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ÝNGÝLTERE’DE ÇOCUK BAKIMI

Çalýþmak için üstüne para ödemek!
Ý

ngiltere’de Ýngiltere Ýþçi Sendika Konfederasyo-
nu’nun (TUC) yaptýðý son araþtýrmalara göre, eko-
nomik krizden bu yana çocuk bakým masrafý emekçi
ailelerin ücretlerine göre yedi kat arttý. 
2008’den bu yana, 1 yaþýndaki çocuklarýn kreþ mas-

rafý ailelerinin ücretlerinden dört kat daha fazla artmýþ
durumda. Ortalama ücret yüzde 12 artarken, çocuk bakým
masraflarý yüzde 48 oranýnda artmýþ. Ayný masrafýn artýþ
hýzý Londra’daki emekçilerin ücretlerinden 7.4 kat daha
fazla. 

Ýki yaþýndan büyük çocuklar için devlet desteði saðlaný-
yor ve hükümet eylül ayýndan itibaren üç ve dört yaþýndaki
çocuklara yapýlan desteði artýrarak haftada 30 saate çýka-
racaðýný açýkladý. Ancak 1 yaþýnda çocuðu olan 950 bin
emekçi ailenin çoðu, herhangi bir devlet desteði almýyor.

TUC Genel Sekreteri Frances O’Grady, “Çocuk bakým
masrafý ivme kazanýrken ücretler yerinde sayýyor. Aileler
ücretlerinin büyük bir kýsmýný çocuk bakým masraflarýna
harcýyor ve bu tablo tek ebeveynler için çok daha da kötü
durumda” diyor. 

TUC verilerine göre, geçtiðimiz yýl Ýngiltere’de, tam
zamanlý çalýþan ve haftada 21 saat kreþte kalan 1 yaþýnda
çocuklarý olan tek ebeveynler, ücretlerinin yüzde 21’ini
çocuk bakým masraflarýna harcadý. Bu oran 2008’de yüzde
17’ydi. Sendika konfederasyonu, doðum izni bitiminden
baþlayan ücretsiz çocuk bakýmý saðlanmasý ve patronlarýn
çocuk bakýmýný finanse etmesi çaðrýsýnda bulundu. Aile
ve Çocuk Bakýmý Vakfý Genel Müdürü Ellen Broome,
“Birçok ailede, çocuk bakýmýnýn yüksek masrafý çalýþmak
için üstüne para ödemek demek” dedi.

Suriyeli çocuklarýn 
eðitimi için iyi bir adým
S

uriyeli mülteci çocuklar için büyük resim
oldukça kasvetli, fakat Ürdün hükümeti son
zamanlarda bu çocuklarýn eðitimini garanti
altýna almak için bir adým attý. 
Ürdün yönetmelikleri, Suriyeli çocuklarýn

okula kayýt yaptýrmalarý için Ýçiþleri Bakanlýðý tarafýn-
dan bir ‘hizmet kartý’ istiyor. Örneðin, eðer Suriyeli
aileler resmi izin olmadan mülteci kamplarýndan
þehre ya da metropole taþýnýrlarsa bu kartlar onlar
için elde etmesi zor ya da imkansýz olabilir. 

Geçen hafta Ürdün Baþbakaný Hani Mulki, devlet

okullarýnýn kartlý ya da kartsýz eðitim isteyen hiçbir
çocuðu geri çevirmeyeceðini açýkladý. Ürdün ayrýca
ABD ve Avrupa Birliði desteðiyle okul dýþýndaki
çocuklara ulaþmak için bir ‘catch up’ programý oluþ-
turdu. 

Son araþtýrmalara göre Ortadoðu’da okula gitme-
yen Suriyeli çocuk sayýsý yaklaþýk 730 bine yükseldi.
Ürdün’deki 220 bin Suriyeli çocuktan 75 bini geçen
yýl okula gidemiyordu. Türkiye’nin birçok bölgesinde
de Suriyeli çocuklar gerekli kimlik kartýný alamadýk-
larý için okula kayýt olamýyor. 

Pakistan’da 
Kýz Çocuklarý Günü! 

PAKÝSTAN Senatosu, Birleþmiþ Milletler Kýz
Çocuklarý Günü’nü sýradýþý bir þekilde kutlamayý
seçti! Kýz çocuklarýnýn asgari evlenme yaþýný 16
yaþýndan 18 yaþýna kadar yükseltmek isteyen tasa-
rýyý reddetti. Senato Ýçiþleri Daimi Komitesi, öne-
rilen deðiþiklik için “dini emirlere aykýrý” dedi. 

Birleþmiþ Milletler Çocuk Fonu ise Pakistanlý
kýz çocuklarýnýn yüzde 21’inin 18 yaþýndan önce,
yüzde 3’ünün ise 15 yaþýndan önce evlendiðini
söylüyor. Pakistan’daki mevcut yasalar kýz çocukla-
rý için yasal evlilik yaþýný 16, erkek çocuklar için ise
18 olarak belirliyor. Bu da Pakistan’ýn uluslararasý
hukuka göre yükümlülüklerini iki þekilde ihlal
ediyor; birincisi erken yaþta evliliðe izin veriyor,
ikincisi de kýz ve erkek çocuklar arasýnda evlenme
yaþý farklýlýðý uyguluyor. Fakat aslýnda durum çok
daha kötü. Çünkü aslýnda bu yasa bile uygulanmý-
yor. Pakistan mahkemeleri ergenliðe giren kýz
çocuklarýnýn evlenmesinde þeriat kanunlarýna göre
karar veriyor. 

Pakistan’da kýz çocuklarýnýn evlendirilme yaþý-
nýn 6-7’ye kadar düþtüðü, yoksulluk ve çatýþmalar
nedeniyle yaþanan göçlerin çocuk evlilik oranýný
giderek artýrtýðý belirtiliyor. Pakistanlý kýz çocukla-
rýnýn iyi bir eðitim ve saðlýk hizmetine olan ihti-
yaçlarýna dikkat çeken kadýn örgütleri, reþit olma-
yan evliliklerin yasaklanmasýný istiyor.

kara 
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B
oþ bir kaðýt alýp “Endiþe” diye
bir baþlýk atsak ve bir liste
oluþturmaya kalksak… Zorla-
nan çýkar mý ki aramýzda? El-
bise deðiþtirir gibi sýnav sis-

temi deðiþtirilen bir ülkede annelerin
çocuklarýnýn geleceði için duyduðu endi-
þe. Uçan tekmeli toplu taþýma araçlarýn-
da o gün iyi hissetmek için güzel giyin-
menin piþmanlýðýyla son duraðý bulana
kadar yaþanan oram buram görünüyor
mu, biri bir þey diyecek mi endiþesi.
Karþýlaþtýðýmýz ayrýmcýlýk bir yana, tacize
uðramadan bir iþ görüþmesi geçirebilir
miyim, endiþesi. Ofiste fazla mesaide ya
da fabrikada gece vardiyasýnda çalýþma
arkadaþýnýn, ustabaþýnýn ya da müdürün
“gereksiz samimiyet” göstermesinden,
istenmeyen dokunuþlarýndan korunmak
için kýrk takla atarken her an bir “perfor-
mans düþüklüðü” bahanesiyle iþten atýl-
ma endiþesi. Þiddet dolu ve sevgisiz bir
evlilikten kurtulmak isterken boþanmaya
kalkarsam, uzaklaþtýrma kararý alýrsam;
kapýya dayanýr mý, komþular beni kýnar
mý, endiþesi. Ýnancým ya da inançsýzlýðým
yüzünden “namussuz” ilan edilir miyim,
evim basýlýr mý, endiþesi. Kadýn ve
çocuklara karþý bunca tecavüz vakasý ay-
yuka çýkmýþken, þimdi bir de nikah kýyan
müftünün, arabuluculuk edecek memu-
run, kýrýlan kollarý yen içlerine týkacaðýný
bilmenin endiþesi.

Sürekli bir tehdit ortamýnda, bunca
endiþenin içerisinde hayatta kalmaya ça-
balarken dayak yemeye ne hacet, diyesi
geliyor insanýn. Çünkü tüm bu anlarý ya-
þarken artan tansiyon, kalp atýþlarýnýn hýzý
damarlarýmýzýn duvarlarýna vururken vü-
cudumuzun içinden þiddet uyguluyor.
Kadýnlarý evde, iþte ya da okulda çalýþmak
kadar, endiþe duymak yoruyor; hatta belki
de daha fazla. 

Peki, hem kendimize hem de yaný baþý-
mýzda duran bir kýz kardeþimize þu cüm-
leyi kursak: Bizim güvende hissedebilme
hakkýmýz var! Hem de var olduðumuz her
yerde; evin yatak odasýnda, geceleyin tenha
bir sokakta, iþyerinin ücra köþelerinde,
okulun tuvaletinde... Devletin en tepesin-
den mahalledeki muhtarýna kadar, onlara
en “aykýrý” gelen yer ve saatlerde güvende
hissetme hakkýmýz var… Nasýl, biraz daha
iyi miyiz? O zaman þunu da ekleyelim: Bu

sayýmýzda benzer endiþelerini dile getiren
kadýnlara “güvende hissetme hakkýmýz
var” diyen kýz kardeþleri de çok iyi gelecek.
Biz kadýnlar sezgisel de olsa deneyimle de
olsa biliriz; bizim için umudun ilk adýmý-
dýr dayanýþma. 

Özellikle de kadýný yok etme, terbiye
etme hakkýný kendinde gören erkeklerle
ayný toplumda yaþarken, saraylardan ve ez-
cümle siyasi veya dini makamlardan “ka-
dýn daha iyi nasýl baský altýna alýnýr” zihni-
yetli talimatlar verilir, yasalaþtýrýlýrken; bir
yandan da kadýna karþý suç iþleyen erkek
figürleri iktidar güdümündeki medya or-
ganlarýnda devletin ve “adamlarýnýn” hiç
suçu yokmuþ gibi meczuplaþtýrýlýrken…
Ve tüm bunlar toplumsal fonda bölgede
yaþanan savaþta toplu tecavüz haberleriyle
harmanlanýrken… Dayanýþma, bir müca-
delenin ve hatta bir örgütlenmenin ilk adý-
mý olabiliyorken, hayatta kalmak ve yaþamý
sürdürmek için geliþtirdiðimiz bir davra-
nýþ haline de gelebiliyor. Örgütlü olduklarý
yerlerde ise bu dayanýþma zeminini sað-
lamlaþtýran kadýnlar; gündelik olana mü-
dahale ediyor; fabrikada tacize uðrayan ve
haksýz yere iþten atýlan Serap, Esenyalý
Kadýn Dayanýþma Derneði ile birlikte
hem fabrikadan hem de kendisini gör-
mezden gelip karalayan sendikadan hesap

sorabiliyor. Birlikte hesap sorabilmek bu
þiddet evreninden özgür bir hayata doðru
açýlan bir solucan deliði gibi; güvende his-
settiriyor ya da en azýndan buna hakkýmýz
olduðunu hatýrlatýyor bize. Bazen yenildi-
ðimiz doðru, bazen kaybediyoruz ama kay-
bettiðimizde bile kazanmak için Helin’in
cenazesini biz sýrtlanýyoruz. 

Bazen de bir kadýnýn on binlerce yýldýr
içinde yaþadýðý topluma bilimsel, teknolo-
jik, kültürel, edebi ama hep üstü örtülen
katkýlarýna bakýyoruz, bir de neredeyse
yeniden insan olduðumuzu kabul ettirme
noktasýna geri itildiðimiz konuma bakýyo-
ruz ve naifçe soruyoruz: Hangi ara bu ha-
le geldik? Aslýnda bu hayretin ardýnda de-
ðiþen þiddet algýmýzýn da biraz payý var.
Baþka tariflerimiz olabiliyor: “seni seviyo-
rum” þiddeti, “seven kýskanýr” þiddeti,
“kader, fýtrat” þiddeti… Þiddet kavramý-
nýn bu kadar yaygýnlaþtýrýlmasý, tanýmýnýn
yayýlýp geniþletilmesine iliþkin güzel bir
tartýþma baþlangýcý sayýlabilecek bir yazý-
mýz var bu sayýda. 

Elbette tanýmýn bu kadar esnetilmesin-
de tahammülümüzün kalmayýþýnýn da çok
payý var. Çünkü, maruz kaldýðýmýz þiddet
ve haksýzlýklarýn sonuçlarýyla yine biz baþ
etmek zorunda kalýyoruz. En çok da bu ka-
ranlýk, tedirgin, umutsuz görünen günlere
bakýn. Dergimizin sayfalarýna bakýn mese-
la; ‘baþ etme’ becerisinin en çok biz ka-
dýnlarda olduðunu göreceksiniz. 

25 Kasým Kadýna Yönelik Þiddete Karþý
Uluslararasý Mücadele Günü yaklaþýrken
müftüye nikah kýyma yetkisi veren yasa
çýktý… derken “arabuluculuk” meselesi
patladý; devlet, kaderimizi “Bir kereden bir
þey olmaz” diyenlerin ellerine teslim etti.
Siyasi parti, inanç, etnisite gözetmeksizin,
bu sayýmýzdaki yazýlarýn ortak bir mesajý
olduðunu söyleyerek bitirelim: Arabulucu-
luk uygulamasýnýn görünürdeki amacý ko-
cayla kadýnýn arasýný bulmak olsa da asýl
amacý kadýna þiddeti üreten bu sistemle
aramýzý bulmak. Nasýl görünürse görün-
sün gerçek þu ki, “kadýn erkek eþit ola-
maz” diyenlerle kadýnlarýn arasý buluna-
mayacak kadar açýk artýk. 

“Sonbaharýn inatçý güneþi” kasýmýn
Kelebekler’in-
den güç taþýsýn
hepinize, hepi-
mize.
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‘SONBAHARIN ÝNATÇI GÜNEÞÝ
GÜÇ TAÞISIN HEPÝMÝZE’

Aslýnda sorunlarýmýz birbirimiz-
den ne eksik ne de bir fazlaydý, ortak-
tý. Yazýn son günlerini yaþýyorduk.
Çocuklarýn ayakkabý, mont, kazak ih-
tiyaçlarý baþlamýþtý. Montlar iyice ufal-
mýþtý. E artýk dolaplarýmýzýn yenilen-
mesi lazýmdý. Ama nasýl? Çocuklarýn
eðitim parasýndan, bitmeyen fatura-
lardan kýyafete sýra mý gelirdi ki. Bize
bizden baþka kim destek olabilirdi.
Yine kendi yaramýzý kendimiz sara-
caktýk. Ýþte böyle baþladý çalýþmamýz.
“Atma Paylaþ”. Su deposu Ekmek ve
Gül Kadýn Grubu olarak baþla-
dýk çalýþmalara. Bu arada
müftülere nikah kýyma yetki-
sini tanýyan yasayý konuþtuk
tartýþtýk, yasa hepimizi il-
gilendiriyordu. Kadýnlar-
dan iyidir diyene rastlama-
dýk. Konuþtuðumuz her ke-
simden kadýn endiþeliydi. Sade-
ce nikah meselesini deðil çocuklarý-
mýzýn geleceðini de konuþtuk. Kimi-
miz özel okula gönderebilmek için ek
iþler, para getirecek iþler planlamaya
çalýþýyordu. Ama gücümüz ne ki? Biz
boðazýmýzdan kessek yine özel okulla-
ra yetiþemeyiz. Kaldý ki özel okullarýn
niteliðini de artýk biliyoruz. Bizi ma-
halle olarak birleþtiren þey aslýnda so-
runlarýmýzýn birbirine benzemesiydi.
Artýk bizim için önemi yok nereli ol-
duðumuzun, mesleðimizin, dilimizin.

Ýþte bu yüzden dayanýþmamýzý
daha da güçlendirecek “Atma Paylaþ”
çalýþmamýza baþladýk. Gruptaki her
kadýn yapacaðýmýz sergiyi kendi çev-
resindeki kadýnlarla paylaþtý ve dilden
dile yayýlan bir çalýþma oldu. Aslýnda
çok planlý da deðildi. Ýlk defa böyle bir
çalýþmayý önümüze koymuþtuk. Nasýl

olacak diye kaygýlarýmýz vardý. Ama
sergi günü geldiðinde her sokaktan
poþetlerle gelen kadýnlarý görünce ra-
hatladýk . Bir nevi bit pazarýný anýmsa-
týyordu görüntü. Bu bir kadýn daya-
nýþmasýydý,birlik olmamýzýn görüntü-
süydü. Herkes çok memnundu birçok
kadýn kendi sorununu, düþüncesini
dile getirdi, konuþulmayan bir þey kal-
madý. Þiddet, eðitim, saðlýk, çocuk is-
tismarýna varana kadar bütün konular
konuþuldu.

Etkinliðimize katýlan avukat Dev-
rim Avcý bir konuþma yaptý.

“Birbirimizle kýyafetleri-
mizi deðiþtirebiliyorsak
iç içe samimiyiz demektir.
Ýsterim ki bunun devamý
da gelsin. Çünkü bizim
dayanýþma dediðimiz þey
özellikle Türkiye’de yaþa-
yan kadýnlar açýsýndan yi-
yecek kýyafet vs þeylerle bit-

miyor. Bu sizin yaptýðýnýz örnek bir
dayanýþma gün gelir mahallenizdeki
baþka sorunlar için de kolayca bir ara-
ya gelmenizin vesilesi olur. Bu bizle-
rin yalnýz olmadýðýmýzýn bir baþlangý-
cýdýr. Daha dün 17 yaþýnda gencecik
bir kýz okul çýkýþýnda vuruldu. Elbette
ceza alacak suçlu ama mesele sadece
ceza alýp almamasý deðil önemli olan
bu dayanýþmayla baþkalarýnýn baþýna
gelmesini önlemek. Birliðiniz, paylaþý-
mýnýz hiç bitmesin.” dedi.  Türki-
ye’de kadýn olunca benim baþýma gel-
mez demeyeceksin. Sokak ortasýnda
tanýmadýðýmýz birinden yumruk yiye-
bilirsiniz. Bugün bir kasiyer bir kýz
bile dayak yiyebiliyor. Ýþte bu yüzden
kadýn dayanýþmasý çok önemli, biz ka-
dýnlar birbirimizin çýðlýðý olmalýyýz.

Merhaba. Bizleri neler bekliyor?
Bizi çok kötü þeylerin beklediðine
inanýyorum. Çünkü biz halk olarak
dinimize dokunulmadýkça yöneticil-
er ile ilgili iyi düþünüyoruz. Ýþte
bundan çok korkuyorum. Çýkan
yasalarýn baþýnda müftülük-imam
gibi kelimeler geçince sorun olmak-
tan çýkýyor ve bizim için iyi þeyler
yaptýklarýný düþünüyoruz.

Mahallemdeki insanlarla
sohbet ettim sevgili
okurlar. Müftülüklere
nikah yetkisi ver-
ilmesini “Zaten imam
nikahý kýydýrmýyor
muyuz? Müslüman
deðil miyiz?” diye
karþýlýyorlar. Fakat bu yasa ile
çocuk gelinlerin sayýsýný, kadýnlarýn

tecavüzcüsü ile
evlendirilmesi ihtimalini
arttýracaðýndan söz
ettiðimde hayret eden
gözlerle baktýlar. Bir kýz
çocuk babasýna ne
düþündüðünü sordum
mesela. Kendi kýz çocuðu
açýsýndan düþünmesini

istedim. Tabi ki kabul etmiyor! Ama

kendisi de AKP’li olduðu için “Ya
aslýnda onaylamýyorum ama yapýla-
cak hiçbir þey yok ki” dedi.
Genellikle kiminle konuþsam benzer
cevaplar aldým. Bir birimizle daha
çok konuþmaya, bir araya gelmeye
ihtiyacýmýz var sevgili arkadaþlar.
Hepinize sevgi ve selamlarýmý iletiy-
orum. 

GGüüllkkýýzz DDOOÐÐAANN//AANNTTAALLYYAA

Birbirimizle daha fazla konuþmalýyýz
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Çorlu’da kadýnlardan
‘Atma, paylaþ’ kampanyasý

i Ç i N D E K i L E R
Kendi hayatýnda var olma mücade-

lesi veren; emeði için, özgür ve onurlu
bir yaþam için direnen tüm kadýnlara
merhaba!

