik yaþamý hayatta
kalmak üzerine bir uðraþa dönüþüyor. Yoksul-
luk, kötü barýnma koþullarý, bakmakla yükümlü
olduðu kiþilerin sayýsýnýn çokluðu, þiddetin var-
lýðý gibi unsurlar bir araya geldiðinde kadýnla-
rýn sadece gündelik yaþamýný sürdürmesi bile
bir baþarý olarak algýlanabilir. 

Yoksul kadýnlarýn ortak öyküsünü okuduk 
‘Eðreti Yaþamlar’ dosyasýyla.

Esenyalý’dan memeleketteki tüm kadýnlarýn 
þiddet ve ezilmiþlik tablosunu gördük. 

Bir bað kurduk Nuran’la,
Sinem’le, kadýnlarla...

‘BÝLÝYORSAN SÖYLE’
Elbette sadece bu programla yetinmek is-

temiyor diðer hikayeler de ilginizi çekiyorsa al-
ternatif çok. Mesela Serap Paköz’ün sunduðu
‘Gerçeðin Peþinde’ oldukça dikkat çekici. Düþü-
nülmeyeni düþünüp, sorulmayaný sormakla yü-
kümlü Paköz, ele aldýðý tüm dosyalarda aile boyu
herkesi ‘katil zanlýsý’ ilan ediyor. “Acaba katil
kim?” sorusu daha kursaðýmýzdayken “Ama hadi
teyze, bak çok sýkýldýk. Katili biliyorsan söyle”
uyarýlarý taktire deðer.

Þiddetin her türlüsüne karþýyýz ama yarattýðý-
mýz þiddeten de bir haber! Hakan Ekinci cinaye-
tinde ayný apartmanda yaþayan tüm ailenin yalan
söylediði, herkesin cinayeti bildiði ancak söyleme-
diði 60’ý aþkýn gündür çevrile çevrile anlatýlýyor.
“Madem suçsuzsun gel burada konuþ” söylemleri
ile henüz yetiþkin olmamýþ iki kýz kardeþin ifþa
edilmesi, annelerinin yalan söylediði ya da birileri-
nin koruduðunun düþünülmesi hepsi bir yana
“Hakan görmemesi gereken bir þey mi gördü?”
þeklindeki fitne fesat sorularýn nelere sebep olaca-
ðýnýn bir önemi yok.

Hande Çinkitaþ dosyasý ilk zamanlarda progra-
mýn bel kemiðiydi. 16 yýldýr çözülemeyen dosya ile
ilgili kimler program yapmadý ki. Ama sanýrým
kimse bu denli ayrýntýlý bakamamýþtý. Zira katil
zanlýsý olarak gösterilen ve hedefe konulan Han-
de’nin üvey annesinin kimlerle iliþkisinin olabile-
ceðini, ailenin ne tür cinsel tecrübelerinin olduðu-
nu anlamaya çalýþtýk.

“11 yýldýr katilleri bulunamayan Büþra ve Tuð-
çe, Serap Paköz sayesinde huzura kavuþtu!” Evet
ama nasýl bulundu? Bu konuda da hayretler için-
deyiz. Çünkü bu dosya ile ilgili iyi ki bu kadýn pro-
gram yapmýþ demekten kendimi alamýyorum. Yok-
sa belki de bir 11 yýl daha aile, çocuklarýnýn katil-
lerinin bulunmasý için bekleyecekti. Bu konu ele
alýnýrken de bütün köy töhmet altýnda kaldý. Hatta
herkes birbirine düþtü. 11 yýl önce Büþra ve Tuðçe
yaþlarýnda olan yakýnlara “Sen neden o gün o yol-
dan geçmedin? Neyi gizliyorsan söyle” þeklinde
sorular soruldu. Esasen her þey iki kuzenin týrnak
aralarýnda gizliydi. DNA örneklerinin yýllar sonra
yeniden incelenmesi ile katillere giden yol açýldý.
Büþra ve Tuðçe’nin haberini yapan ajanslar habe-
rin sonunu “Köy rahat bir nefes aldý” cümlesi ile
bitirdi.

Sormadan geçemiyorum gerçekten bunu bir
tek yetkili düþünmemiþ midir? Veyahut tüm bu
sorularý polis sormuyor mudur?

Programlar güncel konular için nasýl sonuçlar
doðuruyor? Evlilik programlarýndan sýkýlmýþken
her gün kan revan olaylarýn içinde bulduk kendi-
mizi, daha mý iyi oldu?

