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O mavi sandýk artýk annemin yarasýydý.
O nakýþlý ve dantelli yastýklara baþýný
huzurla koyamadý, o iðne takýmlarýný
yoksulluðunu örtmek için yama yaparak
kulandý, o renkli çiçekli çoraplarý giyemedi.
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nnemin elleri, annemin sesi ve soluðuydu.
Konuþamayan, duyamayan herkes gibi.
Gözleriyle dinler, elleriyle konuþurdu. Annemin elleri elemli ve kederliydi. Ondan
çok herkesin hizmetine amade idi. Annemin elleri, yaþadýðý hayatýn tüm kahrýnýn taþýyýcýsýydý.
Hünerliydi, merhametliydi, güzeldi çok güzeldi. Annemin elleri, bizi sarýp sarmalardý. Annemin elleri çok
güzeldi, çiçek açmýþ bir bahçeydi,
meyve

vermiþ bir aðaçtý. Annemin elleri kederliydi, dipsiz bir
kuyuydu. Annemin elleri çok güzeldi. Kadife bir fistandý, bereketli bir tarlaydý, ýlýk süt kokusuydu.
Annemin ruhu rengârenkti. Annemin ruhu çiçekliydi. Annemin ruhu hep kiraz mevsimiydi.
Mavi bir sandýðý vardý annemin, içinde düþleri gizliydi.
Ýçinde umutlarý gizliydi. Bazen açardý sandýðýný, o anlar
sanki dini bir ayindi. Büyük bir saygýyla ve özenle çýkarýrdý içindekilerini. Ellerinin sesi olan dantelleri, nakýþlarý,
kanaviçeleri, tülbentleri teker
teker

kenara koyar izlerdi. Hiç unutamadýðým bir örtüsü vardý,
kanaviçe ile iþlenmiþti. Ellerinde çiçek demeti olan bir
kadýn onun az üstünde de aðzýnda çiçek tutan bir kuþ figürü vardý. Kuþun ayaklarý rengârenk yapraklardý. Etrafý
çiçek motifleri ile bezeliydi. Örtü deðildi sanki, bahara
durmuþ bereketli bir tarlaydý. Ne güzeldi, çok güzeldi.
Çingenelerden aldýðý iðne takýmlarý, renkli renkli küpeleri sahte bilezikleri vardý. Sandýðýnýn bir köþesinde belki
sevda mektuplarý yoktu ama kendisini sevecek deðer verecek bir adamýn düþünü kurarken ilmek ilmek iþlediði
çeyizleri vardý.
Babam onu çok hýrpalamýþ, peþinde bir eþya gibi
sürükleyip durmuþtu. Duvaðý yoktu, gelinliði yoktu,
kýymetli takýlarý yoktu ama bunlarýn hayalini
kurduðu günlerin izi vardý. Annem çeyizlerini çýkarýrken geçmiþ bir zamana yolculuða çýkardý sanki. Uzun bir süre
o mavi sandýðý özenle sakladý.
Arada bir içindekileri çýkarýr, havalandýrýr, düþleriyle
konuþur sonra tekrar geri
toplardý. O mavi sandýk
annemin düþlerinin sandýðýydý. Kimseler duymazdý
kimseler bilmezdi. Bazen genç
kýzlar gelip nakýþ ve dantel örnekleri alýrdý. O nakýþlar annemin haklý gururuydu. Elinin
emeði gözünün nuruydu.
Günler geçtikçe annem daha
az önemser oldu sandýðýný ve
düþlerini. Artýk daha az hallerini
hatýrlarýný soruyor, daha az havalandýrýyordu. Annemin çeyizleri
sararmaya yüz tutmuþ, sandýk lekeleriyle boynu bükük kalmýþlardý.
Annem evlenen kýzlarýn kýnasýna
giderken birer birer hediye götürmeye baþladý sandýðýn içindeki çeyizlerini. Kendi kýnasýndan baþka kýnalara
yolculuða çýkmýþ bir sürü renkli çiçekli
düþtü sanki götürdükleri. Zamanda yolculuk eden bir sürü anýydý sanki. Patiska
deðildi, tülbent deðildi, kanaviçe deðildi.
O mavi sandýk artýk annemin yarasýydý. O nakýþlý
ve dantelli yastýklara baþýný huzurla koyamadý, o iðne
takýmlarýný yoksulluðunu örtmek için yama yaparak
kulandý, o renkli çiçekli çoraplarý huzurla giyemedi.
Annem ne zamanki o mavi sandýktan vazgeçti, anladým ki annem artýk düþ kurmuyordu.
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nsanýn yaþadýðý koþullara uyum
saðlamak gibi müthiþ bir yeteneði vardýr. Ýnsanlýðýn, dünyanýn atlattýðý bunca badireden,
zorluktan, darlýktan, savaþtan,
bunca yýkýmdan sað çýkýp da insan
olarak varlýðýný sürdürebilmesinin,
bu badireleri, zorluklarý, darlýklarý,
savaþlarý, yýkýmlarý alt ederek kendine yeniden bir “yaþam” kurabilmesinin en önemli sebeplerinden biridir
bu yetenek. Uyum demek, boðun
eðmek demek deðildir ama. Ýnsan
uyumu, içinde insani olmayaný deðiþtirme edimini bir zorunluluk olarak yerine getirmek gibi bir baþka
müthiþliði de içerir. Ýnsanlarýn zor zamanlarda ayakta kalmak için aklýný ve yeteneklerini kullanmaya dair bu iyi meziyetleri tam
da bu nedenle insani olmayaný dayatanlarýn
hedef tahtasýndadýr hep.
Hedef tahtasýndadýr ölüm denizine alýþamayan ruhlarýmýz. Hedef tahtasýndadýr küçücük çocuk bedenlerine edilen eziyetleri
kanýksamayýþýmýz. Kýz kardeþlerimizin canýna kast eden dehþet verici kýyýmlara gözümüzü kapatamayýþýmýz... Bir kuru ekmek
için, içine katýk edilecek bir lokma aþ için insana yaraþmayacak koþullarda alýn teri dökmeye zorlanmaya “eh be” deme cüretimiz...
Hedef tahtasýndadýr ölmezliðiyle topraðýn
insana verdiklerinin, insanýn topraða kattýklarýnýn sembolü olan zeytin aðaçlarýna kýyýlmasýn diye çocuðumuza sarýlýr gibi sarýlýþýmýz. Hedef tahtasýndadýr hakkýn hukukun
hak getirdiði talan düzeninde annelerin bebeklerini cezaevinde doðurmasýna, hastalýktan öleyazan insanlarýn parmaklýklar ardýnda
tutulmasýna, toplumun en birikimli kesimlerinin bir gecede alýnan kararlarla ekmeðe
muhtaç hale getirilmesine karþý öfke duyuþumuz.
Bilinçli bir hedefe koyuþtur bu. Çünkü en
insani olana saldýrýr ve insani olandan bir
adým bile geri attýrýrlarsa, önlerindeki en büyük engeli -insan faktörünü- insanýn insanca
bir yaþamý hak ettiði kadim bilgisini yenebileceklerdir.
Bugün biliyoruz ki ihtiyacýmýz olan, korkmadan, ürkmeden yaþamak. Yarýn ne olacaðýný, öte gün ne biteceðini bilerek yaþamak.
“Böyle yaparsam baþýma þu mu gelir?”,
“böyle dersem bana þöyle mi yaparlar?”, “hiç
bir þey yapmasam da bana þunu yapabilirler”
demeden, kendini kendin olmaktan yoksun

býrakan içsel bir yoklamaya tabi tutmadan
yaþamak. Fikrini, duygunu, ihtiyacýný, isteðini, beklediðini, özlediðini rahatça söyleyerek,
söylediðinden azap çekmek zorunda kalmayarak yaþamak... Ýnsani olan ne varsa “tehdit” olmasýn, “mutluluk” olsun istemek...
Yani bir kadýn yakýlmasýn, dövülmesin,
horlanmasýn istemek. Eve ekmek getirmek
dert olmasýn istemek. Gelecek deyince korkunun duvarý yükselmesin istemek. Ýnsaný
insana baðlayan güvenci saðlam tutmak istemek. Çocuðuna korkusuz, sevdiðine kaygýsýz, tanýdýðýna dertsiz sarýlmak istemek.
Böyle söyleyince itiraz edecek kimse var
mý aranýzda? Yok.
Peki bu söylediklerimizi her gün televizyonlarda izlediðimiz tartýþmalara, dost sohbetlerinde fýsýldayarak konuþtuklarýmýza, sokaklarý saran sessizliðe, iþyerlerini dolduran
tartýþmalara tercüme etsek? Desek ki OHAL
uygulamalarý en çok insani ihtiyaçlarýmýzý ve
taleplerimizi kuþatýyor. Baskýcý, gerici, anti
demokratik uygulamalar demokratik haklarýmýzý ve siyasal özgürlüklerimizi yok ediyor.
“Tek adam, tek parti” diktatörlüðü deðil, demokratik, siyasal, ekonomik ve sosyal taleplerimizi güvence altýna alacak demokratik bir
anayasa lazým, böyle bir anayasayý halkýn katýlýmýyla hazýrlayacak bir Kurucu Meclis,
halkýn tam egemenliðini saðlayacak bir politik sistem lazým bize desek.
Ýster þu partiye oy vermiþ olalým ister diðerine, farklýlýklarýmýza ve aramýza konmak
istenen ayrýmlara deðil ortak dertlerle boðuþtuðumuz benzer hayatlarýmýza bakarsak
söyleyeceðimiz bu. Ýster þöyle söyleyelim ister böyle, bugün yaþananlar karþýsýnda ortaya
koyacaklarýmýz bu!
Ýþte tam da bu koþullar dergimizin bu sa-

yýsýnda, gündelik hayatýmýzýn en büyük derdi olan þiddetin ve geleceðimizi ipotek altýna alacak kýdem tazminatý gaspýnýn ayný oranda yer bulmasýna neden oldu. Ýkisi arasýndaki
bað, dergimizin sayfalarýndaki kadýn
hikayelerinde ortaya seriliyor.
Ayþegül’ün yaþamýndaki þiddete
ancak kocasý öz kýzýný istismar ettiðinde “dur” diyebilmesi, ancak kocanýn yargý tarafýndan ödüllendirilmesi var bir yanda. Bir yanda Kocaeli’den metal iþçisi Ayþe’nin çalýþma
yaþamýndaki sömürüye ancak kýdem
tazminatý kaldýrýlýrken “yeter be” diyebilmesi, ancak patronun hükümet
tarafýndan neredeyse “yeter be diyeni korkusuzca at” diye cesaretlendirmesi var.
Bir tarafta Batmanlý kýz çocuklarýný istismar eden onlarca adamýn “kefaletle”
serbest býrakýlmasý var. Diðer tarafta iþçi
Ayþe’nin “‘Çok izin alýrsan, çok rapor alýrsan’ diye sürekli iþten atýlmakla tehdit edilen, ‘performansýn düþük’ gerekçesiyle atýlan iþçileri, özellikle kadýn iþçileri koruyucu yasalar ve denetleyen kurumlarýn artmasý gerekirken son bir hak kýrýntýmýz
olan kýdem tazminatýnýn da patronlarýn lehine düzenlenmesinin tek bir anlamý var.
Bu hükümet bize, iþçilere, kadýnlara deðil
patronlara çalýþýyor.” sözleri var.
Bu sarkacýn bir yanýnda kadýnlarýn þiddetten kurtulmak için vermek zorunda kaldýklarý mücadelede sýnandýklarý iþsizlik,
yalnýzlýk, eðitimsizlik, sosyal desteksizlik
var... Diðer yanýnda kadýnlarý daha çok þiddete mahkum eden yaþam koþullarýna neden olacak ekonomik ve sosyal politikalar
var... Hangi partiye oy vermiþ olursak olalým, bu sarkacýn topuzu hepimizin yaþamýna küt küt çarpýyor.
Biz kadýnlar geleceðimizi istiyoruz. Yaþadýðýmýz þiddetin çalýþma yaþamýnýn güvencesizleþtirilmesi, aðýrlaþan yaþam koþullarý ve
ücret eþitsizliðiyle iliþkili olduðunu biliyoruz.
Þiddetsiz bir yaþam talebimizin insanca bir
yaþam, eþitlik, özgürlük, güvenceli iþ ve gelecek talepleriyle kopmaz baðlarla baðlý olduðunu biliyoruz.
Hepsini istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki,
biri yokken diðeri olmaz. Biri eksikken diðeri tamamlanmaz.
Yok’a da, eksiðe de
doyduk. Var’a ve çoða hazýrýz!
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Hem kýzlarýma hem bana
hayatta küçük bir mola
Gülsuyu Gülensu Kadýn Dayanýþma Evi benim için
günümüz Türkiyesinde ev- iþ, iþ- ev psikolojisinden biraz da olsa alýkoyan bir düþünce biçimi oldu. Yani þu
anki hayatýmý duraklatýp, sonra tekrar kaldýðý yerden istediðim gibi devam ediyormuþ gibi oldum. Kadýn olarak dýþarýda bir hayat var ama tek baþýna da bu
hayatta yapacaðýmýz þeyleri her zaman
bulamýyoruz. Birilerinin bir þekilde bize
katkýsý olmasý ve bizim birilere katkýmýz
olmasý gerekiyor. Bu anlayýþta olmak ve bu
anlayýþý savunmak, bu derneðin bize
kattýðý bir þey. Ve biz de buradan baþka kadýnlara destek olmak için çaba
içine giriyoruz. Derneði, daha önceki
etkinliklerinin duyurusu için ev ev dolaþtýklarýnda kapýma geldiklerinde duymuþtum. Ama hiçbir etkinliðe katýlmamýþtým. Çocuklar için drama ve tiyatro müthiþ bir
fikir olarak geldi bana. Biz çocukluðumuzda tiyatroya
çok uzak yaþadýk. Fakat þimdi anlýyorum ki tiyatro bir
insanýn her koþulda kendini ve durumunu uygun bir
düþünceyle ifade biçimini geliþtiren bir þeymiþ. Çocuklarým 1,5-2 aylýk bir süreçte katýldýklarý bu süreçte 2
haftalýk bir çalýþma ile büyük kýzým Ezgi küçük bir ti-

yatro oyununa dahil oldu. Ve çok iyi bir oyun çýkardýlar.
Hele 5 yaþýndaki küçük kýzým Defne! Daha okula gitmiyor, önceleri evde bize o kadar problem çýkarýyordu
ki anlatamam size. Ýnsanlarýn ona olan sevgi ve ilgili
bakýþlarýna suratýný asarak, kýzarak cevap veriyordu. Ablasýný drama kursuna derneðe getirmeye baþlayýnca onu da birlikte getirmeye baþladým.
Aslýnda Drama hocamýz Göksel Hoca
uygun yaþ grubunda olmadýðýný, sadece
kendi istediði kadar oturup dinleyebileceðini söyledi. Fakat Defne buradaki çalýþmalarda o kadar ilgi sevgi gördü ki artýk etrafýndaki herkese sarýlarak öperek
cevap veriyor. Çok kýsa zamanda bu kadar güzel bir deðiþimi saðladýðý için derneðimize ve Göksel hocamýza teþekkür
ediyorum. Ve yeni dönemde de derneðimizin gönüllü hocalar bularak çocuklarýmýza etüt dersleri verebilecek olanaklar yaratmasýný
öneriyorum. Kendi adýma bunun için çalýþmalara da
elimden geldiðince destek olacaðým. Kadýnlar el ele verirse çok daha güzel bir yaþamý birlikte kurabiliriz.
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Orada olmak o günkü mesai
parasýndan daha önemliydi

Merhaba Ekmek ve Gül okurlarý,
mak çok güzeldi.” dedim. Anlatýrken bazý arkadaþlar olumlu
Kurtköy’de bir cam fabrikasýnda çalýþan bir kadýn iþçi- karþýladýlar. Bazýlarý da
“ya bomba patlasaydý!
yim. 2 çocuk annesiyim. Hayatýmýn 11 yýlýný çalýþarak geçirÖlebilirdin, nasýl gittin?” diyorlardý. “Gittin de baþýn gödim. 7 yýldýr bu fabrikada çalýþýyorum. Çalýþma hayatým bo- ðe mi erdi, kime sesini
duyurdun, seni duyan oldu mu” diyunca bu yýl ilk kez l Mayýs Ýþçi Bayramýna katýldým. Daha yenler de çýktý. Bense,
onlara yýllardýr çalýþtýðýmýzý ve haklaönce de 1 Mayýsa katýlmak çok istemiþtim. Ama çeþitli ne- rýmýzý halen alamadýð
ýmýzý anlattým. 7 yýldýr bu fabrikada
denler yüzünden bu isteðimi gerçekleþtireçalýþmamýza raðmen ne sendika, ne yol, ne servis,
medim. Gitmeme mani olan bütün enne de 8 saatlik iþ günü yok. Asgari ücrete zam
gelleri artýk geride býrakýp bu yýl 1 Mayýsdahi alamadýðýmýzý, tüm bu talepleri ise 1 mayýs
ta iþçiler olarak yalnýz olmadýðýmýzý, hakgünü, diðer iþçilerle hep beraber talep etmelarýmýzý ve taleplerimizi hep bir aðýzdan
mim o gün kazanacaðým mesai parasýndan
haykýrmanýn coþkusunu dile getirdaha önemli olduðunu söyledim. 1 Mayýs iþçi ve
mek beni daha da güçlendirdi.
emekçi bayramý iþçilerin tek bayramýdýr. Hem
Ertesi gün iþbaþý yaptýðýmda, fabde tüm dünya iþçilerinin! Sesimizi duyurmanýn
rikada çalýþan arkadaþlar niçin mesaitek yolu birlik ve beraberlik içinde alanlarda
ye gelmediðimi sordular. Ben de onlara
haykýrmaktýr. Bu gün ülkemizde kanun hük1 Mayýs iþçi ve emekçi bayramýna katýldýmünde kararnamelerle birçok iþçi hakký elimizðýmý söyledim. Benim dýþýmda tüm fabrikanýn o
den alýndý. Þimdi de kýdem tazminatlarýmýza göz
gün mesaiye gelmiþ olduðunu ustabaþýnýn, “Ooo sonunda diktiler. Gazeteciler,
öðretmenler, kararnamelerle iþten atýlteþrif edebildiniz” sözüyle öðrenmiþ oldum. Daha sonra bir- dýlar. Sonuç olarak
ben, tüm iþçileri, emekçileri, iþ güvencelikte çalýþtýðým arkadaþlara 1 Mayýsý anlattým. “Birlik ve da- miz olan kýdem tazmina
tlarýmýza sahip çýkmaya, kararnayanýþma içinde tüm iþçilerin, kadýnlarýn, her kesimden in- melerle atýlan herkesin
iþlerine geri dönmeleri için dayanýþsanlarýn bir araya gelip, hep bir aðýzdan daha insanca bir maya, mücadelelerine
destek vermeye çaðýrýyorum.
yaþamý savunmasý bana çok büyük bir güç ve moral kattý.
Cam iþçisi bir kadýn
Sloganlarla taleplerimizi haykýrmak, o günkü coþkuyu yaþaPendik / ÝSTANBUL

BÝZ KADINLAR HAYATI
BÝRAZ DA KENDÝMÝZ
ZORLAÞTIRIYORUZ

Merhaba Ekmek ve Gül okurlarý,
Kocaeli Ekmek ve Gül Kadýn Derneðimizin bu
yýlki þenliðini 13 Mayýs günü gerçekleþtirdik.
Þenlik öncesinde bütün kadýn arkadaþlarla canla baþla koþturduk. Buradan bir kez daha emeði geçen tüm arkadaþlara teþekkür ediyorum.
Bu yazýmda þenlikten ziyade, davetiyeleri daðýtma sýrasýnda gittiðimiz evlerden bahsetmek
istiyorum. Gittiðimiz evlerin bir çoðuna samimiyetimize sýðýnarak haber vermeksizin çatkapý gitmiþtik.
Çoðunlukla ve hatta hepsi diyebilirim, birbirinden temiz ve düzenliydi. Bir ara kendimden
þüphe edip ben mi bu ev iþlerinden anlamýyorum yoksa bu kadýnlarýn doða üstü güçleri mi
var demiþtim. Üstelik biz evde iþleri eþimle
paylaþarak yapýyoruz. Doða üstü güç imkansýz
olduðuna göre geriye kadýnlarýn durmadan temizlik yaptýðý kalýyor. Her gün her saat durmadan temizlik! Kadýnlardan
biri her hafta yorganlarý ve
yastýklarý yýkadýðýný söylediðinde aðzým açýk kalmýþtý.
Üstelik belinde fýtýk olduðundan ve dizlerinin
aðrýdýðýndan yakýnýyordu. Birçoðu da ev iþlerinin nankör bir iþ olduðundan, yapýlanlarýn hiç göze
görünmediðinden ve hatta
kendilerine hiç zaman ayýramadýklarýndan hayýflanýyordu.
Biz kadýnlar galiba hayatý kendi kendimize
zorlaþtýrýyoruz. Burada kendi yaþadýðým bir deneyimi sizinle paylaþmak istiyorum. Bir gün
eþimle kuruyan çamaþýrlarý topluyorduk Çamaþýrlarý çabuk yýpranmamasý için genelde ters
çevirerek yýkarýz. Eþim bir anda bana, ‘sen neden toplarken yeniden çeviriyorsun?’ dedi. ‘Ne
yapayým?’ diye sordum. ‘Bak biz dört kiþiyiz ve
sen dört kiþinin çamaþýrýný düzeltiyorsun, öylece katlayýp koyalým herkes kendisi düzeltsin,
böylece bu iþe daha az zaman ve daha az emek
harcamýþ olursun’ dedi. Haklýydý ve ben o günden sonra bu alýþkanlýðýmý býrakmaya baþladým.
Ülkemizde birçok þey olumsuz yönde ilerliyorken, özellikle de kadýnlarý daha zor günler
beklerken evlerin böyle muntazam olmasý zorunlu mu diye düþünmekten kendimi alamadým. Evlerimize gösterdiðimiz özen ve emeðin
bir kýsmýný kendimizin ve çocuklarýmýzýn geleceði için mücadeleye ayýrsak diyorum. Derneðimizde bir sürü aktivite ve kurslarýmýz var. Oldukça da ilgi görüyor fakat daha çok kadýnýn
katýlmasý için þu bitmek bilmeyen ev iþlerinden
biraz baþýmýzý kaldýrmamýz gerekiyor diye düþünüyorum.
Tekrar görüþmek dileðiyle hepinize sevgi ve
selamlar.
Fatma ÞAHÝN / KOCAELÝ
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Tek istedikleri daha fazla çalýþma, daha fazla kâr Ayaðýmýza da
kâra dayalý olduðu için deðiþen bir þey olmayacaktý. Sürekli insan sirkülasyonu oluyor, gidenler yerine gelen yeni mezunlar daha iþin oryantasyon
sürecini geçirmeden kendilerini vakalarýn baþýnda ameliyatlarda buluyorlar. Kurum aný kurtarmaktan baþka bir þey hesaplamýyordu. Ýþ yavaþlatma
kararý alýndý. BDP ve DP’ler hayata geçirdiler. Kurum konuyla ilgili alan sorumlusunu görevden aldý ama deðiþen bir þey olmadý. Sonra bu insanlar
vakalarýn yoðun olduðu bir gün mesaiyi tutmayýp alandan çýktý. Onlarýn görevi alanda kalanlara kaldý. Diðer gün alana hastane sorumlusu geldi, alaný terk eden iþçilerle toplantý aldý. Ýþin vicdani boyutunu önlerine getirdi,
onlar da aylardýr yaþadýklarý insanlýk dýþý çalýþma koþullarýný görmezden
gelen kurumun vicdani sorgulamayý önce kendilerinin yapmasý gerektiðini, artýk kaybedecek bir þeylerinin olmadýðýný anlatmýþlar. Talepleri insanca çalýþma, çalýþtýrýlan fazla mesailerin ödenmesi, görev tanýmýnda olmayan iþlerin kendilerine dayatýlmamasý vb.
Sorumlu yapýlan þeyin vicdani bir durum olmadýðýný tekrarlayýp durmuþ. Çalýþanlarda gerekli mesajlarýn kendilerine verildiðini,
ÇÖZÜM, HAK ARAMAK
mesi halinde farklý þekillerde yine sesYaþamalarýmýz öylesine yok sayýlýyor ki gecemiz gündüzümüz adeta iþ yerine getirilme
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Gel gör ki istifa eden arkadaþlar gidecekleri yerlerde de ayný çarkýn içinde vam edeceðiz
Bir saðlýk emekçisi / ÝSTANBUL
kalacaklardý. Nihayetinde özel sektörlerin çoðunda çalýþma standartlarý

Merhaba, ben özel saðlýk kuruluþunda çalýþan bir saðlýk emekçisiyim.
kurumun bize zorunlu býraktýðý vakalarýn uzamasý, fazla vaka olmasý halinde saat kavramýný unuttuðumuz uzun, yorucu ve bir o kadar da stresli bir
çalýþma temposundayýz. Sizlere biraz çalýþtýðým alaný anlatmak istiyorum.
Büyük bir saðlýk kurumu çalýþtýðým yer, ama iþçisine bir o kadar uzak
ve acýmasýz bir kurum. Ben ameliyathane bölümünde çalýþmaktayým. Alanda anestezi teknikerleri, doktorlarý, hemþireler, BDP(bakým destek personelleri), DP (destek personelleri), ana kadro bir de dýþ doktorlar vardýr. Dýþ
doktorlar odalarý vakalarýn durumu kaç saat ise ona göre kapatýrlar. Baþta da dediðim gibi özel bir kurum en nihayetinde ve odalar ne kadar çok
kapatýlýrsa o kadar kâr elde edecekler. Bizler kýþ boyunca bedenlerimizin
tükendiði, evlerimizin, çocuklarýmýzýn yüzlerini göremez hale geldiðimiz ve
bunun karþýlýðýnda ise hayatlarýmýzý idame ettiremeyecek kadar düþük ücretlerle yaþamaya çalýþýyoruz.

elimize de
dolanan çalý

Hayatýnýn gerçekleriyle yüz yüze gelince nasýl yaþanýr bilmeyen
biz kadýnlar, bazen ayaðýmýz bir
çalýya takýldýðýnda tekmeyi vurmasýný bilmediðimizden çalýyý elimizle tutmaya çalýþýyoruz. Hayatýn gerçekleri ile yüz yüze geliyoruz sonra da.
Ben bir tekstil iþçisiyim.
Birlikte çalýþtýðým iþçi
arkadaþlarýmý anlatacaðým size. Songül abla
45 yýl önce evlenmiþ, 3
kýzý var. Eþinde ayrýlmýþ
20 yýl önce. Kýzlarýyla
tek baþýna kalmýþ. Hayatla karýþmýþ. Evde incik boncuk yapýyor, kazak örüyormuþ. Kýzlarýyla birlikte zor yaþam koþullarýný göðüslemeye çalýþmýþ.
Songül abla þu an tekstilde çalýþýyor, ama kiralýk iþçi olarak. Kiralýk
iþçi bürolarý ile anlaþýyor. Günlük
65 lira ödeniyor çalýþmasý için, 50
lira Songül ablanýn 15 lira büronun. Sigortasý yok. Bir tek yemek
ve servis karþýlanýyor. Kiralýk iþçi
kadýnlar etrafýmýzda o kadar çoðalýyor ki... Bazen konuþuyoruz
“Þartlarýnýz zor deðil mi?” diye.
“Ýstediðimizde iþe geliyoruz. Ýstemediðimizde gelmiyoruz. Bu bizim iþimize geliyor” diyorlar.
Bir de Fatma ablamýz var.
Onunla konuþtuðumda da “Amaaan, kocadan kurtulduk, dayak yok,
azar yok, kiralýk iþçiymiþiz. Bize
výz gelir” deyip kahkaha atýyor.
Bazen kiralýk iþçi olmak bir kocadan kurtulmaktan daha kolaymýþ.
Tekstil iþçisi kadýnlarýn kocaman gözleri var hayata bakmak
için. Bir aðýr çalýþma koþullarý... 11
saat çalýþma, sabahlama, mesai...
Tüm tekstil iþçisi kadýnlar aynýdýr.
Bir meslek olmayýnca en kolayýndan tekstil iþçisi olunur, bizler isteyerek tekstil iþçisi olmuyoruz.
Zorunluluktan oluyoruz. Yaþamak,
çocuklarýmýzý yaþatmak için, okutmak, iyi bir gelecek saðlamak için
tekstilde çalýþmak zorunlu oluyor
biz kadýnlara.
Ayten UNAY
Sultangazi / ÝSTANBUL

Vahþileþen þiddetin arkasýnda
ne var, önüne nasýl geçebiliriz?
Sevda KARACA

K

endisinden ayrýlmak isteyen kadýnýn arabasýný su
kanalýna atan, kadýnýn
evinde dinamit patlatan,
kadýný býçaklayýp öldürmekle yetinmeyip evi ateþe vererek iki
küçük kýz çocuðunun da ölmesine neden olan, levyeyle dövüp kerpetenle diþini söken, döner býçaðýyla saldýran, hapishaneden kaçýp kadýný sokak ortasýnda kurþunlayan...
Ülkede kadýnlar için ölümün “olaðan”
biçimi neredeyse lüks haline geldi. Sadece kadýnlara deðil, çocuklara yönelik suçlarda da artýþ görüyoruz. Üstelik çocuklara yönelik cinsel saldýrý ve istismar
olaylarý sistematik ve çok sayýda kiþinin
fail olduðu olaylar olarak yaþanýyor. Kimisinde mahallenin/ kentin önde gidenleri, aile eþrafý ve hatta çocuklarýn akrabalarý da iþtirakçi. Ve bu tecavüz çetesi
haline gelmiþ istismarcýlarýn “kulaktan
kulaða oyunu” ile aklandýðýný, paranýn,
korkutmanýn, kafa-kol iliþkilerinin, istismarýn “kefaleti” olarak karþýmýza çýkarýldýðýný görüyoruz.
Kadýnlara ve çocuklara yönelik iþlenen
suçlarda, her biri bir öncekini aratan
korkunç yargý kararlarý ile karþý karþýya

kalýyor, çoðu zaman hukukun tamamen
ortadan kalktýðý, keyfiyetin esas belirleyen haline geldiði “ben yaptým oldu”larla
yaþar hale geliyoruz.
Türkiye tarihinde, daha önce görülmemiþ nitelikte sorunlar gündemde iken,
kadýn cinayetleri, aþýrýlaþmýþ þiddet olaylarý, çocuklara dönük her türden istismar
da artýyor. Üstelik bu öyle bir artýþ ki öne
çýkan devasa gündemler bile üstünün örtülmesine yetmiyor. Bunda elbette olaylarýn vahameti kadar, mücadeleye her koþulda devam eden kadýnlarýn rolü de var.

EN KIRILGAN HALKA

Ülkenin “tek adam yönetimi” altýna
sokulup evrensel deðer namýna ne varsa demokrasi, kadýn haklarý, ifade ve örgütlenme özgürlüðü, laiklik, barýþ- tanýnmaz
hale getirildiði bu dönemeçte, kadýn haklarý için de bir baþka aksa geçildi. Kadýnlarýn büyük mücadeleler ve emeklerle elde ettiði yasal düzenlemelerin büyük bir
keyfiyet ve iradecilikle askýya alýndýðý bir
dönemi yaþýyoruz. Ve bu “askýya alma”,
toplum olarak bütün toplumsal ve siyasal
haklarýmýzýn askýya alýndýðý dönemin en
kýrýlgan halkasý olarak karþýmýza çýkýyor.
Bir tarafta her gün hiçbir hukuksal zemine dayanmayan kararlar ve uygulamalarla
insanlarýn hayatý, ihraçlarla ve iþsiz býrakmalarla ekmekleri, tutuklamalarla özgür-

lükleri, “milli güvenlik” söylemiyle örgütlenme ve ifade haklarý ellerinden alýnýrken, kadýnlarýn her daim ilk gözden çýkarýlanlar olarak yaþadýklarý daha da görünmezleþiyor. En temel yaþamsal haklarý
“bu büyük meselelerin” bir parçasý ve
önemli bir halkasý deðilmiþçesine önemsiz kýlýnýyor.

DÝZGÝNSÝZ ÞÝDDETÝN
TARÝHÝ

“Kadýna yönelik þiddet” olgusunun tarihi kadýnlarla erkekler arasýnda eþitsizliðin ortaya çýktýðý ilk tarihi kýrýlma anýna,
yani özel mülkiyetin ortaya çýkýþýna uzanýyor. Ancak, kitlesel kadýn katliamlarýnýn
kapitalizmin ortaya çýktýðý dönemle, yani
ilksel sermaye birikiminin oluþmaya baþladýðý zamanlarla bir baðý var. Ve bu bað,
bugün sistematik bir þekilde gerçekleþtirilen her türden kadýna yönelik þiddet vakasýný anlamaya da olanak tanýyor. Bu baðýn izini 16. ve 17. yüzyýllarda gerçekleþen
ve 200 binle 5 milyon arasýnda kadýnýn öldürüldüðü cadý avlarýnda buluyoruz örneðin. Silvia Federici, ‘Caliban ve Cadý’ adlý
kitabýnda “cadý avcýlarýnýn belli ihlalleri
cezalandýrmaktan ziyade, artýk hoþ görmedikleri ve toplumda nefret uyandýrmasýný saðlamak zorunda olduklarý genel kadýn davranýþlarýný ortadan kaldýrmakla ilgilendiklerini” söylüyor. Cadý avýnýn ka-

dýnlar ile erkekler arasýndaki ayrýmý ve
eþitsizliði derinleþtirdiðini; ama bunun da
ötesinde kadýnlarý ötekileþtirerek aslýnda
kapitalist iþ disipliniyle uyumsuz tüm yaþam biçimlerini, inançlarý ve toplumsal
özneleri yok etmeyi; toplumsallýðýn kurallarýný bu yolla yeniden tanýmlamayý hedeflediðini ileri sürüyor. Yani kadýna yönelik þiddet, belli bir toplum biçimini
yerleþtirmenin ve sürekli kýlmanýn aracý
olarak kullanýlagelmiþ.

‘ÞÝDDET YALNIZCA
KADINLARIN SORUNU
DEÐÝL’ NE DEMEK?

Böylesi bir tarihselliðe bakýnca görüyoruz ki kadýna yönelik þiddet yalnýzca kadýnlarýn sorunu deðil. Bunu söylemek sadece, kadýna yönelik þiddetin, “erkeklerin
de sorunu” olduðunu söylemek anlamýna
gelmez. Ýktidarýn ve sermayenin “normal” ve “makbul” insan inþasýnda her kesimden insana ama özellikle “norm dýþý”
kabul edilene bir “ayar çekme” amacý taþýdýðý anlamýna da gelir.
Kadýnýn ev içi ve ev dýþý emeðinin, aile
dýþýndaki toplumsal ve siyasal etkinliklerinin deðersizleþtirildiði, kadýnýn doðurganlýðý ve bedeni üzerindeki kontrolünün zayýflatýlmaya çalýþýldýðý dönemlerde, kadýnýn
toplumsal yaþamýný cinselleþtirmeye dayalý
söylemin etkisinin de artmasýnda Ë

saðlýk
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Ë bu “ayar çekme”nin rolü var. Artan ta-

ciz ve tecavüz olaylarýnýn nedeninin, kadýnlarýn çalýþmasý, aile deðerlerine aykýrý
davranmasý, açýk giymesi ve dýþarýda dolaþmasý olduðu kanýsý yaygýnlaþtýrýlmaya
çalýþýlýrken, asýl amacýn kadýný baský altýnda tutmak, iktidarýn “makbul” gördüðü
hale rýzayla ya da zorla bürünmesini saðlamak olduðu açýk þekilde görülüyor. Yaþama koþulu olarak, iktidarýn kadýnlara biçtiði rollerini kusursuz þekilde sürdürmeleri
bekleniyor. Kadýnlarýn iktidar normlarýný
içselleþtirmeleri ve itaat etmeleri beklentisi eksiksiz bir þekilde karþýlanmadýðýnda,
þiddet bu iktidarý kurmanýn bir aracý oluyor. Kadýna boyun eðdirmenin, iktidarý kabul ettirmenin en güçlü aracý olan þiddet,
kadýný cezalandýrarak iktidarýn kimin elinde olduðunu göstermeye yarýyor.
Kadýnýn koþulsuz itaatine dayalý, iktidara hizmet görevi odaklý toplumsal yeniden
yapýlanma, kadýnlarýn haklarýnda ve özgürlüklerinde ýsrarcý olmalarýyla sekteye uðruyor. Böylece kadýnlar, siyasal gücü elinde
bulunduran iktidarlarýn sosyal ve kültürel
alanda arzu ettikleri toplumsal yeniden yapýlanmayý gerçekleþtirmelerinin önüne de
bir engel olarak dikiliyor. Bu “engel”in ortadan kaldýrýlmasý için her türden saldýrýnýn dizginlerinden boþandýrýlmasý, kadýnlara yönelik þiddetin vahþetinin dozunun
artmasýna neden oluyor.
Görüyoruz ki iktidarlarýn ekonomik,
toplumsal ve siyasal hedefleriyle kadýnlarýn
yaþamsal haklarýnýn kullanýlabilir olmasý,
hak ettikleri hayatýn gereklerinin yerine
getirilmesi arasýnda çok doðrudan bir iliþki var. Bu iliþki, bir yandan ülkenin demokratikleþmesi mücadelesine de, bu mücadelenin bir parçasý olmakla birlikte özgün
talepleri için mücadele eden kadýnlara da
bir sorumluluk yüklüyor. Kadýnlarýn sorunlarý ve yaþadýklarýný gündem etmeden
ve görünür kýlmadan demokrasi mücadelesi verilemeyeceðini bilerek, kadýnlarýn
özgün talepleri ve mücadeleleriyle ülkenin
toplam gündemi arasýndaki baðýn küçümsenmesine izin vermeyerek bu iliþkiyi kurabiliriz.

GÝDEREK vahþileþirken bir yandan
da giderek gündelikleþen, sýradanlaþan,
meþrulaþan kadýna yönelik þiddet sorununu mücadelemizin en temel gündem
maddelerinden biri haline getirmek zorundayýz.
1- Kadýnlarýn iþyerlerinde, mahallelerinde, sokaklarda yaþanan þiddeti tartýþmalarý için olanaklar yaratmak birincil
iþ. Her bir tekil olayýn farklý baðlantýlarýný ortaya koyup bunlarýn biz kadýnlara
ne söylediðini birlikte deðerlendirerek,
bilgilendirici materyallerle kadýnlarýn
yaþananlardan haberdar olmalarýný saðlayarak, ama en önemlisi kendi bulunduklarý yerlerde birlikte hareket etmelerinin olanaklarýný oluþturarak ilerlemeliyiz. En yereldeki en küçük bir aradalýk,
kadýnlarýn güç bulabilmesinin, güvenle

NE YAPMALI?
hareket edebilmesinin en büyük dayanaðý olmuþtur çoðu zaman. Yaþananlar
karþýsýnda sadece konuþan ve dertleþen
deðil, “Ne yapabiliriz” sorusuna da harekete geçerek cevap verebilen bir birliktelik. Ýhtiyacýmýz olan bu...
2- Bunun için broþürler, el ilanlarý, bildiriler, gazete kupürlerinden, yazýlardan,
bilgilerden oluþan duvar gazeteleri hazýrlayarak, kadýnlarýn kendi yaþadýklarýný anlatacaklarý yerel mecralar yaratarak ve dergimiz, sitemiz gibi var olan araçlarýmýzý
güçlendirerek kadýnlarýn bilgi ve deneyim
paylaþýmlarýný artýrmaya ihtiyacýmýz var.
3- Bugün OHAL koþullarýnda, kadýn

hareketinin ortak sözlerini söyleyebildikleri yerel kadýn platformlarýn hareket
koþullarý zorlaþtý. Ancak bu zorluðu aþmanýn da, olanaklarýn ve katýlýmýn daraldýðý yerleri geniþletmenin de koþullarýndan biri þiddet sorununu daha çok gündem etmek, daha çok kadýnla buluþmak
ve güçlü bir ses çýkarabilmek için neler
yapabileceðimizi daha çok tartýþmak.
Her gün pek çok kentten, ilçeden, mahalleden bir kadýn cinayeti, çocuk istismarý, þiddet haberi gelirken, o kentin,
ilçenin, mahallenin kadýnlarý olarak takipte olmak, tepki göstermek esas meselelerimizden biri olmalý. Çünkü bu,
hem bir arada hareket edebilmemizin,
hem de henüz bu birliðin içinde yer almayan kadýnlarla geniþlememizin yollarýndan biri.

Evet, bugün karþýmýzda olumsuz bir
tablo var ama kadýn cinayetlerinin artmasýna ve vahþileþmesine neden olan koþullar
ayný zamanda kadýnlarýn sabýrlarýnýn da
patlama noktasýna gelmesine neden olan,
kadýnlarý ses çýkarmaya, birlikte mücadele
etmeye, kendi yaþamsal sorunlarýyla toplam sorunlar arasýnda daha açýk baðlar
kurmaya zorlayan koþullar. Görüyoruz ki
bugün kadýnlar hayatta kalabilmek için kiþisel bir mücadele yürütmek zorunda kalýrken, bu zorunluluðu sorumluluða dönüþtürüp bilince çýkararak hem kendi yaþamýný hem de bütün bir toplumsal yaþamý deðiþtirme mücadelesine katýlmaya
daha açýklar. Ancak bu, kadýnlarýn bunu
yapabilecekleri araçlara eriþmelerini kolaylaþtýrmakla mümkün. Yani geniþ bir örgütlenme aðý ve kadýnlarýn kendilerini içinde
hissedebilecekleri bir mücadele ekseniyle.
Ýþte derdimiz bunu yapmak...