Niyetimde baþka þeyler yazmak var-
dý. Ama kýsa bir süre önce katýldýðým
bir seminerde on binlerce yýl önce ka-
dýnlarýn tarihin seyrini nasýl etkilediði-
ne iliþkin yeni bilgiler edindim, fikrim
deðiþti. Yanýmdaki arkadaþýn kulaðýna
eðilip “On binlerce yýl öncesinde kadýn
bu kadar etkiliyken, yaþamýn ve toplu-
mun temel unsuru iken; mede-
niyetin, bilimin ve teknoloji-
nin insan beynini zorladýðý
bu çaðda kadýnýn düþtüðü
duruma bak. Nasýl bu ha-
le geldik?” demekten ken-
dimi alamadým.

Bugün bilimin, sanatýn,
týbbýn ve teknolojinin temelini
oluþturan buluþ ve yaratýmlarda kadýn-
larýn bilgisi ve emeði temel oluþtur-
muþ. Tarýmý baþlatan, ilk teknolojik
aletleri bulan, mevsimlerin ve aylarýn
döngüsünü ilk kavrayan kadýnlar, bu-
gün hayatýmýzdaki birçok edinimin te-
meli kadýnýn binlerce yýllýk kavrayýþýn-
dan gelmesine raðmen; bugün kadýn-
lar recm ediliyor, burkaya mahkûm
ediliyor, þiddet görüyor, savaþlarda ga-
nimet oluyor, en çok ezilen, en çok sö-
mürülen oluyor! Binlerce yýl topluma
þifacýlýk eden, toplumsal yaþama kay-
naklýk eden kadýnlar þimdi yaþamýn ký-
yýsýna itilen, sözü geçmeyen, eve hap-
sedilen yetmezmiþ gibi kýrýma uðratý-
lan kesim olmuþ durumda. Tarihi kayýt
altýna alanlarýn erkekler oluþu hiç tesa-
düf deðil, size de öyle gelmiyor mu? 

Bugün de kadýnlarýn nasýl yaþayaca-
ðýndan tut, ne giyip giymeyeceðine, na-
sýl davranacaðýna, nasýl güleceðine ka-
rar verenler nedense hep erkekler. Ka-
dýna yönelik þiddet, kadýn cinayetleri
ve kadýnýn hayatýna müdahale erkekler
tarafýndan, toplumun gözü önünde,
devlet gözetiminde ve dini referanslarý
arkalayarak yapýlýyor.

Ve bütün gece bu soru kafamda
döndü durdu. Hangi ara bu hale gel-
dik? Biz kadýnlar geçmiþte bize ait

olan, bizden alýnan ve gasp
edilen temel insani haklarý-
mýz için mücadele ediyoruz
bugün.
Tarih de gösteriyor ki eþit ve
özgür bir yaþam mümkün.
Halklarýn ve cinslerin eþitli-
ðini, bireylerin özgürlüðünü
esas alan demokratik ve pay-

laþýmcý bir yaþam mümkünse, onu
kurmak için de mücadele hepimizin
boynunun borcu. Bulunduðumuz her
yerde, her alanda; evde, iþte sokakta
yaný baþýmýzdaki kadýnlara omuz ver-
mek, sesine ses katmak, yüreðinin ya-
nýna yüreðini koymakla baþlayabiliriz.
Kadýnlar on binlerce yýllýk bir tarih ya-
ratmýþ, beþ bin yýllýk hatayý mý düzelte-
meyecek?

Biz kadýnlar ekmek de istiyoruz gül
de… Çalýþmak da istiyoruz, halaya du-
rup türkü söylemek de… Sözümüzü
de söyleriz, kahkahamýzý da atarýz aðýz
dolusu… Zulme karþý omuz da veririz,
dans edip þarký da söyleriz… Mücade-
le ettikçe özgürleþen, özgürleþtikçe
güzelleþen tüm kadýnlara selam olsun!
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Gülþah KAYA

K
ötü bir senaryonun içinde
gibiyiz. Dört bir yanýmýz
sarýlmýþ; nereden ve ne
zaman hangi hamlenin ge-
leceðini bilmediðimiz bir

güvensizlik ortamýnda, hayatta ve ayak-
ta kalmaya çabalýyoruz. Bir anda, adý-
mýzý çok imzalý bir listede görüp iþi-
mizden, ekmeðimizden, özgürlüðü-
müzden olmamýz sýradan bir mesele
oldu. Bir kanun hükmünde kararname
ile artýk evden dýþarý adým atamayaca-
ðýmýzý öðrensek, þaþýrmayacak duruma
geldik. 

Sonunu göremediðimiz savaþ orta-
mýnda, her gün bir baþkasý üzerinden
çeþitli biçimlerde tehdit ediliyoruz. Kýsýk
sesle söylediðimiz sözcük sayýsý arttý.
Konuþtuðumuz ya da yazdýðýmýz hangi
cümle, baþýmýza ne getirir kestiremiyo-
ruz. Yoktan yere, uydurma suçlarla aylar-
ca cezaevlerinde tutulma tehdidi her an
kapýmýzdayken adaletin bize daðýtýlmadý-
ðýný biliyoruz.

Kasýp kavuran iþsizlikle birlikte ka-
dýný eve kapatmaya ant içmiþ anlayýþ
karþýsýnda þayet bir iþimiz varsa; iþyeri-
mizde de güvende deðiliz. Bir yanýmýz
iþ cinayetlerine, diðer yanýmýz iþyeri ta-
cizlerine karþý hep tetikte. Patronun
keyfiyle sýnýrlý bütün iþ güvencelerimiz.
Haklarýmýz için greve çýkalým desek,
OHAL patrona sunulmuþ bir lütfa dö-
nüþüyor. Her muktedir bulunduðu ala-
nýn “tek adam”ý rolünü üstleniyor. Ka-
pýya konursak haklarýmýzý alýp alamaya-
caðýmýz bile bir muamma. Sosyal hak-
larýmýzý anlatmaya sýra gelmiyor zaten.
Lütfederlerse bir çorba parasý...
UMUTSUZLUK
KÖRÜKLENÝYOR

Ýktidarla sermayenin bu kol kola geç-
miþ þiddet ve tehditleri her birimizin
günlük yaþantýsýnda da yansýmasýný bu-
luyor. Evden çýkmadan evvel ne giyeceði-
mizi düþünürken hava durumuna deðil,
ülkedeki buluttan nem kapma oranýna
bakýyoruz. Yeni düzenin bu sarmalýnda,
yaþam alanlarýmýz gitgide daralýyor. Þid-
detin biçim deðiþtirip vahþete dönüþtü-
rülmesi, kadýnlar için þiddetsiz bir yaþa-
mýn mümkün olmadýðý; kadýn ve erkeðin
eþit olamayacaðý politikasýnýn somut bir
sonucu olarak karþýmýza çýkýyor. Geldiði-
miz noktada, fantezi öðelerine sahip ci-
nayetler gündemden düþmezken, ‘bol
kanlý’ olmayanlarý ise basitleþtirilerek ve
olaðanlaþtýrýlarak görünmez kýlýnýyor.

Erkeklere bahþedilmiþ “cinnet getir-
me hakký” ise sadece eþ, sevgili, aðabey
ya da babanýn da deðil! Toplumdaki her
erkeðin her kadýný “terbiye etme” hakký
ve sorumluluðu iktidar ve temsil ettiði

ideolojinin her ferdi tarafýndan rahatça
dile getiriliyor. Hiç tanýmadýðýmýz bir
adam, beðenip seçtiði bir sebepten so-
kak ortasýnda bize saldýrabiliyor. Üstelik
ceza dahi almýyor. Adalet burada da bizi
teðet geçiyor. 
BÝR ÞEY YAPMALI! AMA NE?

Bu çok boyutlu güvensizlik ortamý en-
diþelerimizi katmerliyor. Bir þeyler yap-
mak gerektiðini düþünsek de bu duygu-
larla ne yapmamýz gerektiðini bilemez
hale geliyoruz, kendi kabuðumuza çekili-
yoruz. Kimimiz ucu bize dokunana ka-
dar kafamýzý çevirip görmezden geliyo-
ruz, kimimiz hemen yanýmýzda olana da-
hi dokunmaktan kaçýyoruz, kimimiz “ge-
çer” deyip bekliyoruz... Hiçbirimiz yaþa-
dýðýmýz toplumdan baðýmsýz deðiliz; do-
layýsýyla ve ne yazýk ki bu þiddetten de
nasibimizi alýyoruz.

Ama umudumuz kýrýlsa da teslim ol-
muþ deðiliz. Bunca kazanýmýmýzdan vaz-
geçmek istemiyoruz çünkü. Kafamýzý çe-
virip yok saymanýn, sorunu ortadan kal-
dýrmadýðý gibi bizi yalnýzlaþtýrmaktan
baþka bir sonucu olmadýðýný yaþýyoruz.
Biz durdukça bir þeylerin yararýmýza de-
ðiþmesinin olanaksýz olduðu, sorunlarý-
mýzýn kaynaðýnýn kendiliðinden ortadan
kalkmayacaðý þüphesiz. 
HAYAL DEÐÝL GERÇEK,
GEÇMÝÞ DEÐÝL GELECEK!

Tarih ne bugünle ne bizimle ne de
onlarla baþladý. AKP iktidar olmadan,
OHAL ilan edilmeden evvel de þiddet-
siz yaþamýyorduk. 25 Kasým’ý “tarih”
yapan döneme, 1960 senesinin Domi-

nik Cumhuriyeti’nin tek adamý Rafael
Trujillo’ya ve ona karþý mücadele eden
kadýnlara baktýðýmýzda bugünün Tür-
kiye’sini görebiliriz. Önümüzdeki tari-
he yazýlmaya aday bir mücadele var.
Kadýnlar için insanca çalýþma koþullarý,
eþit, özgür ve barýþ içinde bir yaþam,
kurulmuþ bir hayal deðil, kuracaðýmýz
dünyanýn gerçekliði.
HER YERDE, HER YERELDE

Dayanýþma bu mücadelenin ilk adýmý.
Hatta bütün bu karanlýk süreci bazen
yalnýzca dayanýþmanýn gücü ile göðüsle-
yebildik. Üstelik bu, belki de en iyi yaptý-
ðýmýz þey; çünkü memleket ortamý, da-
yanýþma olmadan gündelik hayatýn bile
sürdürülemez hale geldiði zorluklar da-
yatýyor kadýnlara. Ancak bir adým daha
fazlasýna ihtiyacýmýz var; birlikte müca-
deleye. Bu þiddeti doðuran ve büyüten
nedenlere karþý hep birlikte omuzlama-
mýz gereken örgütlü bir mücadeleye.

Yan yana durmaya müsaade edilme-
yen, bütün birliklerin daðýtýlmak istendi-
ði, iktidarýnki dýþýnda hiçbir sözün du-
yulmak istenmediði bu baský döneminde
birlik ve mücadelede ýsrar etmek kolay
deðil elbette. Ama iþte tam da bu neden-
le, bizi güvensizliðe hapsedip yalnýzlaþtý-
rýp umudumuzu tüketmek istedikleri
için, her yerde, her yerelde birlik ve mü-
cadele demeliyiz.

Elbette kadýn mücadelesi -birlik soru-
nuna raðmen- kimsenin sokaða çýkama-
dýðý dönemlerde bile sesini yükseltmeyi
bildi. Ama giderek cýlýzlaþlaþan, bilinçli
bir biçimde marjinalleþtirilen bu sesin
daha da güçlenmesi gerekiyor. Bu da ka-

dýnlarý ‘uzak’lara çaðýrarak olmuyor.
Çaðrýlarýn kadýnlara, onlarýn gündelik
kaygýlarýna, kördüðüm olan sorunlarýna
ulaþmasý gerekiyor. Dolayýsýyla çaðrýyý
nasýl yaptýðýmýz, hangi zeminde örgütle-
diðimiz önem kazanýyor. 

Kadýna yönelik her türden þiddete
iliþkin örneðin merkezi yerlere yapýlan
eylem çaðrýlarýnýn çok da karþýlýk bulma-
dýðý bir dönemde, okulunun önünde kat-
ledilen Helin’in mahallesinde yüzlerce
kiþi hýzla bir araya gelerek tepkilerini or-
taya koyduklarý bir eylem gerçekleþtirdi.
Eylemin kitleselliðinin de, sonrasýnda
özellikle genç kadýnlarýn çözüm arayýþý-
nýn da gösterdiði en temel þey, yalnýzlýk
ve güvensizlik duygusundan çýkma, þid-
det sarmalýndan kurtulma ihtiyacý ve is-
teðidir. Ýþte bu isteði ve ihtiyacý örgütle-
yerek mücadeleye seferber etmenin yol
ve yöntemlerini hayata geçirmeliyiz. 

Kadýnlarýn kendi bulunduklarý yer-
de, gündelik hayatlarýný sürdürürken
sýrtlarýný dayadýklarý diðer kadýnlarla
birlikte yaptýklarý her buluþma, þidde-
tin sadece sonuçlarýna deðil, nedenle-
rine iliþkin tartýþmalarýn da en etkili
biçimde yapýlabileceði buluþmalar. En
yereldeki en küçük bir aradalýk, kadýn-
larýn güç bulabilmesinin, güvenle hare-
ket edebilmesinin en büyük dayanaðý.
Bu dayanaðýn gerçek bir mücadele içe-
riði kazanmasý için bize düþen, sadece
dertleþen deðil bu dertlerin nedenleri-
nin, neler yapýlabileceðinin tartýþýldýðý
ve harekete geçildiði yerel birliktelikle-
ri artýrmak. Sokaktaki daha büyük bir-
likteliklere ancak bu yoldan gidilebilir.

Dayanýþmanýn gücüyle bir adým öteye 
Helin UZUN

Hacettepe Kadýn Çalýþmalarý
Topluluðu

“
…Sizleri de kadýn-erkek arasýn-
daki toplumsal cinsiyet eþitsizli-
ðini sürekli kýlan bu sosyo-eko-
nomik sistemde bir kadýn olarak
susmasý söylenen kadýnlarýn se-

sini kampüslerden en gür þekilde du-
yurmaya ve ataerkil kodlarý üniversite-
den uzaklaþtýrmaya çaðýrýyoruz…”

Hacettepeli kadýnlar olarak bu çaðrýyla
yeni dönemde Kadýn Çalýþmalarý Toplu-
luðu’nun tanýþma toplantýlarýný düzenle-
dik; üniversiteye yeni baþlayan ve toplu-
luðumuzla tanýþmak isteyen kadýnlarla
bir araya geldik. Okuldaki bürokrasi ve
baþkaca engeller yüzünden düzenleye-
mediðimiz toplantýlarýmýzý, farklý küçük
gruplar halinde kafelerde yapmak zorun-
da kaldýk. Bir araya geldiðimiz kadýnlarla
önce tanýþtýk, sonra “Neden Kadýn Ça-
lýþmalarý Topluluðu?” sorusunu tartýþtýk.
Birçoðumuz aslýnda toplumsal cinsiyet
eþitsizliðinin hayatýmýzdaki yansýmalarý-
na müdahale etmek ya da onu daha iyi
analiz edip tartýþmak için bir aradaydýk.
Ýlk kez katýlan bir arkadaþýmýzýn “Ben
zaten kadýn mücadelesinin içindeydim
ama tek baþýma etkin olamadýðýmý fark
ettim. Üniversiteyi kazanýnca da bir þey-
ler yapmanýn gerekli olduðunu düþün-
düm”  sözleriyle bir arada olmanýn öne-
mini bir kez daha anladýk.

Birbirimizi daha iyi tanýyýp sohbeti
ilerlettikten sonra, topluluðun kuruluþ

süresinden ve bu zamana kadar yaptýðý-
mýz etkinliklerden bahsettik. Geçen se-
ne, kendimizin yazýp oynadýðý “Later-
na” oyununda ulaþtýðýmýz insanlarý ve
aldýðýmýz tepkileri paylaþtýk. Yeni bir
oyunla sahnede olmayý planlarken, haf-
talýk çýkarmayý düþündüðümüz küçük
broþürlerimizin, kendimizi ve çevremizi
geliþtireceðimiz okuma gruplarý ve atöl-
yelerin konularý hakkýnda görüþlerimizi
aktarmaya baþladýk bile. Oluþturduðu-

muz görev daðýlýmý listeleri hepimizin
bir þeyler yapmak için ne kadar istekli
olduðunu gösteriyordu.

Her bir araya geldiðimizde, ülkenin
gündeminde olanlarý, yaþadýðýmýz eþit-
sizlikleri tartýþabildiðimiz ortamlar ya-
ratmak, konuþmak istediðimizi fark et-
tik. Tanýþma toplantýlarý da bunlardan
biriydi. Hayatýmýza müdahalelerin bir
yenisi olan müftülük yasasýný hep birlik-
te tartýþtýk ve bazýlarýmýzýn bu yasanýn

içeriðine dair net bilgiler edinmediðini
gördük. Birlikte tartýþacaðýmýz, karþý çý-
kacaðýmýz konular günden güne artar-
ken þimdi de boþanmalardaki arabulu-
culuk meselesi karþýmýza çýktý. Devletin
aile kurumuyla olan iliþkisini ve daha
birçok konuyu üniversitede topluluk
olarak bir araya geldiðimiz kadýnlarla
konuþmaya, yaptýðýmýz etkinliklerle
farklý sesler çýkarmaya, karþý çýkmaya
devam edeceðiz.

DEÜ Ekmek ve Gül
Kadýn Çalýþmalarý Topluluðu

1
900’lerin baþý... Rusya’da dev-
rim olur... Ve bir Karakalpak
kadýný ile birlikte bir Karakal-
pak köyünün kaderi deðiþir.
Romanýn baþ karakteri Cuma-

gül’ü annesininkinden farklý bir kader
beklemez. Yýllar önce annesi, bey olan
babasý tarafýndan, çocuðuyla birlikte
nasýl kapý önüne konulduysa; yýllar
sonra o da kýzý ile sokaða atýlýp kaderi-
ne terk edilecektir. Anneden kýza ge-
çen deðiþmez bir kader gibi görünenin
deðiþebileceði, odun satmak için kasa-
baya gittiði ilk gün, tesadüfen duyduðu
miting konuþmalarýndan öðrenir Cu-
magül: “Kadýnlar da erkeklerle eþit
haklara sahiptir.”

Her yönüyle kuþatýlmýþ hayatlarýmýz-
dan sýyrýlmanýn en önemli araçlarýndan
biri edebiyattýr, düþüncesinden yola çý-
karak Dokuz Eylül Üniversitesi Ekmek
ve Gül Kadýn Çalýþmalarý Topluluðu
olarak, yukarýda kýsa bir tanýtýmýný yaptý-

ðýmýz “Karakalpak Kýzý” romanýný eði-
tim çalýþmamýzýn bir parçasý haline ge-
tirdik. “Karakalpak Kýzý”ný seçmemiz-
deki en önemli sebeplerden
biri de bu yýlýn Ekim Devri-
mi’nin 100. yýlý olmasýydý.
100 yýl önce kurulan Sovyet
iktidarýyla kadýnýn toplum-
sal yaþamdaki yeri ve ko-
numlanýþýnda nasýl bir de-
ðiþim yaþandýðýný ve bu
deðiþim hangi mücadele-
lerle gerçekleþtiðini gör-
mek için romaný birkaç
kadýn arkadaþ eþ zamanlý
olarak okuyup, sonrasýn-
da izlenimlerimizi pay-
laþtýk.
ÜRETEN KADIN
GÜÇLÜDÜR

Ýdil Çuhadar, “Kitap okumak insaný

farklý coðrafyalara, farklý yaþayýþ tarzlarý-
na ve dünyalara açýlan birer kapýdýr.
Týpký Cumagül ile birlikte gittiðim Sov-

yet zamanýndaki Türki
Cumhuriyetleri hakkýnda
bir fikrim yokken bu ki-
tapla olmasý gibi. Ya da
Sovyetlerin yeni bir düze-
nin inþa ediliþ döneminde
nasýl bir yol haritasý çizdi-
ðini öðrenmem gibi. Mese-
la devrimden sonra bile
halk arasýnda okullar birer
fuhuþ yuvasý olarak nitelen-
dirilmiþ ve aileler kýz
çocuklarýný okula gönder-
meye karþýymýþ; ancak Sov-
yet kadýnlarý, dinin de etki-
siyle kýz çocuklarýnýn okulla-
ra gönderilmesini engelleyen

bu gerici bakýþý yerellerden baþlayarak
deðiþtirmiþ” diyor. 

Daha önce bu tarz kitaplar çok fazla
okumadýðýný söyleyen Pelin ise “Kadýn-
lara devrimden sonra eþit haklar tanýndý.
Normalde köyden dýþarý çýkamayan ka-
dýnlar, þehirlere gidip gelmeye baþladýlar
ve kendilerine zaman ayýrabildiler. Ayrý-
ca en önemli noktalardan biri de eðiti-
min insanlarý nasýl deðiþtirebileceðini
gözler önüne sermesiydi” diye deðerlen-
diriyor romaný.