‘HOCAYA BAÐLANALIM’
Hande Ataizi’nin sunduðu “Sen Ýste Yeter”

isimli program yayýndan kaldýrýldý. Ataizi de her-
kese sözüm ona yardým elini uzatýyordu.

Yayýndan gidenlerden biri de Lerzan Mutlu.
Mutlu, günlerce Zeynep Bektaþ’ýn kocasýný aradý.
Yerine avukat Duygu Çuhadar geçti. Çuhadar’ýn
þimdilerdeki baþlýðý “Kocasýný çirkin diye terke-
den kadýn stüdyoda.” Kadýn boþanma davasýný aç-
mýþ. Evini ayýrmýþ. Baþka bir erkekle birlikte. Çu-
hadar’ýn yetkin üslubu ise þöyle; “Boþanmadan
neden biriyle birlikte oldun? Facebook’ta tanýþtý-
ðýn bir adama nasýl güvendin? Beni keser mi de-
medin mi hiç! Baþkasýyla birlikte olmak için bek-
leyemedin mi?..” Mehmet Okuyan hocaya baðlan-
mak isteyen Çuhadar’ýn öðrenmek istediði en
önemli mesele ise, “Kadýnýn resmi nikahý varsa
dini nikah geçerli mi?” 

Bu isimlerin arasýnda en þaþýrtýcý olaný Balçiçek
Ýlter. O da çok yaratýcý olduðuna kanaat getirdiði-
miz ‘Olay Yeri’  programý ile performans sergiliyor.
ÞÝMDÝ BEN NEREYE GÝDEYÝM?

Son olarak RTÜK’ün dediðini en iyi ‘anlayan’
Esra Erol gibi duruyor. Evlilik programýnýn forma-
týný deðiþtiren Erol, yine locasýnda evlenmek iste-
yenleri oturtuyor. Bu kez yorumcu olarak. Yine
‘tek tek basaraktan bade süzerekten’ þarkýsý ile
aralara giriliyor ve elbet gözyaþý da dökülüyor. Ek-
randa yine bir kadýn. “Baþkasý ile evliyken bir baþ-
kasýndan çocuðu olmuþ bir kadýn.” Bu bilgi kurca-
lana kurcalana canlý yayýnlarda elde ediliyor. Kadý-
ný ailesi reddediyor. Koca stüdyoyu terk ediyor.
Bebeðin babasý Erol’un geçen sezon güya evlen-
dirmek istediði isimlerden biri. Kadýn soruyor
“Ben nereye gideyim. Sýðýnma evine mi baþvura-
yým bilemedim...”
ALTERNATÝFÝ
GÖRMEK ÝSTEYENLER

Uzatmaya gerek yok. Gündüz kuþaðý televiz-
yonlarda böyle akýp gidiyor. Þiddete maruz kalan-
lar hikayeleriyle bir kez de herkesin gözü önünde
bunu yaþýyor. Sonra o þiddet program aracýlýðýyla
sürdürülüyor. Farklý referanslardan alýnan ‘bilgi-
ler’ kadýnlara yol gösterici olarak sunuluyor. Ve biz
bunlarý izlerken bu þiddetin muhattabý oluyoruz.
Ýzleyen erkekler de belki bu referanslara bakarak
uygulayýcýlarý. 

Herkes alkýþ tutarken alternatifi görmek iste-
yenler azýmsanmayacak kadar çok. Doðruyu gös-
termenin ne olduðunu biliyoruz. Bu doðrunun te-
levizyon kanallarý kapatýlarak KHK’larla nasýl çizil-
diðini de. Neyse ki Ekmek ve Gül ile þimdilik bu
açýðý kapatýyoruz. O zaman yazýyý o meþhur soruy-
la bitirelim cevabý siz verin “katil kim?”

Ýrem Derici, Rihanna
ve ‘Body Pozitivity’

Ezgi UNAY

Ýnsanlar þiþmanlar ve yiyip yiyip kilo alamayanlar olarak ikiye
ayrýlýyor. Evet konumuz içimizi yiyip bitiren (onu da yiyen)
þiþmanlýk veya onun gibi þeyler...
Vardýr þimdi içinizde þunlarý duymuþ olan: ‘Zayýflasan yüzün çok

güzel ama’; ‘Sen kilo mu aldýn ya da verdin?’; ‘Büyük beden’;
‘Pofuduk’; ‘Yemeðin salçalýsý kadýnýn kalçalýsý’. Unutmadan, bir de þu
var: ‘Þiþmanlar komik olur’. Daha birçok þey sayabiliriz ama neyse... 