Eymen bebekler kurtulabilir mi?
Dr. Selma OKKAOÐLU

H

alk arasýnda ‘gevþek bebek sendromu’ olarak bilinen
Spinal Müsküler
Atrofi (SMA), son
zamanlarda sýkça konuþulan kalýtsal bir hastalýktýr. Nöromüsküler (sinir-kasý tutan) hastalýklardan biridir. Omurilikte yer alan
ve kaslarýn hareketinden sorumlu olan bazý hücrelerin hastalanmasý ve görevlerini yapamamalarý
sonucu ortaya çýkar. Bu hücreler beyinden gelen hareket emrini kaslara
iletmekten sorumludur. Kaslar hareket emrini alamadýklarýndan çalýþamaz ve zayýflar.
Tüm kol ve bacak kaslarý, gövde
ve bazý solunum kaslarý bu hastalýktan etkilenir. Mesane ve baðýrsak
fonksiyonlarý gibi istemsiz durumlarla ilgili kaslar, hastalýktan etkilenmez. Görme ve iþitme duyularý saðlamdýr. Zeka, normal veya normalin
üzerindedir.

DÖRT TÝP SMA VAR

Baþlangýç yaþý, þiddeti, ilerleyiþi ve
etkilenen kaslar yönünden farklý þiddette dört tip SMA hastalýðý belirlenmiþtir.
Tip 1: En aðýr tiptir. Yeni doðan
dönemi spinal muskuler atrofisidir.
Hastalýk hayatýn ilk 6 aylýk döneminde baþlar. SMA tip 1 aðýz ve boyun

ZORUNLULUK,
SORUMLULUK, BÝLÝNÇ

KADINLARIN ÞÝDDETE KARÞI MÜCADELESÝNÝN ZEMÝNÝ
YALNIZCA Türkiye’de deðil, bütün dünyada kadýnlar, þiddetin giderek vahþileþen
ve kanýksatýlmaya çalýþan boyutlarýyla
mücadele için birlikte hareket etmenin
yol ve yöntemlerini bulmaya çalýþýyor.
Hatta kimi zaman, büyük toplumsal hareketlerin ve geniþ katýlýmlý, gündem deðiþtirici eylemlerin sürükleyicileri oluyorlar.
Bu eylemlerde ve örgütlenmelerde en
dikkat çekici olgu, þiddete karþý mücadelenin çalýþma yaþamýnýn güvencesizleþtirilmesi, aðýrlaþan yaþam koþullarý ve ücret eþitsizliðine karþý mücadeleyle birleþtirilmesi. Ayný zamanda homofobi, transfobi ve ýrkçý göç politikasýnýn reddedilme-

si, ýrkçýlýða, emperyalizme, heteroseksizme ve neoliberalizme karþý çýkan bir eksende yürütülmesi.
Bu bize, kadýna yönelik her türden þiddeti, kadýnlarý yaþamýn her alanýnda baðýmlý ve “kullanýþlý” hale getirmeye çalýþan kapitalist düzenle birlikte tartýþma
gereðini gösteriyor. Þiddeti kapitalizmin
geldiði aþamada kadýnlarýn hayatýna nasýl
kast ettiðiyle birlikte almak, basitçe “kadýna yönelik þiddetin sorumlusu kapitalizm” demek deðildir. Yükselen ve emekçi
karakteri daha belirginleþen kadýn hareketi, þiddet karþýtý mücadelenin eksenini
ve taleplerini neoliberal dünyanýn yarattý-

ðý yýkýmýn içinden süzerek belirliyor artýk.
Gücünü kapitalizmin yarattýðý eþitsizliðin,
adaletsizliðin, sömürünün, þiddetin aðýr
sonuçlarýna artýk daha fazla katlanmak istemeyen geniþ kadýn kitlelerinin baþka bir
yaþam hayali ve talebinden alýyor. Bugün
kadýnlarýn þiddetsiz bir yaþam talebinin
insanca bir yaþam, eþitlik, özgürlük, hayatlarýna ve bedenlerine iliþkin kararlarý
baðýmsýz bir biçimde alma, güvenceli iþ ve
gelecek talepleriyle kopmaz baðlarý olan
talepler olduðu daha açýk hale geldi. Ýþte
tam da bu nedenle, bu talepler, bugün kadýnlarýn þiddete karþý ortak mücadelesinin
zeminini oluþturuyor.
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NASIL TEDAVÝ EDÝLÝR?

kaslarýný kontrol eden sinir mesajlarýný daha fazla etkilediðinden çiðneme ve yutma fonksiyonlarýnda bozulmaya daha fazla neden olur. Solunum kaslarý en çok bu tip de etkilenir. Bu hastalar bebeklik döneminde
iseler en fazla 2, bir ihtimal 3 yaþýna
kadar yaþayabilir.
Tip 2: Ara tip spinal muskuler atrofisidir. 7-8 aylýk dönemde baþlar.
Daha öncesinde bebeðin geliþimi
normaldir. Tip 1’deki hýzlý kötüleþme burada görülmez.
Tip 3: Çocukluk çaðý SMA’sý
daha hafif bir tiptir. Baþlangýç 18 aylýktan sonradýr, sýklýkla 5-15 yaþlarýnda baþlar. Hastalar güçlükle de olsa
yürüyebilir. Bu hastalar eriþkin çaðýna kadar yaþayabilir.
Tip 4: Eriþkin tip SMA’sýdýr. Kollar ve bacaklarda kuvvetsizlik oluþturur. Bu kuvvetsizlik yavaþ bir biçimde geliþir. Hastanýn yaþam süresi etkilenmez veya çok az etkilenebilir.

Eymen bebeðin yaþamýný yitirmesiyle
Türkiye’de de
gündem olan SMA hastalýðý neden nasýl
ortaya çýkýyor, tedavisi mümkün mü, bu
hastalýktan korunmak
mümkün mü?

BELLÝ bir tedavisi olmamakla beraber, hastaya belli bakýmlar yapýlarak
yaþam kalitesinin artýrýlmasý amaçlanýr.
Ancak geliþen týp teknolojisi ile,
SMA hastalýðýnýn çaresini bulmak
için iki tür çalýþma yapýlmaktadýr.
Bunlardan birisi genetik terapidir.
Bu terapi ile SMA rahatsýzlýðýnýn nedenleri ortadan kaldýrýlmaya çalýþýlmaktadýr.
Diðeri ise hücresel deðiþtirme terapisidir. Bu yol ile ölü hücreler veya
ölmeye baþlayan hücreler yenileriyle
deðiþtirilmeye çalýþýlmaktadýr. Ýnsan

embriyosu kök hücreleri sayesinde,
her türlü hücrenin yenilenebilmesi ihtimali, hastalýðýn tedavisine ýþýk tutmaktadýr. Bu kök hücrelerin çoðaltýlmasý mümkündür. Ancak vücut için
yeterli sayýda kök hücre üretilmesi
uzmanlarýn önünde en büyük engel
olarak durmaktadýr.
Son günlerde yurt dýþýndan getirilmeye çalýþýlan ilaçlar hastalýðýn ilerleyiþini yani vücuttaki kas yýkýmýný/dejenerasyonunu durdurmaktadýr. Ýlaç sayesinde hastalarda konuþma veya yürüme gibi ilerlemeler gözlenmektedir.

KORUYUCU SAÐLIK HÝZMETÝ KURTARIR!

SPÝNAL Musküler Atrofiler kalýtsal
hastalýklardýr, bulaþýcý deðildir. Anne
veya babanýn birinde hastalýklý gen
varsa doðacak çocuklarýnda olma ihtimali dörtte birdir. Ancak her ikisi de
taþýyýcý ise bebekleri yüzde yüz SMA
hastasý olarak doðar.
SMA hastalýðýna neden olan gen
bozukluðu bilinmektedir. Kalýtýmsal
bir hastalýk olduðu için evlilik öncesi
danýþmanlýk hizmetlerinde, evlenecek
çiftlerin ailelerinin ayrýntýlý bir deðerlendirmeye alýnmasý hastalýðýn ortaya
çýkmasýný engelleyecek en önemli korunma yöntemidir. Yine gebelik döneminde verilen danýþmanlýk hizmetleriyle hamilelik döneminde de taný konulabilir. Ayrýca taþýyýcýlýk da tespit
edilebilir.

Ülkemizde evlilik öncesi danýþmanlýk hizmetinin verildiði birimler aile
hekimliði birimleridir. Bu birimlerdeki
iþ yükü, hizmet alanlarýnýn yetersizlikleri bu hizmetlerin nitelikli verilmesini
engellemektedir. Yine gebelik dönemi
danýþmanlýk hizmetleri genetik tarama merkezlerinin yetersizliði de bu
olumsuz tabloya neden olmaktadýr.
Sonuç olarak Eymen bebeklerin
kaderinin deðiþebilmesi için SMA hastalýðý taþýyýcýlarýnýn tespit edilmesi,
bu taþýyýcýlarýn birbirleri ile evlenme
durumunda gebelik öncesi yeterli bir
danýþmanlýk hizmeti verilmesi ve
SMA’lý bebeklerin tedavilerinin karþýlanmasý bütünlüklü bir saðlýk politikasý olarak bakanlýk tarafýndan sunulmasý gereken bir hizmettir.
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DEVRÝMÝN KADINLARINA
BÝR ÝADE-Ý ÝTÝBAR ÇALIÞMASI
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Kadýnlar Hep Vardý

KENDÝ PAYIMIZA DÜÞEN
Tarih boyunca, kadýna yüklenen “annelik” rolünü reddeden, eril iktidarýn rol model olarak önümüze sunduðu “kadýnlýk” hallerini ellerinin tersi
ile iten on “güzel” kadýnýn hikâyesi, kitap boyunca
tanýk olduðumuz.
Kitap bittiðinde, ayný zamanda hikâyesine ortak
olduðumuz bu on kadýnýn yaþam deneyimi üstünden kendi payýmýza düþeni alýyoruz elbette. Ve yine hikâyelerimizin, birbirimize anlatmakla daha da
çoðalacaðýna, emek ve mücadeleden yana kadýnlarýn yan yana gelmesi ile yaþanýlasý bir dünyanýn örgüsünün ilmek ilmek örüleceðine dair umudumuzu tazeliyoruz.
Ne de olsa, bundan sonra da hep olacaðý gibi
“Kadýnlar hep vardý.”

Batmanlý kadýnlara ses olun!
Derya ASLAN
Batman DTK Kadýn Komisyonu Temsilcisi

B

atman’da kadýn olmaya dair bir þeyler
söylemek gerekirse öncelikle þunu söylemeliyim; ben þehirleri insanlara benzetenlerdenim, bu yüzden Batman benim için cinsiyet olarak eril bir þehir.
Erilliði her tarafýnda hissetmek mümkün. Caddeler, sokaklar, parklar, tüm þehir adeta erkeðe göre
tasarlanmýþ. Bunun yaný sýra kadýnlarýn bu þehirde nefes alabileceði bir alan yok. Dýþarýya çýkmak
isteyen kadýnýn gidebileceði bir alan yok, çünkü
caddeler, parklar erkek tarafýndan gasp edilmiþ
durumda. Hâl böyle olunca da kadýn evden dýþarý
çýkamayan, adeta hapis hayatý yaþayan bir konuma
düþüyor. Sosyal hayatýn içine karýþan bir kadýn
varsa o da her türlü baskýya maruz kalýyor. Mevcut
iktidarýn söylemleri gibi söylemlerle giyim kuþam,
oturmasý kalkmasý dýþarýdan müdahaleye açýk bir
durum haline geliyor ne yazýk ki.

Mehtap OKUYAN

osyalist mücadele tarihine damgasýný
vurmuþ, farklý geleneklerden gelen ve
baþka baþka zamanlarda yaþamýþ 10 kadýnýn kimlik ve yaþam mücadelesini anlatan
ve gelecek kuþaklara, herhangi bir erkeðin eþi, annesi ya da kardeþi olmayý reddederek tarihe iz býrakmýþ kadýnlarýn, “kadýnlýk” hikayelerinin aktarýldýðý, oldukça zengin bir arþiv çalýþmasý
niteliðinde, bir biyografi kitabý; “Kadýnlar Hep
Vardý / Türkiye Solundan Kadýn Portreleri.”
Kitabýn, sunuþ yazýsýnýn ilk cümlesi; “Yaþadýklarýmýzý paylaþmak, birbirimize içimizi dökmek,
karþýlýklý konuþmak, sabýrla ve merakla birbirimizi
dinlemek, hikâyelerimizi bir araya getirip çoðaltmak, ortak bir bellek oluþturulabilmesi için çok
önemli.” Ýþte bu önemin farkýndalýðý ve bilinci ile
yaþam hikâyeleri yan yana getirilmiþ on kadýnýn
mücadelesini okuyoruz kitap boyunca. Kitaba dair
bir röportajda da söylendiði gibi, “devrimin kadýnlarýna bir iade-i itibar çalýþmasý” ayný zamanda sayfalarýný çevirdiðimiz.
“Tanýklýk ve hafýzanýn” temsilcisi, 1915 Ermeni
sürgününde tutuklanan aydýn, sanatçý, gazeteci ve
yazarlar arasýnda ismi geçen tek kadýn olan Zabel
Yesayan’dan, yaþamý boyunca, içine doðduðu “ayrýcalýklý” toplumsal sýnýfa raðmen, yaptýðý haber ve
röportajlar ile yoksul ve kimsesizlerin, her daim
ezilenlerin sesi olmaya kendini adamýþ Suat Derviþ’e...
Bugüne dek çoðunlukla erkek deneyim ve gözlemlerinden aktarýlmýþ, bir dönemin devrimci mücadelesine, eþ ve anne olmanýn yanýnda bir kadýn
olarak da omuz vermeyi hayatý boyunca görev
edinmiþ Þirin Cemgil’e... Yaþamý boyunca çekmek
zorunda býrakýldýðý acýlar ve yaþadýðý derin yoksulluða raðmen “hayatta kalmanýn” hikayesini yazan,
“ýstýrabýn þairi” Yaþar Nezihe’ye... “Baþkalarýnýn
ýstýrap çektiði yerde, tek insanýn mutlu olamayacaðý” inancý ile ömrünü ezilenlerin mücadelesine
adamýþ Sabiha Sertel’e... Ve elbette, “bir iþçi kadýnýn cüretiyle hikayenin deðiþtiðini” tüm yaþam ve
mücadele deneyimi ile gelecek kuþaklarýn fikrine
kazýyan komünist bir iþçi kadýn Zehra Kosova’ya...
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KENDÝ SESÝNDE BOÐULAN
KADINLARIN
ÝNTÝHAR ETTÝÐÝ KENT

Anna Vakali, Aynur
Soydan-Erdemir,
Beyhan UygunAytemiz, Canan Özcan, Esen Özdemir, Feryal
Saygýlýgil, Hazal Halavut, Kayuþ Çalýkman Gavrilof,
Melike Koçak, Nacide Berber, Narin Baðdatlý, Necla
Akgökçe, Sevda Karaca, Ürün Þen-Sönmez.

Kitabýn Yazarlarý

VAR OLMAYA
DEVAM EDECEKLER
KADINLAR, dergiler çýkardýlar, kýz çocuklarýný eðittiler.
Avrupalý kadýn tarihçi kýz kardeþleri gibi onlar da “tarihin
kadýnlarý pek sevmediðini” eserleriyle dile getirip hayatlarýyla tarihe not düþtüler.
Kýyýmlara tanýklýk ettiler, kýyýmlardan kýl payý kurtuldular bazen. “Yýkýntýlar Arasýnda” dolaþýrken, kýyým sonrasýnda, yaþanan her insani ayrýntýyý yazýlarýna nakþettiler.
Her þeye raðmen, geleceðe, insanlýða karþý umutlarýný
yitirmediler, kadýnlýðý ve barýþý savundular. “Kadýn hangi
millete veya hangi sýnýfa mensup olursa olsun barýþtan
yanadýr” diye haykýrdýlar.
Athina hemþiremiz kadýnlýk davasý için Ýþçi (Ergatris)
gazetesinde “Biz kadýnlar olarak baðýmsýz ve sorumluluk
sahibi olmak istiyoruz. Modelimiz, özgürleþmiþ, baðýmsýz
yarýnýn kadýný olmalý” derken, geleceðin kadýnýn portresini çiziyordu. Torunlarýnýn torunlarý olarak bizler de hala
ayný ideallerin peþindeyiz.
Kadýnlar iþçi oldular, hayatta kalma mücadelesi verirken bir yandan Yaþar Nezihe gibi sýnýf için “En güzel 1 Mayýs Ýþçi Bayramý” þiirini yazdýlar, hayatlarý yoksulluk içinde
geçti, sevdiklerini kaybettiler, unutuluþun kollarýna terk
edildiler. Ýþçi oldular, tütün fabrikalarýnda, tütün dizerken
bir yandan dönemin Komünist Partilerine üye oldular.
Sýnýfý savundular, sýnýf mücadelesi için gazeteler çýkardýlar, sýnýfýn muharriri, sýnýfýn örgütçüsü, sýnýfýn sendikacýsý oldular, hapse girdiler. Fatma Nudiye, Zehra Kosova, Sabiha Sertel, Suat Derviþ, Sevim Belli... Yollarý ya partiyle olan iliþkileri ya hapishane arkadaþlýðý ya da unuta-

madýklarý Tan gazetesi yangýný üzerinden kesiþti.
Birbirlerinin izlerinden gittiler adeta. Sosyalist mücadele içinde kendi birikimleri, kendi kimlikleri, kendi seçimleriyle var oldular. Ama çoðu kez ünlü sosyalistlerin
karýlarý olarak geçtiler erkekler tarafýndan yazýlan resmi
tarihe ve alternatif olma iddiasýndaki tarih kitaplarýna.
Ve bir gün geldi kadýnlar “Emeðimiz, kimliðimiz, bedenimiz bizimdir” diye sokaklara dökülerek, kadýn kurtuluþ
hareketinin bayraðýný çektiler göndere. Bilimi, týbbý, bilimsel yöntemleri, objektifliði en önemlisi de tarihi sorgulamaya baþladýlar. Tarihe feminist açýdan baktýklarýnda resmi ve gayri resmi tarihlerin, alternatif tarihlerin
kadýn deneyimlerinin üzerini nasýl ve hangi araçlarla örttüðünü gördüler.
Kendimizden, geçmiþimizden, geleceðimizden ümitli
olmak için gerekli birikime, bilince, pratiðe daha çok sahibiz artýk. Çünkü biliyoruz ve bildiriyoruz ki kadýnlar
gerçekten de hep vardý ve var olmayan devam edecekler.

* Kitabýn yazarlarýnýn yaptýðý
ortak açýklamadan alýnmýþtýr.

Son bir aydýr Batman’ýn gündeminde sistematik
bir fuhuþ ve istismar olayý var. Yaþlarý 14 ila 16 arasýnda deðiþen çocuklara tecavüz edip görüntülerini
çekerek, çocuklarý bu görüntüler üzerinden tehdit
edip fuhþa zorlayan bir çete olayý yaþadýk. Bu olayda
Batman’ýn önde gelen isimlerinin de olduðu yaklaþýk
30 kiþinin ismi geçiyor. 4 kiþinin ifadesinin alýnmasýnýn ardýndan tutuklandýðý, geri kalanlarýn kefaletle
serbest býrakýldýðýný öðrendik.
Daha sonra kefaletle serbest býrakmanýn olmadýðýna dair savcýlýk
açýklama yaptý. Bu kadar bilgi kirliliðinin olduðu bir ortamda nasýl
inanacaðýz?
Mahallelere gittiðimizde ise
yaþamýn gerisine itilmiþ kadýnlarýn sessizliðine tanýklýk ettik. Kadýnlar çocuðunun adý yaþanýlan
olayda geçmesine raðmen destek
önerilerimizi kabul etmedi. ‘Adýmýz duyulmasýn’ tepkisiyle yaklaþtý. Kadýnlarda korkuyu o kadar
net görebiliyordunuz ki! Üzücü
olan bu korkudan ziyade, geçmiþte bir kavga olsa tülbendini yere
atýp kavgayý bitiren toplumun en
önünde cesaret veren kadýnýn içerisine düþtüðü bu
çaresizliði görmek oldu. Batman, sesi içerisinde
boðulan kadýnlarýn bedenlerini Batman çayýna attýðý, kadýnýn ne evde ne yaþamda adý olmayan kentti.
Aile içi þiddetin ve ensest olaylarýnýn çok yaþandýðý
bu kentte hakim olan dýþarýdan kimsenin evinin
içerisinde yaþanýlanlarý bilmesini istemediði kapalýlýk hali çözümü de oldukça zorlaþtýrýyor. Sistematik bir fuhuþ olayý yaþadýk. Bu olayýn insanlarýn
kendi kaderleriyle baþ baþa býrakýldýðý göç mahallerinde yaþanmasý ayrýca üzerinde düþünülmesi
gereken bir durum. Bir diðer kaygý duyduðumuz
durum ise bu türden olaylarda ülkede iþlemeyen
adalet sistemi. Suçlularý cezalandýrmayan, böylelikle benzer olaylarýn yaþanmasýna yol açan adalet
sistemi. Kadýn kurumlarýnýn KHK’ler ile kapatýl-

90’LARDAN BUGÜNE NE DEÐÝÞTÝ?
BATMAN 90’lý yýllarda çok göç almýþ bir þehir, ayný zamanda son süreçte bölgede yaþanan savaþ ile
birlikte Ortadoðu’dan ve Suriye’den gelen mültecilerle beraber daha fazla göçe maruz kaldý. Yaþanan göçle
beraber bölgede ve Batman’da çok ciddi ekonomik
sýkýntýlar da yaþanmaya baþladý. Bu ekonomik
sýkýntýlardan kaynaklý aile içi þiddetten tutun
psikolojik sorunlara kadar birçok sorun ortaya çýktý.
Yaþanan bu þiddetten ve psikolojik sorunlardan
nasibini en çok da çocuklar ve kadýnlar alýyor.
Batman’da bunu çok bariz görmemiz mümkün.
Batman’da geçen ay yerel gazetelerden birinde
Batmanlý bir iþ adamýnýn röportajýný okudum,
yöneltilen soru þuydu: ‘Batman’da sizi en çok
rahatsýz eden nedir?’ Cevap olarak þöyle diyor iþ
adamý: ‘Beni en çok rahatsýz eden genç kadýnlarýn
yýrtýk kot giymesi.’
Batman 90’lý yýllarda kadýn intiharlarýnýn çok
yaþandýðý bir kent. Bu intihar olaylarýna baktýðýmýzda
kadýnlarýn erkek tarafýndan katledilerek intihar süsü
verildiði birçok olay yaþandý. Þu anda devletin
bölgede yürüttüðü asimilasyon, yok sayma ve duyarsýzlaþtýrma politikalarý kadýn kimliði üzerinden bölge
halký üzerinde denenmeye baþlandý.
masý bunun yolunu açtý çünkü kadýnlarýn gidip sorununu anlatacaðý bir alanlarý kalmadý. Zaten ev
içerisine hapsedilmiþ bir gündelik yaþam sürüyor,
böyle olunca da gidebileceði yer kalmýyor kadýna.
Ayrýca bu konuda biz Batman’daki kadýnlarýn da
bu konuda özeleþtiri vermesi gerekiyor. Mahallelerde oturan ailelerin bunlara ses çýkarmamalarýnýn nedenleri üzerine hepimizin oturup düþünmesi gerekiyor. Kadýnlarýn korktuklarý, cesaretle üzerine gidemedikleri bu olayda bizler kadýnlarýn yanýnda ne kadar olabildik? Geçmiþte sokaðýnda biri
kötü bir þey yaptýðý zaman bütün mahalleli onu

aforoz ederdi, bizi yerimizden yurdumuzdan
eden baský ve savaþ politikalarý sonucu yaþanýlan
olaylara tepki veremez hale geldik. Bundan dolayý
bu fuhuþ ve tecavüzler yaþandý ve bundan sonra
çocuklarýmýz için bizler ne yapmalýyýz ona yoðunlaþmamýz gerek. Çocuklarýmýz hiçbir zaman kendini yalnýz hissetmemeli, onlarý korumak birinci
görevimiz. Batman’da buna benzer olaylarýn bir
daha yaþanmamasý için biz kadýnlar elimizden gelenin fazlasýný yapmayý hazýrýz. Bütün kadýnlardan
Batmanlý kadýnlara ses olmasýný ve bizleri yalnýz
býrakmamasýný istiyoruz.

sýnýrlarýn ötesinde
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Hazýrlayan: Lili CAN

BU DAVA CEZASIZLIKLA SONUÇLANMAYACAK!
Adile DOÐAN
Esenyalý Kadýn Dayanýþma
Derneði Baþkaný
Basýnda yer alan “Tuzla’ya baðlý Aydýnlý mahallesinde
Ayþegül D. boþanmak istediði eþi tarafýndan çalýþtýðý
iþyerinde silahlý saldýrýya uðradý” haberinin ardýndan
tanýþtýk Ayþegül’le. Esenyalý Kadýn Dayanýþma Derneði
olarak vurulan kadýn arkadaþýmýzla hem dayanýþmak hem de
yardýmcý olmak için olayýn yaþandýðý Aydýnlý mahallesine
gittik. Mahalleliden ve esnaftan yaþananlarla ilgili bilgi
almaya çalýþtýk. Ýlk baþta hergün medyada karþýlaþtýðýmýz
kadýna yönelik þiddet haberlerinden biri gibi görünse de
aslýnda 11 yaþýndaki kýzýný 2 yýldýr istismar eden kocasýnýn,
Ayþegül þikayetini geri çekmediði için onu öldürmek
istediðini öðrendik. Ayný mahallede yaþayýp olayý hiç
duymayanlarla ya da yaþananlara inanmayýp ”Valla adam
çok iyiydi çocuklarýný çok severdi. O kadar zeki bir çocuk
nasýl oldu da sustu? Annesi ezberletmiþ o adam öyle þey
yapmaz”, “siz bilmiyorsunuz iþler karýþýk, bence hiç
bulaþmayýn” diyenler de oldu. Kadýna ve çocuklara yönelik
þiddet ve istismara karþý mücadele ederken benzer
cümlelerle maalesef çok kez karþýlaþtýk. Bu yaþanýlan
istismar olayýnda da çýkarýldýðý mahkemede istismarcý
babanýn ceza almamasý ve serbest býrakýlmasý bu söylemleri
destekliyordu.

SORULARIMIZ VAR!

Gizemli týkýrtý ve iki
komþunun diyaloðu

H

Yasemin AKPINAR
Tuzla/ Ýstanbul

er gece ayný saatte üst kattan gelen
týkýrtý sesi hem çok rahatsýz edici hem
de merak uyandýrýcýydý. Üst katýma
yeni taþýnan komþumla bir türlü fýrsat
bulup tanýþamamýþtým. Yorucu bir
günün sonunda nihayet tanýþtýk. Size kýsaca tanýþmamýzý anlatayým. Ben bütün kadýnlarýn ortak derdi
olan yaz temizliðini yeni bitirmiþtim. Bir baktým ki
yeni temizlediðim balkona yukarýdan halýlar
sarkýltýlmýþ. Üst kata doðru seslenip biraz sitem
ettim. O da çok üzüldü. Ýlk baþta biraz gergin
baþlamýþ olsak da sonrasýnda herþey tatlýya baðlandý.
Sohbet ilerledikçe evlerinden her gece ayný saatte gelen gizemli týkýrtýyý sordum. Komþum sesin

dikiþ makinesinden olduðunu söyledi. Bana “Ya sen
hiç rahatsýz olmuyor musun? Bir çok komþu rahatsýz oldu ve kapýya dayandý. Ama ben çalýþýyorum,
dikiþ dikiyorum” dedi. “Neden gece o saatte peki”
diye sorduðumda ise eve katký olsun diye eþinden
gizli çalýþtýðýný söyledi. Eþi çalýþmasýna karþý çýktýðý
için o da eþi gece vardiyasýnda çalýþtýðýnda dikiþ
yapýyormuþ. Gündüzleri de fýrsat buldukça çalýþýyormuþ. Makineden çýkan gürültüden dolayý bizi
rahatsýz ettiðini düþündüðü için de sabahlarý benim
yerime binanýn merdivenlerini temizlediðini anlattý.
Kýsa sürede yakýn bir komþu ve arkadaþ olduk.
Sohbetimizin sonuna doðru “Ben aslýnda kötü bir
þey yapmýyorum. Eþimden gizli gizli iþ yapmak
içime sinmiyor ama ne yapabilirim? Onun maaþý
geçinmemize yetmiyor. Böyle bir yola girmemin tek
nedeni geçim sýkýntýsý” diyor.

Ayþegül yaþadýðý þiddetin izlerini hala vücudunda taþýyor.
Çünkü kaldýrýldýðý hastaneden zararý olmadýðý söylenerek
vücudunda 3 kurþunla taburcu edilmiþ. Ayþegül’ü ziyaret
ettiðimizde konuþmakta zorlanýyordu. Ýki çocuðunu da devlet
koruma altýna almýþ ve iki farklý yurda yerleþtirmiþti. Ayþegül
aðlýyor ve “oðlum bir tarafta, kýzým bir tarafta” diyordu.
Ayþegül 20 yýldýr düzenli olarak eþinden þiddet gördüðünü ama
bir þekilde çocuklarýnýn düzeni bozulmasýn diye sessiz kaldýðýný
söylüyordu. Evi yuva yapmak için yýllarca çalýþmýþ, uðraþmýþ ama
karþýlýðýnda hep aþaðýlanma ve þiddet görmüþ. “Kendim için
sustum. Ama kýzým için dünyayý yakarým” diyor Ayþegül. “Ben
gece geç saatlere kadar çalýþýyordum. Nereden bilebilirdim ki;
baba kýzýna bunu yapacak ? Duyduðumda kahrýmdan öldüm”
diyor. Ayþegül adalet ararken neredeyse suçlu ilan edildiðini
anlatýyordu. O anlattýkça aklýmýzda cevabýný merak ettiðimiz bir
çok soru vardý. Nasýl olur da Ayþegül’ün ve çocuklarýnýn hayatý
tehlike altýndayken “bu sýradan bir dava” denilerek geç bir
tarihe duruþma erteleniyordu? Ve bu yaþadýklarý yetmezmiþ gibi
tacizci babaya ev hapsi verilebiliyordu? Ýstismarcý tutuksuz
yargýlanýrken tacize uðrayan çocuðun psikolojisi düþünülmeden
nasýl annesinden alýnýp yurda gönderiliyor?

DAYANIÞMA BÜYÜRSE CEZASIZLIK OLMAZ
Ayþegül ve çocuklarýnýn yaþadýklarýnda da yasalarýn gerektiði
gibi uygulanmadýðýný bir kez daha gördük. Erkek egemen yargý
sisteminin tecavüz, þiddet ve kadýn katliamý davalarýnda
uygulanan iyi hal indirimleri, gerçekte kadýna yönelik þiddetin
toplumda yeniden meþrulaþtýrýlmasýna sebep oluyor.
Bu olumsuzluklara raðmen kadýnlar olarak birlikte
mücadele ederek istismarcýlarýn ve katillerin indirim
almasýný önüne geçebiliyoruz. Ýlk baþta da söylediðimiz gibi
Esenyalý Kadýn Dayanýþma Derneði olarak Ayþegül’le
dayanýþma içinde olmaya devam edeceðiz.Tüm kadýnlarý da
Ayþegül’le dayanýþmaya ve 11 yaþýndaki kýz çocuðunu
koruyamayan yasalara karþý birlikte mücadele etmeye
çaðýrýyoruz.
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Para hýrsýyla ölüme götüren cerrah

Ý

ngiltere’de özel sektörde çalýþan
göðüs cerrahi Ian Stuart Paterson, 15 yýl hapis cezasýna çarptýrýldý. Bu cezanýn sebebi, ekstra
para kazanmak için hiç gereði
yokken hastalarýný ameliyat etmesi!
Hastalarýna kanserin risklerini anlatýp, kendilerinin de yüksek risk altýnda
olduklarýna ikna ederek býçak altýna yatmalarýný saðlamýþ. Kimini göðsündeki
aðrý yüzünden kanser olabileceðine, kimine bir daha bebeðini emziremeyeceðine ikna eden Paterson’ýn ameliyat ettiði hastalardan bazýlarý ileriki yýllarda

hayatlarýný kaybetmiþ. Yaþayanlarda ise
fiziksel ve psikolojik travmalar oluþmuþ.
Cezalandýrýlsa da Paterson’ýn maðdur
ettiði yüzlerce kiþi, bu iþin peþini býrakmamakta kararlý.
Özel saðlýk hizmeti veren kiþi ya da
kurumlarýn, hastalarýn güvenlerini ve
haklarýný suistimal etmeye kalkýþmalarýný önleyecek tedbirler alýnmasýný
istiyorlar. Ayrýca özel saðlýk sigortasý
olanlara NHS (Ulusal Saðlýk Sistemi)’ye dahil olan hastalarla ayný düzeyde saðlýk hakký ve güvencesi talep
ediyorlar.

Kadýnlarýn uzaklaþtýðý
kadýn baþbakan
ÝNGÝLTERE’de seçimlere sayýlý
günler kala, oy vermek için kayýt yaptýranlarýn sayýsý oldukça arttý. Özellikle gençlerin ve kadýnlarýn katýlýmýnýn
yüksek olduðu belirtiliyor. Muhafazakar partinin adayý Baþbakan Theresa
May’in kampanyasý sýrasýnda yöneltilen þu soru May’in bu artýþtan çok da
yararlanamayacaðýnýn göstergesi gibi:
“Seçmen kadýnlar sizden uzaklaþýyorlar. Yoksa siz kadýn sorunu yaþayan
bir kadýn baþbakan mýsýnýz?” May bu
soruya acý acý güldü, ama içinden kan
aðladýðý kesin.
Anket sonuçlarýna göre, kadýn seçmenlerden May’e oy vereceklerin oraný iki haftada 9 puan birden düþmüþ.
Herhalde bunun en büyük nedenlerinden biri, özellikle kadýnlarý, çocuklarý, yaþlý ve engellileri ilgilendiren
eðitim ve saðlýk alanýndaki kesintiler
ve uygulanan sosyal politikalar.
Yaþlý bakým hizmeti için yaþlýlarýn
banka ya da gayrimenkul birikimlerinden kesinti yapýlacaðý açýklandý
ama bu kesintinin ne kadar olacaðý
açýklanmadý. Belirsiz býrakýlan kesinti
miktarý, bakým hizmeti alan kiþileri
evsiz bile býrakabilir. Eðitimde yapýlan
kesintilerin son örneði ise okullarda
çocuklara verilen öðle yemeðine yönelik oldu. Bu kesintiyle 1 milyona yakýn
ilkokul öðrencisi artýk ücretsiz öðle
yemeðine ulaþamayacak. Eðitim Politikalarý Enstitüsü’nün açýklamasýna

göre bunun ailelere yýllýk masrafý, her
bir çocuk için 440 pound olacak.
Tüm bu geliþmeler, Ýþçi Partisi ile
Muhafazakar Parti arasýndaki oy farkýný son birkaç haftada oldukça düþürdü. May’in politikalarýný beðenmeyen
kadýnlar, Corbyn ve partisinin yayýnladýðý manifestodan etkilenmiþe benziyor. Manifestoda stratejik sektörlerin
kamusallaþmasýndan kamu sektörüne
özellikle de Ulusal Saðlýk Sistemi’ne
yatýrým yapýlmasýna, çoðunlukla kadýnlarýn aldýðý asgari ücretin artýrýlmasýndan ücretsiz çocuk bakýmýnýn
yaygýnlaþtýrýlmasýna kadar kadýnlarý ilgilendiren birçok madde var. Özellikle hükümetin kadýn örgütlerine ayrýlan bütçeden yaptýðý kesintiler sonrasý
artan þiddetin önlemesine ve eþitliðin
saðlanmasýna yönelik atýlmasý gereken adýmlar da manifestoda yer alýyor.

GOOGLE
KADINLARA DÜÞÜK
ÜCRET MÝ VERÝYOR?

US Department of Labor (ABD Emek Departmaný),
kadýn çalýþanlarýna daha düþük ücret verdiði iddiasý
üzerine, teknoloji devi Google’dan ücret raporlarýný istedi. Ýddialara göre, Google’ýn ödediði tazminatlar ‘sistematik
farklýlýklar’ içeriyor. Buna göre kadýn iþçiler erkeklere oranla
çok daha düþük tazminat alýyor.
Bu yüzden mahkeme yoluyla Google’dan ödenen ücretlerin
verileri istendi. Ancak, Google bu bilgileri toplamanýn finansal
açýdan zor olduðunu iddia ediyor! Oturmuþlar bu bilgileri toplamanýn kaç saat süreceðini ve ne kadara mal olacaðýný hesaplamýþlar: Yýllýk geliri 28 milyar dolar olan Google’ýn bu iþi yapmasý
500 saat ve 100 bin dolar tutacakmýþ! Eþit ücret yasasýna uyduðunu iddia eden Google’ýn avukatlarý bu yaptýrýmýn gereksiz olduðunu
ve ücret bilgilerinin mahkemeye sunulmasýnýn çalýþanlarýnýn gizliliðini ihlal ettiðini savunuyor.
Daha önce yapýlan anketlerde de, Google’ýn da bulunduðu Silikon Vadisinde, ayný iþ için kadýnlarýn erkeklerden daha düþük ücret
aldýklarý ortaya çýkmýþtý.

içimizden biri
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Hayatýn iplerini

BÝR MAHALLE

2

Ebru ÜNAL
Maltepe/ Ýstanbul

N

urten ile Gülsuyu Gülensu
Kadýn Dayanýþma Derneðinde
ara ara görüþebiliyorduk.
Onunla bir çay sohbeti esnasýnda hayat mücadelesini bizimle paylaþmasýný istedim. O da bize hikayesini anlattý. Çok zor bir yaþantýsý olduðu
yüzündeki her bir çizgiden anlaþýlýyordu.
Þu an sadece 42 yaþýnda olan Nurten büyük
zorluklarla tek baþýna baþ eden, ayakta kalan, bunu kadýn gücüyle baþaran nice kadýnlardan biriydi. O içimizden biri... Direngen bir kadýn...
O anlattý ben yazdým. Ýþte onun cümleleriyle bir kadýnýn ayakta kalma ve güçlenme hikayesi:

Elif ÖZTÜRK
Sincan / Ankara

014 yýlýndan bu yana sýrasýyla bir yerel seçim,
bir cumhurbaþkanlýðý seçimi, iki milletvekili
seçimi ve bir referandum olmak üzere beþ
kez sandýk baþýna gidildi. Bu süreç, Türkiye
siyasi tarihi açýsýndan çalkantýlý, gelgitlerin
yaþandýðý ayný zamanda kadýn mücadelesi açýsýndan
da oldukça hareketli ve tarihe not düþülen yýllar oldu.
Yerel seçim çalýþmalarý ile birlikte her sandýða gidiþte
daha da bilinçlenen, AKP’den kopuþla birlikte yaþam
tarzlarýný da deðiþtiren kadýnlarýn serüvenini çevremde yaþanan örneklerle, gözlemlerimle aktarmaya çalýþacaðým.

EVDE, MUTFAKTA
KULLANILACAK
BÝR EÞYA OLMUÞUM

SÖZÜNÜ TUTANIN
SÖZÜNE DESTEK OLAN KADINLAR

2014 yýlý Mart ayýnda gerçekleþen yerel seçimler
öncesinde baþlattýðýmýz çalýþmalar esnasýnda mahallemizden bir kadýn muhtar adayýnýn olduðunu öðrendim. Aðýrlýklý olarak iþçi ailelerinin yaþadýðý ve politik
tercihleri AKP’den yana olan mahallemizde, AKP’li
erkek muhtar adayý karþýsýnda hiçbir partiden olmadýðýna sürekli dikkat çeken kadýn aday Sevgi Hanýmýn
seçilme olasýlýðý oldukça zayýftý. Mahalledeki ve sitedeki kadýnlara çaðrý yaparak, kadýn muhtar adayý ile
tanýþma toplantýsý düzenledik. Bu toplantý, çoðu zaman mahalleden dýþarý çýkmayan, sosyal hayatý
AKP’li kadýnlarýn düzenlediði “sohbet” toplantýlarý ve
mahallemizin parkýnda düzenlenen pikniklerden öteye geçmeyen, vaktini ev iþleri ve televizyon izleyerek
geçiren kadýnlar için ilk defa kendi sorunlarýný ifade
edecekleri bir platform oldu ayný zamanda.
Hangi partiye oy veriyor olursa olsun kadýnlarýn
sorunlarý ortaktý; kreþ, yaþlý bakým evi, saðlýk ocaðý,
pazar yeri, sokak lambalarýnýn yanmasý öne çýkan taleplerdi. Kadýn muhtar adayýna bu taleplere sahip
çýkmasý þartý ile toplantýda destek sözü verdik. Ve kadýn adayýmýz Sevgi, diðer adaylara fark atarak muhtar
seçildi. Kadýnlar, kreþ ve saðlýk ocaðý açýlmasý için dilekçeler yazdýlar; imzalar toplandý; muhtar ve oluþturduðumuz bir kadýn heyeti aracýlýðý ile belediye
baþkaný ve kaymakama imzalar iletildi. Þimdi mahallemizde bir saðlýk ocaðýmýz var. Çekilen kura sonucu
kreþ yan mahalleye açýldý.