Günümüz Türkiyesi ile bir benzerlik
olup olmadýðýný konuþuyoruz sonra. Ký-
sa süre önce ders kitaplarýna giren “Ka-
dýnlarýn kocalarýna itaati, ibadet olarak
kabul edilir” þeklindeki deðiþikler; týpký
kitaptaki gibi kadýnlarýn omuzlarýna
yüklenen bir yük olarak karþýmýzda du-
ruyor. 

Ortak çýkarýmlarýmýzý konuþurken bir
baþka arkadaþýmýz romanýn da ýþýk tut-
tuðu gibi “Bugün topyekün, bütün hak-
larýmýza bir saldýrý söz konusu. Çözüm
net aslýnda: Kendi sorunlarýmýz etrafýn-
da birleþmek ve kazanana kadar müca-
dele etmek” diyor. Baþka söze gerek
yok...

HÜKÇAT yeni dönem için çalýþmalara baþladý

Kuþatmadan kurtulmak!
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A
rkadaþlar 25 Kasým Kadýna Yönelik
Þiddetle Mücadele Günü ile ilgili bir
yazý yazmam gerektiðini söylediklerin-
de “Olur.” demiþtim; ama bilgisayarýn
baþýna oturunca hiç de kolay olmadýðý-

ný gördüm. Gerçi bir süredir büyük bir heyecanla
yerel bir portalda yazýyordum.  Konu kadýn ve bu
kadar da çok boyutlu olunca nereden baþlamalý
diye düþünmeden edemiyor insan. 

Sonunda “Çok uzaða gitmeye gerek yok” dedim.
Bir insan en iyi kendini anlatýr. Önce anlaþalým, ni-
yetim öyle ay ben çok çektim, hayatýmý anlatsam ro-
man olur havalarý deðil. Gerçi hepimizin hayatý bi-
raz gizli hikâyedir ama biraz dertleþmek, biraz da
kendimle sohbet.
KIZ ÇOCUÐU DOÐDU DÝYE
KÜSEN BABA

Çocukluðumla ilgili ilk hatýrladýðým, doðuda bir
ilde, kýrmýzý montlu, karlarýn arasýnda briketler üze-
rinde küçük bir kýz çocuðu. (Bu hayal mi, gerçek mi
hâlâ bilmiyorum.) Sonra Akdeniz’de küçük bir þeh-
re taþýnmamýz. Etrafýmýzda önceleri pek arkadaþý-
mýz olmadýðý için benden iki yaþ küçük erkek karde-
þimle oynadýðýmýz oyunlar. Bu arada üçüncü karde-
þimin kýz olmasý sebebiyle babamýn anneme küs-
mesi. Ýþlerini bahane ederek bir süre il dýþýna çýk-
masý, annemin de, sadece babam eve dönsün diye
çare olarak kýz kardeþimi hiç evlenmemiþ, yaþlý bir
teyzeye vermeye karar kýlmasý. Bu arada babaya son
kez edilen telefon ve babamýn “Sen ne yapýyorsun,
eþya mý veriyorsun?” tepkisi. Kardeþim hala bizimle
ama hala bu sorunun asýl kaynaðý olan bakýþ açýsý
tartýþýlmadý. Týpký ülkemde özel alan kabul edilen
ailenin ve aile içi þiddetin tartýþýlmamasý gibi. Hatta
bir çoðumuz þiddet deyince sadece dayaðý anlarýz
ya, bu tür aþaðýlamanýn da þiddet olarak kabul edil-
mesi daha çok yeni. 
KIZ KISMI EVDE OTURUR!

O gün bunu çok anlayamamýþtým, ancak yýllar
geçtikçe her þey daha görünür olmaya baþladý. Bir-
kaç yýl sonra Ege’de büyük ve modern bir þehre ta-
þýndýk. Doðal olarak þehir hayatý bambaþka bir dün-
yaydý bizim için, ama ne yazýk ki biz þehirde modern
hayatýn içinde Orta Çaðýmýzý yaþýyorduk. Erkek ol-
duðu için kardeþime hak sayýlan her þey biz kýzlara
yasaktý. Öyle ki yýllarca bulunduðumuz ilçeyi bile
tam keþfetme þansýna sahip olamamýþtýk. Þehrin or-
tasýnda her haliyle ataerkilliði yaþýyorduk. Erkek kar-
deþim için oldukça doðal sayýlan þeyler bizler için
yasaklýydý. Çünkü kýz kýsmý çok gezmezdi, ayýptý. 
GEÇ KALMIÞLIK TELAÞI

Ayný durum öðretim hayatýmýzda da yaþanmaya
devam etti, ailemden yeterince destek alamadý-
ðým, özgüvenim yerinde olmadýðý için iki dersten
baþarýsýz olunca babam çareyi beni okuldan al-
makta buldu. Tabii ya nasýl olsa evlenip gidecek-
tim. Kocam bana bakardý, týpký onun anneme
baktýðý gibi. Böylece eðitim hayatýndan koptuðum
altý yýllýk bir süreç de baþlamýþ oldu. Bu yýllarýn
sonunda annemin desteðiyle yeniden kaldýðým
yerden devam etmeye baþladým. 

Sonuçta çok geç de olsa eðitim hayatýmý tamam-
lamýþ ve iþ hayatýna atýlmýþtým.

Bir iki yýl önce çok yakýn bir arkadaþým bana ‘te-
laþe müdürü’ lakabýný takmýþtý. Haklýydý, her þeyi

yapmakta o kadar acele ediyordum ki çoðu zaman
yanlýþa düþüyordum. Ama insan hayata bu kadar geç
kalýnca sanýrým aceleciliði mazur görülebilir. Son
zamanlarda bunu büyük oranda törpüledim. Yine de
arada nüksediyor.

Zaman geçip baþka çevrelerle karþýlaþýnca o bü-
yük þehirde nasýlda küçük bir dünyaya hapsedildiði-
mi daha iyi anlýyordum. Baþkalarý için sýradan olan
her þey benim için yepyeniydi.

Sonra þiddetin ne olduðu üzerinde düþünmeye
baþladým. Yukarýda da belirttiðim gibi þiddet deyin-
ce en kaba ve yalýn haliyle dayak anlaþýlýyor. Ama ha-
yatýmýzda ne çok þiddete maruz  kalýyoruz da ayýr-
dýnda bile deðiliz. 
YARINLAR BÝZÝM...

Çocuklarýn, ailelerin kendi ahlaki yapýsýna göre
büyütülmesi de bunlardan biri. Erkekler için ge-
çerli olan ahlak anlayýþý kadýnlar için tam bir ha-
pishane. Kadýn, baba evinden koca evine kýrýlma-
dan devredilmesi gereken sýrça bir þiþe misali
kendi doðal duygu ve isteklerinden uzak büyütü-
lürken, hasbelkader bir yanlýþ(!) yapar da birini
sever hem de o sevdiðiyle birlikte olursa vay hali-
ne. Hele de bu iliþki ayrýlýkla sonuçlanmýþsa kir-

lenmiþliðini(!) ailesinden saklamak için nelere
katlanmak zorunda kalýr. Çok az kiþi bu travmayý
atlatýp hayatýna normal olarak devam etmeyi baþa-
rýr. Ne yazýk ki çoðu genç kadýn, bunu bir namus-
suzlukmuþ gibi gören ‘ahlak’ anlayýþýnýn kurbaný
olarak bu hayattan koparýlýyor ya da bir ömür boyu
fuhuþ cenderesine mahkûm ediliyor. 

Ben þanslýydým, ataerkil düþüncenin bize yaþattý-
ðý þiddeti büyük oranda yenmeyi baþarmýþtým. Þim-
di yaþadýðým deneyimlerden yola çýkarak sesi duyul-
mayan kadýnlarýn sesi olmaya çaba gösteriyorum. Ne
kadar baþardýðým tartýþýlabilir tabii, daha aþmam ge-
reken çok yol var. Ben ise bana yaþatýlanlara, yaþatýl-
mak istenenlere, hayatýma müdahale edenlere karþý
çýkabiliyorum. Ayaklarým eskisine göre yere daha
saðlam basýyor, dimdik ayaktayým.

Biz kadýnlar, yýllarca bize kader(!) diye dayatýlan
bu cendereden çýktýkça hem kendi hayatýmýzý hem
de dünyayý güzelleþtireceðiz. Elbet kolay olamaya-
cak, yeter ki kendi öz gücümüze güvenelim, birbiri-
mizi ötekileþtirmeden dayanýþma içinde olalým. Ya-
rýnlar  bizim…

Sakarya’dan kkamu eemekçisi bbir kkadýn

Bak ben neler baþardým anne!

Hülya ÖZSARIKAMIÞ
Kartal / ÝSTANBUL

F
utbol özlemi ve meraký ile yanýp
tutuþan, “yasaklý yere” girmek is-
teyen Ýranlý kadýnlarýn mücadele-
sini anlatan “Ofsayt” filmini izle-
mek üzere, Ek-

mek ve Gül okurlarý ile bir
kahvaltýda bir araya gel-
dik. Tribünlerin kadýn sesi-
ne düþman olduðu bu film-
de, biz de yaþamýn bizleri
sokmak istediði bu kýs-
kaçtan nasýl kurtulabilece-
ðimizi konuþtuk. Ama biz
bu filmle ilk adýmýmýzý; bi-
riken okul ödevleri, yakla-
þan vizeler, iþyerinde biri-
ken dosyalar, kreþten alýn-
masý gereken çocuða rað-
men birlikte bir þeyler tar-
týþmak üzere bir araya gele-
rek attýk.

Filmden kýsaca bahsede-
ceksek olursak; Ýranlý kadýnlar sonunda ya-
kalanýp ahlak polislerine teslim edilme riski
olduðu halde, futbol tribünlerinden maç iz-
lemek için ellerinden geleni yapýyorlar. Ký-
lýktan kýlýða giriyorlar. Çünkü futbol maçla-
rýný sahadan izlemesi kadýnlara yasak. Ama
o kadýnlar “erkekler küfür ediyormuþ, onu
kadýnlarýn duymasýný istemiyorlarmýþ”lara
raðmen, “yasaklarý kabul etmiyoruz” derce-

sine mücadele ruhlarýný filme yansýtmýþlar.
Çünkü onlarýn yasaklarý kendi erkek hege-
monyalarýný kurmaktan öteye geçebilecek
bir dayanak taþýmýyor.

Sohbetimiz, filmdeki futbol yasaðýndan
müftülük yasasý ve 25 Kasým’a yaklaþýrken
ülkemizde kadýnýn yerine gelmeden ol-

mazdý. “Beðenseniz de
beðenmeseniz de bu yasa
geçecek.” diyen iktidar sa-
hipleri; imamlara kadar
nikah kýyma yetkisi veril-
mesi; kadýnlarýn evlilik,
miras, boþanma gibi hak-
larýnýn güvencesiz býrakýl-
masýnýn önünü açtý.
Ýran’ýn futbol tribünlerin-
deki yasaklý sesi, bugün
bizim dört bir yanýmýzda
vücut buluyor. 

Devlet politikalarý sonu-
cunda üretilen þiddet, bu-
gün 7’den 70’e tüm kadýn
kesimleri içerisinde zuhur
buluyor. Bu sistemin kur-

baný olan pek çok kadýn; gözümüzün önün-
den, dilimizden düþtü sohbetimize. Ama
çayýmýzýn son yudumunda daha sert vurduk
çay tabaklarýna. Derginin bu sayýsýnda da
biz de buradayýz, birlikteyiz, sizinleyiz de-
mek için virgül koyduk sohbetimize. Eme-
ðimizin, gücümüzün farkýna varmalý, “bir
dünya deðiþir bir sözle” deyip kollarý sýva-
malýyýz.

Otur þöyle,
seyret hayatýný

Hüner AYDIN

Zeynep Uzunbay’ýn Manos Kitap’tan elimize, gözümüze,
yüreðimize ulaþan “Kamçýlanma Mesafesi” kitabý; kadýnlarýn
öykülerini kendi sesleriyle anlatýyor. Kitapta yer alan “Yalan

mý?” öyküsündeki Þaziye’nin dediði gibi “Otur þüle, seyret
ayatýný” diye fýsýldýyor
kulaðýmýza her bir öykü.
Öykülerdeki kadýnlar, þöyle bir
oturup hayatlarýný seyrediyor.
Bu seyre okuyucuyu da dahil
ediyorlar. “Anlatýlan senin
hikayendir” þiarýný akla düþüren
bu seyir, karakterlerle bir
özdeþime sürüklüyor bizi. Bir
kýz kardeþliði de ilmek ilmek
örüyor ve çözüyor
“Kamçýlanma Mesafesi”.
Yalnýzca okuyucu ve yazar,
okuyucu ve karakterler
arasýnda da deðil bu kýz
kardeþlik. Farklý öykülerdeki
kadýnlarýn birbirini seyri,
birbirine tanýklýðý da kitabýn
kendi içinde bir eþliði
yansýttýðýný görmemize olanak
sunuyor. Yaþantýlara ve hislere kavuþan bir
dostluk kuruluyor kitap ile aramýzda.

Her bir kadýn ve her bir öykü tekil bir sesten, özgün bir
týnýdan, omuz omuza bir toplama; birlikteliðe yürüyor. Bu
kadýnlar kendi öyküleri içinde bir teklikle yürüseler bile
hissediyoruz: Asla yalnýz yürümüyorlar. Bir otobüste, bir
hastanede, bir vapurda, herhangi bir yerde; adýmlar, sesler,
yüzler yalnýz deðil. “Kamçýlanma Mesafesi” karþýlaþmalarýn da
seyrini ve tanýklýða açtýðý alaný, verdiði müsaadeyi anlatýyor.

Uzunbay, söylettiði karakterleri kendi sesiyle bastýrmýyor. Her
kadýn kendi özgünlüðüyle, diliyle, nefesiyle kulaðýmýza misafir.
Kimi zaman küfür kýyamet, kimi zaman hasretle dinginlik. Kendi
yaþamýný, hissini, hareketini, en temeldeyse varlýðýný seyreden bu
kadýnlar; ayný zamanda kendilerinin tanýðý. Seyirsiz bir tanýklýk
deðil elbette. Okuyucuyu da kendi seyrine ve kendine tanýk
olmaya yöneltiyor. Yani yaþantýnýn, duygunun, kursaðýn, düðümün
ve çözülüþün, varlýðýn ve hakkýn tanýðý ediyor. 

“Ömrümüze bulaþan zehri, kalemle yýkadým. Sorsalar ne
zaman, ben o zaman baþladým gözümün deðdiði her þeyle
konuþmaya. Duvardaki fotoðrafla, demlediðim çayla…” 

Ömrümüze bulaþan zehri yýkýyor “Kamçýlanma Mesafesi”.
Uzunbay’ýn karakterleriyle, bu zehri yýkamak için karþýlaþýyoruz.
Karþýlaþmalar, bilinç akýþý monologlarýyla bizi karþýlýyor. Kadýnlar
sesleniyor. Bu zehri yýkamak için biz de bu sese eþlik ediyoruz. 

Eþlik ve kýz kardeþliðin, seyirlik ve tanýklýðýn göze, kulaða,
yüreðe deðen kýymetine þükran.

Ömrümüze bulaþan zehri yýkýyor
“Kamçýlanma Mesafesi”. Uzunbay’ýn
karakterleriyle, bu zehri yýkamak için
karþýlaþýyoruz. Kadýnlar sesleniyor.
Bu zehri yýkamak için biz de bu sese
eþlik ediyoruz.

Ýran’dan Türkiye’ye,
ofsayttan kýrmýzý karta

Kartal’da bir araya
gelen Ekmek ve Gül

okurlarý; Ýran’da
kadýnlarýn tribünde
futbol izlemesinin

yasak olmasýný konu
eden ‘Ofsayt’ filmini

birlikte izleyip,
dergimize yazdýlar.
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‘Bize biçilen hayatý’
yaþamamak için 

Kocaeli Üniversitesi 

Ekmek ve Gül Kadýn Çalýþmalarý Atölyesi

K
adýnlara akademik olarak çok fazla þey yükledik ve asýl görevleri olan

çocuk doðurma görevlerini unuttular...
Son dönemde ilgiyle izlenen Damýzlýk Kýzýn Öyküsü dizisinden bir

kesit okuduðunuz. Dizi Amerika’da ülkenin 17’nci yüzyýl Püriten

kökleri temelinde, erkek egemen, muhafazakar bir yapý kurularak

Gilead Cumhuriyeti’nde yaþananlarý anlatýyor. Burada kadýnlarýn okumasý, yaz-

masý, çalýþmasý yasak. Doðurgan kadýnlarýn toplanýp eðitilmesiyle(!) soylu ailele-

re verilip sözde rýzayla ama tam anlamýyla tecavüz edilerek hamile kalmasý ve

ülkesi için fedakarlýkta bulunmasý isteniyor. Kadýnlarýn baþka hiçbir iþlevi ve

özelliði yok. Bu diziden ufak bir kesit..
57 yýl önce 25 Kasým’da Dominik Cumhuriyetinde diktatör Trijillo hükümetine

karþý mücadele eden Mirabel kardeþler diktatörlüðün askerleri tarafýndan teca-

vüze uðrayarak vahþice katledildiler. 1999 yýlýnda ise 25 Kasým BM tarafýndan

Kadýna Yönelik Þiddetin Ortadan Kaldýrýlmasý Ýçin Uluslararasý Mücadele Gü-

nü olarak ilan edildi. 

25 KASIM’DA, YAN YANA
Bundan tam da 57 yýl sonra biz kadýnlar ayný hikayeyi tekrar yaþýyoruz. Bu-

gün OHAL’in artan baskýsýyla kadýnlar daha çok þiddet taciz tecavüz sarmalýna

sýkýþýyorlar. Bir kadýn þiddete uðrayýp karakola gittiðinde OHAL gerekçesiyle

uðraþamayacaklarýný söyleyebiliyorlarsa o zaman OHAL’in faturasýnýn kadýnlara

aðýr kesildiðini görebiliriz.Getirilmek istenen yasalarla kadýnlarýn hayatýna mü-

dahale edilirken bunu ayný zamanda kendilerinin ‘yeni toplum inþasý’ olarak ge-

rekli olduðunu söylemekten çekinmiyorlar. Eylül 2017’de 37 kadýn öldürüldü, 33

çocuk istismara uðradý ve sayýsýz kadýn kocasý, aðabeyi, babasý tarafýndan þidde-

te maruz býrakýldý. Bugün bir kadýn kýyafeti nedeniyle otobüste tekmelenirken,

Maçka parkýna alýnmazken, her geçen gün ilahiyatçýlardan tarafýndan ne yapma-

sý- yapmamasý gerektiði söylenirken aslýnda bugünün önemi daha çok ortaya çý-

kýyor. ‘Kýzlarýnýz pantolon giyip okula giderken içiniz parçalanmýyorsa kýyamet

günü cehennem sizi parçalayacak’ diyorsa bir zat bu cesareti nereden alýyor?

Yýllarca babamýzýn, sevgilimizin ‘baþýmýzdaki erkeðin’ kararlarýný uygulamak zo-

runda kalan bizler þimdi de tek adamýn kararlarýný uygulamaya zorlanýyoruz.

Bugün kadýnlarýn Helin gibi pompalý tüfekle öldürülmemesi için caydýrýcý yasa-

lar yerine çocuk istismarýnýn önünü açan müftülük yasasýný geçirdiler.

O zaman dizide kurgulanan yaþam aslýnda Türkiye’de kadýnlarýn yaþadýðý ger-

çeklikten baþka bir þey deðildir. Bunu tersine çevirmenin yolu da kadýnlarýn ör-

gütlü mücadelesinden geçmektedir. Her koþulda, yan yana olduðumuzda çem-

beri yýkacaðýmýzý biliyoruz. Bu nedenle bütün kadýn arkadaþlarýmýzý 25 Kasým’ý

beraber örgütlemeye çaðýrýyoruz.