Kulaða sýradan sözler gibi gelse de gayet rahatsýz edici cümleler
ve kelimeler bunlar. Kelimelerin gücünü önemseyin; yolda
karþýlaþtýðýnýz insana sýrf laf olsun diye ‘Sen kilo mu aldýn?’ demeyin.
Ay valla gýna geldi bana.

Ülkemizi derinden sarsan zayýflýktan hastanelere düþen Ýrem
Derici için üzüldük; ama niye o kadar zayýflamaya çalýþýyor, niye bu
kadarýna gerek duyuyor, bunu da anlamaya çalýþýtýk. Dünyaca ünlü
þarkýcý Rihanna, mis gibi ‘Kilolarýmý seviyorum’ diyerek baðýra baðýra
dolaþýyor ortalarda. Rihanna’yý baðrýma basýp örnek aldým, bu zayýflýk
algýsýný yýkmak için elinden geleni yapýyor. (I love you RiRi.) 

Hemen size bu iþi körükleyenin kim, ne olduðunu söylüyorum; tabii
ki medya. Ama ondan öncesi de var. Ýnelim çocukluðumuza...
Veriyorlar küçükken elimize iri memeli, ince belli, makyajlý barbileri,
kýzlar da onlar gibi olmayý hayal ediyor. Sonra hayaller tersine
dönüyor. 

Televizyon dizi ve filmlerinde de hiç kilolu baþrol oyunucusu
gördünüz mü. Hep komik, yan karakterler oluyor þiþmanlar.
(Kýyamam size. Ne çektiniz milleti güldürüceðim diye.) Baþrol
oyuncularý ise sanki annesinin karnýndan tüysüz ve fönlü doðmuþ gibi. 

Bir de magazin programlarý var, evde oturup “Bu yaz kim
yakalandý kameralara selülitli” diye izlediðimiz. 

Ve dergiler... Kadýn dergisi adý altýnda sayfalarca ne kadar zayýf
olmamýz gerektiðini, kusurlarýmýzý (kime göre) nasýl saklamamýz
gerektiðini her sayý üst üste yazan dergiler var. (Sanki tek derdimiz
buydu, kurban olam Ekmek ve Gül’e). Velhasýl kelam geçenlerde ona
buna bakarken sosyal medyada bir kýza rastladým. (@berrague) Beden
olumlama hareketini anlatýyor, ben de hemen kendimi olumlamak için
sayfasýna konuk oldum. 

Beden olumlama hareketi ne diyenlere anlatayým: ‘Body Positivity’
olarak bilinen beden olumlama hareketi medyada temsil edilmeyen
veya ön yargýlý yaklaþýlan, standart kabul edilmeyen bedenlerin
kendini ifade etmesi. Ýdeal vücut algýsýný yýkmak için oluþturulan bu
harekete bedeni üzerinden aþaðýlanmýþ herkes dahil olabiliyor. Dünya
çapýnda kýzlý erkekli destekleniyor. Ülkemizde ise bazý kesimler bu
hareketi þiþmanlýða teþvik olarak adlandýrýyor. Hareketin ön planýnda
kadýnlar var, dahil olan erkek sayýsý az. Özetle demem o ki bedeninizi
sevin. Beden olumlama hareketi umut veriyor, öz sevgiyi hatýrlatýyor.
Bir bakýn siz de, belki kendinizi iyi hissedersiniz. 

Evlilik 
program-
larýndan
sýkýlmýþken
her gün 
kan revan
olaylarýn
içinde 
bulduk
kendimizi. 
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M
ahkeme kürsülerin-
de hâkimlerin gör-
düðü tecavüz dava-
larýnda, cinsel þid-
det suçlarýnda,

çocuk evliliklerinde kadýnlara, kýz
çocuklarýna zorla yapýþtýrýlan, akla,
izana, vicdana sýðmayan sözde ‘rý-
za’ gerekçesinin nasýl büyük bir
fütursuzlukla kullanýldýðýný, kadýn-
larýn iradesinin, haklarýnýn, yaþam-
larýnýn her aþamada nasýl gasp
edildiðini görüyoruz nicedir. 