YAÞAMIN HER YERÝNE
YANSIYAN DEÐÝÞÝM

7 Haziran milletvekili seçimlerinde ise daha önce
AKP ve MHP’ye oy veren pek çok kadýn HDP’ye oy
vereceklerini ifade ettiler; bugüne kadar da kadýnlarýn politik tercihi deðiþmediði gibi her sandýk baþýna
gidiþte daha bir bilinçlendiler, bu bilinçlenme yaþam
tarzlarýna da yansýdý.
Bu kadýnlardan üç çocuk annesi Þükran, yarým býraktýðý eðitimini tamamlama kararý aldý, þimdi ortaokulu dýþarýdan okuyor ve taþýnmak zorunda kaldýðý
Konya’da bir fabrikada iþe baþladý. Ev kadýný olan Ayþe, eþinin karþý çýkmasýna raðmen bir markette pastacý olarak çalýþmaya baþladý. Nebahat ise Çayyolu’nda iþe girdi. Eþinin ailesi ile birlikte oturan Esra,
hastanede iþe baþladý ve kayýnvalidesi ile artýk ayný
evde yaþamýyor.
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ONLARCA DEÐÝÞÝM HÝKAYESÝ
Hayatýný evin dört duvarý arasýnda arka arkaya
dünyaya gelen üç çocuðunun bakýmý ve mutfakta geçirdiðini, bu nedenle sürekli depresyonda olduðunu
sýkça ifade eden Emel, Ýþ ve Ýþçi Bulma Kurumunun
yeni dönem kurslarýna katýlma ve ardýndan iþe girme
kararý aldý. Ve benzer pek çok örnek…
Kadýnlarýn evden çýkarak, çalýþma hayatýna katýlarak yaþam tarzlarýný deðiþtirdikleri, ayný zamanda birbirlerinden etkilendikleri ve öðrendikleri, rekabetin
yerini dayanýþmanýn aldýðý bir süreç oldu.

KADINLAR ARTIK ‘HANIM
SOHBETLERÝNE’ KATILMIYOR
AKP’nin sohbet toplantýlarý, kermesler, þehirlerarasý geziler düzenleyerek evden dýþarý çýkardýðý, “sosyalleþtirdiði” kadýnlar, bu seçim süreçlerinde farklý
partilerden, farklý görüþlerden kiþilerin de katýldýðý
toplantýlar, tartýþmalar, yaþanmýþlýklarýn etkisi ile
kendi hayatlarý, yaþam tarzý, politik tercihleri dahil
pek çok þeyi de sorgulamaya baþladýlar.
Kasým 2015 milletvekili seçimlerinden sonra site-

mizin toplantý salonunda her perþembe Kur’an kursu
adý altýnda düzenlenen kadýn toplantýlarýna kadýnlarýn
katýlmamasý nedeniyle son verildi. Kadýnlar bu sohbetlerde nasýl yaþacaklarýndan, nasýl giyineceklerine,
hangi partiye oy vereceklerine kadar pek çok konuda
kendilerine dayatma yapýldýðýndan tepki duyduklarý
için katýlmadýklarýný söylediler.
15 Temmuz “darbe” giriþiminin ardýndan yapýlan
Anayasa oylamasýnda ise AKP’nin seçim çalýþmalarýna kadýnlarýn hem ilçe genelinde hem de mahallemizden katýlýmýn çok az olduðunu gözlemledik.
Aradan geçen üç buçuk yýlda pek çok kadýn ve
çocuk cinayeti, taciz, tecavüz haberi ile bahsettiðim
kadýnlar çok sarsýldýlar. Savaþ ve cenaze haberleri,
artan pahalýlýk ve sofraya yansýyan yoksulluk kadýnlarýn en çok tepki gösterdiði konular oldu. 15 Temmuz ve ardýndan ilan edilen OHAL, çoðunun eþi
veya kendisi iþçi olan kadýnlar arasýnda; grev yasaklarý, kýdem tazminatýnýn fona devredilmesi konularý
ise yeni yeni hayatlarýna deðmeye ve konuþulmaya
baþlandý.

Ben küçük bir köyde doðdum. Yoklukta
büyüdüm ama mutluydum. Anne ve babamýn sevgisi vardý. En büyük hatam evlilik
oldu, tabii ki de isteyerek olmadý. 17 yaþýmda babamýn kararý ile evlendirilmek istendim. Karþý durmaya çalýþsam da babamý
durduramadým. Belki okuma þansým olsaydý daha güçlü bir þekilde babamýn kararýna
karþý çýkabilirdim. Ama köyde oturunca ilkokulu ancak bitirebilmiþtim. Çünkü kýz
çocuklarýnýn okumasý -hele de ilçeye uzaða
gönderilerek- mümkün deðildi. Sonuçta istemediðim bir insanla zorla evlendirildim
ve 18 yaþýmda ilk çocuðum oldu. 18 senelik
evliliðimin ilk 10 senesi onun ailesiyle kalabalýk bir þekilde yaþamak durumunda kaldýk. Ayrýldýktan sonra o kadar dayak, açlýk,
tehdit her türlü þiddete maruz kaldým ki...
Beni severek evlilik yapan adam bana yapmadýðýný býrakmadý. Ama 4 çocuðum olmuþtu ve bu çocuklarla yalnýz baþýma ne
yaparým nasýl bir kurtuluþ yolu bulurum,
gecelerce düþünüyordum. Sanki bir bataklýðýn içinde çýrpýndýkça daha çok batýyordum.
Adam çalýþmýyor, eve ekmek getirmiyor.
Çoluk çocuk aç. Benim çalýþmam yasak niye ‘çünkü kadýnlar çalýþamaz!’ Kadýn onlarýn gözünde bir eþya, araç, ‘Ben bunu evimde kullanýrým, mutfaðýmda kullanýrým’...
Ama erkek ne yaparsa yapsýn haklý, namuslu! Ama bir kadýnýn dýþarý çýkmasý kötü, iþe
gitmesi kötü görülüyor. Ýþte bizim toplumumuzun kaybetmesi hep bundan.

KENDÝME
BULDUÐUM ÇÖZÜM

Ben bir karar aldým ama tabii karardan
önce yaþamýmdan bile vazgeçecek noktaya
gelmiþtim. Oysa çözümü ölüm deðilmiþ.
Sildim hayatýmdan bu insaný ve çocuklarým
için mücadele etmeye baþladým. Yeni bir
sayfa açtým. Çocuklarýmý alarak ayrýldým evden. Sadece üstümdeki elbise ile... Benim
olan, emeðimle her þeyini yarattýðým evden
bir iðne almama müsaade etmedi. Ayrýldýðýmda oðlum 6 yaþýndaydý, kýzýmýn biri ilkokul 5, en büyüðüm liseye gidiyordu. 3 çocuðum benimle geldi. Biri babayla kaldý. Ve

kendi ellerine alan

birinin yanýnda olduðu için tepkilere karþý
durabildim. Bu þekilde hayat mücadelesi
verdim. Daha sonra Ýstanbul’a taþýndým.
Buraya geldiðimde de aslýnda kadýnlara bakýþ açýsý, toplumdaki yargýlar deðiþmedi. Ýþ
alternatifleri daha çoktu küçük bir ilçeye
göre ama her yere girip çalýþamazsýn. Güvenilir bir yer bulmakta çok zorlandýðým,
iþsiz kalýp aç kaldýðým zamanlar çok oldu.
Çok fazla insan iþ aradýðý için iþsizlik kullanýlýyor ve ücretler bu yüzden çok düþük
oluyor. Bir de bu torpil meselesi var. Her
gittiðin yerde tanýdýk olmasý lazým. Yoksa
düzgün bir iþe giremezsin. Kaymakamlýklara yardýmlar için insanlar gider baþvurur,
ben sadece iþ istedim. Çünkü bana yapýlan
yardým benim kiramý ödememe fayda saðlamayacaktý. Elim ayaðým tutuyor, o zaman
34 yaþýndaydým. Ýþ yok denip gönderildim.
Aradan zaman geçiyor, bakýyorsun eleman
alýmý olmuþ. Eþitlik varsa neden kadýnlara
öncelik tanýnmýyor? Yani hem devletten
hem erkeklerden çekiyorsun. Türkiye’de
kadýnlara bakýþ açýsý bu olduðu sürece, bir
eþya mal olarak görüldüðü sürece toplumun ilerlemesi mümkün deðil.
O dönemde komþum beni bir fabrikaya iþe
aldýrdý. Aldýðým parayla ancak kiramý ödeyebildim, yakacak alamadým. Sobada ýsýttýðým
sularý pet þiþelere koyarak çocuklarýmý ýsýttým. Muhtarlýða baþvurdum yardým için, evi
olan, durumu benden daha iyi olanlar yardým alýyordu, ikinci üçüncü gitmemde zorla
yardým alabildim. Bu sefer yakacak aldým,
sobam var ama sobanýn borusu yoktu. Çalýþýyordum ama maaþýmý düzgün alamýyordum. Yine bir arkadaþým yardýmcý oldu. Bu
kadar zorluklarla ayakta durmaya çalýþtým.

KADINLARA
BÝR DÝYECEÐÝM VAR...

Nurten’e kulak verin
Bir þiddet ve o þiddetin içerisinden tek baþýna sýyrýlýp
ayaða kalkan bir kadýn hikayesi daha. Nurten’in yüzünde
vakur bir gülümseme hayata karþý ‘Ben kazandým’ diye.
böylece mücadele vermeye baþladým. Ailem
sahip çýktý, onlarýn yanýna geldim. Çocuklarýmýn psikolojisi çok bozulmuþtu. Çünkü
yaþadýðýmý þiddet onlarýn gözünün önünde
oluyordu. Oðlumu okula yazdýrmam lazýmdý. Köylerde o zaman okul yoktu, ilçede ev
tutmak zorunda kaldým. Oðlumu okula yazdýrdým. Ama çalýþma hayatým yok. Nasýl para kazanacaðým, nasýl geçineceðim diye
kendimi yiyip bitirdim. Çünkü ülkemizde
öyle þartlar var ki ilkokul mezununa iþ yok.
Sakat insana iþ yok. Bu þartlarla insanlarý
kötü yola zorluyorsun. Ya da erkeðin her
yaptýðýna katlanmak zorunda kalýyorsun.
Ama ben bunlara karþý direndim. Bugün
çalýþtým evime ekmek getirdim, yarýn ekmek bulabilecek miyim bilmeden...

ÝLÇEDEN ÝLE
DEÐÝÞMEYEN ÇÝLE
Bu acýlar beni çok güçlendirdi. Ve hiç
kimsenin eline bakmadan çocuklarýmý büyüttüm. Eðer bir kadýn isterse bir erkekten
çok güçlüdür. Bunu yaþayarak gördüm. Ýlk
dönemde toplum baskýsý ile iþ bulmakta
çok zorlandým. Toplumda kadýnlarýn çalýþmasýna kötü gözle bakýlýyor ya, ben de ne
yapayým bir pastane ile anlaþtým. Evde tatlý
yaptým, börek açtým, götürdüm sattým. Ben
pastanede çalýþsaydým, insanlarýn bakýþ açýlarý çok farklý olacaktý. Hep geçici ve sigortasýz iþlerde 6 sene çalýþtým. 2000’li yýllarda
çok düþük ücretlerle okulda çalýþtým, cem
evinde çalýþtým, lokantada çalýþtým. Tanýdýk

Buradan sizin aracýlýðýnýzla bütün kadýnlara þunu söylemek isterim ki okusunlar,
kendi ayaklarýnýn üstünde durmak için bu
þart. Gerçi okusan da bu zamanda hiçbir
þey kolay olmuyor ama yine de bir nebze
fayda saðlar. Evlilik kararlarýný bunlarýn
üzerinden iyi düþünerek karar versinler.
Duygusal olarak kararlar almak hayatýmýzý
çok etkiliyor. Mantýklý olarak karar vermeliler. Ýlla ki kimse kimseyi tam olarak tanýyamaz. Ama saygý ve anlayýþ olan bir iliþkide
aç da kalsan mutlu olmayý baþarabilirsin.
Özellikle de kýz çocuklarýnýn erken yaþta
evlenmelerini engellemek gerekiyor. Evliliði
bir çýkmazdan çözüm olarak görmemek lazým. Buna toplumun da müsaade etmemesi lazým, tepki göstermesi lazým.
Kadýnlarýn birbirine desteði çok önemlidir. Dernekteki arkadaþlarýn bu anlamda
dayanýþma içinde, sorunlara hep birlikte
çözüm aramaya çalýþmalarý, sosyal etkinlikler ve kurslar yapmalarý çok güzel. Ben her
zaman katýlamasam da arada gelmeye çalýþýyorum. Aslýnda çok istiyorum özellikle koroya katýlmayý ama yine toplumun çocuklarýmýn baskýsý ile onlara yetiþmek için kendim için bir þeyler yapmaya pek zaman bulamýyorum. Bundan sonra daha fazla gelmek için elimden geleni yapacaðým.
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Hayatýn gerçekliði: Antabus
S

Elif BAYDUR
Kadýköy/ Ýstanbul

eray Þahiner’in ayný isimli kitabýndan uyarlanan Antabus oyununu Nihal Yalçýn oyunculuðuyla Kadýköy Moda Sahnesi’nde 21
kadýn, 4 erkek arkadaþýmýzla izlemeye gittik. Oyun Ýstanbul’a göç eden
bir ailenin genç kýzý Leyla Taþçý’nýn yaþadýklarýný konu ediyordu. Ýstanbul’a köyünden göçen bir aile, bir kadýn.. Peki vasýfsýz bir kadýn ne yapar? Eþ-dost, konukomþu tavsiyesi, evin yakýnlýðý, meslek
öðrenme ihtimali derken birçok kadýn
konfeksiyonda iþe baþlar. Giydiðimiz tüm
elbiseler, tiþörtler, pantolonlar, gömlekler… Bunlarýn imalatýnda bir kadýnýn hayatý nasýl deðiþir ki? Nihal Yalçýn, oyunculuðuyla hayata dokunup öyle bir oyunu
sergiledi ki, bir kez daha anladýk tekstil
iþçisi kadýnlarýn yaþam zorluðunu. Hem
güldürdü, hem yüzleþtirdi kendimizle,
hem aðlattý bizi. Ama en çok da iþçi sýnýfýnýn mücadelesine, kadýn mücadelesine
olan inancýmýzýn ne kadar önemli olduðunu bir kez daha gösterdi. Moda Sahne’de bir Leyla Taþçý’nýn hikayesini bir
de izleyicilerin hýçkýrýk seslerini dinledik
ve dedik ki “‘Ne kadar yaralý, ama güçlü
kadýn varmýþ, iþte hepsi burada!”
Gitmeden önce oyun hakkýnda bildiðim,
tekstil iþçisi bir kadýnýn yaþam mücadelesini anlatan etkileyici bir oyun olduðuydu.
Sonra antabus kelimesinin aslýnda alkol tedavisinde kullanýlan bir ilaç olduðunu öðrendim. Akabinde yanýmda oturan kadýn
yoldaþýmýn geçmiþte eski eþine týpký oyundaki gibi antabusu verdiðini öðrendim. Bu
oyun bana sadece bir kadýnýn yaþam zorluðunu, yaþama direncini göstermedi. Ayný
zamanda yeni tanýþtýðým veya yýllardýr arkadaþým, yoldaþým olan kadýnlarýn da hayatlarýný paylaþmamý saðladý. Ne gariptir ki yaný
baþýmýzda olan kadýnlarýn hayatlarýný bir tiyatro oyununun çýkýþýnda içtiðimiz çayýn
sohbetiyle öðreniyoruz. Her birimiz mücadelemizi neden bu kadar sýmsýký tuttuðumuzu ve kazanana kadar býrakmayacaðýmýzý
anlýyoruz.
Aðlayan ama ardýndan gülen, düþen ama
daha saðlam ayaða kalkan tüm iþçi, emekçi
kadýnlara “Kadýköy Her Þey” grubundan
bolca selamlar iletiyoruz ve bizlerin hissettiklerini sizlere aktarýyoruz. En son diyoruz
ki; “Antabus” oyununa gitmeyen kalmasýn...
GÜL GÜLER: Oyun mükemmeldi. Bu
coðrafyada acýyý, tecavüzü ve þiddeti yaþayýp
hâlâ hayata tutunmayý baþaran kadýn direnci; bunlara raðmen gülümsemeyi býrakmayan kadýnlar... Ben, alkolik bir kocanýn þiddetini gören bir kadýn olarak kendi hayatýmý
izledim. Kah güldüm, kah hýçkýrýklara boðuldum. En güzeli de omzumda hep kadýn
yoldaþlarýmýn eli vardý. Ne olursa olsun, ne

BÝRLÝKTE SESÝMÝZ
DAHA GÜR
Tuzluçayýr Kadýnlarý Dayanýþma Derneði
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yaþarsak yaþayalým kazanana kadar mücadelemize devam edeceðim.
MERVE ALTURAN: Her bir parçasýnda bazen ufak ufak bazen tamamen kendimi buldum. Tokat gibi suratýma çarptý. Bazen tekmeledi. Bazen de ayaða tekrar kaldýrdý. Gerçek bir oyundu.
SEDEF AKÇAY: Hayatýn içinden demeye utanacaðým bir oyundu. Çünkü hayatýn
tam anlamýyla kendisiydi. Her kadýn kendinden bir parça bulacaktýr mutlaka. Acýyý
gösterme biçimi o kadar saf ve olaðan ki rahatça hissedebiliyorsun sen de. Sahne ötesi
bir oyundu.
MELÝKE GÜLENÇ: Babaannemi, annemi ve kendimi gördüm sahnede. Hepimizden birer parça. Senden, benden, ondan...
RABÝA: Ben de genç bir tekstil iþçisi kadýným. Lisede tekstil okudum. Üniversitede
moda tasarým bölümünden mezun oldum.
O kadar hayatýn içindendi ki ne hissettiðimi
anlatamýyorum gerçekten, çok aðýr ve gerçekti.
SEDA BENLÝ: Ýnsanýn kendi yaþamýný
bir sahnede izliyor olmasý çok tuhaf. Antabus’u izlerken kendimi izlediðimi fark ettim. Ve oyunun 20. dakikasýnda baðýrarak
salonu terk etmek istedim. Çünkü bazý þeyleri görmezden gelerek yaþamak bizim yaptýðýmýz en iyi þey! Geçmiþimizi unutarak
yaþýyoruz ve geleceðimizi de. Oyun kendi
korkunç geçmiþimi de gözümün önüne
koydu. Her yer karanlýk, tek bir ýþýk var. O
da Leyla Taþcý. Leyla Taþçý benim! Leyla
Taþçý benim gençliðim! Leyla Taþçý benim

çocukluðum! Yalnýz ben yaþýyorum sanýyordum. Meðersem bizim kaderimizmiþ hayatýmýzýn bir döneminde Leyla Taþçý olmak.
Kaderine boyun eðip yaþayanlardan olmayalým! Kimse olmasýn! Uzanabildiðimiz her
yere uzanalým. Dokunduðumuz her yer çiçek açsýn. Bahar olalým! Ýnsaný, yaþamayý,
var olan her þeyi en yüce duygularla sevelim. Çünkü sevmekten baþka çaremiz yok!
GÜLAY TERZÝ: Antabus oyunu biz kadýnlarýn yaþadýklarý sorunlarý, acýlarý, çaresizliði, tacizi, yine biz kadýnlarýn suratýna
bir tokat gibi çarpan etkileyici bir oyundu.
Leyla Taþçý’nýn yaþadýðý tecavüzü anlatýrken
hissettiði tedirginliði herhalde bu ülkede
yaþamamýþ kadýn yoktur ne yazýk ki! Tek kiþilik bu oyunda devleþen bir kadýn vardý
sahnede. Kadýnlarýn yaþamlarýnýn ve ölümlerinin 3. sayfa haberlerinden daha fazlasý
olduðunu her repliði kanýtlar nitelikteydi.
GAMZE PEKAL: Oyun çok gerçekçiydi. Kadýnlarýn maruz kaldýðý cinsel saldýrýlarý erkek hegemonyasýný çok net anlatýyordu. Leyla karakterinin bu toplumda kadýn
olma hikayesi aile içinde baþlýyor. Abileri,
babasý onun özgürlük alanýný belirliyor. Benim dikkatimi çeken iþin içine para girince
o en muhafazakâr babalar, abilerin kadýn
üzerinden neler planlayabildikleri. Evlendikten sonra da ona biçilmiþ rol dýþýnda bir
þans verilmemesi, tecavüzün gizlenmesi.
Leyla Taþçý’nýn kendi kýzý için ise istediði
çok bir þey deðil! “Dayak yemesin, istediðiyle evlensin, o bile yeter” düþüncesi beni
çok etkiledi. Ýzleyen bütün kadýnlar bir gün
bir yerde yaþadýðý bir þey buldu oyunda.

ÝZEL: Nihal Yalçýn tek baþýna sergilediði bu mükemmel kara mizahla bize toplumda kadýnýn yaþadýðý zorluklarý, direniþlerini hatta direnemeyiþlerini anlattý, gözden kaçýrdýðýmýz bazý noktalara deðinerek
kadýnýn içinden çýkýlamayan çaresizliðini
çok içten ve açýk þekilde sergiledi. 1.5 saatlik oyunuyla beni derinden etkilemeyi baþardý. Görüp de susmamak, iþitip de bir kenara atmamak gerek bazý çýðlýklarý. Bunu
bize güzel bir þekilde hatýrlattýðý için kendisine teþekkür ederiz.
ASUMAN ERSOY: Ben 40 yýllýk tekstil
iþçisiyim, makineciydim. Çocukluðumda
biraz daha rahat yaþayabilmek için baþladýðým tekstil hayatýndan emekli oldum. Tabii
emekli oldum demekle olmak arasýndaki
farklýlýðý hepiniz çok iyi bilirsiniz. Ne hikayeler biriktirdim, ne zorluklar gördüm,
geçirdim. Aralarda güldüm, eðlendim.
Konfeksiyona baþlamadan önce her tür
þarký dinlerdim. Konfeksiyoncu oldum sadece arabesk dinlemeye baþladým. O zamanlar çok normal geliyordu. Ama þimdi
oyunu izledikten sonra bir durup geçmiþe
baktým. Neden sadece saygýdeðer Müslüm
Baba dinlemiþiz ki? Þimdi anlýyorum! Arkamdaki singer makinesinde çalýþan kadýn
arkadaþýmý, overlokta çalýþan kadýn arkadaþýmý, ortacý olan o genç çocuðu. Þimdi onlarýn bakýþlarýný gözümde çok daha net
oluþturuyorum. Diyecek, konuþacak çok
þey var ama asýl söylemek istediðim, kurtuluþumuzun tekstil iþçisi kadýnlardan ve
tüm iþçi kadýnlarýndan doðacaðýdýr. Herkese bolca selamlar...

inbir emekle var etmeye çalýþtýðýmýz derneðimiz geçtiðimiz günlerde birinci yaþýný
doldurdu. Bir yýlda nasýl geliþir büyürse
bir çocuk, derneðimiz de onun gibi sevgi
ve ilgi ile yaþýný devrediyor. Bir anne nasýl
titizlenirse çocuðuna, biz de onun gibi titizlenerek
büyütüyoruz bu ortak yaþam alanýmýzý. Yaþamýmýza
renk katan kurslarýmýzla, hayatý anlamaya anlamlandýrmaya çalýþan seminerlerimiz, toplantýlarýmýzla,
üretimi toplumsallaþtýran kermeslerimizle, bazen
þarkýlarýmýz- türkülerimizle, bazen de tiyatro oyunlarýmýz film gösterimlerimizle buluþuyor, bir araya geliyoruz.
Bizler 25 Kasým Kadýna Yönelik Þiddetle Uluslararasý Mücadele Günü’nde kadýn dayanýþmasý için sokaklardaydýk, olaðanüstü hal koþullarýnda ‘HER HALDE’ kadýna yönelik sömürü ve yok saymaya karþý çýkacaðýmýzý haykýrdýk. 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar
Günü’nün baharý müjdeleyen coþkusu ile alanlara çýktýk. 16 Nisan’da referanduma yürürken baþkanlýða, tacize, tecavüze, þiddete ve her türken erkek egemenliðine ‘Hayýr’ diyerek birleþtirdik ellerimizi.
Egemenler sokaklarý dar etmek istese de Ýstanbul’da, Ýzmir’de Adana’da olduðu gibi umudu ve mücadeleyi her yerde yükselten kadýnlarla ayný þeyleri talep ettik, ayný þarkýlarý söyledik. Biliyoruz çünkü; ne kadar çok bir araya gelirsek, ne kadar birlik olursak o kadar gür çýkacak sesimiz.

BU ACILARLA KADIN
DAYANIÞMASIYLA BAÞ EDERÝZ

Binlerce yýldýr süren kadýn cinsinin sömürüsüne,
yok sayýlmasýna sessiz kalamayýz, ayný köhnemiþ zihniyeti devralamayýz. Ýþte bu yüzdendir bir araya gelmemizin amacý, bu yüzdendir dayanýþmadaki ýsrarýmýz, bu
yüzdendir kýz kardeþliðin güzelliðine vurgumuz.

Bizler Tuzluçayýrlý Kadýnlar olarak belki birebir yaþamýyoruz ancak coðrafyamýzda büyütülen acýlarla karþý karþýyayýz. Ýçinden geçtiðimiz günlerde de en çok kadýnlarýn zarar gördüðünün farkýndayýz. OHAL koþullarýnda Cizre’de kapýsýnýn önünde vurulan 10 yaþýndaki
Cemile’nin cenazesinin ablukanýn kalkmamasý nedeniyle annesinin bir hafta boyunca evlerinin buzdolabýnda saklamak zorunda býrakýldýðý, 72 yaþýndaki Taybet Ana’nýn sokak ortasýnda vurularak ölü bedeninin
günlerce sokak ortasýnda bekletildiði zamanlardan geçiyoruz. Bu acýlarý içimizde hissediyoruz.
Yaþanan darbe giriþiminin ardýndan devreye sokulan
OHAL’de de yine en çok kadýnlarýn zarar gördüðünü
biliyoruz. Çocuklarýmýzý yetiþtirecek olan demokrat öðretmenler, akademisyenler KHK’lerle ya açýða alýnýyor
ya iþinden atýlýyor.
Tüm bu devlet þiddetinin yanýnda erkek þiddeti de
aymazca sürdürülüyor. Manisa’da Ebru isimli kýz kardeþimiz tanýmadýðý bir erkek tarafýndan þiddete uðruyor, Ýstanbul’da Ayþegül hemþire þort giydiði gerekçesiyle yine erkek þiddetine maruz kalýyor. Geçtiðimiz nisan ayýnda erkekler tarafýndan katledilen kadýn sayýsý
30. Yani her gün 1 kadýn hastalýktan ya da kazadan deðil bizzat en yakýnlarý tarafýndan öldürülüyor.

GELECEÐÝMÝZÝ BÝRLÝKTE
KURMAK ÝÇÝN

Ekonomik þiddetin de tüm bunlardan geri kalýr yaný
yok. Mutfaklarýmýzda adý konmamýþ bir yangýn sürüyor.
Pahalýlýk yoksulluk yine en çok biz kadýnlarý etkiliyor.
Kadýn iþsizlik oraný yýllara göre azalmasý gerekirken
gün geçtikçe artýyor.
Tüm bu karanlýk tablonun dýþýnda kalmayý baþarmýþ
olsak da bir arada durmadýkça karanlýðýn bizi de içine
alacaðýný biliyoruz. Bunun için daha fazla öðrenmeye,
daha fazla biriktirmeye, daha fazla dayanýþmaya ihtiyacýmýz var. Kýz kardeþlerimizle ellerimizi sýký sýkýya tutalým ve geleceðimizi birlikte kurtaralým istiyoruz.

Herkesin bir
hikayesi var, ben
benimkini yazýyorum
H

erkes yazar olmak zorunda deðil, ama herkes yazmak zorunda.
Kin biriktirip bugünün rezaletini aktarmak için deðil, bugünün
gürültüsünden kaçmak için deðil, dünü aklýna kazýyýp durmak
için de deðil. Devam ettiðini kendine göstermek için yaz.
Yaz þimdi büyük harflerle ‘DEVAM’…
Ece Temelkuran’ýn ‘Gürültüde Yazmak’ baþlýklý twitter paylaþýmýný
okurken en güzel þeyin yazmak olduðunu düþündüm. Evet, hepimiz
birer yazar deðiliz ama yazmak gerektiðinin önemini bir kez daha
hissettim.
Ýki oðlu olan iþçi bir kadýným ben. Hayatýmý yazsam sayfalar yetmez diyenlerdenim aslýnda. Oysa ki herkes ayný. Herkesin seçtiði ya
da seçmek zorunda olduðu bir hayatý yaþýyorken herkes bir roman.
Belki ince, belki kalýn, karþýnda biriyle konuþurken kýsa, aynada
kendiyle konuþurken uzun, yazarken çok daha uzun bir hikayesi var
herkesin.
Ben 33 yaþýnda bir kadýným. Ýçimden her geldiðinde belki bir terapi, belki isyan, belki iç döküþ, belki de bir aný olarak yazdým ben.
Ama en çok çocuklarýma yazdým. Daha onlar doðmadan yazmaya
baþladým onlara. Bazen sayfalarý karýþtýrdýðýmda kâh üzüldüm kâh
gülücüklere boðuldum.
Þimdilerde daha çok yazýyorum. Çünkü anlatacak o kadar çok þey
yaþýyoruz ki… Ben Tuzluçayýr Kadýnlarý Dayanýþma Derneði aktivistiyim. Bu dernek hayatýma girdiði –ki bu ayný zamanda derneðin kuruluþu anlamýna geliyor- günden bu yana geçen 1 yýllýk süreçte þahsen
hayatýmda çok þey deðiþti. Bir kadýn olarak var olduðumu, güçlü
olduðumu, önemli olduðumu öðretti. Tüm bunlarý kadýnlarýn daha
özgür bir yaþam sürebilmeleri için mücadele ederken öðrendim.
Deyim yerinde ise tacize, tecavüze, erkek egemenliðine, diktatörlüðe,
her türlü haksýzlýða karþý mücadele ederken buldum kendimi. Ýstiyorum ki çocuklarým bunlarý okuyarak hatýrlasýnlar; annelerinin neden
ve neye karþý mücadele ettiðini okuyarak alsýnlar hafýzalarýna.
Onlarý bekleyen hayatý bilmiyorum, ama onlar için mücadele
ettiðimi, onlar için savaþtýðýmý bilsinler ve ‘bizim ailemiz mücadeleci
bir aileydi, iþte bu okuduklarýmýz bunun kanýtý’ desinler.
Belki birgün onlar da baþka þeyler için mücadele edecekler. Benim
onlara býraktýklarým güç versin, destek versin, yol göstersin istiyorum. Onlara maddi bir þeyler býrakamam ama anýlarýmý, yaþadýklarýný,
ilk anne dedikleri aný, ilk yürümelerini, ilk aþklarýný kýsaca beni ve
onlarý býrakabilirim.
Hayatýmýz domino taþý gibi. Bizler deðiþtikçe, geliþtikçe çocuklarýmýz da deðiþecek. Hepimiz sadece not peþindeyiz, aman sýnavdan
yüksek not alsýnlar, aman baþarýlý olsunlar, doktor-hakim olsunlar
diye çýrpýnmakla geçiyor. Oysa onlarý okumaya, yazmaya ya da ilgi
alanlarý olan baþka þeylere yönlendirsek, teþvik etsek çok daha güzel
nesil çocuklarý olacaklar. O yüzden sadece çocuklara olmamalý nasihatlerimiz. Biz büyükler için de olmazsa olmazlardan olmalý. Yaþa,
gez, eðlen, aðla, oku ama yaz.
Tuzzluçayyýr’dan bir iþçi kadýn / ANKARA

tarih
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ÝÞÇÝ SINIFININ ‘JONES ANA’SI
“Adresim ayakkabýlarým
gibidir; benimle birlikte
yolculuk eder. Nerede
haksýzlýða karþý
mücadele ediliyorsa,
evim orasýdýr.”
Müslime KARABATAK

F

abrikatörler, maden sahipleri,
patronlar “Amerikan’nýn en tehlikeli kadýný” diye andýðý sýrada
Mary Harris Jones, nam-ý diðer
Jones Ana, efsanevi bir iþçi önderi olarak Amerikan iþçi sýnýfýnýn mücadele tarihinde yerini almýþtý bile.
Kýsacýk boyu, pamuk gibi saçlarý, kara
elbisesi, ezilenlerin haklarý için çarpan kocaman yüreðiyle grevden greve, toplantýdan toplantýya koþturmasý, Jones’u hakikaten güçlü, her an mücadeleye hazýr bir
‘ana’ figürünün timsali haline getirdi.
“Adresim ayakkabýlarým gibidir; benimle birlikte yolculuk eder. Nerede haksýzlýða
karþý mücadele ediliyorsa, evim orasýdýr”
diyen Jones Ana’nýn, doðduðu gün olarak,
1 Mayýs 1830’u, 8 saatlik iþgünü için yapýlan 1 Mayýs grevleri ile tanýðý olduðu Haymarket eylemini kabul etmesi, haliyle þaþýrtýcý deðil.
Ülkelerindeki kýtlýk yüzünden 1840’lý
yýllarda Amerika’ya göç etmiþ Ýrlandalý
yoksul bir ailenin kýzýdýr Mary Harris. Liseden mezun olduktan sonra kâh öðretmenlik, kâh terzilik yapar. Öðretmenlik
yaptýðý bir sýrada, 1861 yýlýnda, çelik iþçisi
ve sendika üyesi George E. Jones ile evlenir. Altý yýl sürer aile yaþantýsý; bir sarýhumma salgýnýnda hepsini birden, kocasýný ve dört küçük çocuðunu kaybeder.
“Dikiþ dikmeyi küçük çocuklara patronluk taslamaya yeðlerim” diyerek terzilik
yapmak üzere Chicago’ya yerleþir. Yüzlerce kiþinin öldüðü, binlercesinin evsiz kaldýðý 1871’deki Büyük Chicago Yangýnýnda
onun da kaybedecek bir þeyi kalmaz geriye. Dönemin ilk iþçi örgütlerinden, kadýn
ve siyahi iþçileri de üyeliðe kabul eden
Emek Þövalyeleri (Knights of Labor) ile
kesiþir yolu.

ANA YÜREÐÝNDE SINIF
DÜÞMANLARINA YER YOK

O andan sonra hayatta tek çocuðu vardýr: Ýþçi sýnýfý… Yorulmak bilmeden emeðiyle geçinenlerin haklarý için çalýþmaya
atýlan Mary, dinamizmiyle, etkili konuþmalarý, baþvurduðu sýra dýþý mücadele yöntemleriyle iþçilerin sevgili “Jones Ana”sý
haline gelir.
Kendisini “Ben bir hayýrsever deðil, bir
kýþkýrtýcýyým” diyerek tanýmlayan Jones

GREV KIRICILARINA KARÞI
KADINLARIN SÜPÜRGESÝ
1899’da Pennsylvania-Arnot’daki kömür madenlerinde ucuza, günde 13-14 saat çalýþtýrýlan iþçiler, patronlara ait, sýkýþ týkýþ, saðlýksýz konutlarda kalýyordu. Birleþik Maden Ýþçileri Sendikasý’nýn
bu kötü koþullarýn iyileþtirilmesi için örgütlediði grev aylarca sürmüþ, iþçilerin morali bozulmaya
baþlamýþtý. Patron, baskýyý artýrmak için çeþitli taktiklere baþvuruyor, öðretmenleri, doktoru ve
onlarýn eþlerini ve rahibi iþçilere gönderiyor, çiftçilere para verip iþçilere yiyecek saðlamalarýný
engelleyerek grevi bitirmek istiyordu.
Sendikanýn bölgeye gönderdiði Jones Ana’nýn evinde kaldýðý için bir iþçi, patron tarafýndan evden atýlýnca öfke yükseldi ve ibre yeniden mücadeleye döndü. Ýþçiler, grevi sürdürme kararý aldý.
Patronun, baþka köyden iþçileri madende çalýþtýrmaya kalkacaðýný öðrenen Jones Ana bir plan
yaptý: Madenciler evde çocuklara bakacak, grev kýrýcýlarýn hakkýndan eþleri gelecek!
Tencere, tavalarýný, süpürgelerini kapan kadýnlar köyün giriþinde toplandý. Kadýnlar grev kýrýcýlar katýrlarýyla geldiðinde gürültü çýkararak ve süpürgeleriyle onlarý kovaladý. Gürültüyle huysuzlanan katýrlar da sahiplerini tepmeye baþladý ve grev kýrýcýlar madenlere yanaþamadý.
Yine, Jones Ana, bir grup iþçiyle birlikte çiftlikleri tek tek dolaþýp durumu anlatarak onlarý da
ikna etti. Patronun rüþvet ve tehditleri boþunaydý. Grev iþçilerin taleplerinin kabul edilmesiyle sonuçlandý.

Ana, 1870’li yýllarýn sonlarýndan 1920’li yýllarýn baþýna dek, kýrk yýlý aþkýn bir sürede,
tüm ülke çapýnda, sayýsýz emek mücadelesine katýlýr. Ayný zamanda sosyal demokrat
partinin (1898) ve Dünya Sanayi Ýþçileri
Sendikasý IWW’nin (1905) kurucularý arasýnda da yer alýr.
Farklý eyaletlerde iþçiler tarafýndan sevgiyle karþýlanýr, patronlarýnsa korkulu rüyasý olur. Zaten onun da kendini sýnýf mücadelesine adamýþ olanlara karþý þefkat dolu
ana yüreði, patronlara, grev kýrýcýlara, yargý
sistemine karþý oldukça acýmasýz. Bir de
uzlaþmacý sendikacýlar ve burjuva kadýn
haklarý savunucularýna! Oy hakký, hayýrseverlik, içki yasaklarý gibi meselelerde burjuva sýnýfýnýn, iþçi kadýnlarý emek mücade-

lesinden alýkoymaya çalýþtýðýný düþünür.
Yürüttüðü emek mücadelelerinde ise kadýnlarýn gücü ve azmine güvenir, mücadeleyi onlarla birlikte örgütlerdi.
Maden ocaklarý, demiryollarý, fabrikalar... 80 yaþýný aþtýðý bir sýrada hala tramvay,
tekstil ve çelik iþçilerinin grevlerindedir.
1870’lerin sonlarýndan yaþama veda ettiði
1930’a kadar örgütlediði onlarca grev, onlarca eylemin hepsini buraya yazmakla bitirmek mümkün deðil, ama döneminde
daha önce hiç uygulanmamýþ örgütlenme
yöntemlerine baþvurduðunu belirtmek gerek. Bu yöntemlerle iþçileri ve halký harekete geçiriyor, kamuoyu yaratýp patronlara
ve devlete baský yapýyor ve iþçi sýnýfýna kazanýmlar saðlýyordu.
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ÝKÝ SAATLÝK OKUL YOLU
HEM CEBÝ YAKIYOR HEM DE RUHU!

K
ÇOCUK ÝÞÇÝLÝÐÝNE
KARÞI KAMPANYA
DAHA doðar doðmaz kaderi çizilirdi
emekçi çocuklarýn: Erkekse madene,
kýzsa fabrikaya. 5-6 yaþýna gelir gelmez
çalýþtýrýldýklarýndan uyku onlarýn tek
oyunu olurdu. Yasal çalýþtýrýlma yaþý 12
olsa da devletin bir yaptýrýmý yoktu. Her
gün bir çocuk ya yaralanarak ya da parmaðý koparak sendikaya geliyordu.
1903’te Pennsylvania, Kensington’da
yaklaþýk 10 bini çocuk, 75 bin tekstil iþçisi
daha kýsa iþgünü ve daha fazla ücret için
greve çýktý. Fabrika sahipleri gazetelerin
ortaðýydý ve bu vahþi koþullarýn haberi
yapýlmýyordu. 66 yaþýndaki Jones Ana,
anne babalarýnýn izniyle çocuk iþçilerden
bir kafile hazýrlayarak New York’un yolunu tuttu. Bir yandan süren grev için
maddi manevi destek toplayacak, diðer
yandan halkýn dikkatini çocuk iþçiliðine
çekecek ve yasaklanmasý için meclisi
harekete geçirecekti. Gittikleri her yerde
sendikal toplantýlar, mitingler yapýyor,
çocuklarýn zayýf bedenlerini gösterip
yerel halka sesleniyordu.
Grev baþarýsýzlýkla sonuçlandý ama
Jones Ana’nýn yarattýðý kamuoyu tepkisi
ile 1904’te Ulusal Çocuk Ýþçiliði Komitesi
kuruldu, 1915’te de Pennyslvania meclisi
14 yaþýndan küçüklerin çalýþmasýný yasaklayan bir yasa çýkardý.

Gizem Yonca ULUTAÞ

adýna taciz gün geçtikçe büyümekte. Evde,
okulda, iþte hatta otobüste. Yani bulunduðumuz her yerde. Fiziksel olarak tacize uðramasak da psikolojik baskýlara uðrayabiliyoruz. Hatta bu otobüslerde bile baþýmýza
gelebiliyor. Okula gitmek için otobüse bindiðimizde
üzerimizdeki bakýþlardan kurtulmak için otobüsün en
arkasýna geçiyoruz ya da kulaklýðýmýzý takýyoruz kötü
sözleri duymamak için. Peki iki saatlik bir otobüs yolculuðunda kadýnlar neler yaþýyor? Gelin cevabýný Kocaeli
Üniversitesinde okuyan Dilan ve Þamdan arkadaþýmýzdan öðrenelim.

OKUMAK ÝÇÝN ÇALIÞMAK
ZORUNDA KALAN KADINLAR...