Ýþ arayan bir kadýnýn 
taciz kýskacýnda üç haftasý
T

aciz kavramý ve tacize uðrayan kadýnlarla ilgili durumun nasýl elealýnmasý gerektiðine dair yürütülen tartýþmalarýn bilimselliðininönünün kapatýldýðý, tacizi gerçekleþtiren erkek ve tacize uðrayankadýn hakkýnda magazin masalarýnda suç-ceza adý altýnda yanlýþ,yetersiz ve çarpýtýlan saptamalarýn yapýldýðý, genel olarak tacize uð-rayan kadýnlarýn susturulmaya çalýþýldýðý ülkemizde sizlere yeni mezun olmuþbir genç kadýn olarak iþ arama sürecinde yaþadýklarýmýn sadece bir kýsmýný an-latmak istiyorum.
Ülkenin en iyi üniversitelerinden birinde haziran ayý itibarý ile mezun ol-dum. Ýþ arama sürecinin zor ve uzun bir yol olduðunu biliyordum ancak kadýnolduðum için daha en baþtan yenik olduðumu fark etmem fazla zamanýmý al-madý. Öncelikle baþvuru yapmak için birçok arama sitesinden kendime uygun iþilanlarýný incelemeye baþladým “Giyimine dikkat eden, dýþ görünüþüne önemveren, bakýmlý, fiziði düzgün..” daha çok masa baþýnda idari iþlerle ilgilenecekbir eleman arayýþýnda istenilenler tam olarak böyleydi ve bu maddeler birçok iþilanýnda da yazýlýydý.

‘SEVGÝLÝN VAR MI?’
Ýlk iþ görüþmesine baþvurudan 2 gün sonra çaðrýldým. Görüþmede evli olupolmadýðým soruldu. Evli deðilim cevabýndan sonra sevgilimin olup olmadýðý so-rusu geldi. “Ýþ için bu sorular gerekli mi?” diye sorunca: “Biz sizi ararýz…”Baþka bir iþ görüþmesinde CV’ye hobiler alanýna fotoðraf çekmek yazmýþ bu-lunmuþtum. Tüm iþle ilgili sorular bittiðinde iþveren kendisinin de fotoðrafçekmeye olan ilgisini anlatmaya baþladý. Yaklaþýk yarým saat býkmadan usanma-dan arada da masada bulunan torunlarýnýn fotoðrafýna göz ucuyla bakarak dinle-dim. Daha sonra birçok fotoðraf makinesi olduðunu, istersem kullanabileceði-mi, hatta üst katý stüdyo yaptýðýný bir akþam buluþup yemek yedikten sonrastüdyoya gelip fotoðraf çekersek iþ görüþmesinin olumlu sonuçlanacaðýný söy-lerken öfkeyle oradan uzaklaþtým. Bir süre iþ aramamaya karar verdim. Yaþadý-ðým öfke maddi sýkýntýlarýmdan aðýr basmýþtý. Bir süre sonra tesadüfen açtýðýmmailimde baþka bir iþ ilanýna yaptýðým baþvuruya cevap vardý. Arkadaþlýk gizlilikve para kelimeleri etrafýnda þekillenen yeni bir taciz döngüsü...

HER KADIN BÝRBÝRÝNÝN KIZ KARDEÞÝDÝR
Bu yaþadýklarýmý  tacize uðrayan kadýnlarýn yalnýz olmadýðýný göstermek içinyazdým. Çünkü her kadýn birbirinin kýz kardeþidir aslýnda. Ayrýca iþ arama sü-reçlerinde yaþanýlan tüm  tacizleri görünür kýlmak adýna bu yazýyý yazmaya kararverdim. Tacize maruz kalma ve ülkenin büyük bir  kýsmýna yayýlmýþ olan kadýnayönelik tacizi basitleþtirme ve yok sayma durumlarýnýn da kadýn belleðinde yeredindiðini belirterek tüm kadýnlar için tacizden, þiddetten, sömürüden  uzakyarýnlar umuduyla bitirmek istiyorum.

ÝÝþþ aarraarrkkeenn ttaacciizzee uuððrraayyaann bbiirr kkaaddýýnn //AAnnkkaarraa 

Þimdi çok ihtiyacýmýz var o köprüye
Hasret KANAT 

Kaðýthane / Ýstanbul

B
ir toplumun kadýnlarý, savaþtan göçüp gelen
bir halk onlar; Suriyeli mülteciler.
Ve bu savaþlarýn en maðdur olanlarý kadýn-
lar ve çocuklar. Kimin savaþý, neyin savaþý
olduðunu sorgulayamadan çocuklarýyla bir-

likte yaþayabilmek için baþka bir ülkeye göç etmeye
mecbur kalan kadýnlar.

Binlerce ölüm yaþanýrken sadece ailelerini kaybet-
mek yetmemiþ. Hayallerini, umutlarýný, yarýnlarýný da
kaybederek gelmiþler. Kendileri için deðil, sadece
çocuklarýný yaþatmak için. Þimdi yaþadýklarý bu ülkede
kendilerini var etmeye çalýþtýklarý bu ülkede hayalleri-
ni, umutlarýný ve yarýnlarýný yeniden kurmaya çalýþý-
yorlar. Son altý yýldýr mülteci kadýnlarýn hayatlarýna
deðmeye çalýþtýðýmýz kadarýný bilebiliyoruz bizler de.

Kadýnlarýn Türkiye’ye adapte olmalarý erkeklerden
daha zor. Erkekler, örneðin Çaðlayan’da tekstil atölye-
lerinde çalýþýrken bir yandan kölelik koþullarýna alýþ-
maya çabalýyor bir yandan da dil problemini çözmeye
çalýþýyor. Ama bu sýrada kadýnlar hayatlarýnýn neredey-
se 7 günü, 24 saatini evin içinde geçiriyor. Çocuklarý
ve çevresindeki birkaç Suriyeli kadýnla iliþkilerini sür-
dürürken eve kapalý yaþamak zorunda kalýyorlar. Biz
de ancak evine girebildiðimiz bazý kadýnlarýn yaþamý-
na tanýk oluyoruz.
16’SINDA NÝÞANLADILAR, 
EVDE KALMASIN DÝYE

Bir ailenin öyküsünü paylaþalým istedik tanýk oldu-
ðumuz kadarýyla. Yakýn zamanda niþanlanan Suriyeli
genç bir kadýn Emine, 16 yaþýnda. Ailesi ona bir eþ

adayý bulmuþ, kýzlarý için ‘iyi bir aday’ olduðunu dü-
þünüyorlar. Eþ adayý dedikleri 27 yaþýnda. Türkiye’de
niþanlanmýþ, Suriye’de hukuki iþlemler yapýlmýþ, ev-
lendirilmiþler.

Neden bu kadar genç yaþta evlendiðini anlatýyor
Emine: “Eðer genç yaþta evlenmezsek daha da yaþlý
erkekler karþýmýza gelir. 20’li yaþlardaysan ve bekarsan
‘evde kalmýþ’ gözüyle bakýyorlar. Evde kalmýþsa o kýz
bir iþe yaramaz ve ona genç deðil, daha büyük yaþta

biri koca olur.” Emine’nin annesi de çocuk yaþta, on
üçündeyken evlendirilmiþ, þimdi 4 çocuk annesi.

Suriyeli kadýnlarýn gerçekliði de Türkiyeli kadýnlar
gibi kolay deðil. 

22 yaþýnda olan Rabia dört çocuk annesi. 14 yaþýn-
da evlenmiþ, savaþ baþladýðýnda iki çocuðu varmýþ, biri
de karnýndayken kaçýp gelmiþ Türkiye’ye. Türki-
ye’deki yaþam koþullarýndan, ekonomik koþullardan
çok tedirgin. Hem bu kaygýlar hem gelecek korkusu
onu doðum kontrolüne yöneltmiþ. Bir evde 17 kiþi ya-
þýyorlar. Rabia da, ayný evde yaþadýðý eltileri de spiral
taktýrmýþ. 
BÝZE DE HÝÇ UZAK DEÐÝL

Bize de çok uzak deðil aslýnda bu yaþamlar. Bazen
biraz daha iyi, bazen kötü ama yaþadýklarýmýz çok
benzer.

Kýsa bir süre önce Meclisten geçen müftülere res-
mi nikah kýyma yetkisi veren yasa da, haklarýmýzý gas-
beden, yaþamlarýmýzý tehlikeye atan yasalarýn tamamý
kadýnlarýn kendi yaþamlarý üzerine karar verme hakký-
na engel oluyor.

Suriyeli kadýnlarýn ellerinde olmadýðý gibi bizlere
de nasýl yaþamak istediðimiz sorulmadan þekillendiri-
liyor hayatýmýz.

Kadýnlar olarak mücadele ederken kýz kardeþleri-
mizi yanýmýza katarak, bir köprü de onun için kurarak
birlikte mücadele etmenin koþullarýný yaratmaya düne
göre daha çok ihtiyacýmýz var.

Kendi özgünlüklerimizle yaþama hakkýmýzý ancak
bu coðrafyanýn tüm kadýnlarýyla, kýz kardeþlerimizle
birlikte üstesinden gelebiliriz.

Çünkü bizi biz yapan mücadelemiz ve gücümüzü
görmek istemeyenlere ‘dur’ dediðimiz zaman güzel-
leþtireceðiz dünyamýzý.

Kübra LAZ / Oylum DÝLMEN

G
eçtiðimiz günlerde yeni bir haber
sitesi açýldý. Sitenin ilk haberi “ölü
çocuk bedenine tecavüz” þeklindey-
di. Sonrasýnda haberin yalan olduðu
ortaya çýktý. Tepkilerden dolayý da

site kapatýldý. Sitenin sahibinin amacý, bu haber
üstünden sitenin týklanmasýný artýrmaktý ve
amacýna ulaþtý.

Site sahibinin tecavüzü konu alan bu haberi
magazinsel bir biçimde yazmasý da týklanma
sayýlarýnýn artmasýnda göz ardý edilmeyecek kadar
önemli. Habercilikte magazinleþmenin ciddi sorun
haline gelmesinin en önemli örneklerinden biri
böyle haberlerin magazinsel þekilde yazýlmasý. 

Haberciliði; haber vermek, toplumu yaþanýlan
sorunlar hakkýnda bilgilendirmek deðil; para kazan-
ma aracý olarak görmek; tecavüzün meþru kýlýn-
masýna sebep oluyor. Nasýl mý? Medyanýn yanlýþ
kullanýlmasý; her önüne gelenin haber sitesi açýp

kendi kafasýndan, olmayan olaylarý haber yapmasý;
hem toplumun medyaya güvenilirliliðini azaltýyor,
hem de insanlarýn tepkisiz kalmasýna, bu tarz olay-
lara alýþmasýna neden oluyor. Toplumda kadýna,
çocuða hatta hayvanlara yapýlan cinsel istismar ve
tecavüz gibi tepki çekmesi gereken olaylara “Yine
mi, nasýl olmuþ, bugün ne yapmýþlar?” tarzýnda
kabullenilmiþ bir algý yaratýyor. Hal böyle olunca
þiddet olaylarý yalnýzca merak konusu oluyor. 

Böyle haber sitelerinin yalan haberlerle kendini
ayakta tutma çabasý, toplumda bilgi kirliliði yaratýy-
or. Peki bu bilgi kirliliðine karþý devletin yetkili
organlarý gerekli önlemleri alýyor mu? Ýktidar

bugün, kendi propagandasýna uygun olmayan bütün
medya organlarýný; gazeteleri, dergileri, kanallarý
kapatabiliyor. Ayný iktidar; tecavüzü tacizi bu denli
magazinleþtiren bu siteler için ne yapýyor peki? 

Þiddete en çok maruz kalan biz kadýnlar olarak,
sessiz kalmamalýyýz. Kadýn olduðumuz için hayatýn
her alanýnda hiçe sayýlan, televizyonlarda
yüzümüzün yasak sayýlýp sansürlendiði bir dönem-
den geçiyoruz. Kadýn mücadelesinin her geçen gün
daha da zorlaþtýðý bu dönemde, tüm olumsuzluk-
lara karþý, üzerimizdeki bu baskýya karþý daha fazla
mücadele etmeliyiz. Bu hayat bizim, ne kadar
mücadele edersek o kadar özgürleþebiliriz.

ÞÝDDETÝN
MAGAZÝNLEÞMESÝ
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Burcu YILDIRIM

M
üftülüklere resmi nikah
yetkisi ve Maðdur Haklarý
Yasa Tasarýsý Meclis gün-
demindeyken karþýlaþtýk
Ülkü ile. Seyran pazarýn-

da, gündemdeki yasalarla görüþlerini al-
mak için kadýnlarla konuþurken... Ülkü,
“Meclisten evliliklere kolaylýk saðlamak
yerine kadýnlarýn þiddet görmesini en-
gelleseler, kadýn haklarýný artýrsalar ya!”
diyerek, biraz da serzeniþle dile getirdi
düþüncelerini. 

Ülkü Dilli, kocasý ve ailesinden gördü-
ðü þiddete daha fazla dayanamayarak dört
çocuðu ile birlikte Aðrý’dan ayrýlarak An-
kara’da yaþama tutunmaya çalýþan bir ka-
dýn. “Çok zorluk çektim, ama yenilme-
dim, aksine beni güçlendirdi” diyen  Ül-
kü, kapýlarýný ve cesaretin, umudun sýnýr-
larýný zorlayan hayat hikayesini Ekmek ve
Gül’e açtý.
‘SEVDÝÐÝM ÝÇÝN 
SESÝMÝ ÇIKARMADIM’

Ülkü, 22 yaþýndayken sevdiði adamla
kaçarak evlenmiþ. Hayatýnýn sonraki yýlla-
rýnda da bu sevginin altýnda ezilmiþ. An-
latýyor; “Sivas’tan Aðrý’ya gelin gittiðimde
kaçtýðým için beni çok ezdiler. Eþimin ai-
lesi beni hiç bir zaman istemedi. ‘Alevi-
yim’ diye ayný evin içinde dýþlandým. Sa-
bah erken kalkýp bütün iþleri yapýyordum,
yine de yaranamadým. Eþimi sevdiðim
için annesinin, kardeþlerinin kimi zaman
da kendisinin þiddetine ses etmedim. Ayrý
eve çýkmak istediðimde eþim iþteyken
baþkalarýyla görüþürüm, namusumuza söz
gelir diye izin vermediler. Aþiretlerdi, ev-
den korkumdan çýkamýyordum. Çöp bile
atmaya hýzlýya gidip geliyordum.”

‘SUSTUKÇA DAHA ÇOK EZÝYORLAR’
Kocasýnýn ailesinde neredeyse herkesten þiddet

görmüþ Ülkü; dayak, tehdit, açlýk, yoksulluk ne varsa
yaþamýþ: “Çocuklarým da olunca onlarý býrakama-
dým, hep bu günlerin geçeceðini düþünerek devam
ettim, ama anladým ki sustukça seni daha çok ezi-
yorlar. Zaman zaman annemin babamýn evine git-
sem de kendimi hep fazlalýk olarak hissettim. Eko-
nomik olarak ne kendime ne de çocuklarýma yetebi-
liyordum. Onlarý da zora soktuðumu düþünerek ve
eþimin ailesinin de baskýsýyla tekrar eve döndüm. Bu
defa ayrý bir evde kalmamýza raðmen kýþýn ne soba-
mýz vardý ne yiyecek bir lokma ekmeðimiz. Çocukla-
rým da ben de çok açlýk çektik.” 

Bu süreçte eþinin de þiddetine maruz kalan Ül-
kü, iki kere sýðýnma evine gitmiþ. Ancak “Orada da
yaþamak çok zor, her þeyi belli bir zamanda yapman
gerekiyor. Dediklerine mutlaka uymalýsýn. Bizim

muhtaç olduðumuzu ve çaresizliðimizi o kadar çok
hissettiriyorlar ki kendine olan inancýn, saygýn gidi-
yor” diyerek anlatýyor o günleri.
‘BEN ERKEÐÝM 
BANA BÝR ÞEY OLMAZ’

Bu süreçte kocasý bir þekilde ona tekrar ulaþýnca,
yine eve dönmüþ. “Artýk eþimle güzel bir hayatýmýz
vardý. Ýþi de iyiydi. Ta ki baþka bi kadýna aþýk olup
beni dört çocuðumla ortada býrakana kadar” diye
devam eden Ülkü, bu durumu fark ettiðinde yaþadý-
ðý onca zorluðun boþuna olduðunu düþünmüþ. “Ha-
yattan hiç bir beklentim kalmadý. Tutunduðum bir
sevgim vardý o da gitti elimden. Beni kuma olarak
yaþamaya ikna etmeye çalýþtýlar, kabul etmedim” di-
yor. Kocasý onu ve çocuklarý býrakýp Ankara’ya sevgi-
lisinin yanýna yerleþmiþ. Para göndermediðini, gön-
derse bile hiç bir þeye yetmediðini söylüyor. “Beni
sokaða bile çýkartmazken sen baþka bir kadýnýn yaný-

na gidiyorsun ve bana kuma olmayý
teklif ediyorsun, dediðimde bana ver-
diði cevap ‘ben erkeðim, benim na-
musuma bi þey olmaz, ama sen yapa-
mazsýn’ oldu. Ýþte bu kadar basitti.”
Çocuklarýna ve kendisine bakabilmek
için bir iþe girmiþ Ülkü. Daha bir gü-
nü doldurmadan eþi ve ailesi gelip çý-
kartmýþ, “Bizim namusumuza söz
mü getireceksin, elaleme rezil mi
edeceksin” diyerek kapýya dayanmýþ-
lar. “Kendimden deðil ama çalýþtýðým
yere zarar verecekler diye korkumdan
iþe gitmedim. Artýk ölmekten kork-
muyordum. Ya sakat kalýrsam çocuk-
larýma ne olacak, diyordum. Sonunda
açlýða ve yoksulluða dayanamadým.
Eþimi aradým, ‘Burada yaþatmýyorlar,
madem bizi terk ettin, madem bo-
þanmamý istiyorsun, boþanacaðým.
Ama artýk buradan çýkacaðým, ailene
ve bu hayata katlanmamýn bir anlamý
yok’ dedim. Þimdi çocuklarýmla bir-
likte komþularýmýn da desteðiyle
ayakta kalmaya çalýþýyorum” diyor.
Eþi nafaka da ödemiyor, çocuklarý için
maddi destekte de bulunmuyor. Üs-
telik istediði zaman eve gelip gidiyor.
Bunu istemiyor ama þimdilik engel
olamýyor: “Aslýnda uzaklaþtýrma kara-
rý çýkartmak istiyorum ama buraya
gelir, huzursuzluk çýkarýr, komþula-
rým da benimle konuþmaz diye kor-
kuyorum. Çünkü büyük ölçüde onla-
rýn yardýmlarýyla yaþýyoruz. Mahke-
meye gitsem bana ne yapacaklarýný
bilmiyorum. Televizyonlarda her gün
çýkýyor, kadýnlar ne yapsa kurtulamý-
yor. Her gün erkekler öldürüyor bu
da beni korkutuyor.”
BENÝM HÝKAYEM
CESARET VERSÝN

Boþanma sýrasýnda iki çocuðun velayeti Ül-
kü’ye verilmiþ. Devletten iki çocuk için 650 lira
alýyor. Ancak diðer iki çocuða da babalarý bakma-
dýðý için o bakýyor. Ankara’ya gelince evraklarýnda
eksiklik olduðu için Aðustostan bu yana devletten
ödenek de alamayan Ülkü, bu konuda kadýnlara
yardým sahip çýkýlmasý gerektiðini söylüyor. “Þu
an kirayý eski eþim veriyor ama devletin iki çocu-
ðuma verdiði aylýðý aldýðým zaman ‘Zaten para
alýyorsun’ diye vermeyecek. Çalýþmak istiyorum
ancak iki çocuðum daha küçük onlarý nereye býra-
kacaðým?” diye soruyor.

Yaþadýðý onca güçlüðe raðmen kendine biçilen
hayatý kabul etmeyen Ülkü, ayaklarýnýn üzerinde
durmaya çalýþýyor. Hikayesinin kadýnlara çaresizlik
deðil, cesaret vermesini istiyor Ülkü ve bir çaðrýsý
var; “Haksýzlýklara susmayýn, sustukça eziyorlar,
kendinize güvenin ve korkmayýn...” 

Aðrý’dan Ankara’ya uzanan 
bir ayakta kalma mücadelesi Dr. Özden DEMÝR

M
iktarý ne olursa olsun, is-
temsiz olarak idrar ka-
çýrma (týbben ‘üriner
inkontinans’ olarak
isimlendirilir) nor-

mal deðildir. Özellikle ilerleyen
yaþla birlikte zayýflayan pelvik kas-
lar, iþeme fizyolojisindeki deði-
þiklikler, enfeksiyonlar ve kulla-
nýlan ilaçlar gibi birçok neden
üriner inkontinansa neden
olur. 

80 yaþýna dek kadýnlarda
erkeklerden 1,5-2 kat daha
sýk görülür; bu yaþtan son-
ra ise kadýn-erkek arasýn-
da görülme sýklýðý eþitle-
nir. Toplumdaki izlen-
me oraný yüzde 30-40
gibi yüksek düzeylerde
seyrederken, huzurev-
lerinde bu oran yüzde 60-
70’lere dek çýkar. Fakat yaþlanma ile birlikte
özellikle kadýnlarda sýk görülmesine bakýlarak,
yaþlanmanýn doðal bir sonucu olarak addedilme-
melidir. 