Hedeflenen tek adam rejiminin
yerleþtirilmesi için ‘yerli ve milli’
bir toplum yaþamýnýn dizaynýnda
da ayný fütursuz tutumun tezahü-
rü var karþýmýzda. Meclis açýlýr
açýlmaz, müftülere nikâh yetkisi
veren Nüfus Hizmetleri Kanun
Tasarýsý alelacele komisyondan ge-
çirildi, iþte o sözde ‘rýza’yý üreten
boþanmalarýn önlenmesi için ku-
rulan komisyonun akýl almaz öne-
rilerle dolu raporu Meclis Genel
Kurulunda oylamaya açýldý.

Kadýnlarýn temel haklarýný
ayaklar altýna alan bu yasalarýn ve
öngörülen uygulamalarýn daha çok
kadýnýn hayatýna mal olacaðýný,
þiddetin, çocuklarýn tecavüzcüle-
riyle evlendirilmelerinin önünü
açacaðýný, kadýný her bakýmdan ko-
rumasýz, güvencesiz býrakacaðýný
býkýp usanmadan dile getirdi ka-
dýnlar. Sokaklarda, Meclis önlerinde hayký-
rarak seslerini duyurmaya çalýþtýlar, bu ya-
salara dur dediler. 

“Hayatýmýzýn karartýlmasýna izin verme-
yeceðiz”, “Eþit ve özgür bir hayat için bu
yasalar böyle geçmez” diye OHAL koþulla-
rýnýn baskýcý koþullarý altýnda iradesini du-
yurmaya çalýþan kadýn kitleleri varken, yön-
tem yine zorla ‘rýza’ üreterek kadýnlarýn
haklarýný, hayatlarýný týrpanlamak. Çünkü
yerleþtirilmeye çalýþýlan tek adam/tek parti
rejiminin saltanatýný güvenceye almasý için,
evlerde de bu zihniyetin daha fazla tezahür
etmesine ihtiyacý var. 

“Rýzamýz yok hayatýmýzýn karartýlmasý-
na” diyor ve demeye devam edecek elbette
kadýnlar. Üzerlerine nasýl bir karanlýkla çul-
lanýlýrsa çullanýlsýn. Çünkü o karanlýklara
ýþýk olan, o karanlýklarý aþacak gücün soluðu
yüz yýldýr sönmedi belleklerde. Hiçbir eko-
nomik, dini, yasal kýsýtlamayla engellenme-
den, kadýnlara özgürleþmeleri için tüm ge-
rekli zemini saðlayan Ekim Devrimi’nin bü-
yük mirasý, dersleri heybemizde. Ekim

Devrimi’nin ilk uygulamalarý da yeni bir
toplumun yeni kadýnýný, erkeðini ve aile-
sini yaratmak çabasýyla kadýna ve aileye
dairdi. Devrimin ilk iþi kadýný evden dý-
þarý çýkarmaya, üretime katmaya, özgür-
leþtirmeye yönelik, eski ailenin cendere-
sinden kurtulmasý için, eksiksiz tanýnan
haklarýndan fiilen yararlanmasý için ka-
dýnlarý güçlendiren adýmlar atmak ol-
muþtu. 

Ekim ayý büyük umutlarýn ayýyken acýla-
rýn da ayý bizim için. 10 Ekim katliamýnda
yitirdiklerimizin anýsý da, iki yýl önce bugün
yitirdiðimiz Sennur ablamýzýn þiirleri de
umut olmaya, ýþýk olmaya, direnç vermeye,
yol göstermeye devam ediyor... Onun ‘Ýn-
sanlar öldürülürken’ þiirinde, 

“Yýldýk mý, yorulduk mu, döndük mü,
önemli bu

Sýðýndýk mý bilinen çaresiz yalanlara
Ölenler, öldürülenler kýrdý mý direnmeyi
Ýþlemedi mi dipte kanayan eski yara?”
dizeleriyle sorduðu soru ile çocuklarýmý-

za vereceðimiz yanýt var aklýmýzda.

Ne yýldýk, ne yorulduk, ne dön-
dük yolumuzdan... 