Dilan Eðitim Fakültesinde Türkçe öðretmenliði okuyor. Yýllarca açýktan okumaktan, ailesini ve kendisini geçindirmek için
çalýþmaktan okula 10 yýl ‘gecikmeli’ baþlamýþ. Onca sene çalýþmanýn psikolojisini
bozduðunu söyleyen Dilan okulunu bir an
önce bitirip mesleðini eline almak istiyor.
Kocaeli Hereke’de oturan ve okula gelmek için 2 saatlik yolu çeken Dilan bu durumu için “Sanki þehirlerarasý yolculuk yapýyorum hissine kapýlýyorum. Çünkü buradan Bursa’ya da iki saat. Çok ilkel gibi görünüyor þu zamanda. Aylýk 150 liranýn üzerinde yol harcamasý yapýyorum. Çünkü sadece okula deðil, aktivetelere de gidip geliyorum. Bunu da kattýðýnda 200 lirayý bulabiliyor yol masrafým.” diyor. “Peki bu 200
lira sana nereden geliyor?” dediðimizde ise
iç çekip “Burs alýyorum. Ýlk defa þansým
yaver gitti. Bunca zamandýr okuyamadým,
10 yýllýk bir kaybým vardý. Hem çalýþtým,
hem de dýþarýdan okudum. Bunca zaman
sonra burs almaya hakkým vardý zaten. Burs sayesinde çalýþmaktan kurtuldum en azýndan.” cevabýný veriyor bize.
“2 saatlik yola nasýl katlanýyorsun? Ýlla ki o yolda baþýna
bir þeyler geliyordur. Biraz
bahseder misin?” diye sorunca baþlýyor anlatmaya. Yolda
çok yorulduðunu söylüyor. Bir
de o yorulmanýn üstüne çok
fazla tacize uðradýðýný ve psikolojik baský gördüðünü... Yani anlayacaðýnýz Dilan o 2 saatlik yolda hem zaman kaybý
hem de stres yaþýyor.

ÝKÝ SAATLÝK YOLDA
NELER YAÞANIYOR NELER...

Bir diðer arkadaþýmýz ise Þamdan
Kahraman. Kendisi hem üniversitede
okuyor hem de üniversitede bir kafede
garsonluk yapýyor. “150 liradan fazla yol
masrafým var. Okulun kafesinde çalýþýyorum, bu maaþla geçiniyorum. Devlet yur-

du çýkmadý, ayrýca babam engelli ve dört kardeþim var.
Buna raðmen burs çýkmadý.”
Þamdan da týpký Dilan gibi Antalya’daki olay için tepkili. Ve þunlarý söylüyor: “O arkadaþýmýzýn dava açmasý
çok güzel bir hareketti. Eðer sessiz kalsaydý bunun üstüne örtü çekecekti ama bunu yapmadý. Kadýnlar sesini
çýkarmadýkça bastýrýlýyor.” Görüyorsunuz ya iki saatlik
bir yolda neler yaþanýyor. Þamdan ve Dilan gibi her gün
iþe okula gitmeye çalýþan bizler tacize tecavüze karþý
birlik olmalýyýz. Ancak birlik olursak, otobüslerde korkmadan evimize yol alabiliriz.

Tacize karþý çýkmanýn bir bedeli varsa...
BÝZE derdini anlatan Dilan sonrasýnda 17 yaþýndaki kardeþinin baþýna gelenleri
anlatýyor: “Kardeþim iki keredir tacize uðruyor, saçý açýk diye laf atýyorlar. Günaha
gireceðini düþünen insanlar var. Antalya’da yaþanan sigaralý taciz olayý belki bir
gün Hereke Umuttepe otobüsünde yaþanacak. Yine kardeþim otobüste fiziksel
olarak tacize uðramýþ. Yanýndaki adam kardeþimin beline sarýlýyor, fakat kardeþim
arabanýn dolu olmasýndan dolayý bunu anlamýyor. Kardeþim korkuyor ve sesini
çýkaramýyor.” Araya giriyorum hemen “Ne düþünüyorsun peki Antalya’daki olay
için?” diyerek. “Burada kadýn ne kadar ses çýkarýrsa þiddetin boyutu da yükselebiliyor. Yani þunu söylemek istiyorum. Kadýnlar ses çýkarmalý her türlü tacize
ama bunun bir bedeli olduðu bilinmeli.” Bedel diyince hemen þaþýrýyorum,
“Bedelden kastýn nedir?” diye soruyorum. Bu kez o da bana “Kadýnlar güçlü olmalý
diyoruz ama kadýnlar bunun bedelsiz olduðunu düþünmemeli. Kadýnlar ses çýkarttýðýnda güllük gülistanlýk olacak diye bir þey yok, gerçekçi düþünmemiz lazým. Biz
ses çýkarttýðýmýzda karþý ses de gelecektir, bizi bastýrmaya çalýþacaklardýr. Ama bu
bizi yýldýrmamalý. Kardeþimin yaþadýðý olayda kardeþim korkmuþ ve o psikoloji þu
an onun içine yerleþti. Artýk toplumdan korkacak. Kardeþim daha 17 yaþýnda. Eðer
ki orada kardeþim tacizciye karþý tepki
gösterseydi belki adam ona fiziksel
þiddet bile gösterebilirdi. O
psikolojik travmayý tek
baþýmýza yaþayacaðýmýza
bütün kadýnlarýn hepsi
beraber olmalý. Bir bedel
varsa o bedele birlikte
karþý gelmeliyiz.” cevabýný
veriyor.

Gazetecilik okuyorum
gazetecilik yaptýðým
için iþ bulamýyorum!
Kübra Su LAZ

K

ocaeli Üniversitesinde gazetecilik 1. sýnýf öðrencisiyim.
Artvin Hopa’dan üniversite için geldim. Bir kadýn olarak
bu yýl burada yaþadýðým sorunlarýn sadece bir
kýsmýndan bahsedeceðim.
Eylül ayýnýn ortasýnda geldim buraya, kardeþim ve ben bir
yolculuða baþladýk. Ben özgür olmak için gerekenlerden
birinin ekonomik baðýmsýzlýk olduðunu düþünürüm. Bu
yüzden geldikten 2 gün sonra iþ bulup çalýþmaya baþladým ve
kardeþimin maddi manevi her þeyini üstüme aldým.
Çalýþtýðým yerin sahibi hemþehrimdi. Kendi fakültemin içinde
küçük bir kantindi. Sonrasýnda fakültenin hemen aþaðýsýndaki
Rast kafede öðrenciler arasýnda çýkan kavgayý haber yapmaya
çalýþýrken gözaltýna alýndým. Yanýmda bir arkadaþým da vardý.
Olaydan sonra çalýþtýðým kantin sahibiyle ters düþtük. Sonra
ben olayýn çýktýðý kafede iþe
baþladým.
Baþlayalý bir
ay olmuþtu ki
rektörlük bana
ve gözaltýna alýnan tüm
öðrencilere
soruþturma
açtý. Çalýþtýðým
kafe devlete
baðlý
olduðundan bu
olay duyulunca
sorun
çýkardýlar. Kafe þefi üst birimlerden haber geldiðini,
güvenliklerin beni örgüt üyesi olmakla þikayet ettiklerini ve
bu yüzden iþten çýkmam gerektiðini söyledi.
Ben de fakültedeki kantine geri döndüm. 3 gün çalýþtýktan
sonra kantin sahibi beni arayýp aslýnda sadece yardýma
çaðýrdýðýný, bu yüzden de pazartesi gelmem gerekmediðini
söyledi. Aslýnda olan þuydu: Kantin sahibi çalýþanlarýn
raporunu verirken fakülte sekreteri ismimi görüp rektörlükten haber geldiðini ve benim orada çalýþamayacaðýmý
söylüyor. Bunun üzerine kantin sahibi de beni kibar bir
þekilde kovuyor. Öðrencinin iþ beðenmediðinden yakýnan
rektörlük saatine 5 lira almama raðmen canla baþla çalýþan
beni yerleþke içindeki tüm iþlerden men ediyor.
Sadece gazetecilik mesleðini icra etmeye çalýþan genç bir
kadýným. Ancak ülkemizde olduðu gibi yerleþkemizde hiçbir
þekilde basýn özgürlüðünden bahsedilmez duruma gelindi.
Rektörlük ise aslýnda yapmasý gereken birçok þey varken çözümü daha 1. sýnýf olan bir öðrencinin yoluna taþ koymakta
bulmuþ. Ben sadece yerleþkenin içinde mesleðimi icra etmeye
çalýþýrken bile ne kadar da rahatsýz olmuþlar! Haklarýmýzý da
savunurken bu þekilde rahatsýz olup hepimizin önüne taþ
koyarlar. Çünkü haklý olduðumuzun farkýndalar. Ve bizim
haklarýmýzý kazanabilme ihtimalimizden bile korkuyorlar.
Bugün iþten atýlan benim. Bu yarýn bir baþka arkadaþýmýzýn da baþýna gelebilir. Ben bu yüzden hiçbir zaman
vazgeçmeyeceðim, ta ki tüm kadýnlar haklarýný kazanana,
tüm gazeteciler özgür kalana ve basýn-yayýn özgürlüðünden
gerçek bir þekilde bahsedilinceye kadar. Vazgeçmeyeceðim
hepimiz için.

tarih
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ÝÞGÜVENCESÝ BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK ÞEY ÝFADE EDÝYOR…

K

Özlem YILMAZ
BES MYK üyesi

adýn emeðine dönük saldýrýlarýn yoðunlaþtýðý, toplumsal cinsiyet eþitsizliði ve sosyal adaletsizliðin derinleþtiði, kadýna
yönelik þiddet ve katliamlarýn sistematik olarak sürdüðü bir
dönemi yaþýyoruz. Kamu emekçisi kadýnlar da bu süreçten
kendi paylarýna düþeni yaþamaktalar.
Uzun süredir devam eden kamu hizmetlerinin tasfiye süreciyle birlikte kamu emekçilerinin de çalýþma yaþamýnda kazanýlmýþ haklarýnýn yok
edilmesi ve en önemlisi iþ güvencesinin kaldýrýlmasý hedeflenmekteydi.
Bugün OHAL’in hükümete sunduðu fýrsatla keyfi ve hukuksuz bir þekilde çýkarýlan KHK’lar ile kamu emekçilerinin iþ güvencesi fiilen ortadan
kaldýrýlýyor, esnek, güvencesiz ve örgütsüz bir çalýþma yaþamý dayatýlmak
isteniyor.

GELECEÐÝMÝZ PAMUK ÝPLÝÐÝNE BAÐLI OLMASIN

Kamu hizmetleri kadýnlarýn güvenceli ve yaygýn olarak çalýþtýklarý en
önemli alandýr. Burada iþ güvencesinin kaldýrýlmasýyla önce kadýn kamu
emekçilerinin çalýþma yaþamýnýn dýþýna itileceði gün gibi ortadadýr.
Aslýnda kamu kurumlarýnýn birçoðunda esneklik, performans, norm
kadro, toplam kalite yönetimi, sözleþmeli istihdam, rotasyon gibi uygulamalar parça parça hayata geçirildi. Ancak bunlar hükümete yetmemektedir. Halen yasal olarak kamu emekçilerinin iþ güvencesinin bulunmasýný uygulayacaðý vahþi çalýþma koþullarý için engel olarak görmektedir. Bunun yerine bireysel sözleþmelerle geleceði pamuk ipliðine baðlý
her an üzerinde her
türlü baskýyý yapabileceði yeni bir kapýkulu
kitlesi yaratmak istemektedir.
Bugün fazla mesai,
SÖZLEÞMELÝ istihdam, esnek çalýþma ve perperformans
formansa göre ücret belirleme sisteminde; günü,
ücretlendirmesi, kesinçalýþma saati, izni, tatili belli olmayan bir iþ düzetisiz hizmet vb uygulanine boyun eðmememiz istenilecektir. Evlilik ve
malar ile kadýn kamu
hamile kalma, kadýnýn çalýþmasýnýn önünde engel
emekçilerinin iþ yükü
olarak gösterilebilecektir. Toplumsal, siyasal yaiki kat artmaktadýr.
þama katýlýmý zaten sýnýrlý olan kadýnlar, bütün
Özellikle performans
yoðunluklarýný iþyeri sorunlarýna vermek zorundeðerlendirmesine tabi
da kalacaðýndan, bu alanlardan tamamen uzaklatutulan kadýn emekçiþacaklardýr. Kadýnlarýn doðum ve benzeri durumlerin ücret artýþý, yüklarda çalýþma yaþamýna verdikleri aralar perforselme, ek ödemeler gibi
mans deðerlendirmelerinde aleyhlerine kullanýözlük ve sosyal haklarlabilecektir. Düzensiz iþ koþullarýnda aile yaþamýdan faydalanabilmesi
ný saðlýklý sürdürmesi zorlaþacaðýndan iþten atýldaha da güçleþmektema ve iþten ayrýlma oranlarý artacaktýr.
dir. Çocuk ve ev
iþlerinin kadýnlarýn
sýrtýnda yürüdüðü
koþullarda, kadýn emekçilerin bu rekabet ortamýnda baþarýlý olma þansý
yok denecek kadar azdýr.
Yine bazý kurumlarda kýsmen uygulanan esnek çalýþma ile birlikte
kamu emekçileri iþ durumuna göre sýnýrlý ve düþük bir mesai ücreti
karþýlýðýnda yoðun olarak çalýþtýrýlýyor ve ihtiyaç duyulduðunda farklý
yerlerde görevlendirilebiliyor. Bugün iþ güvencesi olmasýna raðmen
kurumlarda fiilen yapýlan bu uygulamalar iþ güvencesinin tümüyle
kaldýrýldýðý koþullarda çok daha aðýr bir biçimde uygulanacaktýr.

DÜZENSÝZ ÝÞ KOÞULLARI
KADINLARI CENDEREYE ALACAK

Ýþyerine giderken
açýk cezaevine giriyorum
B

en 40 yaþýnda, üç çocuklu bir anneyim. Tekstil iþçisiyim. Hem çalýþýp hem de çocuklarýma
yetmeye çalýþýyorum, bazen de kendimi unutuyorum. Nasýl unutmayayým ki! Maddiyat her
þeyden önce geliyor. Çocuklarýmý maddi anlamda biraz daha rahatlatayým diye düþünüp mesaili
bir iþte çalýþmaya baþladým ama bu defa da kendimi unuttum. Þimdi çalýþtýðým fabrikada pazar
günleri 12 saat mesai yapýyoruz, özel günlerde çalýþýyoruz. Ýþyeri zorunlu mesai yaptýrýyor. Bana
kalsa ayda bir de olsa dinlenmek isterim.
Kýzým ilkokula baþladý, ben çalýþmaya… Bana en çok ihtiyacý olan zamanlarda yanýnda olamadým
çünkü çalýþmak zorundaydým. Gece çalýþýp, gündüz ancak dinlenip evin iþleriyle uðraþtým. Hem anne
hem baba olmak için uðraþtým.
Hayatýn bana yüklediði yüklerin üstüne bir de iþyerindeki sýkýntýlar eklendi. Kadýnýz diye
yüklenildi… Taciz, uygunsuz teklifler… Sesini çýkardýðýnda hep sen suçlusun çünkü kadýnsýn.
Ýþyerine giderken açýk cezaevine giriyorum, çýkarken ‘bugün de bitti’ diyerek çýkýyorum. Çünkü
fabrika benim için cezaevinden farksýz. Özellikle kadýnlar için böyle çünkü biz kadýnlara baský
uygulamak daha kolay onlar için. Kadýnlarýn çilesi bitmeyecek gibi geliyor bana…
Aldýðým asgari ücretle geçinmeye çalýþýyorum. Evim kira ve okumaya devam eden bir çocuðum
var. Maaþýmýza gelen zamma sevinemedim çünkü gelen zammýn iki katý yeniden benden çýktý. Kiraya
zam, gýdadan tut giyime kadar her þeye gelen zamlar götürdü gelen ücret zammýný da.
Biraz rahatlayalým diye kendimi unuttum ama yine rahatlayamadýk. Þimdi bir de ‘iþimi kaybedersem
ne yaparým’ korkusu eklendi. Yaþ sýnýrý var, sanayide tekstil firmalarýnýn çoðu kadýn iþçi çalýþtýrmak
istemiyor. Þimdi bir de bunlarý düþünüp kaygýlanmak zorundayýz.
Bana ne istediðim sorulsa, iþçinin insan yerine konulduðu bir dünya isterim. Kadýn olduðum için
toplumun baskýsý olmayan özgür bir dünya isterim. Çünkü kadýným, emekçiyim, her þeyden önce
anneyim…
Baþpýnar OSB’de tekstil iþçisi / ANTEP

ÖRGÜTLENMEKTEN BAÞKA YOL YOK

Bu yüzden kamu emekçilerinin iþ güvencesinin kaldýrýlmasý sýradan bir
yasal deðiþiklik olmaktan çok daha fazla þey ifade etmektedir. Genelde kamu
emekçilerini özelde ise kadýn emekçileri, kendine güvenini kaybetmiþ, kimliksizleþtirilmiþ birer çaðdaþ köle haline getirmeyi hedeflemektedir. Kamu
emekçisi kadýnlarýn güvenli bir yaþam ve güvenceli iþ için bu saldýrýlara karþý
sendikalarýnda örgütlenerek mücadele etmekten baþka bir çýkar yolu bulunmamaktadýr.
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Kýdem tazminatý en çok bize lazým

I

HÜKÜMET PATRONLARA ÇALIÞIYOR

Ayþe ÖZ

sýtýp ýsýtýp önümüze sürüyorlar kýdem tazminatýnýn fona devrilmesini. Her seferinde de daha önceki hatalarýný yapmamaya çalýþýyorlar. “Bunu nasýl fazla tepki çekmeden süsleriz, allarýz pullarýz”
diye gayretli reklam çalýþmalarý var hükümetin.
“Her tepkide geri çekiyorlar ama bu sefer iþ ciddi
arkadaþlar” diyor metal fabrikasýndan bir arkadaþ.
Doðru söylüyor, ne diyelim... Her yerde “Kýdem tazminatý fona devrolacak” diye haberler var. “Bakanlýklarýn çalýþmasý var, ama daha taslak bitmedi”
açýklamalarýyla oyalýyorlar bir yandan. Biz iþçiler
de bekliyoruz, “Bu sefer nasýl bir þey olacak acaba” diye...
Kadýn iþçilerin çoðunluðunda kafa karýþýklýðý
var. Türk Metal’in örgütlü olduðu bir fabrikada
çalýþan 28 yaþýndaki Ayþe diyor ki; “Bence iyi
bir þey, kimse kýdem tazminatýný alamýyordu,
ama artýk iki ay çalýþan da kýdem tazminatýný
alabilecek. Hem patronda birikeceðine devlette
biriksin, devletin paraya ihtiyacý var.” Fakat
“Devlette deðil patronun anlaþacaðý bir þirkette
tutulacak, devletin denetleme ve gözetleme iþi
bir önceki taslakta belirtilmediði için çok tepki
almýþtý” dediðimizde “Solculuk yapmaya gerek
yok iyi bir þey bence” diyerek kestirip atýyor.
Tam tersi örnekler de mevcut. 27 yaþýnda iki
çocuk annesi Hande, “Bunu da BES gibi yapýp
çarçur edecekler” diye düþünüyor. “Hayýr,
BES’ten yine kolay çýkmýþtýk ama bundan, bir
kabul edildi mi geri dönüþ de yok” diye ekliyor
sonra ve “Olan yine bize olacak” diyor.
Bu kafa karýþýklýðýna biraz da sendikalar izin
veriyor. Türk-Ýþ’in Genel Baþkaný Ergün Atalay’ýn bir konuþmasýnda “Biz biliyoruz birçok
iþçi kýdem tazminatýný alamýyor, bu uygulama
bunu saðlarsa destek oluruz. Þu an ortada bir
taslak yok, bize gelen bir bilgi de yok, bu yüzden bir þey diyemeyiz ama mevcut olan hakkýmýzý almaya çalýþýrlarsa karþýlarýnda dururuz”
açýklamasý çok yüzeysel ve ne yapacaðýný bilmeyen bir sendika görüntüsü çiziyor.
Biz sendikacýlardan; kýdem tazminatýný
alamayanlar için iþçi ve emekçileri daha çok
koruyan düzenlemeler talep etmelerini, iþçilerin iþten atýlmasýný saðlayan ve güvencesini
ortadan kaldýran fon uygulamasýna karþý gerekirse “Ülke çapýnda greve gideriz” þeklinde konuþmalarýný ve uygulamalarýný bekliyoruz. Fakat onlar da sanki daha çok kafa karýþtýrmaya çalýþýyorlar gibi.

Kýdem tazminatýnýn fona devredilmesi, iþ güvencesini ortadan kaldýracak bir mesele ve bu en çok da kadýn iþçileri ilgilendiriyor. Biliyoruz ki kriz ya da iþyerlerinin küçülmesi durumlarýnda iþten en önce çýkarýlan
kadýn iþçiler oluyor. Zaten kadýnlarýn çalýþtýklarý bir
yerden emekli olmalarý, onu da geçelim uzun yýllar çalýþmasý çok zor. Ýþe alýnýrken bile ‘Gebe kalmayý düþünüyor musun?’ sorularýyla uðraþan kadýnlar, hamile
kaldýðýnda mobingle, tazminatsýz iþten atýlmalarla kar-

þýlaþýyor. Patronlar mevcut uygulamada kýdem tazminatýný ödememekte ýsrar ediyor. Peki, “Fon biz kadýnlarý nasýl koruyacak?” Aklýmýzda deli sorular...
‘Çok izin alýrsan, çok rapor alýrsan’ diye sürekli iþten atýlmakla tehdit edilen, ‘performansýn düþük’ gerekçesiyle atýlan iþçileri, özellikle kadýn iþçileri koruyucu yasalar ve denetleyen kurumlarýn artmasý gerekirken son bir hak kýrýntýmýz olan kýdem tazminatýnýn da
patronlarýn lehine düzenlenmesinin tek bir anlamý var.
Bu hükümet bize, iþçilere, kadýnlara deðil patronlara
çalýþýyor.

Bir mücadele aðý kurmak ve en önde de
iþine, geleceðine sahip çýkmak isteyen
kadýn iþçilerin durmasý gerek.
Yoksa atý alan Üsküdar’ý geçer!

HAYIFLANMAMAK ÝÇÝN...

Daha önce duydunuz mu bilmem ama kadýn iþçilerin þöyle bir hakký var; Eðer bir kadýn
iþçi evlenir ve iþten ayrýlmayý isterse ona kýdem
tazminatý ödenmesi gerekiyor. Þimdi biz bu
haklarý bilmiyor ve kullanamýyorken, bir de
fona devredilmesi, patronlara peþkeþ çekilmesi, kendi kendimize söylenip duracaðýmýz
bir þey deðil.
Bir mücadele aðý kurmak ve en önde de
iþine, geleceðine sahip çýkmak isteyen kadýn
iþçilerin durmasý gerek. Çünkü bizi yedekte
tutan, iþine geldiði zaman istihdam eden, iþine gelmediði zaman kapý dýþýna koyan patronlara sadece yedek iþgücü olmadýðýmýzý,
eve ek para götüren yardýmcý kadýnlar olmadýðýmýzý göstermemiz gerek. Yoksa atý alan
Üsküdar’ý geçer ve biz de “bir zamanlar iþçi
ücretleri çok yüksekti, ahhh nerde o günler”
diye hayýflananlar gibi “ahhh bir zamanlar kýdem tazminatý vardý, bizi öyle kolay iþten çýkaramýyorlardý” diye hayýflanýrýz.
Unutmayalým sonra þu anki yaþýmýzda ve
gençliðimizde olamayacaðýz. Her zaman
daha genç olanlarý tercih edecekler. Bu yüzden kýdem tazminatýný fona devredip, zamanla da kaldýrýp, bizleri istedikleri zaman
iþten atarak daha genç, daha ucuz iþçiler tercih edilecek.

KIDEM GÝDERSE
SENDÝKALAR DA GÝDER

Bu sadece bir iþten atýlma sorunu deðil,
iþçilerin örgütlülüðünün bozulmasý ya da hiç
örgütlenememesi demek ayný zamanda. Yani
sendikalarýn da çok büyük bir sorunu, sendikalarý bitirmenin önü açýlacak. O yüzden
Türk Metal ve Türk-Ýþ yönetimine sesleniyoruz burdan; Ýþçinin aidatlarýný alýp otellerde fink atmaya benzemez bu iþ, kýdem tazminatý giderse siz de gidersiniz...

Tek güvencemizi de elimizden almak istiyorlar
Merhaba Ekmek ve Gül okurlarý;
Ben tekstilde çalýþýyorum. Ekmek ve Gül dergisine
daha önce de iþyerimizdeki kuralsýz çalýþmayý ve iþçilerin
üzerindeki baskýlarý yazmýþtým. Bu mektubumda fona
devretmek istedikleri kýdem tazminatýný yazacaðým.
Benim babam tersaneden emekli. Her akþam annem,
babama “Bu akþam da tek parça gelebildin bey” diye takýlýrdý.
Çünkü babamýn çalýþtýðý tersanede çok iþ kazasý ve iþ cinayeti

yaþanýrdý. Babam da ölümlü kazalardan hep son dakika,
tesadüfen kurtulduðunu söylerdi. Bir olumsuz durum
olduðunda ya da maddi olarak çok sýkýþtýklarýnda babam
“Olsun, tazminatým var, onunla yaparýz hallederiz” derdi.
Öyle de oldu... Babam tazminatýný aldýðýnda annem sanki
bütün dertleri çözülmüþ gibi mutluydu. Ben tam 8 yýldýr
ayný yerde canýmý diþime takarak üç kuruþ için
çalýþýyorum. Ýþçilerin hiçbir sorununu çözmeyenler þimdi

kazanýlmýþ bütün haklarýmýza göz diktiler. Tek
güvencemiz olan kýdem tazminatýmýzý da elimizden almak
istiyorlar. Sizin aracýlýðýnýzla iþçi arkadaþlarýma bir
çaðrým olacak. Kýdemimizi almak isteyenlere karþý bütün
iþçi kadýnlar olarak daha duyarlý olalým. Tek güvencemizin
elimizden alýnmamasý için birlikte mücadele edelim.
Tekstil iþçisi
Tuzla / ÝSTANBUL

Düþünsenize, bütün iþçiler bir hafta iþ býrakmýþ...
Emekli olabileceðimin garantisi var mý?

B

en bir tekstil fabrikasýnda çalýþýyorum. Geçen yýl
yine kýdem tazminatýnýn fona devredilmesi
tartýþýlýyordu. 24 yýldan fazla çalýþan bir abla vardý
iþyerinde, 56 yaþýnda... Sýrf kýdem tazminatýndan
olmamak için iþyeri ile anlaþma yaparak çýktý.
Kadýn 24 sene çalýþmýþ, emek vermiþ. Emeðini neden býraksýn? Emekliliðine de zaten bir yýl kalmýþtý. Belki de daha az.
Kalan kýsmýný evde geçirdi.
Ben de daha önceki çalýþtýðým iþyerinde 56 milyar tazminat aldým. Yýllar geçtikçe iyi para birikiyor. Kiminin kredi
borcu oluyor. Ýþten çýkmak zorunda kalýyorlar. Borçsuz insan
mý var? Bazen bakkala bile ekmeði borçlanýyoruz. Kiminin
ev, kiminin araba borcu var. Kimi çocuðunu evlendirecek.
Çoðu insan ya iþyeri ile anlaþýyor ya da primini, 3600 gününü
doldurup çýkýyor tazminat için. Hepimiz kaygýlýyýz. Bizlere
fona devredilecek denildi. Parça parça verilecekmiþ. Kýdem
tazminatýmýzýn ne olacaðýný bilmiyoruz...
Þu an çalýþtýðým iþyerinde çok eski deðilim. Ama uzun yýllar çalýþýrsam alacaðým birikir. Geçenlerde bir kadýn arkadaþ
ile sohbet ediyorduk. Altý yýldýr bu iþyerinde çalýþýyor, kýdemini hesaplattý, 24 bin alacaðý varmýþ. Hamile, iþten çýkmayý
düþünüyor. Parasýz hiç bir þey olmuyor... 24 milyon biz iþçiler
için büyük para. Birçok ihtiyacý giderir. Benim önceki iþyerimden kýdem tazminatýmý aldýðýmda biraz birikmiþim vardý,
borçsuz ev aldým. Kýdem olmasaydý alamazdým. Çünkü gün
geçtikçe biz iþçilerin hayatý daha da zorlaþýyor.
Daha önce sendikalý iþyerinde çalýþýyordum. Sendikanýn
olduðu yer sendikasýz yerden daha iyidir. Þimdi çalýþtýðým
iþyerinde sendika yok. Çalýþanlar sendikanýn ne olduðunu
bilmiyorlar. Ne tür haklar kazanacaklarýnýn farkýnda deðil.
Üç ayda bir tam ikramiye alsak kötü mü olur? Sendikalý iþyerinde çalýþýrken üç ayda bir tam ikramiye alýyorduk.
Cebimizde paramýz oluyordu. Þimdi bir liraya muhtaç
olduðumuz zamanlar oluyor. 1500 TL maaþ yetmiyor. Kira
da vermesek yetmiyor. Bir meyve suyu 3 lira. Market, pazar
çok pahalý.
Önceki yýllar Ramazan ayýnda kumanya veriyorlarmýþ. Þimdi giyim çeki vereceklermiþ. Kendi
maðzalarýndan alýþveriþ yapalým diye... Biz ne yapalým
kýyafeti? Belki kýyafete ihtiyacýmýz yok. Ya senin
maðzanda aradýðýmýzý bulamazsak? Bir de bizlerin
önceliði karnýmýzý doyurmak. Ramazanda yemek
çeki versinler, ihtiyaçlarýmýzý alýrýz.
Kýdem tazminatý kaldýrýlýrsa biz iþçilerin hiçbir
güvencesi olmayacak. Ýþten çýkartmalar artacak.
Birçoðumuz iþten atýlma korkusu ile patronun her
söylediðine boyun eðeceðiz. Ýki kiþinin iþini bir kiþiye
yaptýracaklar. Kimsenin sesi çýkmayacak. Bir önceki
çalýþtýðým iþyerinde her makineye bir toplayýcý vermeleri gerekirken beþ makinaya üç kiþi bakýyordu.
Sekiz saat ayný hareketi yapýyorsun. Bant sistemi
olduðundan durup dinleneyim deme þansýn da yok.
Ýþte iþ kazalarý böyle oluyor. Þu an çalýþtýðýmýz iþyerinde de ayný þey olacak. Az sayýda kiþiye çok iþ
yaptýrýlacak.

Diyorlar ki 15 yýl çalýþman gerekiyor kýdem tazminatýmýzýn bir bölümünü alabilmek için. Geri
kalanýný emekli olunca alacakmýþýz... Ben
günde iki paket sigara içiyorum. Benim
emekli olacak kadar çalýþabileceðimin
garantisi var mý? Doðanýn tabiatý bile
deðiþti. Yediðimiz içtiðimiz her þey
hormonlu. Ýklimler bile deðiþti.
Martta kýsa kollu ile iþe gittik. Þimdi
hýrka ile çalýþýyoruz.
Biz tazminatýmýzýn iþsizlik fonu
gibi fona devredilip nereye gittiðini
bilmediðimiz bir uygulama
istemiyoruz. Kýdem tazminatý
bizim hakkýmýz.
LCW’da
çalýþan bir
kadýn iþçi
Ýkitelli /
ÝSTANBUL

“Tabi ya” diyorum “Neden olmasýn, bizimle baþlar, sonrasý gelir belki”... “Senle benle
olacak iþ deðil” diyor. “Niye olmasýn” diyorum. “Hemen atarlar bizi de o yüzden” diyor biri,
“Bak kýdem de kalkýyormuþ”... “Orasý hiç belli olmaz” diyorum, “Biz bi birleþelim de!”
Metal Ýþçisi / KOCAELÝ

M

erhaba Ekmek ve Gül okurlarý,
Ben bir otomotiv yan sanayi
fabrikasýnda çalýþmaktayým.
Sendikasýz bir fabrika bizimki
ve genelde 30 yaþ üstü kadýnlarýn çalýþtýðý,
oldukça tempolu bir fabrika. Sizlerle bir günümü paylaþmak istedim bu mektupta.
Her bir insanýn derdi farklý diyorlar ya
aslýnda biz iþçi kadýnlarýn dertleri -yazýlan
mektuplarý okuyunca- bir o kadar ortak, bir
o kadar ayný.
Referandumdan 5 gün sonrasý... Yine fabrikaya gidiyorum. Ayný servis, ayný yol, ayný aðaç,
hatta ayný denizi görmekten bunaldýðým uzunca
bir yol. Hani derler ya git git bitmiyor. Bitmesini
de istiyor muyum? Onu da bilmiyorum. Çünkü sonrasý daha kötü. 8 saat ayný iþ, ayaklarým ve el bileklerimdeki hep ayný aðrý. Zaman zaman dayanýlmaz seviyeye ulaþan aðrýlar. Hatta acý...
Tüm bunlarý düþünüp dýþarýyý seyrederken bir mesaj geliyor. Ýþyerinden bir abla. (Siz onu bu mektupta Ayþe abla olarak bilin) Hükümet
taraflý bir gazetenin haberi ‘kýdem tazminatýnýn’ kalktýðýný müjdeliyormuþ, onu yollamýþ bana. Haberin altýna yorum yazmýþ Ayþe abla “Yeni
Türkiye iþçilerden baþladý” diye. Vurun semeri vurun diye sitemli, kýzgýn
ve oldukça öfkeli. Durmadan yazýyor. Nereye kadar böyle gidecek, diye...

ASLINDA HERKES FARKINDA
Fabrikaya giriyoruz. Herkes bir telaþ. Yok, bayram telaþý deðil bu.
Mecburi telaþlardan. Hemen giyineyim üstümü de bari bir çay
içeyim temalý olanýndan. Koþtur koþtur giyiniyoruz. Çay ocaðýnda bir çay içip biraz olsun laflamak için. E bir de mevzumuz derin; ‘Kýdem tazminatý kalkýyor.’
Çay ocaðýna vardýðýmda Ayþe abla yanýndakileri de
sohbete katmýþ kýdemi konuþuyorlar. Herkes öfkeli. Þimdi ‘evet’ diyenler düþünsün diyor Ayþe abla. ‘Bence hepimiz düþünelim’ diyorum. Aramýzdan bir iþçi ‘E ben
evet dedim’ diyor, ‘Allah biliyor ya elim gitmedi, ama
alýþkanlýk iþte...’
Birbirimize kýzmanýn hiçbir þeyi düzeltmeyeceðinin öyle farkýndayýz ki... Evet, aslýnda yazýlan çizilen çoðu þeyin farkýndayýz. Çünkü
her gün yaþýyoruz. Her gün sömürülüyor,
her gün yoruluyoruz ve hiçbir ay aldýðýmýz
para yetmiyor. Farkýnda olamadýðýmýz þey
ise bunun politikadan ayrý olmayýþý. Onu
da sað olsun hükümet bize öðretmeye baþladý(!) Referandum sonrasýnda öne sürdükleri bu ‘müjdeli proje’nin tesadüf olmadýðýnýn herkes farkýnda. Evet diyeni
de, hayýr diyeni de...

ÝÞÇÝLER NEDEN HIZLI KONUÞUYOR

Hayallerimize-hayatlarýmýza

SAHiP ÇIKALIM

Herkes kýdem tazminatýna iliþkin bildiklerini anlatýyor. Bir arkadaþ hepimize bakýp “Ne kadar hýzlý konuþtuðumuzun farkýnda mýsýnýz?” diyor. Hakikaten de öyle, 10 dakikaya sýkýþtýrmak için ne denli
hýzlý konuþuyoruz. Bu iþe baþladýktan sonra birkaç kiþi bana hýzlý
konuþuyorsun demiþti. Onu hatýrlýyorum o an. Gülüyorum.
alýþma bakaný açýkladý; “Kýdem tazminatýnýn fona devredilmesi kanununu pazartesi
Ayþe abla ise kýdeme öyle öfkelenmiþ ki... Çok güzel bir
Meclise getireceðiz. En kýsa sürede bu iþi halledeceðiz. Artýk bir gün bile çalýþan
öneri getiriyor aslýnda. “Düþünsenize” diyor, “Bir hafta büiþçi de kýdem tazminatýný alabilecek...” Ne kadar da iþçi sever bir bakan! Ardýndan
tün iþçilerin iþ býraktýðýný, bir hafta bile deðil ya iki gün
hemen ekledi: “Ýþverenlerimizi üzmeyeceðiz...” Asýl dertleri anlaþýldý!
bile nasýl gözlerini korkutur...” Bu öneri beni öyle heyecanlandýrýyor ki. “Tabi ya” diyorum “Neden olmasýn,
Kýdem tazminatý hepimizin bildiði gibi çalýþanlarýn iþ güvencesidir. Çalýþma
bizimle baþlar, sonrasý gelir belki”... “Senle benle
yaþamýmýzý sonlandýrdýktan sonra emeklilik ve iþten ayrýlma durumunda kuracaðýmýz
olacak iþ deðil” diyor. “Niye olmasýn” diyorum.
yeni hayatýn hayalidir. Kimimiz kýdem tazminatýmýzý alýnca oðlumuzun-kýzýmýzýn
“Hemen atarlar bizi de o yüzden” diyor bir iþçi,
düðününü yapmayý hayal ederiz, kimimiz çocuklarýn eðitiminde kullanmayý düþünürüz. Kimimizin ev hayaline
“Bak kýdem de kalkýyormuþ”... “Orasý hiç belli
destek olacaktýr, kimimizin de bir kasabada sakin bir yaþam kurmasýnýn dayanaðý olacaktýr. En çokta yeni bir
olmaz” diyorum, “Biz bi birleþelim de!” Hepsi
iþ
bulmak mecburiyetinde isek evi geçindirecek zor gün dostudur kýdem tazminatý... Bu hayallerimizin,
gözünde umut ve korkuyla karýþýk bana bakýyor.
umudumuzun,
mücadele ile kazanýlmýþ hakkýmýzýn elimizden alýnmasýna izin vermeyelim.
Sonrasýnda o umutla çay ocaðýndan Ayþe
Kýdem
tazminatýna
yönelik saldýrýlar yeni deðil. Ýþverenler her seçim döneminde kendilerinden oy isteyen
ablanýn yalýsýna (karþý fabrikaya) bakýp hayalpartilere,
hükümetlere
kýdem tazminatýnýn kaldýrýlmasý koþulunu dayatýyorlar. Ancak iþçiler ve bazý sendikalar,
ler kurmaya baþlýyoruz: En çok da bizim patkýdemin tartýþma konusu dahi yapýlmasýna izin vermemiþtir. Sermaye sýnýfý ve onun temsilcileri olan hükümetler
ronun korkusu keyiflendiriyor bizi...
Zil çalýþýyor. Tabi bizim hayaller yarým
de iþçi sýnýfý ve sendikalarýn en pasif, en örgütsüz olduðu zamaný beklemiþlerdir hep. Yani bugün bu kadar iþtahla
kalýyor. Yalý þimdi tadilatta, havalar biraz
kýdem tazminatýnýn fona devredilmesini dillendirebiliyorlarsa bu, iþçilerin ve sendikalarýn daðýnýklýðýndandýr.
daha güzelleþsin çaya çaðýrýyor bizi Ayþe
Kýdem tazminatýnýn fona devredilmesi biz kadýn iþçilerin iþten atýlmasýný öncelikli hale getirecektir. Evlenme
abla. 10 dakikalýk molada ne konuþabilirve doðum sebebiyle iþten
miþiz ki? Orada denize nazýr uzun uzadýya
ayrýlma durumlarýnda almaya
konuþurmuþuz.
hakkýmýz olan tazminat
Dakikamýz bitmiþ olabilir, ama hala tartýbedelini maalesef ki
þýyoruz. Lakin müjde haberleri öyle baskýn
kaybedebileceðiz. Kamuda
ki ‘Bizi etkilemiyormuþ, an itibariyle iþe baþçalýþma hariç özel sektörde
layanlarý etkiliyormuþ’ diyen de var, ‘1 gün
çalýþýp alacakmýþýz tazminatýmýzý’ diyen de.
en düzensiz aralýklarla çalýþan
Bütün bir medyanýn onlarda olduðunu dükadýn iþçiler emekliliðe de
þününce bize çok görev düþüyor. Ýþyerlerikýdeme de en uzak kesimi
mizde daha çok anlatmalý, daha çok tartýþoluþturuyorlar. Bu saldýrý
malýyýz.
karþýsýnda seyirci kalamayýz-

Ç

KADINLAR ELBET
HESAP SORAR

Kýdem tazminatý iþçilerin geleceðe dair
umudu ve ellerinde patrona karþý bir kozlarý!
Buna dokunmaya çalýþan hükümet iþçilerin
üretimden gelen gücünü göz ardý ediyor.
Belki þu an deðil ama omuzlarýnda bu kadar
yük olmasýna raðmen bunlarý konuþmaya
baþlayan kadýnlar elbet birleþecek, elbet hesabýný soracak çalýnan umutlarýnýn da, geleceklerinin de.
(Ayþe abla yýllarýn iþçisi. Kocasýnýn iflasýnýn yükünü omuzlarýnda taþýyan, çocuðunu
göremediði için hat baþýnda çalýþýrken aðlayan binlerce iþçi kadýndan biri.)

kalmamalýyý! Bugünden tezi
yok mücadeleye atýlmalý ve
hayallerimize, geleceðimize el
uzatan, göz koyan her kim ise
onlara “Dur bakalým o iþ o
kadar kolay deðil, bu
hakkýmýzý size
yedirmeyeceðiz” demeliyiz.
Dünya yerinden oynar
ÝÞÇÝLER BÝRLÝK OLSA!
KIDEM HAKKIMIZ, dokunaný
yakarýz!
Olcay OZAK
PTT iþçisi / ÝSTANBUL

tarih
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ÝÞGÜVENCESÝ BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK ÞEY ÝFADE EDÝYOR…

K

Özlem YILMAZ
BES MYK üyesi

adýn emeðine dönük saldýrýlarýn yoðunlaþtýðý, toplumsal cinsiyet eþitsizliði ve sosyal adaletsizliðin derinleþtiði, kadýna
yönelik þiddet ve katliamlarýn sistematik olarak sürdüðü bir
dönemi yaþýyoruz. Kamu emekçisi kadýnlar da bu süreçten
kendi paylarýna düþeni yaþamaktalar.
Uzun süredir devam eden kamu hizmetlerinin tasfiye süreciyle birlikte kamu emekçilerinin de çalýþma yaþamýnda kazanýlmýþ haklarýnýn yok
edilmesi ve en önemlisi iþ güvencesinin kaldýrýlmasý hedeflenmekteydi.
Bugün OHAL’in hükümete sunduðu fýrsatla keyfi ve hukuksuz bir þekilde çýkarýlan KHK’lar ile kamu emekçilerinin iþ güvencesi fiilen ortadan
kaldýrýlýyor, esnek, güvencesiz ve örgütsüz bir çalýþma yaþamý dayatýlmak
isteniyor.