Utanmak, çekinmek, sýk görüldüðü için nor-
mal kabul etmek doktora baþvuru sayýsýný azaltýr.
Kadýnlar özellikle günlük pedler kullanarak, sü-
rekli ekstra iç çamaþýrý taþýyarak bu problemle
baþ etmeye çalýþýr. Fakat bu, bozulan genital hi-
jyen nedeniyle geliþecek enfeksiyonlar, sosyal ak-
tivitelerde azalma, cinsel isteksizlik, depresyon
gibi bireyin hayatýný olumsuz etkileyen birçok
problemin çözümsüz kalmasý demektir. 

Bu ay idrar kaçýrma olarak bilinen üriner in-
kontinansýn nedenlerini, taný ve tedavi seçenek-
lerini konuþacaðýz.
GEBELÝK, SÝNÝRSEL
HASTALIKLAR, YAÞ...

Üriner inkontinans geçici bir durum olabilir.
Özellikle alkol ve kafein içeren içecekler, fazla

sývý alýmý, enfeksiyonlar, ka-
býzlýk nedenler arasýn-

dadýr. Ýdrar torbasýný
uyarabilecek

tatlandýrýcý-
lar, mýsýr

þurubu,
kar-
bo-

natlý gazlý içecekler, baharatlý yiyecekler,
þekerli-asitli gýdalar üriner kontinansa

neden olabilir. Bazý tansiyon ilaçlarý,
sakinleþtiriciler, kas gevþeticiler de

nedenler arasýndadýr.
Sürekli üriner inkontinans
nedenleri ise kadýnlarda

özellikle pelvik taban kas-
larýnda zayýflýða yol aça-

bilecek durumlardýr.
Gebelikte hýzlý alý-

nan kilo ve pelvis
üzerine binen

yükteki artýþ, do-
ðum esnasýnda bu bölge-

deki kas ve bað dokusunda oluþabilecek
yýrtýklar pelvik taban zayýflýðýna yol açabilir. His-
terektomi operasyonu yani rahmin ameliyatla
alýnmasý da bu bölgede bað doku desteðini azal-
tabilir. Multipl skleroz, parkinson, inme gibi si-
nirsel nedenler, idrar torbasý taþlarý ve kanserleri
(bu durumlarda kanlý idrar eþlik eder) de ne-
denler arasýndadýr. Ayrýca yaþa baðlý mesane yani
idrar torbasý kapasitesinin azalmasý da sürekli
inkontinans nedenlerindendir.
ÜRÝNER ÝNKONTÝNANS TÝPLERÝ

Hapþýrma, öksürük, aniden ayaða kalkma du-
rumlarýnda ya da aðýr bir yük taþýnmasý esnasýn-
da olan kaçýrmalar ‘stres inkontinans’ olarak ad-
landýrýlýr. Bu durumda çoðunlukla neden pelvik
bölgedeki kas-bað doku zayýflýðýdýr. 

Aniden gelen sýkýþýklýk hissi ile tuvalete yeti-
þemeden idrar kaçýrma ise ‘sýkýþma tipi inkonti-
nans’ olarak adlandýrýlýr. Bu durumda çoðunluk-
la neden idrar yollarýnda enfeksiyon, taþ veya
kumdur. Ayrýca sinirsel nedenler, tümörler, yaþ-
lanma ile mesane kasýnda zayýflama da sýkýþma
tipi inkontinansa neden olabilir. 

Stres ve sýkýþma inkontinansý birlikte görüle-
bilir. Bu durumda ‘mikst tip inkontinans’ olarak
adlandýrýlýr.

‘Taþma tipi’ inkontinansta ise kiþi idrarýný
fark edemez ve bir anda kaçýrýr. Bu durum özel-
likle omurilik zedelenmeleri, diyabet, MS gibi
sinir uçlarýnda hasara neden olabilen hastalýk-
larda, mesane yaralanmalarýnda görülebilir.  
TEDAVÝ SEÇENEKLERÝ

Üriner inkontinans tipi belirlenip, altta yatan
neden-nedenler doðrultusunda tedavi uygulanýr.
Ýlk basamakta çoðunlukla fiziksel egzersizler ve
davranýþ terapileri tercih edilir. Gereklilik halin-
de cerrahi tedaviler de tercih edilebilir.

Ýlk etapta mesane egzersizleri denenebilir. Sý-
kýþýklýk hissi geldiðinde 10 dakika daha tutup
daha sonra idrara çýkarak baþlanabilir. Ayrýca 2-4
saatte bir programlanmýþ olarak tuvalete giderek
mesane eðitimi saðlanabilir. Kafeinli, asitli içe-
ceklerin ve alkol tüketiminin kýsýtlanmasý, kilo
verilmesi, düzenli spor gibi yaþam tarzý deðiþik-
likleri de önerilen seçenekler arasýndadýr.
KEGEL EGZERSÝZLERÝ

Özellikle kadýnlarda gebelik ve normal doðumla
iliþkili pelvik taban zayýflýklarýnda bu bölgedeki kas-
bað dokuyu güçlendirecek Kegel egzersizleri önem-
lidir. Pelvik kaslarýn istemli olarak kasýlýp tekrar
gevþetilmesi þeklinde yapýlýr. Önce pelvik kaslarýn
çalýþtýrýlmasý öðrenilmelidir. Ýdrar yaparken iþemeyi
aniden durdurun. Bu durumda kasýlan pelvik kas-
lardýr. Uyluk ve karýn bölgenizdeki kaslarý çalýþtýr-
madýðýnýza dikkat edin!! Burada amaç vajina ve rek-
tum çevresinde kas gruplarýný sýkýp býrakmak sure-
tiyle çalýþtýrýp, bað dokuyu güçlendirmektir. Genel-
likle 2-4 hafta içerisinde etki göstermeye baþlar ve
ömür boyu yapýlmasý önerilir. 

Antikolinerjik ilaçlar, östrojenli kremler ve
tabletler, bazý antidepresanlar ilaçla tedavi seçe-
nekleri arasýndadýr.  Ýdrar torbasý ve kanalýnýn
alttan desteklenmesi esasýna dayanan birtakým
cerrahi prosedüler de inkontinans tipine göre
uygulanabilmektedir.

Ýdrar kaçýrma (üriner inkontinans) daha çok kadýnlarda,
özellikle de ileri yaþlarda görülüyor, evet. Ama yaþlanmanýn
doðal bir sonucu olarak görmeyin, doktora gidin... 

RÝSK FAKTÖRLERÝ 

1- Ýleri yaþ 

2- Obezite
3- Sigara
4- Þeker ve yüksek tansiyon gibi kronik hastalýklar

Ýdrar kaçýrmak normal deðildir!

KORUNMA
1- Kegel egzersizleri2- Kafein ve asitli içeceklerin az tüketilmesi3- Lifli gýdalar

4- Düzenli spor



Müslime KARABATAK

S
on iki sayýmýzda Sosyalist
Ekim Devrimi’nin 100. yýlý do-
layýsýyla Sovyetlerdeki kadýnla-
rýn modern evlilik yasalarý ve
ev iþlerinin toplumsallaþmasýy-

la özgürlüðe doðru bir deðil onlarca
adým attýðýndan söz etmiþtik. Kadýna
yönelik þiddetin en çok tartýþýldýðý Ka-
sým ayýndaysa, dünyanýn ilk iþçi devleti-
nin bu sorunla hangi baðlamlar içinde
ele alýp mücadele ettiðine göz atalým…

Çarlýk Rusya’sýnda devlet, din ve koca
baskýsý kadýnlarýn karþýsýnda dikilmiþ bi-
rer devasa duvardý sanki. Ekim Devri-
mi’yle birlikte bu duvarlar bir bir yýkýldý.
Ýþçi iktidarýnýn Sovyetler temelinde kurul-
masý ve temel haklarý güvenceye alan ya-
salarýn yürürlüðe konmasý henüz baþlan-
gýçtý. Yeni bir toplum, yeni bir insan çeh-
resi yaratma iddiasýna sahip Sovyet iktida-
rý; toplumsal yaþamýn her alanýnda kadýn
ile erkeðin ekonomik, siyasal ve toplumsal
eþitliðini esas alýyordu. Kuþkusuz; yepye-
ni deðer ve algýlarýn, iliþki ve normlarýn
þekillenmesinin kýsa sürede gerçekleþme-
yeceði; kadýn ve çocuklar üzerindeki
ataerkil baský ve þiddetin hýzla ortadan
kalkmayacaðý biliniyordu.

Partide ve kitleler içinde eski efendi
bakýþ açýsýnýn en son, en ince köküne ka-
dar kurutulmasý gerektiðini söyleyen Le-
nin; mevcut tabloyu gerçekçi bir þekilde
özetliyordu: “Savaþýn etkilerinin ve baþla-
mýþ olan devrimin atmosferi içinde, top-
lumun altüst olan ekonomik temeli üze-
rinde, eski ideolojik deðerler çözülüyor ve
baðlayýcý güçlerini yitiriyor. Yeni deðerler,
mücadeleler içinden çýkarak kristalleþiyor.
Ýnsanlar arasýndaki erkek ile kadýn arasýn-
daki iliþkilerde de duygular ve düþünceler
devrim geçiriyor.”
ESKÝNÝN KALINTILARINA
KARÞI MÜCADELE

Kapitalist ülkelerde “özel mesele”, “ai-
le içi mesele” adý altýnda kadýný erkeðin
egoist ve despotik çýkarlarýna teslim eden
pratiklerin önemli bir bölümü (kadýnlara
yönelik þiddet ve cinsel saldýrý suçlarý, ev-
lilik içi tecavüz, çocuk istismarý) baþýndan
itibaren doðrudan Sovyet ceza yasasý kap-
samýna alýnmýþtý. “Yasa önünde doðrudan
suç teþkil etmeyen, ama açýkça kadýnlara
karþý yaklaþýmda eski toplumun bir mirasý
olarak deðerlendirilen anlayýþ ve pratikle-
re karþý ise ideolojik mücadele, teþhir ve
tecrit araçlarý kullanýlýyordu. Kadýnlara
karþý yönelen pratiklerde Sovyet toplumu,
‘ailenin dokunulmazlýðý’ ve ‘özel mesele’
tanýmýyordu.”

Fuhuþa karþý mücadele de onu ortaya
çýkaran ekonomik ve toplumsal koþullara
karþý mücadele ekseninde ele alýnýyor; fu-

huþ yapan kadýnlar deðil, kadýnlarý fuhuþa
iten kiþiler, arabulucular, genelev iþleten-
ler vb. cezalandýrýlýyordu.Yine fuhuþ sýra-
sýnda tecavüz cinsel saldýrý suçu kabul
ediliyordu. 

Sovyet iktidarýnýn yasalarýnýn yanýnda,
komünist parti ile onun kadýn kollarý olan
Jenotyeller eliyle yürütülen ça-
lýþmalarda kullanýlan araçlar,
toplumsal iliþkilerin ekono-
mik, yasal ve sosyokültürel ba-
kýmdan dönüþmesine hizmet
eden, erkek egemen anlayýþ-
larý toplumsal yaþam ve iliþki-
lerden silmek üzere alýnan
önlemler son derece çeþitliy-
di. Bunlar, kadýnlarý baþta
üretim olmak üzere toplum-
sal hayatýn her alanýna çek-
mek üzere baþvurulan araç
ve yöntemlerden baþkasý
deðildi. 

Ýþyerlerinde, mahalleler-
de, köylerde kurulan kadýn gruplarý,
çevreleri ve komitelerinden kadýn kulüp-
lerine, delege toplantýlarý sisteminden ka-
dýn konferanslarýna dek yaratýlan örgüt-
lenmeler kadýnlarýn toplumsal eþitliðini
güçlendiren mecralarýn, dayanaklarýn ba-
þýnda geliyordu. Kadýnlar buralarda ken-
dilerini geliþtiriyor, tüm sorunlarýný tartý-
þýp çözüm üretiyor, örgütlü bir toplumsal
yaþam içerisinde eskinin kalýntýlarýný hem

üstünden atmayý öðreniyor hem de üste-
sinden gelmenin yollarýný buluyordu. Par-
ti, Sovyet ve sendikalar da bu çalýþmanýn
kapsamý dýþýnda kalmýyordu. 

ÖRGÜTLÜ YAÞAM
Basýn bu yolda son derece güçlü bir

araçtý. Her tabaka ve yaþam alanýndan ka-
dýnlar için çok sayýda

merkezi ve yerel kadýn
gazeteleri, gazetelerin
kadýn ekleri bu amaca
hizmet ediyordu. Bu der-
gi ve eklerin bazýlarý ne-
redeyse tümüyle kadýnla-
rýn mektuplarýndan oluþu-
yor, kadýnlar baþta yaþadýk-
larý þiddet olmak üzere ya-
þadýklarý tüm koþullarý tüm
açýklýðýyla anlatýyordu. Bu
gazete ve dergilerde yayýn-
lanan mektuplar, raporlar,
makaleler üzerine pratik
adýmlarýn atýlmasý, önlemle-

rin alýnmasý takip ediliyordu.
Sovyet halk mahkemeleri de son dere-

ce eðitici ve etkili yöntemlerin arasýnda
bulunuyordu. Yargýç muavini olarak dava
duruþmalarýna katýlan kadýnlar hem yasal
uygulamalardan doðrudan haberdar olu-
yor hem de süreçlerin nasýl yürütüldüðü-
ne bizzat tanýk olup izleme, öðrenme ve
denetleme þansýna sahip oluyordu. 
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Kapitalist ülkelerde ‘özel mesele’, ‘aile içi mesele’
adýyla kadýný erkeðin egoist ve despotik çýkarlarýna
teslim eden pratiklerin çoðunluðu, baþýndan beri
Sovyet Ceza Yasasý kapsamýna alýnmýþtý.

PEÇE VE ÇARÞAFI
YASAKLAR DEÐÝL,
KADINLARINLARIN
KENDÝSÝ ATTI

ÖZELLÝKLE Ýslam dininin etkisindeki
Tacikler, Özbekler, Kýrgýzlar, Türkmenler,
Azeriler gibi onlarca doðu halkýnda
kadýnlara yönelik þiddet daha doðduklarý
anda baþlýyordu. Þeriat kurallarýnýn
geçerli olduðu bu halklarda kadýnlarý
dövmek, erkeklerin birden fazla kadýnla
evlenmesi, çocuk yaþta evlilik, kilit
altýnda tutmak ve çarþafa sokmak
olaðandý. Özbekistan ve Tacikistan’da
“parança” adý verilen çarþafýn yanýnda
ayrýca yüzlerine at kýlýndan örülmüþ
“çadra” adý verilen kara bir peçe takmak
zorundaydýlar. Çýkarmalarý ölüm sebebi
olabiliyordu.

Jenotyeller buralarda özel bir çalýþma
yürüterek kadýnlarý aydýnlatmaya, siyasi
ve kültürel olarak geliþtirerek kendi
kurtuluþlarýný kazandýrmaya çalýþtý.
Partinin kadýn kitleler arasýnda yürüttüðü
çalýþmanýn ilkeleri aynýydý fakat doðunun
yerel özelliklerinin de dikkate alýnmasý
gerçeði ortaya çýkmýþtý. Lenin, keskin
mücadelenin kitleleri karþýlarýna almak
olduðunu söylüyor. Bu konuda asýl
savaþýn yoksulluk ve cahillikle olduðunu
belirtiyordu.

Aðýr ve görmeyi ve hareketi sýnýrlayan
çarþaf ve peçenin saðlýða zararlý olduðu,
dinin böyle bir gereksinime ihtiyaç
olmadýðý ve kadýnlarýn kiþilik onuruna
aykýrý olduðu gerekçeleri üzerinde
duruluyordu. Yürütülen kampanyalar
artýk kitlesel “Kahrolsun Çadra ve
Parança” eylemlerine dönüþmüþtü.
1929’da Orta Asya’da 300’den fazla
aktivist kadýn katledilmiþti. Öyle ki artýk
çarþaf ve peçelerini çýkaran kadýnlarý
koruma yasasý çýkarmak gerekmiþti ama
bazen yasalar da kadýnlarý
koruyamýyordu. Burada en büyük ders
komünistlerin önderliðine düþüyordu.
Önce komünist kadýnlar ve üyelerin eþleri
ile öðretmenler tarafýndan atýlmaya
baþlandý. 

1936 yýlýna gelindiðinde ise
Özbekistan’ýn baþkenti Buhara’da tek bir
çarþaflý/peçeli kadýna rastlanmýyordu. Bu
deðiþimin temelinde ise kadýnlarýn
üretime çekilmeleri yatýyordu. Sanayinin
ve kolektifleþmenin geliþmesi, okul ve
eðitim aðýnýn kurulmasý, gericilerin
etkilerinin kýrýlmasýyla genç nesil çarþaf
ve peçe zorunluluðundan kurtulmuþ ve
kendi kurtuluþlarýný yasaklarla deðil
kendileri ellerine almýþtý.

Sovyetlerde kadýna yönelik þiddetle mücadele 
Baþak Edge GÜRKAN

SES Ýzmir Þube Sekreteri

B
azýlarýmýz biliyor, bazýlarýmýz
bilmiyor belki ama hastane-
lerde bulunan pediatri servis-
lerinde sadece annelerin re-
fakatçi olabileceði ile ilgili bir

kural var. Elbette böyle söylendiðinde
aslýnda hepimize normal geliyor, çocu-
ðun bakýmý günlük hayatta nasýl anne-
nin sorumluluðundaysa, çocuðumuz
herhangi bir sebeple hastaneye yattýðýn-
da da sorumluluk bizim olmalý!

Baþýma gelene kadar bu kuralýn ne ka-
dar zorlayýcý olduðunu açýkçasý ben de
fark etmemiþtim. Oðlum aðýr bir enfeksi-
yon geçirdi ve günlerce evdeki yorucu ve
uykusuz bakým sürecinin sonunda, saðlý-
ðýnda iyileþme olmadýðý için oðlumu has-
taneye yatýrdýlar. Bir haftalýk yorgunluðun

üzerine dayanabilecek gücü kalmayan
ben, o gece eve gideceðimi, hastanýn ya-
nýnda babasýnýn kalacaðýný hemþireye
ilettiðimde; hemþirenin “Babasý refakatçi
kalamaz. Burasý pediatri servisi, sadece
anneler refakatçi kalabilir” ce[RTF book-
mark start: _GoBack][RTF bookmark
end: _GoBack]vabýyla bir anlýk þok yaþa-
dým. Saðlýk personeli olmam ve ayrýca
özel odada kalýyor olmamýz sebebiyle bize
bir “ayrýcalýk” tanýndý. Ancak pediatri
servislerinde bir yýlda belki milyonlarca
çocuk kalýyor ve hastanedeki bakýmlarý da
anneye býrakýlmýþ. 
GEREKÇE: HASTA
MAHREMÝYETÝ

Kuralýn gerekçesi ise daha þaþýrtýcý;
hasta mahremiyeti, yani kadýn refakatçinin
bir erkeðin yanýnda rahat edemeyeceði dü-
þüncesi. Hasta mahremiyetinin konuyla
hiç alakasý olmamasýna raðmen bir kadýn

refakatçinin baþka bir erkeðin yanýnda ra-
hat edemeyeceði elbette ülke koþullarýný
düþündüðümüzde anlaþýlabilir ancak yine
de bu kuralý koymak yerine servisleri baþ-
ka türlü düzenlemek kimsenin aklýna gel-
memiþ ya da geldiyse de iþine gelmemiþtir.
Annesi olmayan bir çocuðun yanýnda kim
kalacak? Ya da aylarca hastanede yatmak
zorunda kalan bir çocuðun baþýnda anne
tek baþýna nasýl dayanabilir?

Elbette meselenin tam açýklamasý ve
bu tür durumlarýn genel olarak yadýrgan-
mýyor olmasýnýn temel sebebi aslýnda
toplumsal olarak biz kadýnlara biçilmiþ
annelik görevi ya da bakýma dair tüm iþle-
ri kadýnýn yapmasýnýn mecburiyet olarak
görülmesidir. Bu algý deðiþmedikçe bir
þeylerin deðiþmesi zor elbette, ama bu al-
gýnýn deðiþmesi için bu tür talepleri de
gündeme getirmek ve deðiþmesi için zor-
lamak gerekiyor bence.