Ýsteklerimizin, özlemlerimizin
ve hayatýmýzýn sýnýrlarýný bizi din-
lemeyen, irademizi temsil etmeyen
bir Meclis ve onun çýkartacaðý ya-
salar belirleyecek deðil ya... Yýllar-
dýr “Üç çocuk doður, annelik kut-
saldýr” diyenlerin attýklarý her
adýmla çocuklarýmýzý geleceksizliðe
mahkum ettiklerini gördük. “Ka-
dýna þiddeti önleyeceðiz” diyen-
ler her aðzýný açtýðýnda aramýz-
dan birinin eksildiðini gördük.
“Çocuk istismarýna af yok” di-
yenlerin istismar yuvalarýna hibe
ettiði zenginlikleri gördük. “Ka-
dýnlara istihdam yaratýyoruz” di-
ye emeðimizi daha ucuz ve daha
güvencesiz hale getirdiklerini
gördük. “Ýstikrar” diye diye çarþý
pazar fiyatlarýný her geçen gün
nasýl artýrdýklarýný, “silah alaca-
ðýz” gerekçesiyle sýrtýmýzdaki
vergi yükünü daha da katmerleþ-
tirdiklerini gördük. “OHAL’i biz
devlete karþý ilan ettik” diyenle-
rin grevleri yasakladýðýný, üstüne
çýkýp patronlara açýkça “OHAL’i
grevleri yasaklamak için kullaný-
yoruz” dediðini gördük. 

Ne çaresizliðe sýðýnacaðýz, ne
direncimizi kýrmalarýna izin vere-
ceðiz... 

Biz kadýnlar; kaderimizin kim-
senin iki dudaðý arasýnda olmayacaðý, eþitli-
ðin her alanda güvence altýna alýndýðý, ne
giyeceðimize, nasýl davranacaðýmýza kimse-
nin karýþamayacaðý, kadýnlara ve çocuklara
karþý iþlenen suçlarýn cezasýz kalmayacaðý
bir düzen istiyoruz. Ýnsanca çalýþýp insanca
yaþayabileceðimiz, eðitim ve saðlýðýn sorun
deðil hak olduðu, güvenli bir gelecek ve ba-
rýþ içinde bir ülke istiyoruz.

Biliyoruz, vermeyecekler... Ama bilsinler
ki bizim esarete ve karanlýða rýzamýz yok! 

***
Her sayýmýzda “hayatýnýn karartýlmasý-

na” izin vermeyen, vermek istemeyen yeni
kadýnlarla buluþmaya devam ediyoruz. Bu
ay da birçok ilden ve ilçeden kadýnlar, so-
runlarý ve sorularý, sevinç ve kaygýlarý, isyan
ve dirençleriyle yer buluyor sayfalarýmýzda.
Umudumuzu ve direncimizi çoðaltmak
için mektuplarýný-
zý, yazýlarýnýzý
bekliyoruz.
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Rýzamýz yok hayatýmýzýn karartýlmasýna

Bugün bana ‘Hayatýný anlatýr mýsýn?’ deseler, geriye
dönüp baktýðýmda tek gördüðüm bir hiç. Belki dýþarý-
dan çok huzurlu, mutlu, iki çocuk annesi, çalýþkan ve
akýllý biri gibi görünüyorum. Ama öyle deðil... Ben haya-
lini kurduðum hiçbir þeyi yaþamadým. Mesela küçük bir
çocukken hayalim gelinlik tasarýmcýsý olmaktý. Tasarým-
cý olmayý býrak ilkokula bile gidemedim. Okula gitmek
için çok aðladým ama göndermediler. Bugün hayatýmda-
ki en büyük eksikliðim okula bile gidememiþ olmamdýr.
Eþim bu konuda beni çok üzüyor. Sürekli ‘Cahil insan!
Cahilsin sen ne bilirsin ki? Sanki ne anlýyorsun?’ gibi
kýrýcý sözler kullanýyor... 

Ýlk evlendiðimizde kirada oturuyorduk ve
çalýþmýyordum. Kiradan kurtulmak ve çocuk-
larýmýn geleceði için çalýþmaya baþladým. As-
lýnda bir iþe yaramak çok güzel, ama evde
küçük bir çocuk var ise her þeye yetiþemi-
yorsun. Ben çalýþtýðým için çocuðuma baba-
annesi bakýyordu. Ama anladým ki anneden
daha iyi kimse bakamazmýþ. Ýkinci çocuðuma
hamileyken iþten ayrýldým. Böylece ilk çocuðumla
da daha fazla ilgilenebilecektim. 