GELECEÐÝMÝZ PAMUK ÝPLÝÐÝNE BAÐLI OLMASIN

Kamu hizmetleri kadýnlarýn güvenceli ve yaygýn olarak çalýþtýklarý en
önemli alandýr. Burada iþ güvencesinin kaldýrýlmasýyla önce kadýn kamu
emekçilerinin çalýþma yaþamýnýn dýþýna itileceði gün gibi ortadadýr.
Aslýnda kamu kurumlarýnýn birçoðunda esneklik, performans, norm
kadro, toplam kalite yönetimi, sözleþmeli istihdam, rotasyon gibi uygulamalar parça parça hayata geçirildi. Ancak bunlar hükümete yetmemektedir. Halen yasal olarak kamu emekçilerinin iþ güvencesinin bulunmasýný uygulayacaðý vahþi çalýþma koþullarý için engel olarak görmektedir. Bunun yerine bireysel sözleþmelerle geleceði pamuk ipliðine baðlý
her an üzerinde her
türlü baskýyý yapabileceði yeni bir kapýkulu
kitlesi yaratmak istemektedir.
Bugün fazla mesai,
SÖZLEÞMELÝ istihdam, esnek çalýþma ve perperformans
formansa göre ücret belirleme sisteminde; günü,
ücretlendirmesi, kesinçalýþma saati, izni, tatili belli olmayan bir iþ düzetisiz hizmet vb uygulanine boyun eðmememiz istenilecektir. Evlilik ve
malar ile kadýn kamu
hamile kalma, kadýnýn çalýþmasýnýn önünde engel
emekçilerinin iþ yükü
olarak gösterilebilecektir. Toplumsal, siyasal yaiki kat artmaktadýr.
þama katýlýmý zaten sýnýrlý olan kadýnlar, bütün
Özellikle performans
yoðunluklarýný iþyeri sorunlarýna vermek zorundeðerlendirmesine tabi
da kalacaðýndan, bu alanlardan tamamen uzaklatutulan kadýn emekçiþacaklardýr. Kadýnlarýn doðum ve benzeri durumlerin ücret artýþý, yüklarda çalýþma yaþamýna verdikleri aralar perforselme, ek ödemeler gibi
mans deðerlendirmelerinde aleyhlerine kullanýözlük ve sosyal haklarlabilecektir. Düzensiz iþ koþullarýnda aile yaþamýdan faydalanabilmesi
ný saðlýklý sürdürmesi zorlaþacaðýndan iþten atýldaha da güçleþmektema ve iþten ayrýlma oranlarý artacaktýr.
dir. Çocuk ve ev
iþlerinin kadýnlarýn
sýrtýnda yürüdüðü
koþullarda, kadýn emekçilerin bu rekabet ortamýnda baþarýlý olma þansý
yok denecek kadar azdýr.
Yine bazý kurumlarda kýsmen uygulanan esnek çalýþma ile birlikte
kamu emekçileri iþ durumuna göre sýnýrlý ve düþük bir mesai ücreti
karþýlýðýnda yoðun olarak çalýþtýrýlýyor ve ihtiyaç duyulduðunda farklý
yerlerde görevlendirilebiliyor. Bugün iþ güvencesi olmasýna raðmen
kurumlarda fiilen yapýlan bu uygulamalar iþ güvencesinin tümüyle
kaldýrýldýðý koþullarda çok daha aðýr bir biçimde uygulanacaktýr.

DÜZENSÝZ ÝÞ KOÞULLARI
KADINLARI CENDEREYE ALACAK

Ýþyerine giderken
açýk cezaevine giriyorum
B

en 40 yaþýnda, üç çocuklu bir anneyim. Tekstil iþçisiyim. Hem çalýþýp hem de çocuklarýma
yetmeye çalýþýyorum, bazen de kendimi unutuyorum. Nasýl unutmayayým ki! Maddiyat her
þeyden önce geliyor. Çocuklarýmý maddi anlamda biraz daha rahatlatayým diye düþünüp mesaili
bir iþte çalýþmaya baþladým ama bu defa da kendimi unuttum. Þimdi çalýþtýðým fabrikada pazar
günleri 12 saat mesai yapýyoruz, özel günlerde çalýþýyoruz. Ýþyeri zorunlu mesai yaptýrýyor. Bana
kalsa ayda bir de olsa dinlenmek isterim.
Kýzým ilkokula baþladý, ben çalýþmaya… Bana en çok ihtiyacý olan zamanlarda yanýnda olamadým
çünkü çalýþmak zorundaydým. Gece çalýþýp, gündüz ancak dinlenip evin iþleriyle uðraþtým. Hem anne
hem baba olmak için uðraþtým.
Hayatýn bana yüklediði yüklerin üstüne bir de iþyerindeki sýkýntýlar eklendi. Kadýnýz diye
yüklenildi… Taciz, uygunsuz teklifler… Sesini çýkardýðýnda hep sen suçlusun çünkü kadýnsýn.
Ýþyerine giderken açýk cezaevine giriyorum, çýkarken ‘bugün de bitti’ diyerek çýkýyorum. Çünkü
fabrika benim için cezaevinden farksýz. Özellikle kadýnlar için böyle çünkü biz kadýnlara baský
uygulamak daha kolay onlar için. Kadýnlarýn çilesi bitmeyecek gibi geliyor bana…
Aldýðým asgari ücretle geçinmeye çalýþýyorum. Evim kira ve okumaya devam eden bir çocuðum
var. Maaþýmýza gelen zamma sevinemedim çünkü gelen zammýn iki katý yeniden benden çýktý. Kiraya
zam, gýdadan tut giyime kadar her þeye gelen zamlar götürdü gelen ücret zammýný da.
Biraz rahatlayalým diye kendimi unuttum ama yine rahatlayamadýk. Þimdi bir de ‘iþimi kaybedersem
ne yaparým’ korkusu eklendi. Yaþ sýnýrý var, sanayide tekstil firmalarýnýn çoðu kadýn iþçi çalýþtýrmak
istemiyor. Þimdi bir de bunlarý düþünüp kaygýlanmak zorundayýz.
Bana ne istediðim sorulsa, iþçinin insan yerine konulduðu bir dünya isterim. Kadýn olduðum için
toplumun baskýsý olmayan özgür bir dünya isterim. Çünkü kadýným, emekçiyim, her þeyden önce
anneyim…
Baþpýnar OSB’de tekstil iþçisi / ANTEP

ÖRGÜTLENMEKTEN BAÞKA YOL YOK

Bu yüzden kamu emekçilerinin iþ güvencesinin kaldýrýlmasý sýradan bir
yasal deðiþiklik olmaktan çok daha fazla þey ifade etmektedir. Genelde kamu
emekçilerini özelde ise kadýn emekçileri, kendine güvenini kaybetmiþ, kimliksizleþtirilmiþ birer çaðdaþ köle haline getirmeyi hedeflemektedir. Kamu
emekçisi kadýnlarýn güvenli bir yaþam ve güvenceli iþ için bu saldýrýlara karþý
sendikalarýnda örgütlenerek mücadele etmekten baþka bir çýkar yolu bulunmamaktadýr.
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Kýdem tazminatý en çok bize lazým

I

HÜKÜMET PATRONLARA ÇALIÞIYOR

Ayþe ÖZ

sýtýp ýsýtýp önümüze sürüyorlar kýdem tazminatýnýn fona devrilmesini. Her seferinde de daha önceki hatalarýný yapmamaya çalýþýyorlar. “Bunu nasýl fazla tepki çekmeden süsleriz, allarýz pullarýz”
diye gayretli reklam çalýþmalarý var hükümetin.
“Her tepkide geri çekiyorlar ama bu sefer iþ ciddi
arkadaþlar” diyor metal fabrikasýndan bir arkadaþ.
Doðru söylüyor, ne diyelim... Her yerde “Kýdem tazminatý fona devrolacak” diye haberler var. “Bakanlýklarýn çalýþmasý var, ama daha taslak bitmedi”
açýklamalarýyla oyalýyorlar bir yandan. Biz iþçiler
de bekliyoruz, “Bu sefer nasýl bir þey olacak acaba” diye...
Kadýn iþçilerin çoðunluðunda kafa karýþýklýðý
var. Türk Metal’in örgütlü olduðu bir fabrikada
çalýþan 28 yaþýndaki Ayþe diyor ki; “Bence iyi
bir þey, kimse kýdem tazminatýný alamýyordu,
ama artýk iki ay çalýþan da kýdem tazminatýný
alabilecek. Hem patronda birikeceðine devlette
biriksin, devletin paraya ihtiyacý var.” Fakat
“Devlette deðil patronun anlaþacaðý bir þirkette
tutulacak, devletin denetleme ve gözetleme iþi
bir önceki taslakta belirtilmediði için çok tepki
almýþtý” dediðimizde “Solculuk yapmaya gerek
yok iyi bir þey bence” diyerek kestirip atýyor.
Tam tersi örnekler de mevcut. 27 yaþýnda iki
çocuk annesi Hande, “Bunu da BES gibi yapýp
çarçur edecekler” diye düþünüyor. “Hayýr,
BES’ten yine kolay çýkmýþtýk ama bundan, bir
kabul edildi mi geri dönüþ de yok” diye ekliyor
sonra ve “Olan yine bize olacak” diyor.
Bu kafa karýþýklýðýna biraz da sendikalar izin
veriyor. Türk-Ýþ’in Genel Baþkaný Ergün Atalay’ýn bir konuþmasýnda “Biz biliyoruz birçok
iþçi kýdem tazminatýný alamýyor, bu uygulama
bunu saðlarsa destek oluruz. Þu an ortada bir
taslak yok, bize gelen bir bilgi de yok, bu yüzden bir þey diyemeyiz ama mevcut olan hakkýmýzý almaya çalýþýrlarsa karþýlarýnda dururuz”
açýklamasý çok yüzeysel ve ne yapacaðýný bilmeyen bir sendika görüntüsü çiziyor.
Biz sendikacýlardan; kýdem tazminatýný
alamayanlar için iþçi ve emekçileri daha çok
koruyan düzenlemeler talep etmelerini, iþçilerin iþten atýlmasýný saðlayan ve güvencesini
ortadan kaldýran fon uygulamasýna karþý gerekirse “Ülke çapýnda greve gideriz” þeklinde konuþmalarýný ve uygulamalarýný bekliyoruz. Fakat onlar da sanki daha çok kafa karýþtýrmaya çalýþýyorlar gibi.

Kýdem tazminatýnýn fona devredilmesi, iþ güvencesini ortadan kaldýracak bir mesele ve bu en çok da kadýn iþçileri ilgilendiriyor. Biliyoruz ki kriz ya da iþyerlerinin küçülmesi durumlarýnda iþten en önce çýkarýlan
kadýn iþçiler oluyor. Zaten kadýnlarýn çalýþtýklarý bir
yerden emekli olmalarý, onu da geçelim uzun yýllar çalýþmasý çok zor. Ýþe alýnýrken bile ‘Gebe kalmayý düþünüyor musun?’ sorularýyla uðraþan kadýnlar, hamile
kaldýðýnda mobingle, tazminatsýz iþten atýlmalarla kar-

þýlaþýyor. Patronlar mevcut uygulamada kýdem tazminatýný ödememekte ýsrar ediyor. Peki, “Fon biz kadýnlarý nasýl koruyacak?” Aklýmýzda deli sorular...
‘Çok izin alýrsan, çok rapor alýrsan’ diye sürekli iþten atýlmakla tehdit edilen, ‘performansýn düþük’ gerekçesiyle atýlan iþçileri, özellikle kadýn iþçileri koruyucu yasalar ve denetleyen kurumlarýn artmasý gerekirken son bir hak kýrýntýmýz olan kýdem tazminatýnýn da
patronlarýn lehine düzenlenmesinin tek bir anlamý var.
Bu hükümet bize, iþçilere, kadýnlara deðil patronlara
çalýþýyor.

Bir mücadele aðý kurmak ve en önde de
iþine, geleceðine sahip çýkmak isteyen
kadýn iþçilerin durmasý gerek.
Yoksa atý alan Üsküdar’ý geçer!

HAYIFLANMAMAK ÝÇÝN...

Daha önce duydunuz mu bilmem ama kadýn iþçilerin þöyle bir hakký var; Eðer bir kadýn
iþçi evlenir ve iþten ayrýlmayý isterse ona kýdem
tazminatý ödenmesi gerekiyor. Þimdi biz bu
haklarý bilmiyor ve kullanamýyorken, bir de
fona devredilmesi, patronlara peþkeþ çekilmesi, kendi kendimize söylenip duracaðýmýz
bir þey deðil.
Bir mücadele aðý kurmak ve en önde de
iþine, geleceðine sahip çýkmak isteyen kadýn
iþçilerin durmasý gerek. Çünkü bizi yedekte
tutan, iþine geldiði zaman istihdam eden, iþine gelmediði zaman kapý dýþýna koyan patronlara sadece yedek iþgücü olmadýðýmýzý,
eve ek para götüren yardýmcý kadýnlar olmadýðýmýzý göstermemiz gerek. Yoksa atý alan
Üsküdar’ý geçer ve biz de “bir zamanlar iþçi
ücretleri çok yüksekti, ahhh nerde o günler”
diye hayýflananlar gibi “ahhh bir zamanlar kýdem tazminatý vardý, bizi öyle kolay iþten çýkaramýyorlardý” diye hayýflanýrýz.
Unutmayalým sonra þu anki yaþýmýzda ve
gençliðimizde olamayacaðýz. Her zaman
daha genç olanlarý tercih edecekler. Bu yüzden kýdem tazminatýný fona devredip, zamanla da kaldýrýp, bizleri istedikleri zaman
iþten atarak daha genç, daha ucuz iþçiler tercih edilecek.

KIDEM GÝDERSE
SENDÝKALAR DA GÝDER

Bu sadece bir iþten atýlma sorunu deðil,
iþçilerin örgütlülüðünün bozulmasý ya da hiç
örgütlenememesi demek ayný zamanda. Yani
sendikalarýn da çok büyük bir sorunu, sendikalarý bitirmenin önü açýlacak. O yüzden
Türk Metal ve Türk-Ýþ yönetimine sesleniyoruz burdan; Ýþçinin aidatlarýný alýp otellerde fink atmaya benzemez bu iþ, kýdem tazminatý giderse siz de gidersiniz...

Tek güvencemizi de elimizden almak istiyorlar
Merhaba Ekmek ve Gül okurlarý;
Ben tekstilde çalýþýyorum. Ekmek ve Gül dergisine
daha önce de iþyerimizdeki kuralsýz çalýþmayý ve iþçilerin
üzerindeki baskýlarý yazmýþtým. Bu mektubumda fona
devretmek istedikleri kýdem tazminatýný yazacaðým.
Benim babam tersaneden emekli. Her akþam annem,
babama “Bu akþam da tek parça gelebildin bey” diye takýlýrdý.
Çünkü babamýn çalýþtýðý tersanede çok iþ kazasý ve iþ cinayeti

yaþanýrdý. Babam da ölümlü kazalardan hep son dakika,
tesadüfen kurtulduðunu söylerdi. Bir olumsuz durum
olduðunda ya da maddi olarak çok sýkýþtýklarýnda babam
“Olsun, tazminatým var, onunla yaparýz hallederiz” derdi.
Öyle de oldu... Babam tazminatýný aldýðýnda annem sanki
bütün dertleri çözülmüþ gibi mutluydu. Ben tam 8 yýldýr
ayný yerde canýmý diþime takarak üç kuruþ için
çalýþýyorum. Ýþçilerin hiçbir sorununu çözmeyenler þimdi

kazanýlmýþ bütün haklarýmýza göz diktiler. Tek
güvencemiz olan kýdem tazminatýmýzý da elimizden almak
istiyorlar. Sizin aracýlýðýnýzla iþçi arkadaþlarýma bir
çaðrým olacak. Kýdemimizi almak isteyenlere karþý bütün
iþçi kadýnlar olarak daha duyarlý olalým. Tek güvencemizin
elimizden alýnmamasý için birlikte mücadele edelim.
Tekstil iþçisi
Tuzla / ÝSTANBUL
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Sambasý baþýmýzýn üstüne
fönü kapýmýzýn dýþýna

Meltem TEKER

slak bir Ýstanbul sabahýndayýz. Havanýn grili
karalý tonlarý, genzimizi yoklayan toprak kokusu, mesainin baþladýðýný ikide bir hatýrlatan
koridorun uðultusu, çocukluk yýllarýndan bugüne Beethoven’dan Allegro ritmini taþýyor
kulaklarýmýza. Pencerenin pervazýna küçük beyaz
bir güvercin konmuþ. Çok da beklemeden gidecek
misafir havasýnda. Týpký, hemen sonra kapýdan içeri giren Sevgi gibi...
Olabildiðince sessiz, olabildiðince kibar, fakat bir
o kadar da temkinli bakýþlarla süzüyor etrafý. Neredeyse boyunca kýzýný, sýký sýký tutuyor kucaðýnda.
Penceredeki güvercine bakýyoruz birlikte. Samimi
bir tanýþma faslýndan sonra, Sevgi’nin yüzündeki
sert mizaç da yumuþuyor yavaþ yavaþ. Kýrk kilit vurulmuþ devasa bir kapýnýn önündeyiz þimdi. Sevginin o kapýyý açmasýný, içeriye davet etmesini sabýrsýzlýkla beklemekteyim artýk.
Ertesi gün, tedavi saatinde gelmedi Sevgi. Onu izleyen birkaç hafta da yoktu. Kayýtlardan bulduðum telefon numarasýný çeviriyorum. Silik ses tonuyla yarým
yamalak cümleler kuruyor telefonda. Kýz kardeþinden
haber beklediðini, koþullarýný oluþturarak gelebileceðini anlatýyor dilinin döndüðünce. Yaklaþýk bir ay sonra, yanýnda kýz kardeþi ve kýzýyla, gözlerinde, sözünü
tutmuþ olmanýn gururuyla, odanýn ayný köþesinde
otururken buldum onu. Kýzýný yanýna oturtmuþ, yorgun kollarýný iki yana salmýþ, mahcup bir gülümseyiþle selamlýyor bizi.
Tedavi seansýnýn ardýndan, kadýn kadýna sohbetimiz baþlýyor. Dereden tepeden açýyoruz konularý.
Gündelik telaþlar, hayatýn zorluklarý engelli bir çocuk
annesinin yaþadýklarýndan bahsediyoruz sonra. Burada, derin bir iç çekiyor Sevgi. “Kýzýmýn yanýnda bu
konulardan bahsetmiyorum” diyor usulca. Kýz
kardeþine birkaç tembih sýralayýp dýþarý yönlendiriyor onlarý. Küçük kýzýn yarý sürünerek yürüyüþünü izliyor, çýkan gýcýrtýlý sesin yankýsýyla göz
göze geliyoruz.
Açýlmasýný beklediðim o gizemli kapýnýn kilitlerini tek tek çeviriyor önümde. Birlikte, olanca
gücümüzü vererek aralýyoruz kapýyý. Eþikte uçsuz
bucaksýz bir sazlýk. Havada puslu bir tanyeli aðartýsý. Ýlerde Sevgi’yi bata çýka yürürken görüyorum.
Sapsarý dümdüz saçlarý, kucaðýndaki yavrusunun
saçlarýna karýþmýþ. Omzundaki þal genç kadýný sarmaktan aciz, yarýdan çoðu çamurla bezenmiþ.

‘ANLADIM KÝ HAYATIM
UÇURUMA GÝDECEK’

Karadenizli bir ailenin yedi çocuðundan biri Sevgi.
Ortaokulu bitirene kadar eðitim almýþ. Köydeki hemen her kadýn gibi, annesi de çocuk gelin olmuþ,
kendisi de. “Amcamýn oðluyla evlendim. Çok sevmiþtim. Kaçarak evlendik.”
Daha nikahýn arifesinde piþmanlýk duymuþ.
Çocuksu tereddütlerle ne yapacaðýný bilemezken korkudan ailesi ile yüzleþememiþ tabi. “Nikahýn kýyýldýðý
gün aðabeyim beni bulduðu yerde dövdü.” Attýðý dayaðýn sebebi, Sevgi’nin yanlýþ evliliði deðilmiþ. Daha
büyük hatasý, telefonuna çýkmayarak saygýsýzlýk etmesi, onun itibarýný zedelemesiymiþ. “O gün anladým ki
benim hayatým uçuruma gidecek. Abimden çok korkuyordum. Bu yüzden geri dönemezdim” diye anlatýyor sonrasýný.
Eþi geçici iþlerde çalýþýyormuþ. Arada bir de içermiþ. Önceleri sakin mizaçlý, zaman geçtikçe asabi
bir adam olup çýkmýþ. Sevgi çocuklarý pek severmiþ.
Eþi için “belki düzelir” düþüncesiyle hamile kalmýþ.
Üstelik ailesiyle aralarý da düzelmeye baþlamýþ...
Sesine tüm iyimserliðini katarak anlatmaya devam
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ediyor Sevgi. Hayatýnda baþka neler olduðundan
çok, asýl olmasýný istediði her þeyi tek tek sýralýyor
sonra. Sýcak yuvasý, ona saygý duyan bir eþi, umutla
beklediði yavrusu...

ÖLDÜRMEYEN ACI...

Çok zaman geçmeden eþi, þiddetin dozunu artýrmýþ yeniden. “Dýþarýda morali mi bozuldu? Ailemle
mi bozuþtu? Sinirini benden çýkartýrdý...” Durumun vehameti evin sýnýrlarýný aþmýþ sonra. Aile büyükleri girmiþ devreye. Sevgi’nin kayýnbabasý, yani
amcasý gelmiþ konuþmaya. Oðlunu haksýz bulmuþ.
Küçük bir adým da olsa adaletin yerini bulduðunu
zannetmiþ Sevgi.
Adaletin tecellisi sandýðý amcasý, eve olan ziyaretlerini sýklaþtýrmýþ. Üstelik Sevgi’ye bakýþlarý, tavrý da
deðiþmeye baþlamýþ. Kesiyor anlatmayý Sevgi. Bakýþlarý buz kesiyor. Etrafý yokluyor hýzlýca, sohbetimize
tanýk üçüncü bir kiþi arýyor adeta. Onu rahatlatacak,
güven veren birkaç cümle sarf ettikten sonra, devam
etmesini istiyorum.
“Bir gün yine geldiðinde bana saldýrdý. Ben, babamsýn amcamsýn diyerek yalvar yakar durdurdum. O
günü atlattým. Baþka bir gün habersiz geldi. O gün
bana tekrar saldýrdý.” Artýk konuþmuyor Sevgi. Ýçtiði
her yudum kahve boðazýnda birikmiþ, orada nefesini
kesecekmiþ telaþý sardý aniden. Odanýn dört bir ya-

nýnda “yardým” imaresi ararken; çýðlýk gibi bir
cümle düþtü aramýza. “Aklýna koyduðunu yaptý.”
Daha yirmisine varmamýþ küçük Sevgi, yaþadýðý felaketi hazmetmek bir yana, kime ne
diyeceðini kara kara düþünmeye baþlamýþ.
Kendisine hak veren, tanýdýðý tek erkek, hayatýný kabusa çevirenlerin baþýna geçmiþti bu kez. Çareyi canýna kýymakta aramýþ, üç gün yoðun bakýmda kalmýþ, sonra evine geri getirilmiþ Sevgi. Geçimsizlik
hat safhaya ulaþýnca olan biteni anlatmýþ eþine. Feci
bir dayakla birlikte bacaðýndan býçaklanmýþ bu kez.
Fakat aldýðý hiçbir darbe, “Çocuk babamdandýr”
cümlesi kadar acýtmamýþ genç kadýný.
Baþýný dikeltiyor Sevgi. Kollarýný sývazlayarak, belki de gelmiþ geçmiþ en kadim cümlesini haykýrýyor.
“Öldürmeyen acý güçlendiriyor Meltem Hocam!”
Masumiyetini, önce eþine, sonra herkese basbas
haykýrýyor. Kendisine zorla giydirilen onursuz hayatý
tek celsede fýrlatýp atýyor. Babasýyla kavga eden eþi
hapse girerken, amcasý intihar ediyor.

MÝNNETSÝZ YAÞAM
Yol aldýðý bataklýktan, omzunu yalandan saran þalýný çýkarýp, atýp, sýmsýký sarýldýðý kýzýyla, demir adýmlarla yürüyüp çýkýyor Sevgi. Önüne uçsuz bucaksýz
yemyeþil bir ova serilidir artýk. Önce kadýn sýðýnma
evine gidiyor, sonra da mahkemeye. Ýstanbul’a yerleþip minnetsiz yaþamayý da baþarmýþtýr artýk. Sohbetimizi derin bir soluk alarak bitiriyoruz. Üzerimizdeki
tonlarca aðýrlýk, eriyip bir anda yok oluyor adeta. Gayri ihtiyari pencerenin pervazýnda birleþtiriyoruz bakýþlarýmýzý. Küçük bir güvercinin verdiði hayat dersinden hepimizin nasiplenmesi umuduyla...

Ayhan AYDOÐAN
Ankara

Ýþçi saðlýðý üzerine konuþmak için büyük bir
alýþveriþ merkezindeki kadýn kuaförüne gittik.’ Þimdi bu giriþ cümlesine bakýnca inþaat,
maden yerine yanlýþlýkla kadýn kuaförü yazýlmýþ diyebilirsiniz, ama editoryal bir hatadan
ziyade memleketin çok da görünmeyen bir gerçeði
var ilk cümlemizde. Dünya Saðlýk Örgütünün
Uluslararasý Kanser Araþtýrma Ajansý, kadýn kuaföründe çalýþan kadýnlarýn yüzde 40 daha fazla akciðer kanseri riski taþýdýðýný ifade etmekte. Ülkemizde meslek hastalýklarý teþhisi saðlýklý yürümediðinden, bizler sadece ani ölüm getiren iþ cinayetleri üzerinden iþçi saðlýðýný yorumlayabiliyoruz.
Meslek alanýnda ani bir ölüm deðil de ömrünüzü
kýrk sene kýsaltan bir durumla karþýlaþmýþsanýz,
memleketin iþçi saðlýðý istatistiklerine sayý olarak
dahi iþlenebilme þansýnýz yok. Ýlk cümleden sonra
açtýðýmýz geniþ parantezi burada kapatalým. Kadýn
kuaförlerindeki ortalama durum böyleyken biz iþin
epey daha tehlikeli olan kýsmý üzerine, Brezilya fönü ve kuaför zincirlerinden birindeki mücadele
üzerine konuþacaðýz.

AVRUPA’DA YASAK, BÝZDE SERBEST!

Sema Karakaya Ankara’da çok ünlü bir kadýn
kuaförü zincirinde çalýþmakta. Ýþçi saðlýðý konusunu konuþmaya, öncelikle bu Brezilya fönünün zararlarýný nasýl keþfettiði üzerinden baþlýyoruz. Sema konuya þöyle giriyor; “Ben uluslararasý bir kuaför zincirinin iyi sayýlabilecek bir kuaförüyüm. Bizim firma Ýngiltere firmasý olduðu için her sene
her ülkeden 2-3 kadýn kuaförünü eðitime Londra
merkezlerine çaðýrýrlar. Benim buradaki eðitimi verimli bir biçimde anlayabilmem için 1 sene Ýngilizce dersi bile aldýrdýlar. Ýki sene önceki eðitime gittiðimde gözümün içinde bir aydýr geçmeyen kýzarýklýk vardý. Ama genel olarak bizim bölümde herkeste olduðu için öyle çok üstüne düþmedik. Ama
oraya vardýðýmýzda bir baktýk sadece bizim ülkeden
gidenlerde kýzarýklýk var. Bu durumu orada eðitimi
veren baþ kuaför gördü. Bize yaptýðýmýz uygulamalarý sordu. Ben alerjik olabilecekleri sayýp en son
Brezilya fönünü saydým. Onu diyince kadýn bir
durdu. ‘Olamaz ki öyle bir þey’ dedi. Yalap þap Ýngilizcemle dedim ‘Nasýl olamaz?’ Baþ kuaför baþladý
anlatmaya, meðer Brezilya fönü içerdiði ‘formaldehid’ maddesinden doðru Avrupa Birliði ülkelerinde
yasaklanmýþ. Yasaklanmýþ ama nasýl!

PARÝSLÝ KUAFÖRLERDEN
TÜRKÝYELÝ KUAFÖRLER ÝÇÝN EYLEM

2007 senesinde bizim kuaför zincirindeki kadýn arkadaþlar bu durumu fark edip þirkete yazýyorlar. Þirket uygulamayý durdurmayýnca Londra ve Paris’teki
kuaförler iþ býrakýyor. Sonra þirket Brezilya fönünü
kaldýrmak durumunda kalýyor. Bizimkiler Dünya Saðlýk Örgütüyle temasa geçiyor. Derken üç dört senelik
bir uðraþýn sonunda AB ülkelerinde yasaklanýyor.

Brezilya fönü deyip geçme, korkunç zararlarý var yapana. Büyük
bir kuaför zincirinin kuaförü Sema, binbir emek ve uluslararasý
dayanýþmayla “saðlýklarýný” nasýl geri kazandýklarýný anlatýyor.
“Þirketin AB ülkelerinde yasak olan uygulamasý Türkiye’de niye serbest?” diye sorunca Sema bize tahmini zor olmayan cevaplar veriyor. Çünkü formaldehit
maddesi ülkemizde yasak deðil. Sema kendilerinin de
bu uygulamayý durdurduklarýný söylüyor. Bunun nedeni tabii ki þirket hassasiyeti deðil. Yurt dýþýndaki kadýn kuaförler þirket merkezine Türkiye’de yapýlan
Brezilya fönü uygulamasýnýn kaldýrýlmasý için yazý yazýyor. Þirket Türkiye’de bu maddenin yasak olmadýðýný, kaldýrmaya gerek görmediðini anlatan bir cevap
yazýnca, Paris’teki kuaförler Türkiye’deki Brezilya fönü için bir saat iþ býrakma eylemi yapýyor. Sonra altý
ay süren görüþmeler sonunda kuaför zincirinin Türkiye ayaðý için de bu uygulama kaldýrýlýyor.

‘HER ÞEYE RAÐMEN
MÜCADELEYÝ ÖÐRENDÝK’

Tüm bunlar olurken Sema sadece ölüm tehlikesinden kurtulduklarýný sanmýþ. Ama sonra kendi halinin tavýrlarýnýn deðiþtiðini söylüyor. “Göz
kýzarýklýðý, solunum yetmezliði gitti, ama bize bu
iþin kârý mücadele etmeyi öðrenmemiz oldu” diyor Sema. Bu Brezilya fönü mevzusundan sonra
kuaförün kanserojen ortamýndan ötürü havalandýrma istediklerini ve onun da bir hikayesi olduðunu anlatýyor: “Biz havalandýrma istedik, þirket
epey bir masrafa girdi, bize havalandýrma yaptý
ama havalandýrma sisteminden sonra bizdeki solunum hastalýklarý iyice arttý. Bunun nedenini doktorlara sorduðumda þu cevabý aldým; kimyasalý

biz el seviyesinde kullanýyoruz, yukarýdaki vakum
kimyasalý çekerken bizim solunum bölgemizden
geçiriyor ve çekeceðimizden daha fazla kimyasal
çekiyoruz. Bunu da gittik tekrar söyledik. Þirketin
hem yerel hem merkezi amirliklerine yazýlar yazdýk. Sonuç alamayýnca biz de bir saat iþ durdurduk, sonunda havalandýrmayý indirip solunum
bölgesine gelmeden kimyasalý çeken hortumlu havalandýrmalar kurdurduk.”

HE, ÞÝRKET POLÝTÝKASI, HE HE...

Anlaþýldýðý üzere Sema’nýn öðrendiði sadece
zararlý maddeler içeriði olmamýþ. En çok zoruna
giden þeyin ise yakýnlarda bir kadýn kuaförünün
iþe alým mülakatý sýrasýnda müdürün söyledikleri
olduðunu anlatýyor. Kadýn kuaför adayý, müdüre
‘Kimyasal kullanýlmýyor mu burada, hiç koku yok’
diye sorunca müdür þirket politikalarýnýn böyle olduðunu asgari kimyasal kullandýklarýný, Brezilya
fönü gibi zararlý uygulamalarýn yapýlmadýðýný, ortamdaki az miktardaki kimyasalýn da ileri düzeydeki havalandýrma sistemiyle ortamdan çekildiðini
söylemiþ. Bize bu durumu anlattýktan sonra “He,
þirket politikasý he, biz hiçbir þey yapmadan her
þeyi verdi bu þirket politikasý” cevabýný alýp sohbeti bitiriyoruz.
Yazýnýn sonunu Parisli kuaförlerin Brezilya fönüyle mücadele sýrasýnda þirket yetkililerine yolladýklarý
yazýnýn baþlýðýyla bitirelim: “Sambasý baþýmýzýn üstüne, fönü kapýmýzýn dýþýna”

tarih
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ÝÞÇÝ SINIFININ ‘JONES ANA’SI
“Adresim ayakkabýlarým
gibidir; benimle birlikte
yolculuk eder. Nerede
haksýzlýða karþý
mücadele ediliyorsa,
evim orasýdýr.”
Müslime KARABATAK

F

abrikatörler, maden sahipleri,
patronlar “Amerikan’nýn en tehlikeli kadýný” diye andýðý sýrada
Mary Harris Jones, nam-ý diðer
Jones Ana, efsanevi bir iþçi önderi olarak Amerikan iþçi sýnýfýnýn mücadele tarihinde yerini almýþtý bile.
Kýsacýk boyu, pamuk gibi saçlarý, kara
elbisesi, ezilenlerin haklarý için çarpan kocaman yüreðiyle grevden greve, toplantýdan toplantýya koþturmasý, Jones’u hakikaten güçlü, her an mücadeleye hazýr bir
‘ana’ figürünün timsali haline getirdi.
“Adresim ayakkabýlarým gibidir; benimle birlikte yolculuk eder. Nerede haksýzlýða
karþý mücadele ediliyorsa, evim orasýdýr”
diyen Jones Ana’nýn, doðduðu gün olarak,
1 Mayýs 1830’u, 8 saatlik iþgünü için yapýlan 1 Mayýs grevleri ile tanýðý olduðu Haymarket eylemini kabul etmesi, haliyle þaþýrtýcý deðil.
Ülkelerindeki kýtlýk yüzünden 1840’lý
yýllarda Amerika’ya göç etmiþ Ýrlandalý
yoksul bir ailenin kýzýdýr Mary Harris. Liseden mezun olduktan sonra kâh öðretmenlik, kâh terzilik yapar. Öðretmenlik
yaptýðý bir sýrada, 1861 yýlýnda, çelik iþçisi
ve sendika üyesi George E. Jones ile evlenir. Altý yýl sürer aile yaþantýsý; bir sarýhumma salgýnýnda hepsini birden, kocasýný ve dört küçük çocuðunu kaybeder.
“Dikiþ dikmeyi küçük çocuklara patronluk taslamaya yeðlerim” diyerek terzilik
yapmak üzere Chicago’ya yerleþir. Yüzlerce kiþinin öldüðü, binlercesinin evsiz kaldýðý 1871’deki Büyük Chicago Yangýnýnda
onun da kaybedecek bir þeyi kalmaz geriye. Dönemin ilk iþçi örgütlerinden, kadýn
ve siyahi iþçileri de üyeliðe kabul eden
Emek Þövalyeleri (Knights of Labor) ile
kesiþir yolu.

ANA YÜREÐÝNDE SINIF
DÜÞMANLARINA YER YOK

O andan sonra hayatta tek çocuðu vardýr: Ýþçi sýnýfý… Yorulmak bilmeden emeðiyle geçinenlerin haklarý için çalýþmaya
atýlan Mary, dinamizmiyle, etkili konuþmalarý, baþvurduðu sýra dýþý mücadele yöntemleriyle iþçilerin sevgili “Jones Ana”sý
haline gelir.
Kendisini “Ben bir hayýrsever deðil, bir
kýþkýrtýcýyým” diyerek tanýmlayan Jones

GREV KIRICILARINA KARÞI
KADINLARIN SÜPÜRGESÝ
1899’da Pennsylvania-Arnot’daki kömür madenlerinde ucuza, günde 13-14 saat çalýþtýrýlan iþçiler, patronlara ait, sýkýþ týkýþ, saðlýksýz konutlarda kalýyordu. Birleþik Maden Ýþçileri Sendikasý’nýn
bu kötü koþullarýn iyileþtirilmesi için örgütlediði grev aylarca sürmüþ, iþçilerin morali bozulmaya
baþlamýþtý. Patron, baskýyý artýrmak için çeþitli taktiklere baþvuruyor, öðretmenleri, doktoru ve
onlarýn eþlerini ve rahibi iþçilere gönderiyor, çiftçilere para verip iþçilere yiyecek saðlamalarýný
engelleyerek grevi bitirmek istiyordu.
Sendikanýn bölgeye gönderdiði Jones Ana’nýn evinde kaldýðý için bir iþçi, patron tarafýndan evden atýlýnca öfke yükseldi ve ibre yeniden mücadeleye döndü. Ýþçiler, grevi sürdürme kararý aldý.
Patronun, baþka köyden iþçileri madende çalýþtýrmaya kalkacaðýný öðrenen Jones Ana bir plan
yaptý: Madenciler evde çocuklara bakacak, grev kýrýcýlarýn hakkýndan eþleri gelecek!
Tencere, tavalarýný, süpürgelerini kapan kadýnlar köyün giriþinde toplandý. Kadýnlar grev kýrýcýlar katýrlarýyla geldiðinde gürültü çýkararak ve süpürgeleriyle onlarý kovaladý. Gürültüyle huysuzlanan katýrlar da sahiplerini tepmeye baþladý ve grev kýrýcýlar madenlere yanaþamadý.
Yine, Jones Ana, bir grup iþçiyle birlikte çiftlikleri tek tek dolaþýp durumu anlatarak onlarý da
ikna etti. Patronun rüþvet ve tehditleri boþunaydý. Grev iþçilerin taleplerinin kabul edilmesiyle sonuçlandý.

Ana, 1870’li yýllarýn sonlarýndan 1920’li yýllarýn baþýna dek, kýrk yýlý aþkýn bir sürede,
tüm ülke çapýnda, sayýsýz emek mücadelesine katýlýr. Ayný zamanda sosyal demokrat
partinin (1898) ve Dünya Sanayi Ýþçileri
Sendikasý IWW’nin (1905) kurucularý arasýnda da yer alýr.
Farklý eyaletlerde iþçiler tarafýndan sevgiyle karþýlanýr, patronlarýnsa korkulu rüyasý olur. Zaten onun da kendini sýnýf mücadelesine adamýþ olanlara karþý þefkat dolu
ana yüreði, patronlara, grev kýrýcýlara, yargý
sistemine karþý oldukça acýmasýz. Bir de
uzlaþmacý sendikacýlar ve burjuva kadýn
haklarý savunucularýna! Oy hakký, hayýrseverlik, içki yasaklarý gibi meselelerde burjuva sýnýfýnýn, iþçi kadýnlarý emek mücade-

lesinden alýkoymaya çalýþtýðýný düþünür.
Yürüttüðü emek mücadelelerinde ise kadýnlarýn gücü ve azmine güvenir, mücadeleyi onlarla birlikte örgütlerdi.
Maden ocaklarý, demiryollarý, fabrikalar... 80 yaþýný aþtýðý bir sýrada hala tramvay,
tekstil ve çelik iþçilerinin grevlerindedir.
1870’lerin sonlarýndan yaþama veda ettiði
1930’a kadar örgütlediði onlarca grev, onlarca eylemin hepsini buraya yazmakla bitirmek mümkün deðil, ama döneminde
daha önce hiç uygulanmamýþ örgütlenme
yöntemlerine baþvurduðunu belirtmek gerek. Bu yöntemlerle iþçileri ve halký harekete geçiriyor, kamuoyu yaratýp patronlara
ve devlete baský yapýyor ve iþçi sýnýfýna kazanýmlar saðlýyordu.
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ÝKÝ SAATLÝK OKUL YOLU
HEM CEBÝ YAKIYOR HEM DE RUHU!

K
ÇOCUK ÝÞÇÝLÝÐÝNE
KARÞI KAMPANYA
DAHA doðar doðmaz kaderi çizilirdi
emekçi çocuklarýn: Erkekse madene,
kýzsa fabrikaya. 5-6 yaþýna gelir gelmez
çalýþtýrýldýklarýndan uyku onlarýn tek
oyunu olurdu. Yasal çalýþtýrýlma yaþý 12
olsa da devletin bir yaptýrýmý yoktu. Her
gün bir çocuk ya yaralanarak ya da parmaðý koparak sendikaya geliyordu.
1903’te Pennsylvania, Kensington’da
yaklaþýk 10 bini çocuk, 75 bin tekstil iþçisi
daha kýsa iþgünü ve daha fazla ücret için
greve çýktý. Fabrika sahipleri gazetelerin
ortaðýydý ve bu vahþi koþullarýn haberi
yapýlmýyordu. 66 yaþýndaki Jones Ana,
anne babalarýnýn izniyle çocuk iþçilerden
bir kafile hazýrlayarak New York’un yolunu tuttu. Bir yandan süren grev için
maddi manevi destek toplayacak, diðer
yandan halkýn dikkatini çocuk iþçiliðine
çekecek ve yasaklanmasý için meclisi
harekete geçirecekti. Gittikleri her yerde
sendikal toplantýlar, mitingler yapýyor,
çocuklarýn zayýf bedenlerini gösterip
yerel halka sesleniyordu.
Grev baþarýsýzlýkla sonuçlandý ama
Jones Ana’nýn yarattýðý kamuoyu tepkisi
ile 1904’te Ulusal Çocuk Ýþçiliði Komitesi
kuruldu, 1915’te de Pennyslvania meclisi
14 yaþýndan küçüklerin çalýþmasýný yasaklayan bir yasa çýkardý.