Nazife ORTAKCI

Y
ýllarca eðitimde “reform”
diye sunulan müfredat de-
ðiþiklikleri fiyaskoyla sonuç-
landý. Eðitimde “reform”
15 yýlda gelen 6 bakanýn da

dilinden düþmedi. Gelinen noktada
iþin içinden çýkýlamayacak bir yerdeyiz.
TEOG’un kaldýrýlmasý, üniversiteye
giriþ sýnavýnýn sürekli deðiþmesi, müf-
redattaki geliþmeler halký ve çocuklarý
çýkmaza soktu, endiþelere sebep oldu.

Ders kitaplarýnda dini söylemlerle
“dindar ve kindar nesil” politikasý uy-
gulandý. 

Örneðin benim bu sene üniversite sý-
navlarýna hazýrlanan bir kýzým var. Sýnav
sisteminin içeriði ve belirsizliði beni de
kýzýmý da gelecek kaygýsýna itiyor. Zaten
eðitimin paralý hale gelmesi, parasý ola-
nýn parasý kadar eðitim gördüðü bir sis-
tem söz konusu. Bu noktada da benim
kaygýlarým, çocuðumun da kaygýlarýyla
birlikte ilerliyor. Çocuðun sýnav stresi,
benim kaygýlarýmý da hissetmesiyle bir-

likte daha da büyüyor. 
TÜM ÇOCUKLARA PARASIZ
VE BÝLÝMSEL EÐÝTÝM 

Ben kendi kaygýlarýmý yaþarken ço-
cuðu beþinci sýnýfa giden komþumla da
bu konuyu konuþtuk. Laik eðitim hak-
kýnda ne düþündüðünü sorduðumda o
da bu konuda oldukça dertli. Þöyle an-
latýyor: “Benim bir çocuðum var. Çocu-
ðumun  aldýðý ders kitaplarýna þöyle bir
göz gezdirdiðimde, gördüðüm kelime-
lerin pek çoðunun anlamýný ben bile
bilmiyorum. Öðretmenler ders kitapla-
rýný býrakýp, yardýmcý ek kitaplar alma-
mýz gerektiðini söyledi. Ben o kitaplarý
alabiliyorum; ek derslere, kurslara da
gönderebiliyorum. Öðretmenlerin bir
kýsmý da çok iyi ve yönlendirici oluyor.
Peki bu olanaklara sahip olamayan aile-
ler ne yapacak? Herkesin çocuðunu be-
nim kendi çocuðum gibi görüyorum.
Bütün çocuklarýn geleceðinden endiþe-
liyim. Bizim bildiðimiz laiklik, din ve

devlet iþlerinin birbirinden ayrýlmasýy-
dý. Þimdi býrakýn ayrýlmasýný, tam tersi-
ne devlet dinle yönetiliyor. Din, bence
insanlarýn kiþisel, vicdani ibadetlerin-
den oluþmalý. Benim çocuðum ve tüm
çocuklar bilimsel eðitim görmeli. Gör-
dükleri eðitimi daha da ileriye taþýmalý.
Ama ne yazýk ki dini eðitim gündemde.
Býrakýn imam hatiplere gönderecek ai-
leler gene göndersin, parasýzlýktan ça-
resizce çocuðunu okutamayan aileler
bunu yapmak zorunda kalmasýn. Ben
bir anne olarak tüm çocuklarýn eðitimi-
nin parasýz bir hak olduðunu biliyorum.
Bütün çocuklar parasýz ve bilimsel bir
eðitim alsýn.”

Komþumun bu dileklerine katýlma-
mak elde deðil. Ben de tüm emekçi hal-
kýn çocuklarýnýn parasýz ve nitelikli eði-
tim almasýndan yanayým. Geleceðimiz
olan çocuklarýmýzýn geleceðine sahip çý-
kalým. Onlarýn eðitim hakkýnýn daha ni-
telikli olmasýný bütün veliler olarak bir-
likte dile getirelim.

Pediatri servislerinde neden
hep anneler refakatçi?

Çocuðu hastanede
yatmasý gereken bir

ailede refakatçi olarak
yalnýz annenin kalabile-

ceðini biliyor muydunuz?
Ýþte bu durumla

karþýlaþan bir annenin
yaþadýklarý...

Çocuklarýmýzýn eðitimi için endiþeliyiz 

Eðitimde “reform” süslemesiyle sunulan müfredat
deðiþiklikleri aileleri endiþelendiriyor. Çocuklarýysa
küçük yaþlardan itibaren gelecek stresiyle baþ baþa
býrakýyor.
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Kayýplar zincirine bir halka daha; müftü nikahý
Cevriye AYDIN

D
üþünün ki, çalýþmak zorunda olan bir ka-
dýnsýnýz, küçük çocuklarýnýzý normal kreþ-
lere yazdýrsanýz, kazanacaðýnýzdan daha
fazlasýný ödemeniz gerekirken hükümet
size ‘çare’ üretiyor. Milli Eðitim Bakanlýðý,

Ensar ve TÜRGEV gibi  vakýflara eðitim iþini organize
etme yetkisi verince, mahallelerde sýbyan mektepleri
çoðalýyor, 3-6 yaþ arasýndaki çocuklarýnýzý gayet uygun
ücretle kabul ediyor. Ne yaparsýnýz? 

Hiç deðilse çocuklarýnýza az da olsa et-süt, üst baþ
alabilir, hatta sevinebilirsiniz bile, böyle bir imkan su-
nulduðu için... Eðer daha güvenli, daha ekonomik ve
laik bir alternatifiniz yoksa, çalýþmaktan baþka çareniz
de yoksa çocuklarýnýzýn zihnini, kiþiliðini sizin olmadý-
ðýnýz saatler boyunca dinci, hurafeci, ürkütücü, korku-
ya ve boyun eðdirmeye dayanan sýbyan mekteplerinin
þekillendirmesine mecbur kalýrsýnýz. 

Belki AKP’ye samimiyetle inanan dindar bir kadýn-
sanýz, bu çareyi bir lütuf olarak bile görebilirsiniz. Bel-
ki yýllar boyunca adým adým, ekonomik ve sosyal haklar
budanýrken; evet ama yol, köprü, metro, havaalaný yapý-

lýyor ya, yiyorlarsa da çalýþýyorlar ya, dindar kadýnlar
korkusuzca kamuda, üniversitede baþýný örtebiliyor,
aþaðýlanmadan ibadetini yapabiliyor ya, Müslümanlar
ilk kez böyle baþlarý dik ezilmeden dolaþabiliyor ya, di-
yerek umursamamayý tercih ettiniz. Belki siz belki eþi-
niz iþsiz kaldý, ama sadaka ve parti yardýmý sizi zora
düþmekten kurtardý! Böylece hem haklarýnýz, hem iþi-
niz gitti, ayný gerekçelerle ses çýkarmadýnýz; yardýma,
sadakaya baðýmlý hale geldiniz. 

Bu arada bütün orta öðretim imam hatip olunca se-
viniyordunuz, çocuklarýmýz dinini, peygamberini öðre-
necek diye. Eðitim sistemi dinsel temellerle beslendik-
çe bu nedenle itiraz etmediniz. Bu arada size kreþ ye-
rine sunulan ‘imkanla’ sýbyan mektebine verdiðiniz ço-
cuðunuz tanýyamayacaðýnýz hale gelecek. Dünyayý din-
sel hikayeler ve kurallar üzerinden algýladýðý için kor-

kudan geceleri altýný ýslatacak ve size “Çalýþma, o para
günah!” diyecek. Ýlköðretim çaðýna gelip biraz aklý er-
meye baþlayýnca “Anne, günahlarým çoðalmadan ölmek
istiyorum!” diyerek okuldan gelip aðlayarak kucaðýnýza
atlayacak. Ne yapacaksýnýz? 

Bu sistem böylece iþleyecek; kadýnlarý, erkekleri,
gençleri, iþsizlik denizine, borç bataðýna, açlýk belasýna
atacak; sonra o denizde sýbyan mektepleriyle, müftü
nikahlarýyla, imam arabulucularýyla onlarý karþýlayacak.
Denize düþen yýlana sarýlacak! Mesele artýk dünyevi bir
mücadele alaný olmaktan çýkacak. Çünkü, bir kere o
çarkýn diþlilerine paçayý kaptýrýnca, neye itiraz etseniz,
karþýnýza “Günah” çýkacak,  “Dinimizde yeri yoktur”
çýkacak, “Sen dinimize mi küfrediyorsun?” çýkacak...
Ve bu sarmal içinde kadýn, erkek, çoluk, çocuk, genç,
yaþlý o sularda debelenip duracak. 

Bu sistem böylece iþleyecek; kadýnlarý, erkekleri, gençleri, iþsizlik
denizine, borç bataðýna, açlýk belasýna atacak; sonra o denizde
sýbyan mektepleriyle, müftü nikahlarýyla, imam arabulucularýyla
onlarý karþýlayacak. Denize düþen yýlana sarýlacak!

Gülcan ÇETÝNKAYA

“Çarþýlarda erkek adlarý söylenir kadýnlar gizli
Sana kim taktý bu sorumluluðu kadýnsýn”

G
ülten Akýn þiirini yazmaya baþlamadan
önce, Türkçe þiirin tarihsel dönemlerini
ele alan araþtýrma yapýtlarýný ve Akýn’ýn
üretmeye baþladýðý dönemlerde þiir üze-
rine yazýlmýþ metinleri gözden geçirdim.

Okuduðum metinlerde, eserleri incelenen þairlerin
neredeyse tümü Ahmet’ti, Mehmet’ti, Ali’ydi vs.
“Edebiyat çarþýsýnýn” lonca þeyhleri, eril akýlla be-
raberce kurduklarý “gedik sistemini” ustaca iþletip,
kadýnlara dükkân açma izni vermemiþlerdi. Zaman
zaman kendi sözünü, kadýnlýk hâlini duyurmak iste-
yenler ortaya çýkmýþ, onlar da “iþportacý” muamelesi
görmüþlerdi. Edebiyatýn muhtesipleri (büyük eleþtir-
menler!) kadýnlara durmadan ceza kesmiþlerdi. Gül-
ten Akýn’ýn ifadesi ile belki de “söz kuþtu”. “Büyüyüp
aðza sýðmaz olduðunda uçurulmuþ ancak, uçuranlar
tutulmuþtu.” Þiirde kadýnlarý anlatma iþini de yýllar
boyu “efendiler” üstlenmiþ; “Havva’dan miras fena-
lýklarý, þeytanlýklarý” ile kadýnlar þiire konu olmuþlar-
dý! Geleneksel þiirin Gülten Akýn’a kadarki son yüzyý-
lýnda elbette  “kadýna bakýþ” deðiþmiþ, þair kadýnla-
rýn sayýsý da artmýþtý. Buna raðmen Gülten Akýn’ýn
yazmaya baþladýðý 1950’lerde “kadýn dilli þiir” gele-
neðinin henüz yeterli olgunluða eriþtiði söylenemez.
Yine de, Gülten Akýn’dan önce “kadýn dilli þiir”
için ilk ilmeði atan “deli kýzlara” selâm etmek ye-
rinde olacak: Sennur Sezer’in elimizden tutup okut-
tuðu Mihrî Hatun’a, Zeynep Hatun’a, Hubbî’ye, Þair
Nigâr’a… Adlarý gizlenmiþ, yazdýklarý çekmecelerin-
de saklý kalmýþ nicelerini de unutmadan…

YA O TEDÝRGÝNLÝÐÝN SEBEBÝ VARSA?
Türkçe þiir geleneði içinde “kadýn dilli þiirin” eksik

kaldýðýna iþaret etmemin nedeni Gülten Akýn’ýn ilk þiirle-
rinde görülen “serçeler gibi ürkek, korku dolu, edil-
gen” kadýnlarý anlama gayretindendi. Geleneðin kadýnla-
ra kapalý kapýlarý, Gülten Akýn’ýn ilk þiirlerindeki tedir-
ginliðin sebebi olamaz mýydý? Erkek dili ile kurulup sür-
dürülmüþ þiir, kadýnýn kendini anlatmasýna olanak taný-
madýðýndan “dolaylý”, “örtülü” ifadelere baþvurulmuþ
olamaz mýydý? 

Gülten Akýn, þiire önce kendini anlatarak baþladýðýný
söylediði bir yazýsýnda bu sorularý sormanýn haklýlýðýný
ortaya koyuyor:

“Ýlk üç kitabýmda, Rüzgâr Saati, Kestim Kara Saçlarý-
mý ve Sýðda’da bireysel izleri, sonrakilerde toplumsal ola-
ný baskýn görebilirsiniz. Bireyseli daha çok, geniþ do-
layýmlý atýflarla, yan anlamlardan geçerek sislendi-
rilmiþ, birinci anlam geriye çekilmiþ olarak; top-
lumsal izlekleri ise (Kýrmýzý Karanfil, Aðýtlar ve Türkü-
ler, Ýlahiler...) anlamý belirginleþtirici bir biçem içinde
yazdým.” 

Kadýnlýk hâllerini anlatmada yararlanacaðý kadýn ede-
biyatý geleneði eksik olan bir þair kadýnýn kendi ben’ini
anlatýrken þiirine sinen duygunun “ürkeklik, edilgenlik,

korku” vb. olmasý epeyce manidar!
‘ÜRKEK SERÇE’DEN
‘BEN’ DÝYEN KADINA…

Gülten Akýn, ikinci þiir kitabý Kestim Kara Saçlarýmý
adlý yapýtta ilk kitabý Rüzgâr Saatleri’nde görülen kýrýl-
ganlýðý atýyor üstünden. Kadýnlýk hâllerini anlatmada, do-
laylamalardan biraz daha uzaklaþýp, daha cesur bir dil
kullanýyor. Kitaba ismini veren Kestim Kara Saçlarýmý þi-
iri, kadýnýn “yasayla, yasakla, töreyle” çevrili olduðunu an-
latarak baþlýyor. Þiirin devamýndaysa tüm toplumsal rolle-
rinden kurtulma arzusunu “Kestim kara saçlarýmý n’ola-
cak þimdi” ile dile getiriyor. Çünkü gelenekte sevgili, eþ,
ana rolleriyle karþýmýza çýkarýlacak kadýnlarýn saçlarý da
mutlaka uzun olmalýydý! Bu dize ve ardýlýnda kullanýlan
ifade biçiminin gündelik yaþama, kadýn diline yak-
laþmasý, erkek dilli þiir karþýsýnda, Gülten Akýn’ýn kendi
dilini kurmaya baþladýðýnýn göstergesi ayný zamanda. Ay-
ný þiirde dikkatlerden kaçmamasý gereken nokta, þairin
“Kestim kara saçlarýmý n’olacak þimdi” dizesiyle baþladý-
ðý bölümü “Kurtulan dirilen kiþiye günaydýn” diyerek bi-
tirmiþ olmasý. Kýsacasý kadýn kendi þiirinde de artýk kiþi!
Ürkek serçe deðil!

Gülten Akýn, Kestim Kara Saçlarýmý ve sonraki yapýtý
Sýðda’da kadýnlýk hâllerinin türlüsünü anlatmaya devam
ediyor. Bu iki kitaba da “ev içlerine, karanlýða çekilmiþ”,
“sorumlu kadýnýn” “kurulu sofralar, ütülü göleklerden”
kaçýþ hayalleri hâkim. Bu hayalleri anlatýrken þair, kendi
ifadesiyle, “kadýn oluþlarý dolayýsýyla ezilenlerin ortaklaþa-
caðý duyarlýðý þiire getiriyor.” Böylece bir kadýn edebiyatý
kurmada, kendinden önceki kadýnlarýn attýðý ilk ilmeðin
üstünü örüyor. 
KADIN ARTIK GÖSTERÝLEN
DEÐÝL KONUÞAN ÖZNE

Gülten Akýn þiirinde dönüm nokta-
sý sayýlan, þairin dördüncü yapýtý Kýr-
mýzý Karanfil, “kadýn dilli þiir” açýsýn-
dan da büyük önem taþýyor. Kýrmýzý
Karanfil, þairin sonraki þiirlerini anla-
mak bakýmýndan pek çok ipucunu ba-
rýndýran Güz þiiri ile baþlýyor. Güz yok-
sul, erkence yaþlanmýþ bir köylü kadý-
nýn aðzýndan yazýlmýþ. Nazým’ýn, eleþ-
tirel bir tutumla, “soframýzdaki yeri
öküzümüzden sonra gelen” diye-
rek yerlerine iþaret ettiði kadýnlar,
Akýn’ýn bu þiirinde gösterilmekle kal-
mýyor; konuþturuluyor! Binlerce yýl
þiirde kendilerine yer bulamayan ka-
dýnlar, Gülten Akýn þiirinin içindeler
ve artýk konuþan onlar! Þair, kadýnla-
rý konuþtururken de halk söyleyiþin-
den yararlanýyor. Kadýnlar artýk
kendi hallerini kendi dilleriyle
anlatmaya baþlýyor! Güz, þairin
bireysel çýkýþlý olanýn ötesine
geçerek geniþleyen bir þiir evreni
kurmaya baþladýðýnýn da göstergesi.
Çünkü þairin sonraki eserlerinde, farklý
toplumsal katmalardan pek çok kadýnýn sesi iþi-

tiliyor. En çok, sýnýfsal çeliþkiler içinde hayatta kalmaya
çalýþan; üzerlerindeki sömürünün kadýn oluþlarý nedeniy-
le katmerlendiði yoksul kadýnlarýn sesi…

Gülten Akýn, kadýnlarýn ezilmiþliðini daha iyi duyur-
mak için, Güz’de konuþan kadýnýn kendinden söz ettiði
dize baþlarýnda, “ben” zamirini küçük harfle yazmýþ. Bu
tutumuyla “biçim ile içeriðin birbirinden baðýmsýz ele
alýnmasý gerektiði” tezine kafa tutuyor. Yani biçim içerik-
ten baðýmsýz filan deðil. Þiir bir bütün. Yani ozan kadýnsa
kadýn. Ozanlýðý için kadýnlýðýný kenara koymasý filan ge-
rekmiyor. Yani kendini yaþamdan, yaþamý da þiirden çýka-
rýp kenara koymuyor Gülten Akýn. Bu iþte, þiir geleneði
karþýsýnda takýnýlmýþ devrimci bir tutum!

Gülten Akýn’ýn þiiri, “kadýn edebiyatý” açýsýndan yaz-
makla bitirilemeyecek kadar zengin bir kaynak. “Erkek
dilli” þiir geleneðine devrimci bir tutumla dur diyen Gül-
ten Akýn kendinden sonra gelecek “deli kýzlara”, seslerini
çoðaltmalarý için büyük bir alan açtý. Bu yazýnýn yazýlýþ
amacý Gülten Akýn’ýn þiirde sürdürdüðü kadýn mücadele-
sini; Türkçe þiir geleneði içinde “susturulmuþ bir dille”
“kadýn olanýn diliyle” yazarak kendine ve þair kadýnlara
yolu nasýl açtýðýný anlamaya çalýþmaktý. Ben beceremediy-
sem anlatmayý, varýn sizler Gülten Akýn okuyun. 

SUSMA
kadýn görünmüyor, iki yanda da yok/balkonda, veran-

dada, hayýr yok/kapatmýþ kendini yalnýzlýðýyla/þezlong
kitap gözlük/orda öylecene/sustu kaldý, geriye geriye çeki-

lerek/biliyor/Her
konuþma bir

þeyi deðiþ-
tirir ha-
yatýmýz-
da

GÜLTEN AKIN: DELÝ KIZLARIN
SESÝNÝ ÇOÐALTAN ÞAÝR
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DÝNÝ VE MÝLLÝ 
HASSASÝYETLERE ABANMAK

Müftülere nikah kýyma yetkisi veren yasa tasarý-
sýnýn Erdoðan’ýn öfkeli talimatýyla TBMM Genel
Kurulundan alel acele geçirilmesinin sebebi, özle-
nen iþte böyle bir “milli irade” oluþumuna itiraz
etmesi muhtemel toplumun, bütün diri ve direnç-
li dokularýný susturmak ihtiyacýdýr. 

OHAL sayesinde muhalif medya kapatýlmýþ,
bütün muhalifler cezaevine konulmuþ, gazete te-
levizyon deyince AKP bültenlerinden ibaret bir
Türkiye görüntüsünden baþka ses-görüntü kal-
mamýþken; “son bir yýlýn her 15 dakikasýnda bir
kiþi ‘terörist’ olarak tutuklanmýþ” ve bu böyle de-
vam ediyorken; CHP’nin en kritik anlarýnda
AKP’yi zordan kurtaran tutumu bile artýk iktidar-
da kalmayý garanti edemiyor. AKP’nin, dini ve
milli ‘hassasiyetlere’ abanmaktan baþka, halkýn
hayatýný deðiþtirmeyi vaat edebileceði bütün ola-
naklarý tükettiði bir gerçek.