Bir yandan çocuðumla daha iyi ilgileneceðim ve aile-
ye yeni katýlacak bebeðim için seviniyordum ama ayný
zamanda da kaygýlanýyordum. Birine yetemiyorken ikin-
cisi ne kadar doðru... Halbuki eskiden annelerimiz ne
çok doðururdu. Kimseye bir þey olmazdý, kendi kendi-
mize büyürdük. Zaman çabucak geçti ve ikinci çocuðu-
mu kucaðýma aldým. Okul açýlana kadar  her þey yolun-
da gidiyordu. Ýlk baþlarda oðlumun okullu olduðuna, ye-
ni þeyler öðreneceðine seviniyordum. Ama doðru düz-
gün eðitim verilmeyen devlet okulunda -anasýnýfý dahil-
birinci sýnýfý boþ bir sene oldu. Baþta da dediðim gibi
annelik kendinden baþka her þey demekti. Çocuðumun
eðitimi için öðretmeni bile oldum. Bir çocuk yaramaz

da olsa kendi haline býrakýlmaz. Çocuk hep 7 yaþýnda
kalmýyor. Ona yolu sürekli biz göstereceðiz ki doðruyu
bulsun. Bir öðretmen bunu anlamak istemedi, bir türlü
çocuðumu sevdiremedik. Sýnýfýný deðiþtirmek istedim
onu da çok gördüler. 

Oðlumun eðitim hayatý ya hiç olacaktý ya da bir þe-
kilde o okuldan kurtarmam gerekiyordu. Bir senemizi
heba eden öðretmeni de müdürü de kendi haline bý-
rakýp mecbur özele verdim. Ama þimdi bizi, daha
doðrusu beni zor günler bekliyor. Çünkü özel okul
demek sürekli para demek. Tek kiþinin maaþ aldýðý
bir evde daha da zor. Her þeye sürekli zam geliyor.

Faturalar, masraflar, bir de ufaklýk var... Aslýn-
da çalýþmak istiyorum. Ama çocuðum kü-
çük olduðu için bu sefer de ikilemde kalýyo-
rum. Büyük oðlum ne olacak? Onu da yalnýz
býrakmak istemiyorum. Evin bütün yükü
eþimde. Ben ne kadar çocuklarla uðraþsam
da her ihtiyaçlarýný karþýlasam da babalarýnýn
sürekli mesaide olmasýný engelleyemem.
Çünkü mesaiye kalmasa yetmeyeceðini o da

biliyor. Ýnsan o da, robot deðil ya, yardýmcý olmak isti-
yorum insanýn zoruna gidiyor. Bana çocuðu býrakacak
bir yerin var diyorlar. Bir kere dili yandý mý, sürekli þi-
kayet edildi mi babaanne de olsa insan güvenemiyor.
Ýþte kadýn olmak bu kadar zor. Her þeye koþtuðumu
zannediyorum ama yerimde sayýyorum. ‘Madem ba-
kamayacaktýnýz niye doðurdunuz?’ demesinler diye
evlatlarýmýn gelecekleri için kimseye muhtaç yaþama-
sýnlar diye çalýþmak istiyorum. Tabi ki aklým ufaklý-
ðýmda kalmayacak þekilde çalýþmam gerekiyor. Galiba
çok þey istiyorum. Ama ben anneyim, çocuklarým ra-
hatta olsun ki benim içim de rahat olsun...

TTuuzzllaa // ÝÝSSTTAANNBBUULL

Hakkâri Yüksekova Kamýþlý köyünde yaþadým. Lise
ve dershaneyi Yüksekova merkezde okudum. Þu an
üniversiteyi açýk öðretimde okuyorum. 2013 yýlýnda Ýs-
tanbul’a geldim. Ýþe yaklaþýk üç haftadýr baþladým.
Þu an bir tekstil atölyesinde çalýþmaktayým.

Ýþ koþullarý oldukça zor, ilk Ýstanbul’a
geldiðimde dikkatimi çeken tek þey çok sayý-
da tekstil iþçisinin olduðuydu. Ýþ hayatýný
ve kapitalizmin sömürüsünü az nüfuslu
bir ilçe olan Yüksekova’da açýkçasý pek
bilmiyordum. Oradaki tek amacým oku-
maktý, ama buraya geldikten sonra özellikle
hayat mücadelesi veren 12, 13, 14 yaþlarýndaki
Suriyeli çocuklarýn bana öðrettikleri oldu.