Gizem Yonca ULUTAÞ

adýna taciz gün geçtikçe büyümekte. Evde,
okulda, iþte hatta otobüste. Yani bulunduðumuz her yerde. Fiziksel olarak tacize uðramasak da psikolojik baskýlara uðrayabiliyoruz. Hatta bu otobüslerde bile baþýmýza
gelebiliyor. Okula gitmek için otobüse bindiðimizde
üzerimizdeki bakýþlardan kurtulmak için otobüsün en
arkasýna geçiyoruz ya da kulaklýðýmýzý takýyoruz kötü
sözleri duymamak için. Peki iki saatlik bir otobüs yolculuðunda kadýnlar neler yaþýyor? Gelin cevabýný Kocaeli
Üniversitesinde okuyan Dilan ve Þamdan arkadaþýmýzdan öðrenelim.

OKUMAK ÝÇÝN ÇALIÞMAK
ZORUNDA KALAN KADINLAR...

Dilan Eðitim Fakültesinde Türkçe öðretmenliði okuyor. Yýllarca açýktan okumaktan, ailesini ve kendisini geçindirmek için
çalýþmaktan okula 10 yýl ‘gecikmeli’ baþlamýþ. Onca sene çalýþmanýn psikolojisini
bozduðunu söyleyen Dilan okulunu bir an
önce bitirip mesleðini eline almak istiyor.
Kocaeli Hereke’de oturan ve okula gelmek için 2 saatlik yolu çeken Dilan bu durumu için “Sanki þehirlerarasý yolculuk yapýyorum hissine kapýlýyorum. Çünkü buradan Bursa’ya da iki saat. Çok ilkel gibi görünüyor þu zamanda. Aylýk 150 liranýn üzerinde yol harcamasý yapýyorum. Çünkü sadece okula deðil, aktivetelere de gidip geliyorum. Bunu da kattýðýnda 200 lirayý bulabiliyor yol masrafým.” diyor. “Peki bu 200
lira sana nereden geliyor?” dediðimizde ise
iç çekip “Burs alýyorum. Ýlk defa þansým
yaver gitti. Bunca zamandýr okuyamadým,
10 yýllýk bir kaybým vardý. Hem çalýþtým,
hem de dýþarýdan okudum. Bunca zaman
sonra burs almaya hakkým vardý zaten. Burs sayesinde çalýþmaktan kurtuldum en azýndan.” cevabýný veriyor bize.
“2 saatlik yola nasýl katlanýyorsun? Ýlla ki o yolda baþýna
bir þeyler geliyordur. Biraz
bahseder misin?” diye sorunca baþlýyor anlatmaya. Yolda
çok yorulduðunu söylüyor. Bir
de o yorulmanýn üstüne çok
fazla tacize uðradýðýný ve psikolojik baský gördüðünü... Yani anlayacaðýnýz Dilan o 2 saatlik yolda hem zaman kaybý
hem de stres yaþýyor.

ÝKÝ SAATLÝK YOLDA
NELER YAÞANIYOR NELER...

Bir diðer arkadaþýmýz ise Þamdan
Kahraman. Kendisi hem üniversitede
okuyor hem de üniversitede bir kafede
garsonluk yapýyor. “150 liradan fazla yol
masrafým var. Okulun kafesinde çalýþýyorum, bu maaþla geçiniyorum. Devlet yur-

du çýkmadý, ayrýca babam engelli ve dört kardeþim var.
Buna raðmen burs çýkmadý.”
Þamdan da týpký Dilan gibi Antalya’daki olay için tepkili. Ve þunlarý söylüyor: “O arkadaþýmýzýn dava açmasý
çok güzel bir hareketti. Eðer sessiz kalsaydý bunun üstüne örtü çekecekti ama bunu yapmadý. Kadýnlar sesini
çýkarmadýkça bastýrýlýyor.” Görüyorsunuz ya iki saatlik
bir yolda neler yaþanýyor. Þamdan ve Dilan gibi her gün
iþe okula gitmeye çalýþan bizler tacize tecavüze karþý
birlik olmalýyýz. Ancak birlik olursak, otobüslerde korkmadan evimize yol alabiliriz.

Tacize karþý çýkmanýn bir bedeli varsa...
BÝZE derdini anlatan Dilan sonrasýnda 17 yaþýndaki kardeþinin baþýna gelenleri
anlatýyor: “Kardeþim iki keredir tacize uðruyor, saçý açýk diye laf atýyorlar. Günaha
gireceðini düþünen insanlar var. Antalya’da yaþanan sigaralý taciz olayý belki bir
gün Hereke Umuttepe otobüsünde yaþanacak. Yine kardeþim otobüste fiziksel
olarak tacize uðramýþ. Yanýndaki adam kardeþimin beline sarýlýyor, fakat kardeþim
arabanýn dolu olmasýndan dolayý bunu anlamýyor. Kardeþim korkuyor ve sesini
çýkaramýyor.” Araya giriyorum hemen “Ne düþünüyorsun peki Antalya’daki olay
için?” diyerek. “Burada kadýn ne kadar ses çýkarýrsa þiddetin boyutu da yükselebiliyor. Yani þunu söylemek istiyorum. Kadýnlar ses çýkarmalý her türlü tacize
ama bunun bir bedeli olduðu bilinmeli.” Bedel diyince hemen þaþýrýyorum,
“Bedelden kastýn nedir?” diye soruyorum. Bu kez o da bana “Kadýnlar güçlü olmalý
diyoruz ama kadýnlar bunun bedelsiz olduðunu düþünmemeli. Kadýnlar ses çýkarttýðýnda güllük gülistanlýk olacak diye bir þey yok, gerçekçi düþünmemiz lazým. Biz
ses çýkarttýðýmýzda karþý ses de gelecektir, bizi bastýrmaya çalýþacaklardýr. Ama bu
bizi yýldýrmamalý. Kardeþimin yaþadýðý olayda kardeþim korkmuþ ve o psikoloji þu
an onun içine yerleþti. Artýk toplumdan korkacak. Kardeþim daha 17 yaþýnda. Eðer
ki orada kardeþim tacizciye karþý tepki
gösterseydi belki adam ona fiziksel
þiddet bile gösterebilirdi. O
psikolojik travmayý tek
baþýmýza yaþayacaðýmýza
bütün kadýnlarýn hepsi
beraber olmalý. Bir bedel
varsa o bedele birlikte
karþý gelmeliyiz.” cevabýný
veriyor.

Gazetecilik okuyorum
gazetecilik yaptýðým
için iþ bulamýyorum!
Kübra Su LAZ

K

ocaeli Üniversitesinde gazetecilik 1. sýnýf öðrencisiyim.
Artvin Hopa’dan üniversite için geldim. Bir kadýn olarak
bu yýl burada yaþadýðým sorunlarýn sadece bir
kýsmýndan bahsedeceðim.
Eylül ayýnýn ortasýnda geldim buraya, kardeþim ve ben bir
yolculuða baþladýk. Ben özgür olmak için gerekenlerden
birinin ekonomik baðýmsýzlýk olduðunu düþünürüm. Bu
yüzden geldikten 2 gün sonra iþ bulup çalýþmaya baþladým ve
kardeþimin maddi manevi her þeyini üstüme aldým.
Çalýþtýðým yerin sahibi hemþehrimdi. Kendi fakültemin içinde
küçük bir kantindi. Sonrasýnda fakültenin hemen aþaðýsýndaki
Rast kafede öðrenciler arasýnda çýkan kavgayý haber yapmaya
çalýþýrken gözaltýna alýndým. Yanýmda bir arkadaþým da vardý.
Olaydan sonra çalýþtýðým kantin sahibiyle ters düþtük. Sonra
ben olayýn çýktýðý kafede iþe
baþladým.
Baþlayalý bir
ay olmuþtu ki
rektörlük bana
ve gözaltýna alýnan tüm
öðrencilere
soruþturma
açtý. Çalýþtýðým
kafe devlete
baðlý
olduðundan bu
olay duyulunca
sorun
çýkardýlar. Kafe þefi üst birimlerden haber geldiðini,
güvenliklerin beni örgüt üyesi olmakla þikayet ettiklerini ve
bu yüzden iþten çýkmam gerektiðini söyledi.
Ben de fakültedeki kantine geri döndüm. 3 gün çalýþtýktan
sonra kantin sahibi beni arayýp aslýnda sadece yardýma
çaðýrdýðýný, bu yüzden de pazartesi gelmem gerekmediðini
söyledi. Aslýnda olan þuydu: Kantin sahibi çalýþanlarýn
raporunu verirken fakülte sekreteri ismimi görüp rektörlükten haber geldiðini ve benim orada çalýþamayacaðýmý
söylüyor. Bunun üzerine kantin sahibi de beni kibar bir
þekilde kovuyor. Öðrencinin iþ beðenmediðinden yakýnan
rektörlük saatine 5 lira almama raðmen canla baþla çalýþan
beni yerleþke içindeki tüm iþlerden men ediyor.
Sadece gazetecilik mesleðini icra etmeye çalýþan genç bir
kadýným. Ancak ülkemizde olduðu gibi yerleþkemizde hiçbir
þekilde basýn özgürlüðünden bahsedilmez duruma gelindi.
Rektörlük ise aslýnda yapmasý gereken birçok þey varken çözümü daha 1. sýnýf olan bir öðrencinin yoluna taþ koymakta
bulmuþ. Ben sadece yerleþkenin içinde mesleðimi icra etmeye
çalýþýrken bile ne kadar da rahatsýz olmuþlar! Haklarýmýzý da
savunurken bu þekilde rahatsýz olup hepimizin önüne taþ
koyarlar. Çünkü haklý olduðumuzun farkýndalar. Ve bizim
haklarýmýzý kazanabilme ihtimalimizden bile korkuyorlar.
Bugün iþten atýlan benim. Bu yarýn bir baþka arkadaþýmýzýn da baþýna gelebilir. Ben bu yüzden hiçbir zaman
vazgeçmeyeceðim, ta ki tüm kadýnlar haklarýný kazanana,
tüm gazeteciler özgür kalana ve basýn-yayýn özgürlüðünden
gerçek bir þekilde bahsedilinceye kadar. Vazgeçmeyeceðim
hepimiz için.
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Hayatýn gerçekliði: Antabus
S

Elif BAYDUR
Kadýköy/ Ýstanbul

eray Þahiner’in ayný isimli kitabýndan uyarlanan Antabus oyununu Nihal Yalçýn oyunculuðuyla Kadýköy Moda Sahnesi’nde 21
kadýn, 4 erkek arkadaþýmýzla izlemeye gittik. Oyun Ýstanbul’a göç eden
bir ailenin genç kýzý Leyla Taþçý’nýn yaþadýklarýný konu ediyordu. Ýstanbul’a köyünden göçen bir aile, bir kadýn.. Peki vasýfsýz bir kadýn ne yapar? Eþ-dost, konukomþu tavsiyesi, evin yakýnlýðý, meslek
öðrenme ihtimali derken birçok kadýn
konfeksiyonda iþe baþlar. Giydiðimiz tüm
elbiseler, tiþörtler, pantolonlar, gömlekler… Bunlarýn imalatýnda bir kadýnýn hayatý nasýl deðiþir ki? Nihal Yalçýn, oyunculuðuyla hayata dokunup öyle bir oyunu
sergiledi ki, bir kez daha anladýk tekstil
iþçisi kadýnlarýn yaþam zorluðunu. Hem
güldürdü, hem yüzleþtirdi kendimizle,
hem aðlattý bizi. Ama en çok da iþçi sýnýfýnýn mücadelesine, kadýn mücadelesine
olan inancýmýzýn ne kadar önemli olduðunu bir kez daha gösterdi. Moda Sahne’de bir Leyla Taþçý’nýn hikayesini bir
de izleyicilerin hýçkýrýk seslerini dinledik
ve dedik ki “‘Ne kadar yaralý, ama güçlü
kadýn varmýþ, iþte hepsi burada!”
Gitmeden önce oyun hakkýnda bildiðim,
tekstil iþçisi bir kadýnýn yaþam mücadelesini anlatan etkileyici bir oyun olduðuydu.
Sonra antabus kelimesinin aslýnda alkol tedavisinde kullanýlan bir ilaç olduðunu öðrendim. Akabinde yanýmda oturan kadýn
yoldaþýmýn geçmiþte eski eþine týpký oyundaki gibi antabusu verdiðini öðrendim. Bu
oyun bana sadece bir kadýnýn yaþam zorluðunu, yaþama direncini göstermedi. Ayný
zamanda yeni tanýþtýðým veya yýllardýr arkadaþým, yoldaþým olan kadýnlarýn da hayatlarýný paylaþmamý saðladý. Ne gariptir ki yaný
baþýmýzda olan kadýnlarýn hayatlarýný bir tiyatro oyununun çýkýþýnda içtiðimiz çayýn
sohbetiyle öðreniyoruz. Her birimiz mücadelemizi neden bu kadar sýmsýký tuttuðumuzu ve kazanana kadar býrakmayacaðýmýzý
anlýyoruz.
Aðlayan ama ardýndan gülen, düþen ama
daha saðlam ayaða kalkan tüm iþçi, emekçi
kadýnlara “Kadýköy Her Þey” grubundan
bolca selamlar iletiyoruz ve bizlerin hissettiklerini sizlere aktarýyoruz. En son diyoruz
ki; “Antabus” oyununa gitmeyen kalmasýn...
GÜL GÜLER: Oyun mükemmeldi. Bu
coðrafyada acýyý, tecavüzü ve þiddeti yaþayýp
hâlâ hayata tutunmayý baþaran kadýn direnci; bunlara raðmen gülümsemeyi býrakmayan kadýnlar... Ben, alkolik bir kocanýn þiddetini gören bir kadýn olarak kendi hayatýmý
izledim. Kah güldüm, kah hýçkýrýklara boðuldum. En güzeli de omzumda hep kadýn
yoldaþlarýmýn eli vardý. Ne olursa olsun, ne

BÝRLÝKTE SESÝMÝZ
DAHA GÜR
Tuzluçayýr Kadýnlarý Dayanýþma Derneði
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yaþarsak yaþayalým kazanana kadar mücadelemize devam edeceðim.
MERVE ALTURAN: Her bir parçasýnda bazen ufak ufak bazen tamamen kendimi buldum. Tokat gibi suratýma çarptý. Bazen tekmeledi. Bazen de ayaða tekrar kaldýrdý. Gerçek bir oyundu.
SEDEF AKÇAY: Hayatýn içinden demeye utanacaðým bir oyundu. Çünkü hayatýn
tam anlamýyla kendisiydi. Her kadýn kendinden bir parça bulacaktýr mutlaka. Acýyý
gösterme biçimi o kadar saf ve olaðan ki rahatça hissedebiliyorsun sen de. Sahne ötesi
bir oyundu.
MELÝKE GÜLENÇ: Babaannemi, annemi ve kendimi gördüm sahnede. Hepimizden birer parça. Senden, benden, ondan...
RABÝA: Ben de genç bir tekstil iþçisi kadýným. Lisede tekstil okudum. Üniversitede
moda tasarým bölümünden mezun oldum.
O kadar hayatýn içindendi ki ne hissettiðimi
anlatamýyorum gerçekten, çok aðýr ve gerçekti.
SEDA BENLÝ: Ýnsanýn kendi yaþamýný
bir sahnede izliyor olmasý çok tuhaf. Antabus’u izlerken kendimi izlediðimi fark ettim. Ve oyunun 20. dakikasýnda baðýrarak
salonu terk etmek istedim. Çünkü bazý þeyleri görmezden gelerek yaþamak bizim yaptýðýmýz en iyi þey! Geçmiþimizi unutarak
yaþýyoruz ve geleceðimizi de. Oyun kendi
korkunç geçmiþimi de gözümün önüne
koydu. Her yer karanlýk, tek bir ýþýk var. O
da Leyla Taþcý. Leyla Taþçý benim! Leyla
Taþçý benim gençliðim! Leyla Taþçý benim

çocukluðum! Yalnýz ben yaþýyorum sanýyordum. Meðersem bizim kaderimizmiþ hayatýmýzýn bir döneminde Leyla Taþçý olmak.
Kaderine boyun eðip yaþayanlardan olmayalým! Kimse olmasýn! Uzanabildiðimiz her
yere uzanalým. Dokunduðumuz her yer çiçek açsýn. Bahar olalým! Ýnsaný, yaþamayý,
var olan her þeyi en yüce duygularla sevelim. Çünkü sevmekten baþka çaremiz yok!
GÜLAY TERZÝ: Antabus oyunu biz kadýnlarýn yaþadýklarý sorunlarý, acýlarý, çaresizliði, tacizi, yine biz kadýnlarýn suratýna
bir tokat gibi çarpan etkileyici bir oyundu.
Leyla Taþçý’nýn yaþadýðý tecavüzü anlatýrken
hissettiði tedirginliði herhalde bu ülkede
yaþamamýþ kadýn yoktur ne yazýk ki! Tek kiþilik bu oyunda devleþen bir kadýn vardý
sahnede. Kadýnlarýn yaþamlarýnýn ve ölümlerinin 3. sayfa haberlerinden daha fazlasý
olduðunu her repliði kanýtlar nitelikteydi.
GAMZE PEKAL: Oyun çok gerçekçiydi. Kadýnlarýn maruz kaldýðý cinsel saldýrýlarý erkek hegemonyasýný çok net anlatýyordu. Leyla karakterinin bu toplumda kadýn
olma hikayesi aile içinde baþlýyor. Abileri,
babasý onun özgürlük alanýný belirliyor. Benim dikkatimi çeken iþin içine para girince
o en muhafazakâr babalar, abilerin kadýn
üzerinden neler planlayabildikleri. Evlendikten sonra da ona biçilmiþ rol dýþýnda bir
þans verilmemesi, tecavüzün gizlenmesi.
Leyla Taþçý’nýn kendi kýzý için ise istediði
çok bir þey deðil! “Dayak yemesin, istediðiyle evlensin, o bile yeter” düþüncesi beni
çok etkiledi. Ýzleyen bütün kadýnlar bir gün
bir yerde yaþadýðý bir þey buldu oyunda.

ÝZEL: Nihal Yalçýn tek baþýna sergilediði bu mükemmel kara mizahla bize toplumda kadýnýn yaþadýðý zorluklarý, direniþlerini hatta direnemeyiþlerini anlattý, gözden kaçýrdýðýmýz bazý noktalara deðinerek
kadýnýn içinden çýkýlamayan çaresizliðini
çok içten ve açýk þekilde sergiledi. 1.5 saatlik oyunuyla beni derinden etkilemeyi baþardý. Görüp de susmamak, iþitip de bir kenara atmamak gerek bazý çýðlýklarý. Bunu
bize güzel bir þekilde hatýrlattýðý için kendisine teþekkür ederiz.
ASUMAN ERSOY: Ben 40 yýllýk tekstil
iþçisiyim, makineciydim. Çocukluðumda
biraz daha rahat yaþayabilmek için baþladýðým tekstil hayatýndan emekli oldum. Tabii
emekli oldum demekle olmak arasýndaki
farklýlýðý hepiniz çok iyi bilirsiniz. Ne hikayeler biriktirdim, ne zorluklar gördüm,
geçirdim. Aralarda güldüm, eðlendim.
Konfeksiyona baþlamadan önce her tür
þarký dinlerdim. Konfeksiyoncu oldum sadece arabesk dinlemeye baþladým. O zamanlar çok normal geliyordu. Ama þimdi
oyunu izledikten sonra bir durup geçmiþe
baktým. Neden sadece saygýdeðer Müslüm
Baba dinlemiþiz ki? Þimdi anlýyorum! Arkamdaki singer makinesinde çalýþan kadýn
arkadaþýmý, overlokta çalýþan kadýn arkadaþýmý, ortacý olan o genç çocuðu. Þimdi onlarýn bakýþlarýný gözümde çok daha net
oluþturuyorum. Diyecek, konuþacak çok
þey var ama asýl söylemek istediðim, kurtuluþumuzun tekstil iþçisi kadýnlardan ve
tüm iþçi kadýnlarýndan doðacaðýdýr. Herkese bolca selamlar...

inbir emekle var etmeye çalýþtýðýmýz derneðimiz geçtiðimiz günlerde birinci yaþýný
doldurdu. Bir yýlda nasýl geliþir büyürse
bir çocuk, derneðimiz de onun gibi sevgi
ve ilgi ile yaþýný devrediyor. Bir anne nasýl
titizlenirse çocuðuna, biz de onun gibi titizlenerek
büyütüyoruz bu ortak yaþam alanýmýzý. Yaþamýmýza
renk katan kurslarýmýzla, hayatý anlamaya anlamlandýrmaya çalýþan seminerlerimiz, toplantýlarýmýzla,
üretimi toplumsallaþtýran kermeslerimizle, bazen
þarkýlarýmýz- türkülerimizle, bazen de tiyatro oyunlarýmýz film gösterimlerimizle buluþuyor, bir araya geliyoruz.
Bizler 25 Kasým Kadýna Yönelik Þiddetle Uluslararasý Mücadele Günü’nde kadýn dayanýþmasý için sokaklardaydýk, olaðanüstü hal koþullarýnda ‘HER HALDE’ kadýna yönelik sömürü ve yok saymaya karþý çýkacaðýmýzý haykýrdýk. 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar
Günü’nün baharý müjdeleyen coþkusu ile alanlara çýktýk. 16 Nisan’da referanduma yürürken baþkanlýða, tacize, tecavüze, þiddete ve her türken erkek egemenliðine ‘Hayýr’ diyerek birleþtirdik ellerimizi.
Egemenler sokaklarý dar etmek istese de Ýstanbul’da, Ýzmir’de Adana’da olduðu gibi umudu ve mücadeleyi her yerde yükselten kadýnlarla ayný þeyleri talep ettik, ayný þarkýlarý söyledik. Biliyoruz çünkü; ne kadar çok bir araya gelirsek, ne kadar birlik olursak o kadar gür çýkacak sesimiz.

BU ACILARLA KADIN
DAYANIÞMASIYLA BAÞ EDERÝZ

Binlerce yýldýr süren kadýn cinsinin sömürüsüne,
yok sayýlmasýna sessiz kalamayýz, ayný köhnemiþ zihniyeti devralamayýz. Ýþte bu yüzdendir bir araya gelmemizin amacý, bu yüzdendir dayanýþmadaki ýsrarýmýz, bu
yüzdendir kýz kardeþliðin güzelliðine vurgumuz.

Bizler Tuzluçayýrlý Kadýnlar olarak belki birebir yaþamýyoruz ancak coðrafyamýzda büyütülen acýlarla karþý karþýyayýz. Ýçinden geçtiðimiz günlerde de en çok kadýnlarýn zarar gördüðünün farkýndayýz. OHAL koþullarýnda Cizre’de kapýsýnýn önünde vurulan 10 yaþýndaki
Cemile’nin cenazesinin ablukanýn kalkmamasý nedeniyle annesinin bir hafta boyunca evlerinin buzdolabýnda saklamak zorunda býrakýldýðý, 72 yaþýndaki Taybet Ana’nýn sokak ortasýnda vurularak ölü bedeninin
günlerce sokak ortasýnda bekletildiði zamanlardan geçiyoruz. Bu acýlarý içimizde hissediyoruz.
Yaþanan darbe giriþiminin ardýndan devreye sokulan
OHAL’de de yine en çok kadýnlarýn zarar gördüðünü
biliyoruz. Çocuklarýmýzý yetiþtirecek olan demokrat öðretmenler, akademisyenler KHK’lerle ya açýða alýnýyor
ya iþinden atýlýyor.
Tüm bu devlet þiddetinin yanýnda erkek þiddeti de
aymazca sürdürülüyor. Manisa’da Ebru isimli kýz kardeþimiz tanýmadýðý bir erkek tarafýndan þiddete uðruyor, Ýstanbul’da Ayþegül hemþire þort giydiði gerekçesiyle yine erkek þiddetine maruz kalýyor. Geçtiðimiz nisan ayýnda erkekler tarafýndan katledilen kadýn sayýsý
30. Yani her gün 1 kadýn hastalýktan ya da kazadan deðil bizzat en yakýnlarý tarafýndan öldürülüyor.

GELECEÐÝMÝZÝ BÝRLÝKTE
KURMAK ÝÇÝN

Ekonomik þiddetin de tüm bunlardan geri kalýr yaný
yok. Mutfaklarýmýzda adý konmamýþ bir yangýn sürüyor.
Pahalýlýk yoksulluk yine en çok biz kadýnlarý etkiliyor.
Kadýn iþsizlik oraný yýllara göre azalmasý gerekirken
gün geçtikçe artýyor.
Tüm bu karanlýk tablonun dýþýnda kalmayý baþarmýþ
olsak da bir arada durmadýkça karanlýðýn bizi de içine
alacaðýný biliyoruz. Bunun için daha fazla öðrenmeye,
daha fazla biriktirmeye, daha fazla dayanýþmaya ihtiyacýmýz var. Kýz kardeþlerimizle ellerimizi sýký sýkýya tutalým ve geleceðimizi birlikte kurtaralým istiyoruz.

Herkesin bir
hikayesi var, ben
benimkini yazýyorum
H

erkes yazar olmak zorunda deðil, ama herkes yazmak zorunda.
Kin biriktirip bugünün rezaletini aktarmak için deðil, bugünün
gürültüsünden kaçmak için deðil, dünü aklýna kazýyýp durmak
için de deðil. Devam ettiðini kendine göstermek için yaz.
Yaz þimdi büyük harflerle ‘DEVAM’…
Ece Temelkuran’ýn ‘Gürültüde Yazmak’ baþlýklý twitter paylaþýmýný
okurken en güzel þeyin yazmak olduðunu düþündüm. Evet, hepimiz
birer yazar deðiliz ama yazmak gerektiðinin önemini bir kez daha
hissettim.
Ýki oðlu olan iþçi bir kadýným ben. Hayatýmý yazsam sayfalar yetmez diyenlerdenim aslýnda. Oysa ki herkes ayný. Herkesin seçtiði ya
da seçmek zorunda olduðu bir hayatý yaþýyorken herkes bir roman.
Belki ince, belki kalýn, karþýnda biriyle konuþurken kýsa, aynada
kendiyle konuþurken uzun, yazarken çok daha uzun bir hikayesi var
herkesin.
Ben 33 yaþýnda bir kadýným. Ýçimden her geldiðinde belki bir terapi, belki isyan, belki iç döküþ, belki de bir aný olarak yazdým ben.
Ama en çok çocuklarýma yazdým. Daha onlar doðmadan yazmaya
baþladým onlara. Bazen sayfalarý karýþtýrdýðýmda kâh üzüldüm kâh
gülücüklere boðuldum.
Þimdilerde daha çok yazýyorum. Çünkü anlatacak o kadar çok þey
yaþýyoruz ki… Ben Tuzluçayýr Kadýnlarý Dayanýþma Derneði aktivistiyim. Bu dernek hayatýma girdiði –ki bu ayný zamanda derneðin kuruluþu anlamýna geliyor- günden bu yana geçen 1 yýllýk süreçte þahsen
hayatýmda çok þey deðiþti. Bir kadýn olarak var olduðumu, güçlü
olduðumu, önemli olduðumu öðretti. Tüm bunlarý kadýnlarýn daha
özgür bir yaþam sürebilmeleri için mücadele ederken öðrendim.
Deyim yerinde ise tacize, tecavüze, erkek egemenliðine, diktatörlüðe,
her türlü haksýzlýða karþý mücadele ederken buldum kendimi. Ýstiyorum ki çocuklarým bunlarý okuyarak hatýrlasýnlar; annelerinin neden
ve neye karþý mücadele ettiðini okuyarak alsýnlar hafýzalarýna.
Onlarý bekleyen hayatý bilmiyorum, ama onlar için mücadele
ettiðimi, onlar için savaþtýðýmý bilsinler ve ‘bizim ailemiz mücadeleci
bir aileydi, iþte bu okuduklarýmýz bunun kanýtý’ desinler.
Belki birgün onlar da baþka þeyler için mücadele edecekler. Benim
onlara býraktýklarým güç versin, destek versin, yol göstersin istiyorum. Onlara maddi bir þeyler býrakamam ama anýlarýmý, yaþadýklarýný,
ilk anne dedikleri aný, ilk yürümelerini, ilk aþklarýný kýsaca beni ve
onlarý býrakabilirim.
Hayatýmýz domino taþý gibi. Bizler deðiþtikçe, geliþtikçe çocuklarýmýz da deðiþecek. Hepimiz sadece not peþindeyiz, aman sýnavdan
yüksek not alsýnlar, aman baþarýlý olsunlar, doktor-hakim olsunlar
diye çýrpýnmakla geçiyor. Oysa onlarý okumaya, yazmaya ya da ilgi
alanlarý olan baþka þeylere yönlendirsek, teþvik etsek çok daha güzel
nesil çocuklarý olacaklar. O yüzden sadece çocuklara olmamalý nasihatlerimiz. Biz büyükler için de olmazsa olmazlardan olmalý. Yaþa,
gez, eðlen, aðla, oku ama yaz.
Tuzzluçayyýr’dan bir iþçi kadýn / ANKARA

içimizden biri
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Hayatýn iplerini

BÝR MAHALLE
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Ebru ÜNAL
Maltepe/ Ýstanbul

N

urten ile Gülsuyu Gülensu
Kadýn Dayanýþma Derneðinde
ara ara görüþebiliyorduk.
Onunla bir çay sohbeti esnasýnda hayat mücadelesini bizimle paylaþmasýný istedim. O da bize hikayesini anlattý. Çok zor bir yaþantýsý olduðu
yüzündeki her bir çizgiden anlaþýlýyordu.
Þu an sadece 42 yaþýnda olan Nurten büyük
zorluklarla tek baþýna baþ eden, ayakta kalan, bunu kadýn gücüyle baþaran nice kadýnlardan biriydi. O içimizden biri... Direngen bir kadýn...
O anlattý ben yazdým. Ýþte onun cümleleriyle bir kadýnýn ayakta kalma ve güçlenme hikayesi:

Elif ÖZTÜRK
Sincan / Ankara

014 yýlýndan bu yana sýrasýyla bir yerel seçim,
bir cumhurbaþkanlýðý seçimi, iki milletvekili
seçimi ve bir referandum olmak üzere beþ
kez sandýk baþýna gidildi. Bu süreç, Türkiye
siyasi tarihi açýsýndan çalkantýlý, gelgitlerin
yaþandýðý ayný zamanda kadýn mücadelesi açýsýndan
da oldukça hareketli ve tarihe not düþülen yýllar oldu.
Yerel seçim çalýþmalarý ile birlikte her sandýða gidiþte
daha da bilinçlenen, AKP’den kopuþla birlikte yaþam
tarzlarýný da deðiþtiren kadýnlarýn serüvenini çevremde yaþanan örneklerle, gözlemlerimle aktarmaya çalýþacaðým.

EVDE, MUTFAKTA
KULLANILACAK
BÝR EÞYA OLMUÞUM

SÖZÜNÜ TUTANIN
SÖZÜNE DESTEK OLAN KADINLAR

2014 yýlý Mart ayýnda gerçekleþen yerel seçimler
öncesinde baþlattýðýmýz çalýþmalar esnasýnda mahallemizden bir kadýn muhtar adayýnýn olduðunu öðrendim. Aðýrlýklý olarak iþçi ailelerinin yaþadýðý ve politik
tercihleri AKP’den yana olan mahallemizde, AKP’li
erkek muhtar adayý karþýsýnda hiçbir partiden olmadýðýna sürekli dikkat çeken kadýn aday Sevgi Hanýmýn
seçilme olasýlýðý oldukça zayýftý. Mahalledeki ve sitedeki kadýnlara çaðrý yaparak, kadýn muhtar adayý ile
tanýþma toplantýsý düzenledik. Bu toplantý, çoðu zaman mahalleden dýþarý çýkmayan, sosyal hayatý
AKP’li kadýnlarýn düzenlediði “sohbet” toplantýlarý ve
mahallemizin parkýnda düzenlenen pikniklerden öteye geçmeyen, vaktini ev iþleri ve televizyon izleyerek
geçiren kadýnlar için ilk defa kendi sorunlarýný ifade
edecekleri bir platform oldu ayný zamanda.
Hangi partiye oy veriyor olursa olsun kadýnlarýn
sorunlarý ortaktý; kreþ, yaþlý bakým evi, saðlýk ocaðý,
pazar yeri, sokak lambalarýnýn yanmasý öne çýkan taleplerdi. Kadýn muhtar adayýna bu taleplere sahip
çýkmasý þartý ile toplantýda destek sözü verdik. Ve kadýn adayýmýz Sevgi, diðer adaylara fark atarak muhtar
seçildi. Kadýnlar, kreþ ve saðlýk ocaðý açýlmasý için dilekçeler yazdýlar; imzalar toplandý; muhtar ve oluþturduðumuz bir kadýn heyeti aracýlýðý ile belediye
baþkaný ve kaymakama imzalar iletildi. Þimdi mahallemizde bir saðlýk ocaðýmýz var. Çekilen kura sonucu
kreþ yan mahalleye açýldý.

YAÞAMIN HER YERÝNE
YANSIYAN DEÐÝÞÝM

7 Haziran milletvekili seçimlerinde ise daha önce
AKP ve MHP’ye oy veren pek çok kadýn HDP’ye oy
vereceklerini ifade ettiler; bugüne kadar da kadýnlarýn politik tercihi deðiþmediði gibi her sandýk baþýna
gidiþte daha bir bilinçlendiler, bu bilinçlenme yaþam
tarzlarýna da yansýdý.
Bu kadýnlardan üç çocuk annesi Þükran, yarým býraktýðý eðitimini tamamlama kararý aldý, þimdi ortaokulu dýþarýdan okuyor ve taþýnmak zorunda kaldýðý
Konya’da bir fabrikada iþe baþladý. Ev kadýný olan Ayþe, eþinin karþý çýkmasýna raðmen bir markette pastacý olarak çalýþmaya baþladý. Nebahat ise Çayyolu’nda iþe girdi. Eþinin ailesi ile birlikte oturan Esra,
hastanede iþe baþladý ve kayýnvalidesi ile artýk ayný
evde yaþamýyor.
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ONLARCA DEÐÝÞÝM HÝKAYESÝ
Hayatýný evin dört duvarý arasýnda arka arkaya
dünyaya gelen üç çocuðunun bakýmý ve mutfakta geçirdiðini, bu nedenle sürekli depresyonda olduðunu
sýkça ifade eden Emel, Ýþ ve Ýþçi Bulma Kurumunun
yeni dönem kurslarýna katýlma ve ardýndan iþe girme
kararý aldý. Ve benzer pek çok örnek…
Kadýnlarýn evden çýkarak, çalýþma hayatýna katýlarak yaþam tarzlarýný deðiþtirdikleri, ayný zamanda birbirlerinden etkilendikleri ve öðrendikleri, rekabetin
yerini dayanýþmanýn aldýðý bir süreç oldu.

KADINLAR ARTIK ‘HANIM
SOHBETLERÝNE’ KATILMIYOR
AKP’nin sohbet toplantýlarý, kermesler, þehirlerarasý geziler düzenleyerek evden dýþarý çýkardýðý, “sosyalleþtirdiði” kadýnlar, bu seçim süreçlerinde farklý
partilerden, farklý görüþlerden kiþilerin de katýldýðý
toplantýlar, tartýþmalar, yaþanmýþlýklarýn etkisi ile
kendi hayatlarý, yaþam tarzý, politik tercihleri dahil
pek çok þeyi de sorgulamaya baþladýlar.
Kasým 2015 milletvekili seçimlerinden sonra site-

mizin toplantý salonunda her perþembe Kur’an kursu
adý altýnda düzenlenen kadýn toplantýlarýna kadýnlarýn
katýlmamasý nedeniyle son verildi. Kadýnlar bu sohbetlerde nasýl yaþacaklarýndan, nasýl giyineceklerine,
hangi partiye oy vereceklerine kadar pek çok konuda
kendilerine dayatma yapýldýðýndan tepki duyduklarý
için katýlmadýklarýný söylediler.
15 Temmuz “darbe” giriþiminin ardýndan yapýlan
Anayasa oylamasýnda ise AKP’nin seçim çalýþmalarýna kadýnlarýn hem ilçe genelinde hem de mahallemizden katýlýmýn çok az olduðunu gözlemledik.
Aradan geçen üç buçuk yýlda pek çok kadýn ve
çocuk cinayeti, taciz, tecavüz haberi ile bahsettiðim
kadýnlar çok sarsýldýlar. Savaþ ve cenaze haberleri,
artan pahalýlýk ve sofraya yansýyan yoksulluk kadýnlarýn en çok tepki gösterdiði konular oldu. 15 Temmuz ve ardýndan ilan edilen OHAL, çoðunun eþi
veya kendisi iþçi olan kadýnlar arasýnda; grev yasaklarý, kýdem tazminatýnýn fona devredilmesi konularý
ise yeni yeni hayatlarýna deðmeye ve konuþulmaya
baþlandý.

Ben küçük bir köyde doðdum. Yoklukta
büyüdüm ama mutluydum. Anne ve babamýn sevgisi vardý. En büyük hatam evlilik
oldu, tabii ki de isteyerek olmadý. 17 yaþýmda babamýn kararý ile evlendirilmek istendim. Karþý durmaya çalýþsam da babamý
durduramadým. Belki okuma þansým olsaydý daha güçlü bir þekilde babamýn kararýna
karþý çýkabilirdim. Ama köyde oturunca ilkokulu ancak bitirebilmiþtim. Çünkü kýz
çocuklarýnýn okumasý -hele de ilçeye uzaða
gönderilerek- mümkün deðildi. Sonuçta istemediðim bir insanla zorla evlendirildim
ve 18 yaþýmda ilk çocuðum oldu. 18 senelik
evliliðimin ilk 10 senesi onun ailesiyle kalabalýk bir þekilde yaþamak durumunda kaldýk. Ayrýldýktan sonra o kadar dayak, açlýk,
tehdit her türlü þiddete maruz kaldým ki...
Beni severek evlilik yapan adam bana yapmadýðýný býrakmadý. Ama 4 çocuðum olmuþtu ve bu çocuklarla yalnýz baþýma ne
yaparým nasýl bir kurtuluþ yolu bulurum,
gecelerce düþünüyordum. Sanki bir bataklýðýn içinde çýrpýndýkça daha çok batýyordum.
Adam çalýþmýyor, eve ekmek getirmiyor.
Çoluk çocuk aç. Benim çalýþmam yasak niye ‘çünkü kadýnlar çalýþamaz!’ Kadýn onlarýn gözünde bir eþya, araç, ‘Ben bunu evimde kullanýrým, mutfaðýmda kullanýrým’...
Ama erkek ne yaparsa yapsýn haklý, namuslu! Ama bir kadýnýn dýþarý çýkmasý kötü, iþe
gitmesi kötü görülüyor. Ýþte bizim toplumumuzun kaybetmesi hep bundan.

KENDÝME
BULDUÐUM ÇÖZÜM

Ben bir karar aldým ama tabii karardan
önce yaþamýmdan bile vazgeçecek noktaya
gelmiþtim. Oysa çözümü ölüm deðilmiþ.
Sildim hayatýmdan bu insaný ve çocuklarým
için mücadele etmeye baþladým. Yeni bir
sayfa açtým. Çocuklarýmý alarak ayrýldým evden. Sadece üstümdeki elbise ile... Benim
olan, emeðimle her þeyini yarattýðým evden
bir iðne almama müsaade etmedi. Ayrýldýðýmda oðlum 6 yaþýndaydý, kýzýmýn biri ilkokul 5, en büyüðüm liseye gidiyordu. 3 çocuðum benimle geldi. Biri babayla kaldý. Ve

kendi ellerine alan

birinin yanýnda olduðu için tepkilere karþý
durabildim. Bu þekilde hayat mücadelesi
verdim. Daha sonra Ýstanbul’a taþýndým.
Buraya geldiðimde de aslýnda kadýnlara bakýþ açýsý, toplumdaki yargýlar deðiþmedi. Ýþ
alternatifleri daha çoktu küçük bir ilçeye
göre ama her yere girip çalýþamazsýn. Güvenilir bir yer bulmakta çok zorlandýðým,
iþsiz kalýp aç kaldýðým zamanlar çok oldu.
Çok fazla insan iþ aradýðý için iþsizlik kullanýlýyor ve ücretler bu yüzden çok düþük
oluyor. Bir de bu torpil meselesi var. Her
gittiðin yerde tanýdýk olmasý lazým. Yoksa
düzgün bir iþe giremezsin. Kaymakamlýklara yardýmlar için insanlar gider baþvurur,
ben sadece iþ istedim. Çünkü bana yapýlan
yardým benim kiramý ödememe fayda saðlamayacaktý. Elim ayaðým tutuyor, o zaman
34 yaþýndaydým. Ýþ yok denip gönderildim.
Aradan zaman geçiyor, bakýyorsun eleman
alýmý olmuþ. Eþitlik varsa neden kadýnlara
öncelik tanýnmýyor? Yani hem devletten
hem erkeklerden çekiyorsun. Türkiye’de
kadýnlara bakýþ açýsý bu olduðu sürece, bir
eþya mal olarak görüldüðü sürece toplumun ilerlemesi mümkün deðil.
O dönemde komþum beni bir fabrikaya iþe
aldýrdý. Aldýðým parayla ancak kiramý ödeyebildim, yakacak alamadým. Sobada ýsýttýðým
sularý pet þiþelere koyarak çocuklarýmý ýsýttým. Muhtarlýða baþvurdum yardým için, evi
olan, durumu benden daha iyi olanlar yardým alýyordu, ikinci üçüncü gitmemde zorla
yardým alabildim. Bu sefer yakacak aldým,
sobam var ama sobanýn borusu yoktu. Çalýþýyordum ama maaþýmý düzgün alamýyordum. Yine bir arkadaþým yardýmcý oldu. Bu
kadar zorluklarla ayakta durmaya çalýþtým.