Sürece yayarak çýkardýklarý yasalara baktýðýmýz-
da  (imam hatiplerle ilgili düzenlemeler, Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlýðý nezdinde Diyanet gö-
revlilerine aile, kadýn, çocuk, engelli her alanda gö-
rev verilmesi, pozitif bilimlere dair derslerin müf-
redattan kaldýrýlmasý/azaltýlmasý, sanat derslerinin
seçimlik hale getirilip din derslerinin mahalle bas-
kýsýyla seçtirilmesi, sýbyan mektepleri, müftülere
nikah yetkisi, imam arabulucularla boþanmanýn
önlenmesine dair muhtemel tedbirler) eðitim, aile,
sosyal yaþam olmak üzere bütün bir hayatý yeniden
ve dinsel-Sünni-Hanefi temelde þekillendiren tek-
çi düzenlemeler olduðunu görüyoruz. 

Mesele hayatýn bütün alanlarýný -daha basýcý
yöntemlerle yönetebilmek için- dinselleþtirmek
olunca, nikah kýyma yetkisi teferruattýr denebilir.
Ama buradaki önemli hamle; Medeni Kanunun
içerdiði, yüzyýllarýn mücadelesine dayanan, kadýn-
larýn kanlarýyla canlarýyla bedel ödeyerek yasalara
kazýttýklarý haklarýnýn “Bunda ne var?” kofluðu
içindeki sorularla bertaraf edilerek, o meþum ya-
sanýn talimatla geçirilmesi. Kanýrta kanýrta ülkeyi
sürüklemek istedikleri karanlýk mecralara giden
yolda, henüz tam olarak bertaraf edemedikleri ka-
dýnlarýn tarihsel kazanýmlarýný bir an önce gömüp,

acele yol almak istedikleri aþikâr!
BÝR GECE ANSIZIN...

Nedir o kazanýmlar? Evlenme sözleþmesinde
kadýnýn kendi serbest iradesini ifade etmesi, evli-
lik ile doðacak çocuðun velayet hakkýný erkekle
eþit bir þekilde kullanmasý, çalýþmak için eþinin rý-
zasýna ihtiyaç olmamasý, çalýþmadýðý takdirde na-
faka alabilmesi, þiddete uðradýðýnda eþini, eski
eþini, niþanlýsýný, sevgilisini, abisini, babasýný ev-
den uzaklaþtýrma kararý alabilmesi, boþanma hak-
kýna sahip olmasý, mal paylaþýmýnda eþit hakka sa-
hip olmasý, boþanýrken þiddet uygulayan, aldatan
kocadan maddi-manevi tazminat alabilmesi gibi
kadýný, hiç deðilse kaðýt üzerinde erkekle eþitleyen
bir statü saðlayan haklar... 

Tüm bu haklarý sýfýrlamalarý “bir gece ansýzýn”
yayýnlanacak bir KHK’ya bakar. “Þeriat hükümle-
rinde olduðu gibi kocanýn boþ ol demesi halinde
boþanma kararý verme yetkisi de veriyoruz müftü-
lere. 6824 sayýlý yasayý da kaldýrýyoruz, artýk aile içi
þiddeti imamlar çözecek (zaten imamlar boþan-
malarý önleme görevlisi),  nafakayý da (tartýþmaya
baþladýlar) kaldýrýyoruz. Çünkü, çocuklarýn velaye-
ti sadece babaya verilecek. Mal paylaþýmý diye bir
þey de yok artýk. Koca kazanmýþ, almýþ; kimin ma-
lýný kime paylaþtýrýyorsunuz!” diyebilirler mi?

Koþullar böyle kaldýðý ve caydýrýcý bir mücadele
ortaya konamadýðý sürece hiç kuþku yok, diyebilir,
yapabilirler! 
TENCEREDEKÝ KURBAÐA MÝSALÝ

Çýkarttýklarý her yasa ile aslýnda yasaklar zinci-
rine bir halka eklediler. Çok kliþe bir örnek olacak
ama içine atýldýðý su ýsýndýkça alýþtýðý için farkýnda
olmadan haþlanýp ölen kurbaða misali, bir süre
sonra yerleþen uygulamayý unutup, daha vahimiyle

cebelleþiyoruz. Kadýnlarý farkýnda olmadan ‘ýsýta-
rak’ köleliðe doðru yaklaþtýran deðiþikliklerin her
birine karþý koymak önemli ve kimi zaman iktidara
geri adým da attýrýyor. Ama toplamda baktýðýmýz
zaman, iki ileri bir geri hak ve özgürlük alaný aza-
lýyor, çember daralýyor. 

Daralma süreci ayný zamanda savaþ politikalarý-
na hýz verildiðini, bunun için de baskýcý ve gerici
politikalarýn daha da þiddetleneceðini gösteriyor.
Bunun önemli adýmý kadýnlarý daha çok baský altý-
na almaktan geçiyor. 

AKP iktidarý; hak týrpanlayarak, yoksullaþtýra-
rak, iþsizleþtirerek ve açlýða terk ederek yarattýðý
sosyal sorularla baþ etmek için içeride “Yüzde
99’u Müslüman olan bir ülke...” diye baþlayan söy-
lemlerini halka mal etmek için yoðun dini argü-
man ve baskýlara daha çok ihtiyaç duyacaktýr. Mil-
liyetçi ve þoven söylemleri yükselterek, savaþ büt-
çesini halka yýkan uygulamalara hýz vererek, itiraz
edenleri din düþmanlýðýyla, vatan hainliðiyle suçla-
yarak susturmaya hýz verecektir. Bu gidiþin mu-
zaffer bir dönüþü yoktur ama, savaþ felaketinin fa-
turasý, Afganistan, Irak ve Suriye’den bildiðimiz
üzere önce kadýnlara çýkacaktýr. 

AKP’nin hayatý dinselleþtirmesine karþý, çocuk-
larýn psikolojisini kötürümleþtiren eðitim politika-
larýna karþý, iþsizliðe ve savaþ bütçesine karþý, si-
yasal davalara ve baskýlara karþý; bilimsel laik eði-
timi ve laik yaþamý, iþ ve barýþ mücadelesini, ada-
let hak ve özgürlük mücadelesini kýyasýya büyüte-
rek ve birleþtirerek yol almamýz kaçýnýlmaz bir zo-
runluluktan öte bir var oluþ savunmasý haline gel-
di. En baþta biz kadýnlar açýsýndan... 
BUNDA DEMAGOJÝ VE HÝLE VAR

Buraya kadar attýklarý adýmlarý, “Bunda ne var,
þöyle faydalý, böyle kolaylaþtýrýcý, kültürümüz, de-
ðerlerimiz...” gibi savunmalarla, geliþmelerin ve-
hametini gizleyerek attýlar. 

Bunda; sivri ucunu kadýnlara ve çocuklara doð-
rultmuþ bir savaþ var; bunda kadýnlarý Ýran’da, Af-
ganistan’da, Irak’ta, Suriye’de olduðu gibi, hakla-
rýndan ve özgürlüklerinden soyup, savunmasýz ve
etkisiz býrakýp, köleleþtirme emeli var... Bunda di-
ni deðer ve kutsallarý çirkin amaçlara alet etme hi-
lesi var. Attýklarý her adýmý dini, milli inanç ve ge-
leneklerle örtüleyip, itirazlarý dini deðer, milli da-
va tabusuyla susturmaya çalýþan demagoji var...
Bunda, açlýk, yoksulluk, iþsizlik karþýsýnda kadýn-
larý güçsüz ve mecalsiz, örgütsüz ve mücadelesiz
býrakma hedefi var. Bunda kadýnlarý ve erkekleri
sadece kendi çýkar hedeflerinin ve keyfi mutlakýy-
etçi, tekçi, çaðdýþý yönetme arzularýnýn, açýkça sa-
vunulamadýðý için dini örtülerle örtülmüþ hileli
görüntüsü var. 

Ama buna karþýlýk, halklarýn ve kadýnlarýn da
tarihten birikerek gelen deneyimlerinin güçlü sez-
gisi ve bilgisi var. Mücadele deneyimlerinin baþa-
rýsý ve yenilgilerinin acý sonuçlarý da var. Eðer bil-
gi ve deneyimleri mücadeleye, örgütlenmeye ve
birleþtirmeye dönüþtürebilirsek, bu aðýr havayý ký-
sa sürede daðýtýp, bu dinsel ve milli görünüþlü
kirli yönetim ve savaþ politikalarýnýn yerle yeksan
olmasý çok uzak bir ihtimal deðil. 

Ama halklarýn ve kadýnlarýn da tarihten birikerek gelen 
deneyimlerinin güçlü sezgisi ve bilgisi var. Bilgi ve deneyimleri 
mücadeleye, örgütlenmeye ve birleþtirmeye dönüþtürebilirsek, bu
aðýr havanýn, bu dinsel ve milli görünüþlü kirli yönetme ve savaþ
politikalarýnýn yerle yeksan olmasý çok uzak bir ihtimal deðil. 

ESENYALI KADIN DAYANIÞMA DERNEÐÝ DENDÝÐÝNDE...

Derneðimizi sahiplenen kýz kardeþlerimize söyleyecek sözümüz var
Yasemin AKPINAR 

Esenyalý Kadýn 
Dayanýþma Derneði

Esenyalý’da 2013 yýlýnda
“Bir Þey Yapalým, Yan Ya-
na Gelelim, Birlik Olalým”

sözünün coþkusuyla, dayanýþ-
ma ile kurduk derneðimizi.
Yüzlerce kadýnýn hayatýna do-
kunduk, dokunduðumuz her ka-
dýn iþin bir ucundan tuttu. Kimi
evinde düzenlediði toplantýlar-
la kadýnlarla buluþmamýzý sað-
ladý. Kimi yaþadýðý þiddet dolu
hayatý arkasýnda býrakarak bi-
zimle birlikte yürümeyi seçti.
“Kýz kardeþlik köprüleri” kur-
duk savaþtan kaçarak ülkemize
sýðýnan kýz kardeþlerimiz için.
Yaþama hakkýmýzý ve özgürlü-
ðümüzü yok sayanlara hayýr
demek, dayanýþmayý büyütmek
için düzenlediðimiz 8 Mart et-
kinliklerinde yüzlerce kadýnla
buluþtuk. Artan istismar olay-
larýna karþý çocuklarýmýzý koru-
yabilmek için eðitimler de dü-
zenledik.

Þiddet ve yoksullukla dolu
bir hayatý bize hak görenlere,
“sus, otur, senin adýna her ka-
rarý ben alýrým” diyenlere karþý
gücümüzü birleþtirdik. Baskýyý
arttýran, þiddeti aklamaya çalý-
þan, kazanýlmýþ haklarýmýza el
koyanlara, fikrimiz sorulma-
dan, önerimiz alýnmadan hazýr-
lanan yasa deðiþikliklerine ha-
yýr demek ve birlikte mücadele
etmek için bir araya geldik. Ve
devam ediyoruz yolumuza...

4 yýldýr;
Bizimle dayanýþmayý büyü-

ten yol arkadaþlarýmýza,
Gönüllü olarak derneðimiz-

de düzenlediðimiz atölyelerde
bize destek veren eðitimcilere,
psikolog, sosyolog ve avukat
arkadaþlarýmýza,

Mektuplarýmýzý, etkinlikleri-
mizi sizlerle paylaþan Ekmek
ve Gül ekibine,

Bizlerle kendisinin ya da en
yakýnýndaki kadýnýn yaþadýðý
þiddeti paylaþmak, sorunlarýna
çare bulabilmek için bir araya
gelen tüm kadýnlara,

Derneðimizi sahiplenen kýz
kardeþlerimize söyleyecek sö-
zümüz var; Ýyi ki varsýnýz!

Derneðimizin açýlýþýnda þiir-
leriyle yanýmýzda olan Sennur
Sezer’i ve zamansýz kaybetti-
ðimiz yoldaþýmýz Gürcü Dikme-
ci’yi sevgi ve özlemle anýyoruz.

Yalnýz olmadýðýmýzý
gördüðümüz bir adres

Kimilerine göre þehrin ücra semtlerinden
birinde sokak arasýnda bir kadýn derneði ola-
rak görünse de, kadýnlar için bir yardým eli.
Ayný zamanda ayakta durabilme savaþýnýn en
saðlam destekçisi. Tanýþalý birkaç yýl olmasýna
raðmen sadece benim bildiðim dokunduðu
sayýsýz hayat var. Bunlarý sadece ‘adýmýz du-
yulsun’ diye yapmýyorlar. Ýçtenlikle “Ne kadar
çok kadýna destek olabiliriz? Ayakta durma
çabalarýna ne kadar destek olabiliriz” diye
tüm imkanlarý zorlayan hatta imkansýzlýklar
içinde mucizeler yaratan bir dernek.

Bizim gibi ücra semtlerde yaþayan kadýn-
larýn dertlerini anlatacaðý bir psikolog, sosyo-
log bulmak oldukça zor. Çünkü çoðu kadýn
maalesef mahallenin dýþýna bile çýkamýyor.
Derneðimiz kadýnlarýn sorunlarýna, kimseye
anlatamadýklarýna çare olmak, yalnýzlýklarýna
son vermek için gönüllü psikolog, sosyolog,
avukat ve doktorlarla buluþmasýný saðlayan
bir güven eli ayný zamanda.

Hayatýn zorluklarýna raðmen bize gülmeyi
de unutturmuyorlar. Etkinlikler, sanatsal ça-
lýþmalar, müzik, resim atölyeleri, kurslar da
ayrý bir katký kadýn ve çocuklarýn hayatýna. 

Kadýnlar aslýnda hayatýn en güçlü varlýkla-
rý. Ama dünyadaki sistem, erkekler ve gerici
zihniyetler, kadýnlara uyguladýklarý þiddet,
eziyet ve zorbalýkla bu gücü yok etmeye çalý-
þýyor. Yenilgiler olsa da tekrar ayaða kalk-
mak, dirilmek kadýnýn gücünün yok edileme-
diðini gösteriyor. Kadýnlarýn birbirlerine uzat-
týðý elleri ve destekleri gösteriyor, ki aslýnda
hiçbir kadýn yalnýz, çaresiz deðil. Derneðimiz
her  zaman kadýnlara uzanan bir dost eli, son-
suz bir güvenle elinizi uzatabilirsiniz.

ÞÞiirrvvaann DDEEMMÝÝRRCCÝÝOOÐÐLLUU

Aþýlamayacak duvar yok artýk bize! 
2013 yýlý yazýnda Gezi süreciyle birlikte mahallede kadýnlarla

birlikte yapmýþ olduðumuz park forumlarýyla birlikte dernek
kurma fikri geliþti. Ýþimiz zordu, biliyorduk. Ama kararlýydýk ve
baþardýk. Ýlk yýllarýmýzda çok acemiliklerimiz oldu. Bugün geçmi-
þe baktýðýmda kadýnlarla birlikte öðrenerek deðiþtiðimizi, daya-
nýþmayý büyüttüðümüzü görüyorum. Kadýnlar olarak birbirimi-
ze ihtiyacýmýz vardý. Çünkü hayatýmýzda þiddet, taciz, iþsizlik ve
daha birçok sorun vardý. Aslýnda mahallemizde yaþadýklarýmýz
ülke gündeminde yaþananlarla aynýydý. Biz küçük bir mahallede
kadýnlar olarak bir araya geldik. Biliyorum ki birçok kadýn arka-
daþýmýz da kendi küçük mahallelerinde dernekleþerek, bir ara-
ya gelerek birçok sorunu birlikte aþacaklar. Her þeyin çýkarsýz
olduðunu, sevginin, dostluðun, yoldaþlýðýn, kýz kardeþliðin, bir
araya gelmenin bizim için ne kadar önemli olduðunu dernekle
öðrendik. Biz kadýnlar bir araya gelince hayatlarýmýzda aþýlma-
dýk duvar, engel kalmayacaktýr. Yeter ki birlik olalým, yan yana
gelelim, dayanýþmayý büyütelim.

YYüükksseell YYIILLDDIIZZ

Þimdi ben kadýnlarý
güçlendiriyorum

Ben çalýþtýðým fabrikada ustabaþýnýn tacizi ve hakare-
tine, sonra da fiziksel þiddetine uðramýþtým. Ne iþyerinde-
ki sendika temsilcisi ne de üyesi olduðum sendika kýlýný bi-
le kýpýrdatmadý, çok zoruma gidiyordu. Ben de fabrikadan
baþka bir arkadaþýn aracýlýðýyla dernekle tanýþtým. “O der-
nekteki kadýnlar bir yol bulur” dedi. Gerçekten de bulduk.
Hiç tanýmadýðým bu kadýnlar benim için inanýlmaz bir da-
yanýþma sergilediler. Ustabaþý iþten çýkarýldý. Bu dayanýþ-
ma ve mücadele sayesinde kazandým. Artýk ben de bulun-
duðum yerde hiçbir haksýzlýða göz yummuyor ve müca-
dele ediyorum. Doðum günün kutlu olsun! Seni kuran ka-
dýnlarýn hepsi benim kýz kardeþim oldular, iyi ki varsýnýz.

NNuurraayy BBAAYYRRAAKKLLII

Dayanýþma var oldukça… 
Ben þimdi bir çocuklu ve hamile bir kadýn olarak dernekten

biraz uzak kalsam da zamaným oldukça çalýþmalara katýlmaya
çalýþýyorum. Bu arada, bunca güzel çalýþmaya raðmen zaman
zaman derneðimize karþý olumsuz görüþ ve ufak tefek saldýrýlar
da olmuyor deðil. Bu tutumlar tabii ki bizi korkutmuyor. Bizler
dayanýþmamýz ve mücadelemiz var oldukça biz hep burada ola-
caðýz.  Geçen bu 4 sene içinde daha çok güçlendik. Önümüzde
daha çok uzun zaman var.  

NNeeccllaa GGÖÖÇÇEERR

Bir tanýþtým, hayatým deðiþti! 
Çok kalabalýk olduðunu söyledikleri Ýstanbul’da ben yapayal-

nýzdým. Ama artýk yalnýz deðilim. Darda mýyým, hasta mýyým ya da
caným eðlenmek mi istiyor; bir bakýyorum yanýmdalar. Sadece
bana mý? Hayýr; dokunabildikleri bütün kadýnlara. Bir tanýþtým,
hayatým deðiþti, þimdi bir baþkayým. Ýyi ki hayatýmdasýnýz!  

FFaattmmaa ÖÖZZTTÜÜRRKK

Ýyi olacak hastanýn 
doktor ayaðýna gelir

Ben 20 yýllýk kangren olmuþ evliliðimi bitirmek zorunda kal-
dým. Neden, niçin uzun hikaye. 20 sene evvel nasýl geldiysem öy-
le çýktým o kapýdan, sadece yaradana sýðýnarak, iki çocuðumla.
Yeni hayat kurmak, sýfýrdan yuva yapmak maliyetli ve zor. Çok
þükür eksikliklerimiz olsa da çocuklarla beraber üstesinden gel-
dik. Ben evi ayýrmýþtým ama resmi olarak nereden nasýl baþlaya-
caðýmý, haklarýmý bilmiyordum. Hayat tesadüflerden mi ibaret
yoksa iyi olacak hastanýn ayaðýna doktor kendi gelir mi demeli,
bilmem. Bu zor günlerde iþyerimde Yüksel haným bana Esenya-
lý Kadýn Dayanýþma Derneðinden söz etti. Gönüllü çalýþan avu-
katlarý, psikologlarý olduðunu, ihtiyaç duyan her kadýna dayanýþ-
ma eli uzattýklarýný dile getirdi. Gönüllü çalýþan avukat haklarýmý
detaylý bir þekilde anlattý, gördüm ki aslýnda yalnýz deðilim. Her
insan saygý ve sevgiyi hak eder. Derneðimize baþarýlar dilerim.  
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Dayanýþma
ruhu, bizi
buluþturacak

T
uzluçayýr Kadýnlarý Dayanýþ-
ma Derneði’ndeki kadýnlarla
dayanýþmayý vurguladýðýmýz,
aþure günümüzü geçtiðimiz
haftalarda gerçekleþtirdik. Et-

kinliðimiz için hazýrlýklarýmýzý tamamla-
maya çalýþtýðýmýz günlerde müftülere res-
mi nikah yetkisi verilmesi tartýþmalarý sü-
rerken kadýnlarýn bu meseleye dair soh-
betleri, eylemlilikleri, irili ufaklý buluþma-
larý da sürdü. Cumhurbaþkaný Erdo-
ðan’ýn “Ýsteseniz de istemeseniz de bu
yasa Meclisten geçecek” söylemlerinin
üzerinden çok vakit geçmeden de yasa-
nýn Meclisten geçiþinin haberini aldýk.
Bu yasanýn Meclisten geçmesinin he-
men ardýndan da evliliklerde arabulu-
culuk yeniden gündeme geldi.