Her gün deðiþen eðitim sistemi, sömürülen kadýnlar

ve çocuklarýn bana hissettirdiði, kendim için de onlar
için de mücadele etme gereðiydi. Beni ayakta tutan tek
þey oldu. Binlerce eve ateþ düþmüþ, binlerce can yakmýþ

bu sisteme karþý mücadele etmem gerektiðini
ancak tekstil atölyesinde çalýþarak anladým.

Ýnsanýn insan tarafýndan sömürülmediði
bir dünyada yaþamak isteðimin gururunu
yaþýyorum.

Henüz 25 yaþýnda genç bir kadýn iþçi
olarak bunlarý yazmak beni çok mutlu edi-
yor.

Sevgi ve saygý ile daha çok görüþeceðiz. 

LLoorriinn TTöörree
KKaaððýýtthhaannee // ÝÝSSTTAANNBBUULL

Ýnsanýn insan tarafýndan sömürülmediði
bir dünyada yaþamak istiyorum
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Her þeye koþtuðumu sanýyorum
ama aslýnda yerimde sayýyorum

i Ç i N D E K i L E R

Duygular ve
feminist
siyaset

DKY’den (Dünya Kadýn Yürüyüþü) ve
Ankara Üniversitesi Kadýn Çalýþmalarýn-
dan kadýnlarýn bir araya gelerek baþlattýðý
feminizm atölyelerinin ilkini geçtiðimiz ay
Ankara’da yaptýk.

Atölyenin ortaya çýkma aþamasýndan
önce DKY’nin içinde yer alan bir grup ka-
dýnýn sorusu þuydu: Var olan kadýn örgüt-
lerinin içinde bulunmadan da feminist
tartýþmalar yürütmek mümkün mü? Peki,
bu tartýþmalarý iktidarýn kadýnlara ve fe-
minist harekete dayattýðý gündemden ko-
puk ama ayný zamanda onu da içeren ve
yalnýzca birbirimizi dinleyip, deneyimleri-
mizi aktarabileceðimiz bir toplanmaya dö-
nüþtürebilir miydik?

Aslýnda sorularýn cevabý tam da yaný
baþýmýzda hatta tabiri caizse köklerimizde
saklýydý. 20’li ve 30’lu yaþlarýnda olan bir-
çoðumuzun ne yazýk ki tanýklýk edemedi-
ði, 90’lar Türkiye kadýn hareketinin tari-
hinden imrenerek okuduðumuz ‘Bilinç
Yükseltme/Deneyim Aktarýmý’ toplantýlarý
‘Ne yapmalý?’ sorusunun cevabý olarak
karþýmýzda duruyordu. 

Dertlerimizin, aktaracaklarýmýzýn ya da
tartýþacaklarýmýzýn bir sýnýrý olmamalýydý.
Yani “Caným gündemde bu varken bu da
konuþulur mu?” demeden, yýllardýr yal-
nýzca ‘Akademik feministin’ meselesiymiþ
gibi ötelediðimiz ama aslýnda her gün bir
þekilde tartýþma ihtiyacýný hissettiðimiz
her bir konu, atölyenin derdi olmalýydý.
Kitaplardan, sloganlardan ve sokaktan öð-
rendiklerimizin yanýna kendi deneyimleri-
mizi ve tartýþmalarýmýzý da ekleyerek de-
vam etmeliydik yola. 

Baskýnýn her türlü arttýðý, üniversitele-
re ve akademik alana direkt müdahalenin
yaþandýðý, kadýn hareketinin kazanýlmýþ
haklarýnýn budanmaya çalýþýldýðý þu dö-
nemde yapmaya çalýþtýðýmýz bu küçük
adýmlarýn bile yararlý olacaðýný düþünüyo-
ruz. 

Kadýnlarýn sözü hayatýn her alanýnda.
Görünür kýlmak, üstüne koymak ve ileriye
taþýmak ise yine biz kadýnlarýn ellerinde.
Ankara’dan kadýnlarla deneyimlerimizi
paylaþmak, bilgiyi üretmek ve kadýn mü-
cadelesine de bulunduðumuz alanlardan
bir taþ koymak için faklý alanlardan kadýn-
lar olarak buluþtuk. 

Birlikte güçlü olacaðýmýzý bilerek sizle-
ri de bekliyoruz.

HHeelliinn DDEEMMÝÝRRKKEENNTT 
AANNKKAARRAA
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Sennur Sezer
yaþýyor; Dirençle

Gülüþümüzü
eksilttiler, ama
asla umudumuzu
deðil

Sosyalizmi kurmak
Adem’den deðil
Havva’dan baþladý
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