KADINLARA
BÝR DÝYECEÐÝM VAR...

Nurten’e kulak verin
Bir þiddet ve o þiddetin içerisinden tek baþýna sýyrýlýp
ayaða kalkan bir kadýn hikayesi daha. Nurten’in yüzünde
vakur bir gülümseme hayata karþý ‘Ben kazandým’ diye.
böylece mücadele vermeye baþladým. Ailem
sahip çýktý, onlarýn yanýna geldim. Çocuklarýmýn psikolojisi çok bozulmuþtu. Çünkü
yaþadýðýmý þiddet onlarýn gözünün önünde
oluyordu. Oðlumu okula yazdýrmam lazýmdý. Köylerde o zaman okul yoktu, ilçede ev
tutmak zorunda kaldým. Oðlumu okula yazdýrdým. Ama çalýþma hayatým yok. Nasýl para kazanacaðým, nasýl geçineceðim diye
kendimi yiyip bitirdim. Çünkü ülkemizde
öyle þartlar var ki ilkokul mezununa iþ yok.
Sakat insana iþ yok. Bu þartlarla insanlarý
kötü yola zorluyorsun. Ya da erkeðin her
yaptýðýna katlanmak zorunda kalýyorsun.
Ama ben bunlara karþý direndim. Bugün
çalýþtým evime ekmek getirdim, yarýn ekmek bulabilecek miyim bilmeden...

ÝLÇEDEN ÝLE
DEÐÝÞMEYEN ÇÝLE
Bu acýlar beni çok güçlendirdi. Ve hiç
kimsenin eline bakmadan çocuklarýmý büyüttüm. Eðer bir kadýn isterse bir erkekten
çok güçlüdür. Bunu yaþayarak gördüm. Ýlk
dönemde toplum baskýsý ile iþ bulmakta
çok zorlandým. Toplumda kadýnlarýn çalýþmasýna kötü gözle bakýlýyor ya, ben de ne
yapayým bir pastane ile anlaþtým. Evde tatlý
yaptým, börek açtým, götürdüm sattým. Ben
pastanede çalýþsaydým, insanlarýn bakýþ açýlarý çok farklý olacaktý. Hep geçici ve sigortasýz iþlerde 6 sene çalýþtým. 2000’li yýllarda
çok düþük ücretlerle okulda çalýþtým, cem
evinde çalýþtým, lokantada çalýþtým. Tanýdýk

Buradan sizin aracýlýðýnýzla bütün kadýnlara þunu söylemek isterim ki okusunlar,
kendi ayaklarýnýn üstünde durmak için bu
þart. Gerçi okusan da bu zamanda hiçbir
þey kolay olmuyor ama yine de bir nebze
fayda saðlar. Evlilik kararlarýný bunlarýn
üzerinden iyi düþünerek karar versinler.
Duygusal olarak kararlar almak hayatýmýzý
çok etkiliyor. Mantýklý olarak karar vermeliler. Ýlla ki kimse kimseyi tam olarak tanýyamaz. Ama saygý ve anlayýþ olan bir iliþkide
aç da kalsan mutlu olmayý baþarabilirsin.
Özellikle de kýz çocuklarýnýn erken yaþta
evlenmelerini engellemek gerekiyor. Evliliði
bir çýkmazdan çözüm olarak görmemek lazým. Buna toplumun da müsaade etmemesi lazým, tepki göstermesi lazým.
Kadýnlarýn birbirine desteði çok önemlidir. Dernekteki arkadaþlarýn bu anlamda
dayanýþma içinde, sorunlara hep birlikte
çözüm aramaya çalýþmalarý, sosyal etkinlikler ve kurslar yapmalarý çok güzel. Ben her
zaman katýlamasam da arada gelmeye çalýþýyorum. Aslýnda çok istiyorum özellikle koroya katýlmayý ama yine toplumun çocuklarýmýn baskýsý ile onlara yetiþmek için kendim için bir þeyler yapmaya pek zaman bulamýyorum. Bundan sonra daha fazla gelmek için elimden geleni yapacaðým.

sýnýrlarýn ötesinde
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BU DAVA CEZASIZLIKLA SONUÇLANMAYACAK!
Adile DOÐAN
Esenyalý Kadýn Dayanýþma
Derneði Baþkaný
Basýnda yer alan “Tuzla’ya baðlý Aydýnlý mahallesinde
Ayþegül D. boþanmak istediði eþi tarafýndan çalýþtýðý
iþyerinde silahlý saldýrýya uðradý” haberinin ardýndan
tanýþtýk Ayþegül’le. Esenyalý Kadýn Dayanýþma Derneði
olarak vurulan kadýn arkadaþýmýzla hem dayanýþmak hem de
yardýmcý olmak için olayýn yaþandýðý Aydýnlý mahallesine
gittik. Mahalleliden ve esnaftan yaþananlarla ilgili bilgi
almaya çalýþtýk. Ýlk baþta hergün medyada karþýlaþtýðýmýz
kadýna yönelik þiddet haberlerinden biri gibi görünse de
aslýnda 11 yaþýndaki kýzýný 2 yýldýr istismar eden kocasýnýn,
Ayþegül þikayetini geri çekmediði için onu öldürmek
istediðini öðrendik. Ayný mahallede yaþayýp olayý hiç
duymayanlarla ya da yaþananlara inanmayýp ”Valla adam
çok iyiydi çocuklarýný çok severdi. O kadar zeki bir çocuk
nasýl oldu da sustu? Annesi ezberletmiþ o adam öyle þey
yapmaz”, “siz bilmiyorsunuz iþler karýþýk, bence hiç
bulaþmayýn” diyenler de oldu. Kadýna ve çocuklara yönelik
þiddet ve istismara karþý mücadele ederken benzer
cümlelerle maalesef çok kez karþýlaþtýk. Bu yaþanýlan
istismar olayýnda da çýkarýldýðý mahkemede istismarcý
babanýn ceza almamasý ve serbest býrakýlmasý bu söylemleri
destekliyordu.

SORULARIMIZ VAR!

Gizemli týkýrtý ve iki
komþunun diyaloðu

H

Yasemin AKPINAR
Tuzla/ Ýstanbul

er gece ayný saatte üst kattan gelen
týkýrtý sesi hem çok rahatsýz edici hem
de merak uyandýrýcýydý. Üst katýma
yeni taþýnan komþumla bir türlü fýrsat
bulup tanýþamamýþtým. Yorucu bir
günün sonunda nihayet tanýþtýk. Size kýsaca tanýþmamýzý anlatayým. Ben bütün kadýnlarýn ortak derdi
olan yaz temizliðini yeni bitirmiþtim. Bir baktým ki
yeni temizlediðim balkona yukarýdan halýlar
sarkýltýlmýþ. Üst kata doðru seslenip biraz sitem
ettim. O da çok üzüldü. Ýlk baþta biraz gergin
baþlamýþ olsak da sonrasýnda herþey tatlýya baðlandý.
Sohbet ilerledikçe evlerinden her gece ayný saatte gelen gizemli týkýrtýyý sordum. Komþum sesin

dikiþ makinesinden olduðunu söyledi. Bana “Ya sen
hiç rahatsýz olmuyor musun? Bir çok komþu rahatsýz oldu ve kapýya dayandý. Ama ben çalýþýyorum,
dikiþ dikiyorum” dedi. “Neden gece o saatte peki”
diye sorduðumda ise eve katký olsun diye eþinden
gizli çalýþtýðýný söyledi. Eþi çalýþmasýna karþý çýktýðý
için o da eþi gece vardiyasýnda çalýþtýðýnda dikiþ
yapýyormuþ. Gündüzleri de fýrsat buldukça çalýþýyormuþ. Makineden çýkan gürültüden dolayý bizi
rahatsýz ettiðini düþündüðü için de sabahlarý benim
yerime binanýn merdivenlerini temizlediðini anlattý.
Kýsa sürede yakýn bir komþu ve arkadaþ olduk.
Sohbetimizin sonuna doðru “Ben aslýnda kötü bir
þey yapmýyorum. Eþimden gizli gizli iþ yapmak
içime sinmiyor ama ne yapabilirim? Onun maaþý
geçinmemize yetmiyor. Böyle bir yola girmemin tek
nedeni geçim sýkýntýsý” diyor.

Ayþegül yaþadýðý þiddetin izlerini hala vücudunda taþýyor.
Çünkü kaldýrýldýðý hastaneden zararý olmadýðý söylenerek
vücudunda 3 kurþunla taburcu edilmiþ. Ayþegül’ü ziyaret
ettiðimizde konuþmakta zorlanýyordu. Ýki çocuðunu da devlet
koruma altýna almýþ ve iki farklý yurda yerleþtirmiþti. Ayþegül
aðlýyor ve “oðlum bir tarafta, kýzým bir tarafta” diyordu.
Ayþegül 20 yýldýr düzenli olarak eþinden þiddet gördüðünü ama
bir þekilde çocuklarýnýn düzeni bozulmasýn diye sessiz kaldýðýný
söylüyordu. Evi yuva yapmak için yýllarca çalýþmýþ, uðraþmýþ ama
karþýlýðýnda hep aþaðýlanma ve þiddet görmüþ. “Kendim için
sustum. Ama kýzým için dünyayý yakarým” diyor Ayþegül. “Ben
gece geç saatlere kadar çalýþýyordum. Nereden bilebilirdim ki;
baba kýzýna bunu yapacak ? Duyduðumda kahrýmdan öldüm”
diyor. Ayþegül adalet ararken neredeyse suçlu ilan edildiðini
anlatýyordu. O anlattýkça aklýmýzda cevabýný merak ettiðimiz bir
çok soru vardý. Nasýl olur da Ayþegül’ün ve çocuklarýnýn hayatý
tehlike altýndayken “bu sýradan bir dava” denilerek geç bir
tarihe duruþma erteleniyordu? Ve bu yaþadýklarý yetmezmiþ gibi
tacizci babaya ev hapsi verilebiliyordu? Ýstismarcý tutuksuz
yargýlanýrken tacize uðrayan çocuðun psikolojisi düþünülmeden
nasýl annesinden alýnýp yurda gönderiliyor?

DAYANIÞMA BÜYÜRSE CEZASIZLIK OLMAZ
Ayþegül ve çocuklarýnýn yaþadýklarýnda da yasalarýn gerektiði
gibi uygulanmadýðýný bir kez daha gördük. Erkek egemen yargý
sisteminin tecavüz, þiddet ve kadýn katliamý davalarýnda
uygulanan iyi hal indirimleri, gerçekte kadýna yönelik þiddetin
toplumda yeniden meþrulaþtýrýlmasýna sebep oluyor.
Bu olumsuzluklara raðmen kadýnlar olarak birlikte
mücadele ederek istismarcýlarýn ve katillerin indirim
almasýný önüne geçebiliyoruz. Ýlk baþta da söylediðimiz gibi
Esenyalý Kadýn Dayanýþma Derneði olarak Ayþegül’le
dayanýþma içinde olmaya devam edeceðiz.Tüm kadýnlarý da
Ayþegül’le dayanýþmaya ve 11 yaþýndaki kýz çocuðunu
koruyamayan yasalara karþý birlikte mücadele etmeye
çaðýrýyoruz.

19

Para hýrsýyla ölüme götüren cerrah

Ý

ngiltere’de özel sektörde çalýþan
göðüs cerrahi Ian Stuart Paterson, 15 yýl hapis cezasýna çarptýrýldý. Bu cezanýn sebebi, ekstra
para kazanmak için hiç gereði
yokken hastalarýný ameliyat etmesi!
Hastalarýna kanserin risklerini anlatýp, kendilerinin de yüksek risk altýnda
olduklarýna ikna ederek býçak altýna yatmalarýný saðlamýþ. Kimini göðsündeki
aðrý yüzünden kanser olabileceðine, kimine bir daha bebeðini emziremeyeceðine ikna eden Paterson’ýn ameliyat ettiði hastalardan bazýlarý ileriki yýllarda

hayatlarýný kaybetmiþ. Yaþayanlarda ise
fiziksel ve psikolojik travmalar oluþmuþ.
Cezalandýrýlsa da Paterson’ýn maðdur
ettiði yüzlerce kiþi, bu iþin peþini býrakmamakta kararlý.
Özel saðlýk hizmeti veren kiþi ya da
kurumlarýn, hastalarýn güvenlerini ve
haklarýný suistimal etmeye kalkýþmalarýný önleyecek tedbirler alýnmasýný
istiyorlar. Ayrýca özel saðlýk sigortasý
olanlara NHS (Ulusal Saðlýk Sistemi)’ye dahil olan hastalarla ayný düzeyde saðlýk hakký ve güvencesi talep
ediyorlar.

Kadýnlarýn uzaklaþtýðý
kadýn baþbakan
ÝNGÝLTERE’de seçimlere sayýlý
günler kala, oy vermek için kayýt yaptýranlarýn sayýsý oldukça arttý. Özellikle gençlerin ve kadýnlarýn katýlýmýnýn
yüksek olduðu belirtiliyor. Muhafazakar partinin adayý Baþbakan Theresa
May’in kampanyasý sýrasýnda yöneltilen þu soru May’in bu artýþtan çok da
yararlanamayacaðýnýn göstergesi gibi:
“Seçmen kadýnlar sizden uzaklaþýyorlar. Yoksa siz kadýn sorunu yaþayan
bir kadýn baþbakan mýsýnýz?” May bu
soruya acý acý güldü, ama içinden kan
aðladýðý kesin.
Anket sonuçlarýna göre, kadýn seçmenlerden May’e oy vereceklerin oraný iki haftada 9 puan birden düþmüþ.
Herhalde bunun en büyük nedenlerinden biri, özellikle kadýnlarý, çocuklarý, yaþlý ve engellileri ilgilendiren
eðitim ve saðlýk alanýndaki kesintiler
ve uygulanan sosyal politikalar.
Yaþlý bakým hizmeti için yaþlýlarýn
banka ya da gayrimenkul birikimlerinden kesinti yapýlacaðý açýklandý
ama bu kesintinin ne kadar olacaðý
açýklanmadý. Belirsiz býrakýlan kesinti
miktarý, bakým hizmeti alan kiþileri
evsiz bile býrakabilir. Eðitimde yapýlan
kesintilerin son örneði ise okullarda
çocuklara verilen öðle yemeðine yönelik oldu. Bu kesintiyle 1 milyona yakýn
ilkokul öðrencisi artýk ücretsiz öðle
yemeðine ulaþamayacak. Eðitim Politikalarý Enstitüsü’nün açýklamasýna

göre bunun ailelere yýllýk masrafý, her
bir çocuk için 440 pound olacak.
Tüm bu geliþmeler, Ýþçi Partisi ile
Muhafazakar Parti arasýndaki oy farkýný son birkaç haftada oldukça düþürdü. May’in politikalarýný beðenmeyen
kadýnlar, Corbyn ve partisinin yayýnladýðý manifestodan etkilenmiþe benziyor. Manifestoda stratejik sektörlerin
kamusallaþmasýndan kamu sektörüne
özellikle de Ulusal Saðlýk Sistemi’ne
yatýrým yapýlmasýna, çoðunlukla kadýnlarýn aldýðý asgari ücretin artýrýlmasýndan ücretsiz çocuk bakýmýnýn
yaygýnlaþtýrýlmasýna kadar kadýnlarý ilgilendiren birçok madde var. Özellikle hükümetin kadýn örgütlerine ayrýlan bütçeden yaptýðý kesintiler sonrasý
artan þiddetin önlemesine ve eþitliðin
saðlanmasýna yönelik atýlmasý gereken adýmlar da manifestoda yer alýyor.

GOOGLE
KADINLARA DÜÞÜK
ÜCRET MÝ VERÝYOR?

US Department of Labor (ABD Emek Departmaný),
kadýn çalýþanlarýna daha düþük ücret verdiði iddiasý
üzerine, teknoloji devi Google’dan ücret raporlarýný istedi. Ýddialara göre, Google’ýn ödediði tazminatlar ‘sistematik
farklýlýklar’ içeriyor. Buna göre kadýn iþçiler erkeklere oranla
çok daha düþük tazminat alýyor.
Bu yüzden mahkeme yoluyla Google’dan ödenen ücretlerin
verileri istendi. Ancak, Google bu bilgileri toplamanýn finansal
açýdan zor olduðunu iddia ediyor! Oturmuþlar bu bilgileri toplamanýn kaç saat süreceðini ve ne kadara mal olacaðýný hesaplamýþlar: Yýllýk geliri 28 milyar dolar olan Google’ýn bu iþi yapmasý
500 saat ve 100 bin dolar tutacakmýþ! Eþit ücret yasasýna uyduðunu iddia eden Google’ýn avukatlarý bu yaptýrýmýn gereksiz olduðunu
ve ücret bilgilerinin mahkemeye sunulmasýnýn çalýþanlarýnýn gizliliðini ihlal ettiðini savunuyor.
Daha önce yapýlan anketlerde de, Google’ýn da bulunduðu Silikon Vadisinde, ayný iþ için kadýnlarýn erkeklerden daha düþük ücret
aldýklarý ortaya çýkmýþtý.
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Kadýnlar Hep Vardý

KENDÝ PAYIMIZA DÜÞEN
Tarih boyunca, kadýna yüklenen “annelik” rolünü reddeden, eril iktidarýn rol model olarak önümüze sunduðu “kadýnlýk” hallerini ellerinin tersi
ile iten on “güzel” kadýnýn hikâyesi, kitap boyunca
tanýk olduðumuz.
Kitap bittiðinde, ayný zamanda hikâyesine ortak
olduðumuz bu on kadýnýn yaþam deneyimi üstünden kendi payýmýza düþeni alýyoruz elbette. Ve yine hikâyelerimizin, birbirimize anlatmakla daha da
çoðalacaðýna, emek ve mücadeleden yana kadýnlarýn yan yana gelmesi ile yaþanýlasý bir dünyanýn örgüsünün ilmek ilmek örüleceðine dair umudumuzu tazeliyoruz.
Ne de olsa, bundan sonra da hep olacaðý gibi
“Kadýnlar hep vardý.”

Batmanlý kadýnlara ses olun!
Derya ASLAN
Batman DTK Kadýn Komisyonu Temsilcisi

B

atman’da kadýn olmaya dair bir þeyler
söylemek gerekirse öncelikle þunu söylemeliyim; ben þehirleri insanlara benzetenlerdenim, bu yüzden Batman benim için cinsiyet olarak eril bir þehir.
Erilliði her tarafýnda hissetmek mümkün. Caddeler, sokaklar, parklar, tüm þehir adeta erkeðe göre
tasarlanmýþ. Bunun yaný sýra kadýnlarýn bu þehirde nefes alabileceði bir alan yok. Dýþarýya çýkmak
isteyen kadýnýn gidebileceði bir alan yok, çünkü
caddeler, parklar erkek tarafýndan gasp edilmiþ
durumda. Hâl böyle olunca da kadýn evden dýþarý
çýkamayan, adeta hapis hayatý yaþayan bir konuma
düþüyor. Sosyal hayatýn içine karýþan bir kadýn
varsa o da her türlü baskýya maruz kalýyor. Mevcut
iktidarýn söylemleri gibi söylemlerle giyim kuþam,
oturmasý kalkmasý dýþarýdan müdahaleye açýk bir
durum haline geliyor ne yazýk ki.

Mehtap OKUYAN

osyalist mücadele tarihine damgasýný
vurmuþ, farklý geleneklerden gelen ve
baþka baþka zamanlarda yaþamýþ 10 kadýnýn kimlik ve yaþam mücadelesini anlatan
ve gelecek kuþaklara, herhangi bir erkeðin eþi, annesi ya da kardeþi olmayý reddederek tarihe iz býrakmýþ kadýnlarýn, “kadýnlýk” hikayelerinin aktarýldýðý, oldukça zengin bir arþiv çalýþmasý
niteliðinde, bir biyografi kitabý; “Kadýnlar Hep
Vardý / Türkiye Solundan Kadýn Portreleri.”
Kitabýn, sunuþ yazýsýnýn ilk cümlesi; “Yaþadýklarýmýzý paylaþmak, birbirimize içimizi dökmek,
karþýlýklý konuþmak, sabýrla ve merakla birbirimizi
dinlemek, hikâyelerimizi bir araya getirip çoðaltmak, ortak bir bellek oluþturulabilmesi için çok
önemli.” Ýþte bu önemin farkýndalýðý ve bilinci ile
yaþam hikâyeleri yan yana getirilmiþ on kadýnýn
mücadelesini okuyoruz kitap boyunca. Kitaba dair
bir röportajda da söylendiði gibi, “devrimin kadýnlarýna bir iade-i itibar çalýþmasý” ayný zamanda sayfalarýný çevirdiðimiz.
“Tanýklýk ve hafýzanýn” temsilcisi, 1915 Ermeni
sürgününde tutuklanan aydýn, sanatçý, gazeteci ve
yazarlar arasýnda ismi geçen tek kadýn olan Zabel
Yesayan’dan, yaþamý boyunca, içine doðduðu “ayrýcalýklý” toplumsal sýnýfa raðmen, yaptýðý haber ve
röportajlar ile yoksul ve kimsesizlerin, her daim
ezilenlerin sesi olmaya kendini adamýþ Suat Derviþ’e...
Bugüne dek çoðunlukla erkek deneyim ve gözlemlerinden aktarýlmýþ, bir dönemin devrimci mücadelesine, eþ ve anne olmanýn yanýnda bir kadýn
olarak da omuz vermeyi hayatý boyunca görev
edinmiþ Þirin Cemgil’e... Yaþamý boyunca çekmek
zorunda býrakýldýðý acýlar ve yaþadýðý derin yoksulluða raðmen “hayatta kalmanýn” hikayesini yazan,
“ýstýrabýn þairi” Yaþar Nezihe’ye... “Baþkalarýnýn
ýstýrap çektiði yerde, tek insanýn mutlu olamayacaðý” inancý ile ömrünü ezilenlerin mücadelesine
adamýþ Sabiha Sertel’e... Ve elbette, “bir iþçi kadýnýn cüretiyle hikayenin deðiþtiðini” tüm yaþam ve
mücadele deneyimi ile gelecek kuþaklarýn fikrine
kazýyan komünist bir iþçi kadýn Zehra Kosova’ya...
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KENDÝ SESÝNDE BOÐULAN
KADINLARIN
ÝNTÝHAR ETTÝÐÝ KENT

Anna Vakali, Aynur
Soydan-Erdemir,
Beyhan UygunAytemiz, Canan Özcan, Esen Özdemir, Feryal
Saygýlýgil, Hazal Halavut, Kayuþ Çalýkman Gavrilof,
Melike Koçak, Nacide Berber, Narin Baðdatlý, Necla
Akgökçe, Sevda Karaca, Ürün Þen-Sönmez.

Kitabýn Yazarlarý

VAR OLMAYA
DEVAM EDECEKLER
KADINLAR, dergiler çýkardýlar, kýz çocuklarýný eðittiler.
Avrupalý kadýn tarihçi kýz kardeþleri gibi onlar da “tarihin
kadýnlarý pek sevmediðini” eserleriyle dile getirip hayatlarýyla tarihe not düþtüler.
Kýyýmlara tanýklýk ettiler, kýyýmlardan kýl payý kurtuldular bazen. “Yýkýntýlar Arasýnda” dolaþýrken, kýyým sonrasýnda, yaþanan her insani ayrýntýyý yazýlarýna nakþettiler.
Her þeye raðmen, geleceðe, insanlýða karþý umutlarýný
yitirmediler, kadýnlýðý ve barýþý savundular. “Kadýn hangi
millete veya hangi sýnýfa mensup olursa olsun barýþtan
yanadýr” diye haykýrdýlar.
Athina hemþiremiz kadýnlýk davasý için Ýþçi (Ergatris)
gazetesinde “Biz kadýnlar olarak baðýmsýz ve sorumluluk
sahibi olmak istiyoruz. Modelimiz, özgürleþmiþ, baðýmsýz
yarýnýn kadýný olmalý” derken, geleceðin kadýnýn portresini çiziyordu. Torunlarýnýn torunlarý olarak bizler de hala
ayný ideallerin peþindeyiz.
Kadýnlar iþçi oldular, hayatta kalma mücadelesi verirken bir yandan Yaþar Nezihe gibi sýnýf için “En güzel 1 Mayýs Ýþçi Bayramý” þiirini yazdýlar, hayatlarý yoksulluk içinde
geçti, sevdiklerini kaybettiler, unutuluþun kollarýna terk
edildiler. Ýþçi oldular, tütün fabrikalarýnda, tütün dizerken
bir yandan dönemin Komünist Partilerine üye oldular.
Sýnýfý savundular, sýnýf mücadelesi için gazeteler çýkardýlar, sýnýfýn muharriri, sýnýfýn örgütçüsü, sýnýfýn sendikacýsý oldular, hapse girdiler. Fatma Nudiye, Zehra Kosova, Sabiha Sertel, Suat Derviþ, Sevim Belli... Yollarý ya partiyle olan iliþkileri ya hapishane arkadaþlýðý ya da unuta-

madýklarý Tan gazetesi yangýný üzerinden kesiþti.
Birbirlerinin izlerinden gittiler adeta. Sosyalist mücadele içinde kendi birikimleri, kendi kimlikleri, kendi seçimleriyle var oldular. Ama çoðu kez ünlü sosyalistlerin
karýlarý olarak geçtiler erkekler tarafýndan yazýlan resmi
tarihe ve alternatif olma iddiasýndaki tarih kitaplarýna.
Ve bir gün geldi kadýnlar “Emeðimiz, kimliðimiz, bedenimiz bizimdir” diye sokaklara dökülerek, kadýn kurtuluþ
hareketinin bayraðýný çektiler göndere. Bilimi, týbbý, bilimsel yöntemleri, objektifliði en önemlisi de tarihi sorgulamaya baþladýlar. Tarihe feminist açýdan baktýklarýnda resmi ve gayri resmi tarihlerin, alternatif tarihlerin
kadýn deneyimlerinin üzerini nasýl ve hangi araçlarla örttüðünü gördüler.
Kendimizden, geçmiþimizden, geleceðimizden ümitli
olmak için gerekli birikime, bilince, pratiðe daha çok sahibiz artýk. Çünkü biliyoruz ve bildiriyoruz ki kadýnlar
gerçekten de hep vardý ve var olmayan devam edecekler.

* Kitabýn yazarlarýnýn yaptýðý
ortak açýklamadan alýnmýþtýr.

Son bir aydýr Batman’ýn gündeminde sistematik
bir fuhuþ ve istismar olayý var. Yaþlarý 14 ila 16 arasýnda deðiþen çocuklara tecavüz edip görüntülerini
çekerek, çocuklarý bu görüntüler üzerinden tehdit
edip fuhþa zorlayan bir çete olayý yaþadýk. Bu olayda
Batman’ýn önde gelen isimlerinin de olduðu yaklaþýk
30 kiþinin ismi geçiyor. 4 kiþinin ifadesinin alýnmasýnýn ardýndan tutuklandýðý, geri kalanlarýn kefaletle
serbest býrakýldýðýný öðrendik.
Daha sonra kefaletle serbest býrakmanýn olmadýðýna dair savcýlýk
açýklama yaptý. Bu kadar bilgi kirliliðinin olduðu bir ortamda nasýl
inanacaðýz?
Mahallelere gittiðimizde ise
yaþamýn gerisine itilmiþ kadýnlarýn sessizliðine tanýklýk ettik. Kadýnlar çocuðunun adý yaþanýlan
olayda geçmesine raðmen destek
önerilerimizi kabul etmedi. ‘Adýmýz duyulmasýn’ tepkisiyle yaklaþtý. Kadýnlarda korkuyu o kadar
net görebiliyordunuz ki! Üzücü
olan bu korkudan ziyade, geçmiþte bir kavga olsa tülbendini yere
atýp kavgayý bitiren toplumun en
önünde cesaret veren kadýnýn içerisine düþtüðü bu
çaresizliði görmek oldu. Batman, sesi içerisinde
boðulan kadýnlarýn bedenlerini Batman çayýna attýðý, kadýnýn ne evde ne yaþamda adý olmayan kentti.
Aile içi þiddetin ve ensest olaylarýnýn çok yaþandýðý
bu kentte hakim olan dýþarýdan kimsenin evinin
içerisinde yaþanýlanlarý bilmesini istemediði kapalýlýk hali çözümü de oldukça zorlaþtýrýyor. Sistematik bir fuhuþ olayý yaþadýk. Bu olayýn insanlarýn
kendi kaderleriyle baþ baþa býrakýldýðý göç mahallerinde yaþanmasý ayrýca üzerinde düþünülmesi
gereken bir durum. Bir diðer kaygý duyduðumuz
durum ise bu türden olaylarda ülkede iþlemeyen
adalet sistemi. Suçlularý cezalandýrmayan, böylelikle benzer olaylarýn yaþanmasýna yol açan adalet
sistemi. Kadýn kurumlarýnýn KHK’ler ile kapatýl-

90’LARDAN BUGÜNE NE DEÐÝÞTÝ?
BATMAN 90’lý yýllarda çok göç almýþ bir þehir, ayný zamanda son süreçte bölgede yaþanan savaþ ile
birlikte Ortadoðu’dan ve Suriye’den gelen mültecilerle beraber daha fazla göçe maruz kaldý. Yaþanan göçle
beraber bölgede ve Batman’da çok ciddi ekonomik
sýkýntýlar da yaþanmaya baþladý. Bu ekonomik
sýkýntýlardan kaynaklý aile içi þiddetten tutun
psikolojik sorunlara kadar birçok sorun ortaya çýktý.
Yaþanan bu þiddetten ve psikolojik sorunlardan
nasibini en çok da çocuklar ve kadýnlar alýyor.
Batman’da bunu çok bariz görmemiz mümkün.
Batman’da geçen ay yerel gazetelerden birinde
Batmanlý bir iþ adamýnýn röportajýný okudum,
yöneltilen soru þuydu: ‘Batman’da sizi en çok
rahatsýz eden nedir?’ Cevap olarak þöyle diyor iþ
adamý: ‘Beni en çok rahatsýz eden genç kadýnlarýn
yýrtýk kot giymesi.’
Batman 90’lý yýllarda kadýn intiharlarýnýn çok
yaþandýðý bir kent. Bu intihar olaylarýna baktýðýmýzda
kadýnlarýn erkek tarafýndan katledilerek intihar süsü
verildiði birçok olay yaþandý. Þu anda devletin
bölgede yürüttüðü asimilasyon, yok sayma ve duyarsýzlaþtýrma politikalarý kadýn kimliði üzerinden bölge
halký üzerinde denenmeye baþlandý.
masý bunun yolunu açtý çünkü kadýnlarýn gidip sorununu anlatacaðý bir alanlarý kalmadý. Zaten ev
içerisine hapsedilmiþ bir gündelik yaþam sürüyor,
böyle olunca da gidebileceði yer kalmýyor kadýna.
Ayrýca bu konuda biz Batman’daki kadýnlarýn da
bu konuda özeleþtiri vermesi gerekiyor. Mahallelerde oturan ailelerin bunlara ses çýkarmamalarýnýn nedenleri üzerine hepimizin oturup düþünmesi gerekiyor. Kadýnlarýn korktuklarý, cesaretle üzerine gidemedikleri bu olayda bizler kadýnlarýn yanýnda ne kadar olabildik? Geçmiþte sokaðýnda biri
kötü bir þey yaptýðý zaman bütün mahalleli onu

aforoz ederdi, bizi yerimizden yurdumuzdan
eden baský ve savaþ politikalarý sonucu yaþanýlan
olaylara tepki veremez hale geldik. Bundan dolayý
bu fuhuþ ve tecavüzler yaþandý ve bundan sonra
çocuklarýmýz için bizler ne yapmalýyýz ona yoðunlaþmamýz gerek. Çocuklarýmýz hiçbir zaman kendini yalnýz hissetmemeli, onlarý korumak birinci
görevimiz. Batman’da buna benzer olaylarýn bir
daha yaþanmamasý için biz kadýnlar elimizden gelenin fazlasýný yapmayý hazýrýz. Bütün kadýnlardan
Batmanlý kadýnlara ses olmasýný ve bizleri yalnýz
býrakmamasýný istiyoruz.

saðlýk
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Ë bu “ayar çekme”nin rolü var. Artan ta-

ciz ve tecavüz olaylarýnýn nedeninin, kadýnlarýn çalýþmasý, aile deðerlerine aykýrý
davranmasý, açýk giymesi ve dýþarýda dolaþmasý olduðu kanýsý yaygýnlaþtýrýlmaya
çalýþýlýrken, asýl amacýn kadýný baský altýnda tutmak, iktidarýn “makbul” gördüðü
hale rýzayla ya da zorla bürünmesini saðlamak olduðu açýk þekilde görülüyor. Yaþama koþulu olarak, iktidarýn kadýnlara biçtiði rollerini kusursuz þekilde sürdürmeleri
bekleniyor. Kadýnlarýn iktidar normlarýný
içselleþtirmeleri ve itaat etmeleri beklentisi eksiksiz bir þekilde karþýlanmadýðýnda,
þiddet bu iktidarý kurmanýn bir aracý oluyor. Kadýna boyun eðdirmenin, iktidarý kabul ettirmenin en güçlü aracý olan þiddet,
kadýný cezalandýrarak iktidarýn kimin elinde olduðunu göstermeye yarýyor.
Kadýnýn koþulsuz itaatine dayalý, iktidara hizmet görevi odaklý toplumsal yeniden
yapýlanma, kadýnlarýn haklarýnda ve özgürlüklerinde ýsrarcý olmalarýyla sekteye uðruyor. Böylece kadýnlar, siyasal gücü elinde
bulunduran iktidarlarýn sosyal ve kültürel
alanda arzu ettikleri toplumsal yeniden yapýlanmayý gerçekleþtirmelerinin önüne de
bir engel olarak dikiliyor. Bu “engel”in ortadan kaldýrýlmasý için her türden saldýrýnýn dizginlerinden boþandýrýlmasý, kadýnlara yönelik þiddetin vahþetinin dozunun
artmasýna neden oluyor.
Görüyoruz ki iktidarlarýn ekonomik,
toplumsal ve siyasal hedefleriyle kadýnlarýn
yaþamsal haklarýnýn kullanýlabilir olmasý,
hak ettikleri hayatýn gereklerinin yerine
getirilmesi arasýnda çok doðrudan bir iliþki var. Bu iliþki, bir yandan ülkenin demokratikleþmesi mücadelesine de, bu mücadelenin bir parçasý olmakla birlikte özgün
talepleri için mücadele eden kadýnlara da
bir sorumluluk yüklüyor. Kadýnlarýn sorunlarý ve yaþadýklarýný gündem etmeden
ve görünür kýlmadan demokrasi mücadelesi verilemeyeceðini bilerek, kadýnlarýn
özgün talepleri ve mücadeleleriyle ülkenin
toplam gündemi arasýndaki baðýn küçümsenmesine izin vermeyerek bu iliþkiyi kurabiliriz.

GÝDEREK vahþileþirken bir yandan
da giderek gündelikleþen, sýradanlaþan,
meþrulaþan kadýna yönelik þiddet sorununu mücadelemizin en temel gündem
maddelerinden biri haline getirmek zorundayýz.
1- Kadýnlarýn iþyerlerinde, mahallelerinde, sokaklarda yaþanan þiddeti tartýþmalarý için olanaklar yaratmak birincil
iþ. Her bir tekil olayýn farklý baðlantýlarýný ortaya koyup bunlarýn biz kadýnlara
ne söylediðini birlikte deðerlendirerek,
bilgilendirici materyallerle kadýnlarýn
yaþananlardan haberdar olmalarýný saðlayarak, ama en önemlisi kendi bulunduklarý yerlerde birlikte hareket etmelerinin olanaklarýný oluþturarak ilerlemeliyiz. En yereldeki en küçük bir aradalýk,
kadýnlarýn güç bulabilmesinin, güvenle

NE YAPMALI?
hareket edebilmesinin en büyük dayanaðý olmuþtur çoðu zaman. Yaþananlar
karþýsýnda sadece konuþan ve dertleþen
deðil, “Ne yapabiliriz” sorusuna da harekete geçerek cevap verebilen bir birliktelik. Ýhtiyacýmýz olan bu...
2- Bunun için broþürler, el ilanlarý, bildiriler, gazete kupürlerinden, yazýlardan,
bilgilerden oluþan duvar gazeteleri hazýrlayarak, kadýnlarýn kendi yaþadýklarýný anlatacaklarý yerel mecralar yaratarak ve dergimiz, sitemiz gibi var olan araçlarýmýzý
güçlendirerek kadýnlarýn bilgi ve deneyim
paylaþýmlarýný artýrmaya ihtiyacýmýz var.
3- Bugün OHAL koþullarýnda, kadýn

hareketinin ortak sözlerini söyleyebildikleri yerel kadýn platformlarýn hareket
koþullarý zorlaþtý. Ancak bu zorluðu aþmanýn da, olanaklarýn ve katýlýmýn daraldýðý yerleri geniþletmenin de koþullarýndan biri þiddet sorununu daha çok gündem etmek, daha çok kadýnla buluþmak
ve güçlü bir ses çýkarabilmek için neler
yapabileceðimizi daha çok tartýþmak.
Her gün pek çok kentten, ilçeden, mahalleden bir kadýn cinayeti, çocuk istismarý, þiddet haberi gelirken, o kentin,
ilçenin, mahallenin kadýnlarý olarak takipte olmak, tepki göstermek esas meselelerimizden biri olmalý. Çünkü bu,
hem bir arada hareket edebilmemizin,
hem de henüz bu birliðin içinde yer almayan kadýnlarla geniþlememizin yollarýndan biri.

Evet, bugün karþýmýzda olumsuz bir
tablo var ama kadýn cinayetlerinin artmasýna ve vahþileþmesine neden olan koþullar
ayný zamanda kadýnlarýn sabýrlarýnýn da
patlama noktasýna gelmesine neden olan,
kadýnlarý ses çýkarmaya, birlikte mücadele
etmeye, kendi yaþamsal sorunlarýyla toplam sorunlar arasýnda daha açýk baðlar
kurmaya zorlayan koþullar. Görüyoruz ki
bugün kadýnlar hayatta kalabilmek için kiþisel bir mücadele yürütmek zorunda kalýrken, bu zorunluluðu sorumluluða dönüþtürüp bilince çýkararak hem kendi yaþamýný hem de bütün bir toplumsal yaþamý deðiþtirme mücadelesine katýlmaya
daha açýklar. Ancak bu, kadýnlarýn bunu
yapabilecekleri araçlara eriþmelerini kolaylaþtýrmakla mümkün. Yani geniþ bir örgütlenme aðý ve kadýnlarýn kendilerini içinde
hissedebilecekleri bir mücadele ekseniyle.
Ýþte derdimiz bunu yapmak...

Eymen bebekler kurtulabilir mi?
Dr. Selma OKKAOÐLU

H

alk arasýnda ‘gevþek bebek sendromu’ olarak bilinen
Spinal Müsküler
Atrofi (SMA), son
zamanlarda sýkça konuþulan kalýtsal bir hastalýktýr. Nöromüsküler (sinir-kasý tutan) hastalýklardan biridir. Omurilikte yer alan
ve kaslarýn hareketinden sorumlu olan bazý hücrelerin hastalanmasý ve görevlerini yapamamalarý
sonucu ortaya çýkar. Bu hücreler beyinden gelen hareket emrini kaslara
iletmekten sorumludur. Kaslar hareket emrini alamadýklarýndan çalýþamaz ve zayýflar.
Tüm kol ve bacak kaslarý, gövde
ve bazý solunum kaslarý bu hastalýktan etkilenir. Mesane ve baðýrsak
fonksiyonlarý gibi istemsiz durumlarla ilgili kaslar, hastalýktan etkilenmez. Görme ve iþitme duyularý saðlamdýr. Zeka, normal veya normalin
üzerindedir.

DÖRT TÝP SMA VAR

Baþlangýç yaþý, þiddeti, ilerleyiþi ve
etkilenen kaslar yönünden farklý þiddette dört tip SMA hastalýðý belirlenmiþtir.
Tip 1: En aðýr tiptir. Yeni doðan
dönemi spinal muskuler atrofisidir.
Hastalýk hayatýn ilk 6 aylýk döneminde baþlar. SMA tip 1 aðýz ve boyun

ZORUNLULUK,
SORUMLULUK, BÝLÝNÇ

KADINLARIN ÞÝDDETE KARÞI MÜCADELESÝNÝN ZEMÝNÝ
YALNIZCA Türkiye’de deðil, bütün dünyada kadýnlar, þiddetin giderek vahþileþen
ve kanýksatýlmaya çalýþan boyutlarýyla
mücadele için birlikte hareket etmenin
yol ve yöntemlerini bulmaya çalýþýyor.
Hatta kimi zaman, büyük toplumsal hareketlerin ve geniþ katýlýmlý, gündem deðiþtirici eylemlerin sürükleyicileri oluyorlar.
Bu eylemlerde ve örgütlenmelerde en
dikkat çekici olgu, þiddete karþý mücadelenin çalýþma yaþamýnýn güvencesizleþtirilmesi, aðýrlaþan yaþam koþullarý ve ücret eþitsizliðine karþý mücadeleyle birleþtirilmesi. Ayný zamanda homofobi, transfobi ve ýrkçý göç politikasýnýn reddedilme-

si, ýrkçýlýða, emperyalizme, heteroseksizme ve neoliberalizme karþý çýkan bir eksende yürütülmesi.
Bu bize, kadýna yönelik her türden þiddeti, kadýnlarý yaþamýn her alanýnda baðýmlý ve “kullanýþlý” hale getirmeye çalýþan kapitalist düzenle birlikte tartýþma
gereðini gösteriyor. Þiddeti kapitalizmin
geldiði aþamada kadýnlarýn hayatýna nasýl
kast ettiðiyle birlikte almak, basitçe “kadýna yönelik þiddetin sorumlusu kapitalizm” demek deðildir. Yükselen ve emekçi
karakteri daha belirginleþen kadýn hareketi, þiddet karþýtý mücadelenin eksenini
ve taleplerini neoliberal dünyanýn yarattý-

ðý yýkýmýn içinden süzerek belirliyor artýk.
Gücünü kapitalizmin yarattýðý eþitsizliðin,
adaletsizliðin, sömürünün, þiddetin aðýr
sonuçlarýna artýk daha fazla katlanmak istemeyen geniþ kadýn kitlelerinin baþka bir
yaþam hayali ve talebinden alýyor. Bugün
kadýnlarýn þiddetsiz bir yaþam talebinin
insanca bir yaþam, eþitlik, özgürlük, hayatlarýna ve bedenlerine iliþkin kararlarý
baðýmsýz bir biçimde alma, güvenceli iþ ve
gelecek talepleriyle kopmaz baðlarý olan
talepler olduðu daha açýk hale geldi. Ýþte
tam da bu nedenle, bu talepler, bugün kadýnlarýn þiddete karþý ortak mücadelesinin
zeminini oluþturuyor.
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NASIL TEDAVÝ EDÝLÝR?

kaslarýný kontrol eden sinir mesajlarýný daha fazla etkilediðinden çiðneme ve yutma fonksiyonlarýnda bozulmaya daha fazla neden olur. Solunum kaslarý en çok bu tip de etkilenir. Bu hastalar bebeklik döneminde
iseler en fazla 2, bir ihtimal 3 yaþýna
kadar yaþayabilir.
Tip 2: Ara tip spinal muskuler atrofisidir. 7-8 aylýk dönemde baþlar.
Daha öncesinde bebeðin geliþimi
normaldir. Tip 1’deki hýzlý kötüleþme burada görülmez.
Tip 3: Çocukluk çaðý SMA’sý
daha hafif bir tiptir. Baþlangýç 18 aylýktan sonradýr, sýklýkla 5-15 yaþlarýnda baþlar. Hastalar güçlükle de olsa
yürüyebilir. Bu hastalar eriþkin çaðýna kadar yaþayabilir.
Tip 4: Eriþkin tip SMA’sýdýr. Kollar ve bacaklarda kuvvetsizlik oluþturur. Bu kuvvetsizlik yavaþ bir biçimde geliþir. Hastanýn yaþam süresi etkilenmez veya çok az etkilenebilir.

Eymen bebeðin yaþamýný yitirmesiyle
Türkiye’de de
gündem olan SMA hastalýðý neden nasýl
ortaya çýkýyor, tedavisi mümkün mü, bu
hastalýktan korunmak
mümkün mü?

BELLÝ bir tedavisi olmamakla beraber, hastaya belli bakýmlar yapýlarak
yaþam kalitesinin artýrýlmasý amaçlanýr.
Ancak geliþen týp teknolojisi ile,
SMA hastalýðýnýn çaresini bulmak
için iki tür çalýþma yapýlmaktadýr.
Bunlardan birisi genetik terapidir.
Bu terapi ile SMA rahatsýzlýðýnýn nedenleri ortadan kaldýrýlmaya çalýþýlmaktadýr.
Diðeri ise hücresel deðiþtirme terapisidir. Bu yol ile ölü hücreler veya
ölmeye baþlayan hücreler yenileriyle
deðiþtirilmeye çalýþýlmaktadýr. Ýnsan

embriyosu kök hücreleri sayesinde,
her türlü hücrenin yenilenebilmesi ihtimali, hastalýðýn tedavisine ýþýk tutmaktadýr. Bu kök hücrelerin çoðaltýlmasý mümkündür. Ancak vücut için
yeterli sayýda kök hücre üretilmesi
uzmanlarýn önünde en büyük engel
olarak durmaktadýr.
Son günlerde yurt dýþýndan getirilmeye çalýþýlan ilaçlar hastalýðýn ilerleyiþini yani vücuttaki kas yýkýmýný/dejenerasyonunu durdurmaktadýr. Ýlaç sayesinde hastalarda konuþma veya yürüme gibi ilerlemeler gözlenmektedir.

KORUYUCU SAÐLIK HÝZMETÝ KURTARIR!

SPÝNAL Musküler Atrofiler kalýtsal
hastalýklardýr, bulaþýcý deðildir. Anne
veya babanýn birinde hastalýklý gen
varsa doðacak çocuklarýnda olma ihtimali dörtte birdir. Ancak her ikisi de
taþýyýcý ise bebekleri yüzde yüz SMA
hastasý olarak doðar.
SMA hastalýðýna neden olan gen
bozukluðu bilinmektedir. Kalýtýmsal
bir hastalýk olduðu için evlilik öncesi
danýþmanlýk hizmetlerinde, evlenecek
çiftlerin ailelerinin ayrýntýlý bir deðerlendirmeye alýnmasý hastalýðýn ortaya
çýkmasýný engelleyecek en önemli korunma yöntemidir. Yine gebelik döneminde verilen danýþmanlýk hizmetleriyle hamilelik döneminde de taný konulabilir. Ayrýca taþýyýcýlýk da tespit
edilebilir.

Ülkemizde evlilik öncesi danýþmanlýk hizmetinin verildiði birimler aile
hekimliði birimleridir. Bu birimlerdeki
iþ yükü, hizmet alanlarýnýn yetersizlikleri bu hizmetlerin nitelikli verilmesini
engellemektedir. Yine gebelik dönemi
danýþmanlýk hizmetleri genetik tarama merkezlerinin yetersizliði de bu
olumsuz tabloya neden olmaktadýr.
Sonuç olarak Eymen bebeklerin
kaderinin deðiþebilmesi için SMA hastalýðý taþýyýcýlarýnýn tespit edilmesi,
bu taþýyýcýlarýn birbirleri ile evlenme
durumunda gebelik öncesi yeterli bir
danýþmanlýk hizmeti verilmesi ve
SMA’lý bebeklerin tedavilerinin karþýlanmasý bütünlüklü bir saðlýk politikasý olarak bakanlýk tarafýndan sunulmasý gereken bir hizmettir.

mektubumuz var
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Tek istedikleri daha fazla çalýþma, daha fazla kâr Ayaðýmýza da
kâra dayalý olduðu için deðiþen bir þey olmayacaktý. Sürekli insan sirkülasyonu oluyor, gidenler yerine gelen yeni mezunlar daha iþin oryantasyon
sürecini geçirmeden kendilerini vakalarýn baþýnda ameliyatlarda buluyorlar. Kurum aný kurtarmaktan baþka bir þey hesaplamýyordu. Ýþ yavaþlatma
kararý alýndý. BDP ve DP’ler hayata geçirdiler. Kurum konuyla ilgili alan sorumlusunu görevden aldý ama deðiþen bir þey olmadý. Sonra bu insanlar
vakalarýn yoðun olduðu bir gün mesaiyi tutmayýp alandan çýktý. Onlarýn görevi alanda kalanlara kaldý. Diðer gün alana hastane sorumlusu geldi, alaný terk eden iþçilerle toplantý aldý. Ýþin vicdani boyutunu önlerine getirdi,
onlar da aylardýr yaþadýklarý insanlýk dýþý çalýþma koþullarýný görmezden
gelen kurumun vicdani sorgulamayý önce kendilerinin yapmasý gerektiðini, artýk kaybedecek bir þeylerinin olmadýðýný anlatmýþlar. Talepleri insanca çalýþma, çalýþtýrýlan fazla mesailerin ödenmesi, görev tanýmýnda olmayan iþlerin kendilerine dayatýlmamasý vb.
Sorumlu yapýlan þeyin vicdani bir durum olmadýðýný tekrarlayýp durmuþ. Çalýþanlarda gerekli mesajlarýn kendilerine verildiðini,
ÇÖZÜM, HAK ARAMAK
mesi halinde farklý þekillerde yine sesYaþamalarýmýz öylesine yok sayýlýyor ki gecemiz gündüzümüz adeta iþ yerine getirilme
tekrarlamýþlar. Bunun ardýndan
klarýný
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Gel gör ki istifa eden arkadaþlar gidecekleri yerlerde de ayný çarkýn içinde vam edeceðiz
Bir saðlýk emekçisi / ÝSTANBUL
kalacaklardý. Nihayetinde özel sektörlerin çoðunda çalýþma standartlarý

Merhaba, ben özel saðlýk kuruluþunda çalýþan bir saðlýk emekçisiyim.
kurumun bize zorunlu býraktýðý vakalarýn uzamasý, fazla vaka olmasý halinde saat kavramýný unuttuðumuz uzun, yorucu ve bir o kadar da stresli bir
çalýþma temposundayýz. Sizlere biraz çalýþtýðým alaný anlatmak istiyorum.
Büyük bir saðlýk kurumu çalýþtýðým yer, ama iþçisine bir o kadar uzak
ve acýmasýz bir kurum. Ben ameliyathane bölümünde çalýþmaktayým. Alanda anestezi teknikerleri, doktorlarý, hemþireler, BDP(bakým destek personelleri), DP (destek personelleri), ana kadro bir de dýþ doktorlar vardýr. Dýþ
doktorlar odalarý vakalarýn durumu kaç saat ise ona göre kapatýrlar. Baþta da dediðim gibi özel bir kurum en nihayetinde ve odalar ne kadar çok
kapatýlýrsa o kadar kâr elde edecekler. Bizler kýþ boyunca bedenlerimizin
tükendiði, evlerimizin, çocuklarýmýzýn yüzlerini göremez hale geldiðimiz ve
bunun karþýlýðýnda ise hayatlarýmýzý idame ettiremeyecek kadar düþük ücretlerle yaþamaya çalýþýyoruz.

elimize de
dolanan çalý

Hayatýnýn gerçekleriyle yüz yüze gelince nasýl yaþanýr bilmeyen
biz kadýnlar, bazen ayaðýmýz bir
çalýya takýldýðýnda tekmeyi vurmasýný bilmediðimizden çalýyý elimizle tutmaya çalýþýyoruz. Hayatýn gerçekleri ile yüz yüze geliyoruz sonra da.
Ben bir tekstil iþçisiyim.
Birlikte çalýþtýðým iþçi
arkadaþlarýmý anlatacaðým size. Songül abla
45 yýl önce evlenmiþ, 3
kýzý var. Eþinde ayrýlmýþ
20 yýl önce. Kýzlarýyla
tek baþýna kalmýþ. Hayatla karýþmýþ. Evde incik boncuk yapýyor, kazak örüyormuþ. Kýzlarýyla birlikte zor yaþam koþullarýný göðüslemeye çalýþmýþ.
Songül abla þu an tekstilde çalýþýyor, ama kiralýk iþçi olarak. Kiralýk
iþçi bürolarý ile anlaþýyor. Günlük
65 lira ödeniyor çalýþmasý için, 50
lira Songül ablanýn 15 lira büronun. Sigortasý yok. Bir tek yemek
ve servis karþýlanýyor. Kiralýk iþçi
kadýnlar etrafýmýzda o kadar çoðalýyor ki... Bazen konuþuyoruz
“Þartlarýnýz zor deðil mi?” diye.
“Ýstediðimizde iþe geliyoruz. Ýstemediðimizde gelmiyoruz. Bu bizim iþimize geliyor” diyorlar.
Bir de Fatma ablamýz var.
Onunla konuþtuðumda da “Amaaan, kocadan kurtulduk, dayak yok,
azar yok, kiralýk iþçiymiþiz. Bize
výz gelir” deyip kahkaha atýyor.
Bazen kiralýk iþçi olmak bir kocadan kurtulmaktan daha kolaymýþ.
Tekstil iþçisi kadýnlarýn kocaman gözleri var hayata bakmak
için. Bir aðýr çalýþma koþullarý... 11
saat çalýþma, sabahlama, mesai...
Tüm tekstil iþçisi kadýnlar aynýdýr.
Bir meslek olmayýnca en kolayýndan tekstil iþçisi olunur, bizler isteyerek tekstil iþçisi olmuyoruz.
Zorunluluktan oluyoruz. Yaþamak,
çocuklarýmýzý yaþatmak için, okutmak, iyi bir gelecek saðlamak için
tekstilde çalýþmak zorunlu oluyor
biz kadýnlara.
Ayten UNAY
Sultangazi / ÝSTANBUL

Vahþileþen þiddetin arkasýnda
ne var, önüne nasýl geçebiliriz?
Sevda KARACA

K

endisinden ayrýlmak isteyen kadýnýn arabasýný su
kanalýna atan, kadýnýn
evinde dinamit patlatan,
kadýný býçaklayýp öldürmekle yetinmeyip evi ateþe vererek iki
küçük kýz çocuðunun da ölmesine neden olan, levyeyle dövüp kerpetenle diþini söken, döner býçaðýyla saldýran, hapishaneden kaçýp kadýný sokak ortasýnda kurþunlayan...
Ülkede kadýnlar için ölümün “olaðan”
biçimi neredeyse lüks haline geldi. Sadece kadýnlara deðil, çocuklara yönelik suçlarda da artýþ görüyoruz. Üstelik çocuklara yönelik cinsel saldýrý ve istismar
olaylarý sistematik ve çok sayýda kiþinin
fail olduðu olaylar olarak yaþanýyor. Kimisinde mahallenin/ kentin önde gidenleri, aile eþrafý ve hatta çocuklarýn akrabalarý da iþtirakçi. Ve bu tecavüz çetesi
haline gelmiþ istismarcýlarýn “kulaktan
kulaða oyunu” ile aklandýðýný, paranýn,
korkutmanýn, kafa-kol iliþkilerinin, istismarýn “kefaleti” olarak karþýmýza çýkarýldýðýný görüyoruz.
Kadýnlara ve çocuklara yönelik iþlenen
suçlarda, her biri bir öncekini aratan
korkunç yargý kararlarý ile karþý karþýya

kalýyor, çoðu zaman hukukun tamamen
ortadan kalktýðý, keyfiyetin esas belirleyen haline geldiði “ben yaptým oldu”larla
yaþar hale geliyoruz.
Türkiye tarihinde, daha önce görülmemiþ nitelikte sorunlar gündemde iken,
kadýn cinayetleri, aþýrýlaþmýþ þiddet olaylarý, çocuklara dönük her türden istismar
da artýyor. Üstelik bu öyle bir artýþ ki öne
çýkan devasa gündemler bile üstünün örtülmesine yetmiyor. Bunda elbette olaylarýn vahameti kadar, mücadeleye her koþulda devam eden kadýnlarýn rolü de var.

EN KIRILGAN HALKA

Ülkenin “tek adam yönetimi” altýna
sokulup evrensel deðer namýna ne varsa demokrasi, kadýn haklarý, ifade ve örgütlenme özgürlüðü, laiklik, barýþ- tanýnmaz
hale getirildiði bu dönemeçte, kadýn haklarý için de bir baþka aksa geçildi. Kadýnlarýn büyük mücadeleler ve emeklerle elde ettiði yasal düzenlemelerin büyük bir
keyfiyet ve iradecilikle askýya alýndýðý bir
dönemi yaþýyoruz. Ve bu “askýya alma”,
toplum olarak bütün toplumsal ve siyasal
haklarýmýzýn askýya alýndýðý dönemin en
kýrýlgan halkasý olarak karþýmýza çýkýyor.
Bir tarafta her gün hiçbir hukuksal zemine dayanmayan kararlar ve uygulamalarla
insanlarýn hayatý, ihraçlarla ve iþsiz býrakmalarla ekmekleri, tutuklamalarla özgür-

lükleri, “milli güvenlik” söylemiyle örgütlenme ve ifade haklarý ellerinden alýnýrken, kadýnlarýn her daim ilk gözden çýkarýlanlar olarak yaþadýklarý daha da görünmezleþiyor. En temel yaþamsal haklarý
“bu büyük meselelerin” bir parçasý ve
önemli bir halkasý deðilmiþçesine önemsiz kýlýnýyor.

DÝZGÝNSÝZ ÞÝDDETÝN
TARÝHÝ

“Kadýna yönelik þiddet” olgusunun tarihi kadýnlarla erkekler arasýnda eþitsizliðin ortaya çýktýðý ilk tarihi kýrýlma anýna,
yani özel mülkiyetin ortaya çýkýþýna uzanýyor. Ancak, kitlesel kadýn katliamlarýnýn
kapitalizmin ortaya çýktýðý dönemle, yani
ilksel sermaye birikiminin oluþmaya baþladýðý zamanlarla bir baðý var. Ve bu bað,
bugün sistematik bir þekilde gerçekleþtirilen her türden kadýna yönelik þiddet vakasýný anlamaya da olanak tanýyor. Bu baðýn izini 16. ve 17. yüzyýllarda gerçekleþen
ve 200 binle 5 milyon arasýnda kadýnýn öldürüldüðü cadý avlarýnda buluyoruz örneðin. Silvia Federici, ‘Caliban ve Cadý’ adlý
kitabýnda “cadý avcýlarýnýn belli ihlalleri
cezalandýrmaktan ziyade, artýk hoþ görmedikleri ve toplumda nefret uyandýrmasýný saðlamak zorunda olduklarý genel kadýn davranýþlarýný ortadan kaldýrmakla ilgilendiklerini” söylüyor. Cadý avýnýn ka-

dýnlar ile erkekler arasýndaki ayrýmý ve
eþitsizliði derinleþtirdiðini; ama bunun da
ötesinde kadýnlarý ötekileþtirerek aslýnda
kapitalist iþ disipliniyle uyumsuz tüm yaþam biçimlerini, inançlarý ve toplumsal
özneleri yok etmeyi; toplumsallýðýn kurallarýný bu yolla yeniden tanýmlamayý hedeflediðini ileri sürüyor. Yani kadýna yönelik þiddet, belli bir toplum biçimini
yerleþtirmenin ve sürekli kýlmanýn aracý
olarak kullanýlagelmiþ.

‘ÞÝDDET YALNIZCA
KADINLARIN SORUNU
DEÐÝL’ NE DEMEK?

Böylesi bir tarihselliðe bakýnca görüyoruz ki kadýna yönelik þiddet yalnýzca kadýnlarýn sorunu deðil. Bunu söylemek sadece, kadýna yönelik þiddetin, “erkeklerin
de sorunu” olduðunu söylemek anlamýna
gelmez. Ýktidarýn ve sermayenin “normal” ve “makbul” insan inþasýnda her kesimden insana ama özellikle “norm dýþý”
kabul edilene bir “ayar çekme” amacý taþýdýðý anlamýna da gelir.
Kadýnýn ev içi ve ev dýþý emeðinin, aile
dýþýndaki toplumsal ve siyasal etkinliklerinin deðersizleþtirildiði, kadýnýn doðurganlýðý ve bedeni üzerindeki kontrolünün zayýflatýlmaya çalýþýldýðý dönemlerde, kadýnýn
toplumsal yaþamýný cinselleþtirmeye dayalý
söylemin etkisinin de artmasýnda Ë
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Yok’a da, eksiðe de doyduk
Var’a ve çoða hazýrýz!
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nsanýn yaþadýðý koþullara uyum
saðlamak gibi müthiþ bir yeteneði vardýr. Ýnsanlýðýn, dünyanýn atlattýðý bunca badireden,
zorluktan, darlýktan, savaþtan,
bunca yýkýmdan sað çýkýp da insan
olarak varlýðýný sürdürebilmesinin,
bu badireleri, zorluklarý, darlýklarý,
savaþlarý, yýkýmlarý alt ederek kendine yeniden bir “yaþam” kurabilmesinin en önemli sebeplerinden biridir
bu yetenek. Uyum demek, boðun
eðmek demek deðildir ama. Ýnsan
uyumu, içinde insani olmayaný deðiþtirme edimini bir zorunluluk olarak yerine getirmek gibi bir baþka
müthiþliði de içerir. Ýnsanlarýn zor zamanlarda ayakta kalmak için aklýný ve yeteneklerini kullanmaya dair bu iyi meziyetleri tam
da bu nedenle insani olmayaný dayatanlarýn
hedef tahtasýndadýr hep.
Hedef tahtasýndadýr ölüm denizine alýþamayan ruhlarýmýz. Hedef tahtasýndadýr küçücük çocuk bedenlerine edilen eziyetleri
kanýksamayýþýmýz. Kýz kardeþlerimizin canýna kast eden dehþet verici kýyýmlara gözümüzü kapatamayýþýmýz... Bir kuru ekmek
için, içine katýk edilecek bir lokma aþ için insana yaraþmayacak koþullarda alýn teri dökmeye zorlanmaya “eh be” deme cüretimiz...
Hedef tahtasýndadýr ölmezliðiyle topraðýn
insana verdiklerinin, insanýn topraða kattýklarýnýn sembolü olan zeytin aðaçlarýna kýyýlmasýn diye çocuðumuza sarýlýr gibi sarýlýþýmýz. Hedef tahtasýndadýr hakkýn hukukun
hak getirdiði talan düzeninde annelerin bebeklerini cezaevinde doðurmasýna, hastalýktan öleyazan insanlarýn parmaklýklar ardýnda
tutulmasýna, toplumun en birikimli kesimlerinin bir gecede alýnan kararlarla ekmeðe
muhtaç hale getirilmesine karþý öfke duyuþumuz.
Bilinçli bir hedefe koyuþtur bu. Çünkü en
insani olana saldýrýr ve insani olandan bir
adým bile geri attýrýrlarsa, önlerindeki en büyük engeli -insan faktörünü- insanýn insanca
bir yaþamý hak ettiði kadim bilgisini yenebileceklerdir.
Bugün biliyoruz ki ihtiyacýmýz olan, korkmadan, ürkmeden yaþamak. Yarýn ne olacaðýný, öte gün ne biteceðini bilerek yaþamak.
“Böyle yaparsam baþýma þu mu gelir?”,
“böyle dersem bana þöyle mi yaparlar?”, “hiç
bir þey yapmasam da bana þunu yapabilirler”
demeden, kendini kendin olmaktan yoksun

býrakan içsel bir yoklamaya tabi tutmadan
yaþamak. Fikrini, duygunu, ihtiyacýný, isteðini, beklediðini, özlediðini rahatça söyleyerek,
söylediðinden azap çekmek zorunda kalmayarak yaþamak... Ýnsani olan ne varsa “tehdit” olmasýn, “mutluluk” olsun istemek...
Yani bir kadýn yakýlmasýn, dövülmesin,
horlanmasýn istemek. Eve ekmek getirmek
dert olmasýn istemek. Gelecek deyince korkunun duvarý yükselmesin istemek. Ýnsaný
insana baðlayan güvenci saðlam tutmak istemek. Çocuðuna korkusuz, sevdiðine kaygýsýz, tanýdýðýna dertsiz sarýlmak istemek.
Böyle söyleyince itiraz edecek kimse var
mý aranýzda? Yok.
Peki bu söylediklerimizi her gün televizyonlarda izlediðimiz tartýþmalara, dost sohbetlerinde fýsýldayarak konuþtuklarýmýza, sokaklarý saran sessizliðe, iþyerlerini dolduran
tartýþmalara tercüme etsek? Desek ki OHAL
uygulamalarý en çok insani ihtiyaçlarýmýzý ve
taleplerimizi kuþatýyor. Baskýcý, gerici, anti
demokratik uygulamalar demokratik haklarýmýzý ve siyasal özgürlüklerimizi yok ediyor.
“Tek adam, tek parti” diktatörlüðü deðil, demokratik, siyasal, ekonomik ve sosyal taleplerimizi güvence altýna alacak demokratik bir
anayasa lazým, böyle bir anayasayý halkýn katýlýmýyla hazýrlayacak bir Kurucu Meclis,
halkýn tam egemenliðini saðlayacak bir politik sistem lazým bize desek.
Ýster þu partiye oy vermiþ olalým ister diðerine, farklýlýklarýmýza ve aramýza konmak
istenen ayrýmlara deðil ortak dertlerle boðuþtuðumuz benzer hayatlarýmýza bakarsak
söyleyeceðimiz bu. Ýster þöyle söyleyelim ister böyle, bugün yaþananlar karþýsýnda ortaya
koyacaklarýmýz bu!
Ýþte tam da bu koþullar dergimizin bu sa-

yýsýnda, gündelik hayatýmýzýn en büyük derdi olan þiddetin ve geleceðimizi ipotek altýna alacak kýdem tazminatý gaspýnýn ayný oranda yer bulmasýna neden oldu. Ýkisi arasýndaki
bað, dergimizin sayfalarýndaki kadýn
hikayelerinde ortaya seriliyor.
Ayþegül’ün yaþamýndaki þiddete
ancak kocasý öz kýzýný istismar ettiðinde “dur” diyebilmesi, ancak kocanýn yargý tarafýndan ödüllendirilmesi var bir yanda. Bir yanda Kocaeli’den metal iþçisi Ayþe’nin çalýþma
yaþamýndaki sömürüye ancak kýdem
tazminatý kaldýrýlýrken “yeter be” diyebilmesi, ancak patronun hükümet
tarafýndan neredeyse “yeter be diyeni korkusuzca at” diye cesaretlendirmesi var.
Bir tarafta Batmanlý kýz çocuklarýný istismar eden onlarca adamýn “kefaletle”
serbest býrakýlmasý var. Diðer tarafta iþçi
Ayþe’nin “‘Çok izin alýrsan, çok rapor alýrsan’ diye sürekli iþten atýlmakla tehdit edilen, ‘performansýn düþük’ gerekçesiyle atýlan iþçileri, özellikle kadýn iþçileri koruyucu yasalar ve denetleyen kurumlarýn artmasý gerekirken son bir hak kýrýntýmýz
olan kýdem tazminatýnýn da patronlarýn lehine düzenlenmesinin tek bir anlamý var.
Bu hükümet bize, iþçilere, kadýnlara deðil
patronlara çalýþýyor.” sözleri var.
Bu sarkacýn bir yanýnda kadýnlarýn þiddetten kurtulmak için vermek zorunda kaldýklarý mücadelede sýnandýklarý iþsizlik,
yalnýzlýk, eðitimsizlik, sosyal desteksizlik
var... Diðer yanýnda kadýnlarý daha çok þiddete mahkum eden yaþam koþullarýna neden olacak ekonomik ve sosyal politikalar
var... Hangi partiye oy vermiþ olursak olalým, bu sarkacýn topuzu hepimizin yaþamýna küt küt çarpýyor.
Biz kadýnlar geleceðimizi istiyoruz. Yaþadýðýmýz þiddetin çalýþma yaþamýnýn güvencesizleþtirilmesi, aðýrlaþan yaþam koþullarý ve
ücret eþitsizliðiyle iliþkili olduðunu biliyoruz.
Þiddetsiz bir yaþam talebimizin insanca bir
yaþam, eþitlik, özgürlük, güvenceli iþ ve gelecek talepleriyle kopmaz baðlarla baðlý olduðunu biliyoruz.
Hepsini istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki,
biri yokken diðeri olmaz. Biri eksikken diðeri tamamlanmaz.
Yok’a da, eksiðe de
doyduk. Var’a ve çoða hazýrýz!

ekmek ve gül
posta@ekmekvegul.net
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Hem kýzlarýma hem bana
hayatta küçük bir mola
Gülsuyu Gülensu Kadýn Dayanýþma Evi benim için
günümüz Türkiyesinde ev- iþ, iþ- ev psikolojisinden biraz da olsa alýkoyan bir düþünce biçimi oldu. Yani þu
anki hayatýmý duraklatýp, sonra tekrar kaldýðý yerden istediðim gibi devam ediyormuþ gibi oldum. Kadýn olarak dýþarýda bir hayat var ama tek baþýna da bu
hayatta yapacaðýmýz þeyleri her zaman
bulamýyoruz. Birilerinin bir þekilde bize
katkýsý olmasý ve bizim birilere katkýmýz
olmasý gerekiyor. Bu anlayýþta olmak ve bu
anlayýþý savunmak, bu derneðin bize
kattýðý bir þey. Ve biz de buradan baþka kadýnlara destek olmak için çaba
içine giriyoruz. Derneði, daha önceki
etkinliklerinin duyurusu için ev ev dolaþtýklarýnda kapýma geldiklerinde duymuþtum. Ama hiçbir etkinliðe katýlmamýþtým. Çocuklar için drama ve tiyatro müthiþ bir
fikir olarak geldi bana. Biz çocukluðumuzda tiyatroya
çok uzak yaþadýk. Fakat þimdi anlýyorum ki tiyatro bir
insanýn her koþulda kendini ve durumunu uygun bir
düþünceyle ifade biçimini geliþtiren bir þeymiþ. Çocuklarým 1,5-2 aylýk bir süreçte katýldýklarý bu süreçte 2
haftalýk bir çalýþma ile büyük kýzým Ezgi küçük bir ti-

yatro oyununa dahil oldu. Ve çok iyi bir oyun çýkardýlar.
Hele 5 yaþýndaki küçük kýzým Defne! Daha okula gitmiyor, önceleri evde bize o kadar problem çýkarýyordu
ki anlatamam size. Ýnsanlarýn ona olan sevgi ve ilgili
bakýþlarýna suratýný asarak, kýzarak cevap veriyordu. Ablasýný drama kursuna derneðe getirmeye baþlayýnca onu da birlikte getirmeye baþladým.
Aslýnda Drama hocamýz Göksel Hoca
uygun yaþ grubunda olmadýðýný, sadece
kendi istediði kadar oturup dinleyebileceðini söyledi. Fakat Defne buradaki çalýþmalarda o kadar ilgi sevgi gördü ki artýk etrafýndaki herkese sarýlarak öperek
cevap veriyor. Çok kýsa zamanda bu kadar güzel bir deðiþimi saðladýðý için derneðimize ve Göksel hocamýza teþekkür
ediyorum. Ve yeni dönemde de derneðimizin gönüllü hocalar bularak çocuklarýmýza etüt dersleri verebilecek olanaklar yaratmasýný
öneriyorum. Kendi adýma bunun için çalýþmalara da
elimden geldiðince destek olacaðým. Kadýnlar el ele verirse çok daha güzel bir yaþamý birlikte kurabiliriz.
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Orada olmak o günkü mesai
parasýndan daha önemliydi

Merhaba Ekmek ve Gül okurlarý,
mak çok güzeldi.” dedim. Anlatýrken bazý arkadaþlar olumlu
Kurtköy’de bir cam fabrikasýnda çalýþan bir kadýn iþçi- karþýladýlar. Bazýlarý da
“ya bomba patlasaydý!
yim. 2 çocuk annesiyim. Hayatýmýn 11 yýlýný çalýþarak geçirÖlebilirdin, nasýl gittin?” diyorlardý. “Gittin de baþýn gödim. 7 yýldýr bu fabrikada çalýþýyorum. Çalýþma hayatým bo- ðe mi erdi, kime sesini
duyurdun, seni duyan oldu mu” diyunca bu yýl ilk kez l Mayýs Ýþçi Bayramýna katýldým. Daha yenler de çýktý. Bense,
onlara yýllardýr çalýþtýðýmýzý ve haklaönce de 1 Mayýsa katýlmak çok istemiþtim. Ama çeþitli ne- rýmýzý halen alamadýð
ýmýzý anlattým. 7 yýldýr bu fabrikada
denler yüzünden bu isteðimi gerçekleþtireçalýþmamýza raðmen ne sendika, ne yol, ne servis,
medim. Gitmeme mani olan bütün enne de 8 saatlik iþ günü yok. Asgari ücrete zam
gelleri artýk geride býrakýp bu yýl 1 Mayýsdahi alamadýðýmýzý, tüm bu talepleri ise 1 mayýs
ta iþçiler olarak yalnýz olmadýðýmýzý, hakgünü, diðer iþçilerle hep beraber talep etmelarýmýzý ve taleplerimizi hep bir aðýzdan
mim o gün kazanacaðým mesai parasýndan
haykýrmanýn coþkusunu dile getirdaha önemli olduðunu söyledim. 1 Mayýs iþçi ve
mek beni daha da güçlendirdi.
emekçi bayramý iþçilerin tek bayramýdýr. Hem
Ertesi gün iþbaþý yaptýðýmda, fabde tüm dünya iþçilerinin! Sesimizi duyurmanýn
rikada çalýþan arkadaþlar niçin mesaitek yolu birlik ve beraberlik içinde alanlarda
ye gelmediðimi sordular. Ben de onlara
haykýrmaktýr. Bu gün ülkemizde kanun hük1 Mayýs iþçi ve emekçi bayramýna katýldýmünde kararnamelerle birçok iþçi hakký elimizðýmý söyledim. Benim dýþýmda tüm fabrikanýn o
den alýndý. Þimdi de kýdem tazminatlarýmýza göz
gün mesaiye gelmiþ olduðunu ustabaþýnýn, “Ooo sonunda diktiler. Gazeteciler,
öðretmenler, kararnamelerle iþten atýlteþrif edebildiniz” sözüyle öðrenmiþ oldum. Daha sonra bir- dýlar. Sonuç olarak
ben, tüm iþçileri, emekçileri, iþ güvencelikte çalýþtýðým arkadaþlara 1 Mayýsý anlattým. “Birlik ve da- miz olan kýdem tazmina
tlarýmýza sahip çýkmaya, kararnayanýþma içinde tüm iþçilerin, kadýnlarýn, her kesimden in- melerle atýlan herkesin
iþlerine geri dönmeleri için dayanýþsanlarýn bir araya gelip, hep bir aðýzdan daha insanca bir maya, mücadelelerine
destek vermeye çaðýrýyorum.
yaþamý savunmasý bana çok büyük bir güç ve moral kattý.
Cam iþçisi bir kadýn
Sloganlarla taleplerimizi haykýrmak, o günkü coþkuyu yaþaPendik / ÝSTANBUL

BÝZ KADINLAR HAYATI
BÝRAZ DA KENDÝMÝZ
ZORLAÞTIRIYORUZ

Merhaba Ekmek ve Gül okurlarý,
Kocaeli Ekmek ve Gül Kadýn Derneðimizin bu
yýlki þenliðini 13 Mayýs günü gerçekleþtirdik.
Þenlik öncesinde bütün kadýn arkadaþlarla canla baþla koþturduk. Buradan bir kez daha emeði geçen tüm arkadaþlara teþekkür ediyorum.
Bu yazýmda þenlikten ziyade, davetiyeleri daðýtma sýrasýnda gittiðimiz evlerden bahsetmek
istiyorum. Gittiðimiz evlerin bir çoðuna samimiyetimize sýðýnarak haber vermeksizin çatkapý gitmiþtik.
Çoðunlukla ve hatta hepsi diyebilirim, birbirinden temiz ve düzenliydi. Bir ara kendimden
þüphe edip ben mi bu ev iþlerinden anlamýyorum yoksa bu kadýnlarýn doða üstü güçleri mi
var demiþtim. Üstelik biz evde iþleri eþimle
paylaþarak yapýyoruz. Doða üstü güç imkansýz
olduðuna göre geriye kadýnlarýn durmadan temizlik yaptýðý kalýyor. Her gün her saat durmadan temizlik! Kadýnlardan
biri her hafta yorganlarý ve
yastýklarý yýkadýðýný söylediðinde aðzým açýk kalmýþtý.
Üstelik belinde fýtýk olduðundan ve dizlerinin
aðrýdýðýndan yakýnýyordu. Birçoðu da ev iþlerinin nankör bir iþ olduðundan, yapýlanlarýn hiç göze
görünmediðinden ve hatta
kendilerine hiç zaman ayýramadýklarýndan hayýflanýyordu.
Biz kadýnlar galiba hayatý kendi kendimize
zorlaþtýrýyoruz. Burada kendi yaþadýðým bir deneyimi sizinle paylaþmak istiyorum. Bir gün
eþimle kuruyan çamaþýrlarý topluyorduk Çamaþýrlarý çabuk yýpranmamasý için genelde ters
çevirerek yýkarýz. Eþim bir anda bana, ‘sen neden toplarken yeniden çeviriyorsun?’ dedi. ‘Ne
yapayým?’ diye sordum. ‘Bak biz dört kiþiyiz ve
sen dört kiþinin çamaþýrýný düzeltiyorsun, öylece katlayýp koyalým herkes kendisi düzeltsin,
böylece bu iþe daha az zaman ve daha az emek
harcamýþ olursun’ dedi. Haklýydý ve ben o günden sonra bu alýþkanlýðýmý býrakmaya baþladým.
Ülkemizde birçok þey olumsuz yönde ilerliyorken, özellikle de kadýnlarý daha zor günler
beklerken evlerin böyle muntazam olmasý zorunlu mu diye düþünmekten kendimi alamadým. Evlerimize gösterdiðimiz özen ve emeðin
bir kýsmýný kendimizin ve çocuklarýmýzýn geleceði için mücadeleye ayýrsak diyorum. Derneðimizde bir sürü aktivite ve kurslarýmýz var. Oldukça da ilgi görüyor fakat daha çok kadýnýn
katýlmasý için þu bitmek bilmeyen ev iþlerinden
biraz baþýmýzý kaldýrmamýz gerekiyor diye düþünüyorum.
Tekrar görüþmek dileðiyle hepinize sevgi ve
selamlar.
Fatma ÞAHÝN / KOCAELÝ
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O mavi sandýk artýk annemin yarasýydý.
O nakýþlý ve dantelli yastýklara baþýný
huzurla koyamadý, o iðne takýmlarýný
yoksulluðunu örtmek için yama yaparak
kulandý, o renkli çiçekli çoraplarý giyemedi.

A

Eylem YILDIRIM
Sultangazi / Ýstanbul

nnemin elleri, annemin sesi ve soluðuydu.
Konuþamayan, duyamayan herkes gibi.
Gözleriyle dinler, elleriyle konuþurdu. Annemin elleri elemli ve kederliydi. Ondan
çok herkesin hizmetine amade idi. Annemin elleri, yaþadýðý hayatýn tüm kahrýnýn taþýyýcýsýydý.
Hünerliydi, merhametliydi, güzeldi çok güzeldi. Annemin elleri, bizi sarýp sarmalardý. Annemin elleri çok
güzeldi, çiçek açmýþ bir bahçeydi,
meyve

vermiþ bir aðaçtý. Annemin elleri kederliydi, dipsiz bir
kuyuydu. Annemin elleri çok güzeldi. Kadife bir fistandý, bereketli bir tarlaydý, ýlýk süt kokusuydu.
Annemin ruhu rengârenkti. Annemin ruhu çiçekliydi. Annemin ruhu hep kiraz mevsimiydi.
Mavi bir sandýðý vardý annemin, içinde düþleri gizliydi.
Ýçinde umutlarý gizliydi. Bazen açardý sandýðýný, o anlar
sanki dini bir ayindi. Büyük bir saygýyla ve özenle çýkarýrdý içindekilerini. Ellerinin sesi olan dantelleri, nakýþlarý,
kanaviçeleri, tülbentleri teker
teker

kenara koyar izlerdi. Hiç unutamadýðým bir örtüsü vardý,
kanaviçe ile iþlenmiþti. Ellerinde çiçek demeti olan bir
kadýn onun az üstünde de aðzýnda çiçek tutan bir kuþ figürü vardý. Kuþun ayaklarý rengârenk yapraklardý. Etrafý
çiçek motifleri ile bezeliydi. Örtü deðildi sanki, bahara
durmuþ bereketli bir tarlaydý. Ne güzeldi, çok güzeldi.
Çingenelerden aldýðý iðne takýmlarý, renkli renkli küpeleri sahte bilezikleri vardý. Sandýðýnýn bir köþesinde belki
sevda mektuplarý yoktu ama kendisini sevecek deðer verecek bir adamýn düþünü kurarken ilmek ilmek iþlediði
çeyizleri vardý.
Babam onu çok hýrpalamýþ, peþinde bir eþya gibi
sürükleyip durmuþtu. Duvaðý yoktu, gelinliði yoktu,
kýymetli takýlarý yoktu ama bunlarýn hayalini
kurduðu günlerin izi vardý. Annem çeyizlerini çýkarýrken geçmiþ bir zamana yolculuða çýkardý sanki. Uzun bir süre
o mavi sandýðý özenle sakladý.
Arada bir içindekileri çýkarýr, havalandýrýr, düþleriyle
konuþur sonra tekrar geri
toplardý. O mavi sandýk
annemin düþlerinin sandýðýydý. Kimseler duymazdý
kimseler bilmezdi. Bazen genç
kýzlar gelip nakýþ ve dantel örnekleri alýrdý. O nakýþlar annemin haklý gururuydu. Elinin
emeði gözünün nuruydu.
Günler geçtikçe annem daha
az önemser oldu sandýðýný ve
düþlerini. Artýk daha az hallerini
hatýrlarýný soruyor, daha az havalandýrýyordu. Annemin çeyizleri
sararmaya yüz tutmuþ, sandýk lekeleriyle boynu bükük kalmýþlardý.
Annem evlenen kýzlarýn kýnasýna
giderken birer birer hediye götürmeye baþladý sandýðýn içindeki çeyizlerini. Kendi kýnasýndan baþka kýnalara
yolculuða çýkmýþ bir sürü renkli çiçekli
düþtü sanki götürdükleri. Zamanda yolculuk eden bir sürü anýydý sanki. Patiska
deðildi, tülbent deðildi, kanaviçe deðildi.
O mavi sandýk artýk annemin yarasýydý. O nakýþlý
ve dantelli yastýklara baþýný huzurla koyamadý, o iðne
takýmlarýný yoksulluðunu örtmek için yama yaparak
kulandý, o renkli çiçekli çoraplarý huzurla giyemedi.
Annem ne zamanki o mavi sandýktan vazgeçti, anladým ki annem artýk düþ kurmuyordu.
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Sambasý baþýmýzýn
üstüne, fönü
kapýmýzýn dýþýna