Aþure günü sebebiyle dernek üyesi
olan olmayan birçok kadýnýn bir araya
geldiði bu etkinlikte

kadýnlar ile yasanýn içeriðine dair
sohbetlerimizi sürdürdük. 

“Zaten böyle olacaktý, dediklerini
yapýyorlar, yapacak bir þey yok” diyen
birkaç kadýnla sohbet eden bir arkada-
þýmýzýn “O zaman þiddete, tecavüze de
sessiz mi kalalým, sonuçta böyle olu-
yor, her geçen gün artýyor, yapacak bir
þey yok mu diyelim?” cevabýyla konuþ-
ma derinleþti. Özellikle kürtaj yasasý
ve kadýnýn tecavüzcüsü ile evlendiril-
mesi  gündemlerinde nasýl bir tepki
verdiðimizi, geri adýmlar attýrdýðýmýzý
konuþtuk. O yasalarla yapýlmak isteni-
lenlerin þimdi böyle bir þekilde önü-
müze koyuluyordu ve bunu tartýþmak-
tan, tepkimizi göstermekten vazgeç-
memeliydik. Bize dayatýlana deðil,
bizlerin öznesi olduðu bir hayat tale-
binde ýsrarcý olmalýydýk. 

Biz o gün malzeme almak için alýþ-
veriþe giderken belki kadýnlara yönelik
yapýlan uygulamalarý konuþtuk, belki
o anki tartýþmanýn hararetiyle aþureye
koyacaðýmýz cevizleri daha sert vura-
rak kýrdýk. Evlerimizden getirdiðimiz
malzemeler yetmedi belki o an, ma-
navýn pahalýlýðýndan, çalýþma yaþamý-
nýn zorluðundan, hayatýnýn farklý
alanlarýnda karþýmýza çýkan sýkýntýlar-
dan dem vurduk.

Ama bu acý tatlarla birlikte o kaza-
na sevgimizi, inancýmýzý, inadýmýzý
kattýk kaynattýk.

Ve biliyoruz ki dayanýþma ruhu
bizleri aþure kazanýn baþýnda buluþ-
turduðu gibi her alanda buluþtura-
caktýr.

TTuuzzlluuççaayyýýrr KKaaddýýnnllaarrýý
DDaayyaannýýþþmmaa DDeerrnneeððii

Tek seçenek
birlikte
mücadele

Cansu ÖZYAPICIEL
Ankara 

M
üftülük yasasýnýn Mec-
listen geçmesi ile tar-
týþmalar derinleþti.
Meclis binasýnýn da yer
aldýðý Dikmen’de yasa-

ya dair tartýþmalar yürüten kadýnlar ya-
sa deðiþikliðinin amacýný dini kuralla-
rýn uygulandýðý bir devlete dönüþme

ve kadýný toplumsal hayattan çekme
olarak yorumluyor. Bu yasalarýn bir
gün herkese dokunacaðýný ve o za-
man tepki verilmeye baþlanacaðýný
düþünen kadýnlar, daha erken dav-
ranmak gerektiðini belirtiyor. 

Herkesi bilinçlenmesi, tüm ka-
dýnlarýn birleþmesiyle yasalarýn geri
çekilebileceðini düþünen Nebahat,
OHAL’in hak talep etmeyi daha da
zorlaþtýrmak için sürekli uzatýldýðý-
ný söylüyor. Hülya ise yasanýn nasýl
uygulanacaðýndan endiþeli. “Müf-
tülerin, imamlarýn, taciz gibi kadý-
nýn maðdur olduðu durumlara karþý
tutumlarý doðru olmayacak. Geçen-
lerde bir haber okudum. Bir kadýn
‘Kocam kýzýmý taciz etti’ diyerek
müftüye gidiyor, müftünün cevabý
‘Bir kereden bir þey olmaz, aile ara-
sýnda halledilir, aileye zarar gelme-
sin’le kalýyor. Bunun gibi bir çok ör-
nekle karþý karþýlaþmaktan endiþeli-
yim” diyor.

Çýkarýlan ve çýkarýlmaya çalýþýlan
yasalarý desteklemediðini belirten
Sevinç de yasa içeriðinin özellikle ka-
dýnlara iyi anlatmak gerektiðini dü-
þünüyor. Gençlerin, çocuklarýn ce-
maatlere muhtaç kalmamasý için her
yerde fonlar oluþturulmasýný öneriyor
ve “Demokratik haklarýmýz için ayrý-
lýklarýmýzý bir kenara býrakarak, bir-
likte mücadeleye etmeliyiz” diyor. 

Yine bir baþka kadýn da nikahlarýn
belediyelerde kýyýlmasýný tercih etti-
ðini belirtiyor ve sözlerini þöyle sür-
dürüyor: “Ben de inançlý bir insaným
ama onlarýn yaptýðý iki iþi birbirine
karýþtýrmak. Kadýnlar dahil kim hak
aramaya kalksa gördüðü zulüm hepi-
mizin içini yaralýyor. Tepkimizi oylarý-
mýzla göstermeyi deneyince de oylarý
çalarak elimizdeki tek imkâný da alý-
yorlar. Þu an kendim için olmasa bile
kýzýmýn geleceðinden çok endiþe du-
yuyorum. Çocuklarýmýz þimdiden eði-
tim sistemi ile periþan oluyorlar,
Ýmam Hatip’ten baþka gidecek okul
bulamýyorlar.”

Ayþe ÖZ
Sincan-Ankara

Geçtiðimiz yýl gündeme getirilen ‘tecavüz
edenle tecavüze uðrayanýn evlendirilmesi’
önerisi her kesimden kadýnýn tepkisine yol

açarken müftülere resmi nikah kýyma yetkisi
verilmesi muhafazakar kadýnlar arasýnda ve
özellikle Sincan gibi ilçelerde yaþayan kadýnlarýn
tepkisini çekmeyi ne yazýk ki baþaramadý. Zaten
Sincan gibi yerlerde yaþayan iþçi, emekçi ve ev
kadýnlarý resmi nikahtan önce hoca nikahý denilen
imam nikahýný daha niþanlýlýk döneminde yaptýrýr
genellikle. Bu yüzden bu durumun resmileþmesi
onlar için çok farklý bir durum deðil, hatta iþlerini
de ‘kolaylaþtýrýcý’ bir uygulama olmuþ gibi
hissetmelerine sebep oldu. Bu durum genel olarak
fabrikalarda hem kadýn hem de erkek iþçiler
arasýnda birbirine benzer tartýþmalarla sürdü.

Bantta çalýþýrken, kadýnlarýn yasayla ilgili
Meclis önünde yaptýðý eylem haberine “Bunlar da
iyice abarttý. Herkes imam nikahý yaptýrýyor ne
olmuþ yani” diyen kadýn ve erkek iþçilerin sayýsý
hayli fazla.

“Avrupa’da da papazlar kýyýyor nikahý, onlarda
sorun olmuyor biz ‘imam kýysýn’ deyince  hemen
ayaklanýyorlar. Zaten iki kere iþ yaptýrýyorduk
önce imam sonra nikah memuru þimdi daha kolay
oldu” diyenler...

Bu yasayý sadece belediyelerin nikah memuru
yetersiz olduðu için yapýldýðýný, “Nasýl nikah
memuru bilgisayara iþliyor evliliði þimdi de
müftüler iþleyecek. Hangi kurumda olduðu önemli
mi, devlet önünde evli görüleceksin” diyen
kadýnlarýn sayýsý da hiç az deðil.

Yalnýzca bir ‘nikah’ meselesi olarak sunulmasý,
yasa ile kadýnlarýn miras, boþanma, velayet,
nafaka gibi temel haklarýnda yaþayabilecekleri
kayýplarý, derinleþtireceði eþitsizliði görünmez
kýlýyor. 

Bu nedenle böyle yasalara karþý bir
mücadelenin iþçi sendikalarýnýn da gündemine
girmesi iþçi kadýnlarýn haklarý ve geleceði için çok
önemli. Kadýn iþçilerin bu mücadelenin bir parçasý
olmasýna önem göstermek de iþçi sendikalarýnýn
vazgeçilmez bir iþi olmalý.

Eþitsizliði derinleþtiren yasalar
sendikalarýn gündemine girmeli

HEP KADINLARIN, ÝÞÇÝ, EMEKÇÝLERÝN
ALEYHÝNE ÝÞ YAPIYORLAR

MMÜÜFFTTÜÜLLEERREE resmi nikah yetkisi üzerinde tartýþmalar yürütürken Maðdur Haklarý Yasasýný da es

geçmemek gerek. Pazarda konuþtuðum bir kadýn çokça tartýþýlan Maðdur Haklarý Yasa Tasarýsýný

kendi hayatýndan bir örnekle deðerlendiriyor. Eþi ile boþanma durumunda, ellerindeki evin kendisine

bir güvence olduðunu düþünüyor. Sigortasý ve bir mesleði yok. Durumunu ise þöyle özetliyor:

“Mevcut yasayý kim çýkarttýysa ona dua ediyorum. Þimdiki tasarý bence yanlýþ. Kadýnlarýn haklarýný

elinden alacak ve kadýnlar bu konuda mücadele etmeli.”

“Siz ne yapacaksýnýz” diye sorduðumda ise “Ben evde kocamla mücadele ediyorum” cevabýna bir-

likte gülümsüyoruz. “Ben AKP’ye oy verdim ama artýk güvenmiyorum. Hep kadýnlarýn, iþçi emekçi-

lerin aleyhine iþ yapýyorlar. Býktýk” diyor. 

M
erhaba emekçi kar-
deþlerim, ilk etapta
þunu söyleyeyim; 11
yýldýr hastanede çalýþ-
maktayým. Bu yýllar da

birçok þey gördük, geçirdik. Ben ta-
þeron iþçisiyim ve çalýþma koþullarý-
mýzý, þirketin bizlere yaptýklarýný an-
latmak istiyorum. En önemlisi biz
kadýnlara nasýl mobbing uyguluyor-
lar, bunlarý birkaç örnek vererek dile
getirmek istiyorum. Yaþadýðýmýz so-
runlarýn baþýnda biz iþçileri, her za-
man en alt kademe görmeleri, þirke-
tin bizim arkamýzda durmamasý geli-
yor. Sendika da arkamýzda durmuyor.
Yoðun bakým hastasýný MR, BT gibi
þeyler için temizlik personeliyle yal-
nýz gönderiyorlar. Þefler bize yalnýz
gidemezsiniz diyor, fakat yanlarýna
bir doktor, hemþire gelse þefler bu
sefer gidebileceðimizi söylüyorlar.
Yani ikili oynuyorlar. Eðer ki iþçi
“Ben gitmem, sorumluluk almam”
derse, hemen þirket yetkilileri iþ ký-
yafetlerini teslim et, iþi býrak dýþarýda
çok iþsiz var” diyerek bizi iþten at-
makla tehdit ediyor. 

ÝÞÇÝLER ARASINDA AYRIM
YAPILIYOR

Baþka sýkýntýlara gelirsek; bir ar-
kadaþ vardiyaya 15 dakika geç geldi
diye yevmiyesi kesildi, eve gönderildi;
gece vardiyasýnda evrak vermek için
ambulans garajýna yalnýz gönderilen
kadýnlar nöbetçi memuru uygunsuz
halde gördüler, bunu þirkete
bildirdikleri halde memur sa-
dece uyarý aldý. Paralarýmýz za-
manýnda yatmýyor, personeller
arasý AKP’li ya da deðil diye ay-
rým yapýlýyor. 

Bazý arkadaþlar yýllardýr ayný
bölümde çalýþýrken bazýlarýmýz
rotasyona tabi tutuluyoruz. Bu-
na da þirket karar veriyor, iste-
diði kiþileri sabit çalýþtýrýyor, is-
tediklerini çalýþtýrmýyor. Bay-
ramlarda o kiþiler çalýþmýyor
geriye kalan çalýþýyor. BT ve
MR tetkiklerinin öðleden son-
raya kalmasý iþi daha da yoðun-
laþtýrýyor, personel o iþi yap-
maktan temizlik yapamýyor
sonra temizlik olmamýþ diye
baský kuruyorlar. 

Bizim üç vardiyada da þef var
ve sürekli kontrol ederler. Bir
gün serviste çalýþan bir arkadaþ
23.07’de lavabodayken þef kont-

role geliyor, görev yerinde yoktur de-
yip tutanak tutuyor hemþireye bile
sormadan. 
ADIN TEMÝZLÝK
PERSONELÝ
AMA HER ÞEYSÝN

Doktor ve hemþireler sürekli þid-
det görüyor hasta yakýnlarýndan, teh-
dit alýyorlar ve bu sürekli oluyor.
Acilde çok yaþanýyor ve yönetim buna
hiçbir çözüm bulmuyor. Hastane po-
lisi ve güvenlik hiçbir þey yapmýyor.
Bazen bu olaylarýn arasýnda temizlik
personeli de þiddete maruz kalýyor.
Hemþirelerin görev tanýmý yok, te-
mizlik personeli görevi olmayan her
þeyi yapýyor. Doktor ve hemþireler de
þirketi çok sorumsuz buluyor, ancak
hiçbir çözüm bulunamýyor. 

Hafta sonu izninde temizlik yap-
maya götürdükleri iþçiler var, “Para
vereceðiz” diyorlar ama vermiyorlar.
Bir gün böyle bir temizlik esnasýnda
arkadaþýn üzerine dolap düþmüþ,
kolu kýrýldý. Kýlýfýna uydurdular. Ýþ
kazasý saymadýlar, arkadaþ da kork-
tuðu için þikayetçi olmadý. Þefler
bazý arkadaþlara özel iþini yaptýrýyor
ve sonra o kiþileri iyi personel olarak
nitelendirerek, para yardýmý yapýyor-
lar. Hastanede yaþadýðýmýz sorunlar
yaz yaz bitmiyor. Biz taþeron iþçiler
artýk bu sorunlarýmýza bir çözüm is-
tiyoruz.

Hastane ççalýþaný bbir ttaþeron
temizlik iiþçisi // ÝÝZMÝR

Nazife ORTAKCI
Ankara

K
amuya bir istikrar pro-
gramý diye sunulan ser-
best rekabete dayalý ta-
þeronlaþma, aslýnda esas
iþleri ucuz iþgücüne ha-

vale etme ile ortaya çýktý. Taþeronluk
mal ya da hizmet üretiminin parçala-
narak alt iþ verene devredilmesiyle
belediyeler, hastaneler, üniversiteler
olmak üzere tüm kamu kuruluþlarýn-
da yürütülen temizlik, güvenlik, ba-
kým, ulaþým ve biliþim alanlarýnda yo-
ðunlaþtý. Belediyelerde ve hastaneler-
de çalýþan taþeron iþçi sayýsý kadrolu
iþçi sayýsýný geçti. Hükümetin “ka-
muda taþerona kadro” diye müjde
vermesi açýkça bir aldatmaydý. Yýllar-
dýr iktidardakiler bu hukuksuz çalýþ-
ma ile ilgili iþlerin içinden çýkamadý-
lar. Geçen sene Maliye Bakaný’nýn ta-
þeron ile ilgili yaptýðý açýklamalarda
“Bu çalýþmayý yaparken gördük ki o
kadar basit deðil, karmaþýk. Çok fark-
lý türden sözleþmeler var” sözüyle
kadro meselesinin sürekli askýya alýn-
masýna tanýklýk ettik. Açýklamaya göre
özel sözleþmeli personel olarak istih-
dam edilecek kiþiler; kurum sýnavla-
rýna, güvenlik soruþturmalarýna, belli
süreyle sözleþmelere (2 veya 3 yýl gi-
bi) tabi tutulacak.
KOCA PARASINA KATKI!

Bu süreç içerisinde özellikle taþe-
ronda çalýþan kadýnlar kadroyu umut-
la beklemekte. Hastanelerde, beledi-

yelerde, üniversitelerde, Bakanlýklar-
da, AVM’lerde çalýþan kadýn iþçiler
birçok sýkýntýlarýnýn ve sorunlarýnýn
arasýnda dahi bu umutlarýný koruma-
ya çalýþýyorlar. Örneðin geçenlerde
konuþtuðumuz AVM’de taþeron ola-
rak temizlik iþçiliði yapan bir kadýn
arkadaþýmýz çalýþma vakitlerinde her
iþe koþturduðunu, eskiden zor diye
gördüðü tuvalet temizliðini þimdiler-
de o iþle görevlendirildiðinde daha
rahat ettiðini anlattý. 

Öte yandan taþeron kadýn iþçilerin
sýkýntýlarý yalnýzca kadro istemi ile
alakalý da deðil. Yoðunlukla hastane-
lerde çalýþan kadýn iþçilerin aldýklarý
asgari ücreti “koca parasýna katký”
olarak görmesi hatta kimi kadýn iþçi-
lerin maaþ kartýný kocasýnýn elinde ol-
masý kadýnlarý ekonomik anlamda zor
duruma düþürüyor. Öte yandan kimi
iþçi kadýnlar da çocuklarýnýn eðitimi,
evin ihtiyaçlarý vb. sebeplerden dolayý
aldýklarý ücretin yetersizliðiyle birlik-
te birçok banka kartý ve sýrtlarýna
yüklenen borçlar ile boðuþmaya de-
vam ediyor. 
VARDÝYALI ÇALIÞMA
KADINLARIN YAÞAMINI
ZORLAÞTIRIYOR

Bir diðer mesele ise taþeron iþçisi-
nin yapacaðý iþler dýþýnda diðer iþlerle
de ilgilenmesi gerektiðinin dayatýlmasý.
Örneðin hastanelerde hemþirelerin ya-
pacaðý iþlerin (hastanýn altýnýn temiz-
lenmesi, oksijenin takýlmasý vb.) iþçile-
re yaptýrýlmasý ve iþçilerin bu iþleri yap-
mamasý durumunda tutanakla veya iþ-

ten atýlmasýyla tehdit edilmesi de
taþeron iþçilerin yükünü artýrýyor.
Vardiya ile çalýþma sistemi ise ço-
cuðu olan kadýnlarý zor durumda
býrakan bir diðer unsur. Öte yan-
dan doðum yaptýktan 3 ay sonra
iþe baþlamasý mecbur olan kadýn
iþçileri de unutmamamýz gerekir.

Ayrýca zorluklar yalnýzca çalýþ-
ma yerinde deðil. Gece vardiya-
sýnda olan kadýnlar için ulaþým,
çevredekilerin tacizi, karanlýklarda
tedirgin dolaþmalarý da bir hayli
sýkýntý yaratan vaziyette.

Siyasetçiler tarafýndan kendi
çýkarlarý için “müjde” diye sun-
duklarý taþeron iþçilerinin so-
runlarýnýn çözümü meselesi
adeta bir oyuncak haline getiril-
miþtir. Ýþ verene cennet, iþçiye
cehennemi yaþatan bu taþeron
sisteminin son bulmasýný istiyo-
ruz. Bütün taþeronda çalýþanla-
ra kadro verilsin istiyoruz.

Hastanede yaþadýklarýmýz
saymakla bitmez

Kadýnlar güvencesizlik
deðil, kadro istiyor
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Adile DOÐAN

G
ünlük koþuþturmadan, çocuklardan, ev
temizliðinden artan o kýsacýk zamaný ve
son güneþli günleri deðerlendirmek için
halýyý kilimi kapýya sermiþ oturuyorlardý.
Kimden mi bahsediyorum? Tabi ki

komþu kadýnlardan. Tam eve girmeye çalýþýrken
“Komþu” diye seslendiler, “Hadi gel semaveri yakaca-
ðýz, çay içeriz birlikte.”

Yanlarýna oturdum. Yorulduðumu oturunca fark et-
tim. Çocuklardan, günlük iþlerden konuþurken, biri eði-
tim ve saðlýktan dert yanmaya baþladý. Peþinden diðeri
derken hepimiz ayný sorunlarý konuþmaya baþladýk. He-
men yanýmda oturan komþumun çocuðunun okulundaki
sorunlarý dinlemeye odaklanmýþken, birden diðer kadýn-
larýn baðrýþmalarýyla irkildik. Ne olduðunu anlamaya ça-
lýþtýk. Az önce hep birlikte güle oynaya sofrayý kuran,
hem bir þeyler yiyip hem de sohbet eden, her konuda
birbirlerine hak veren kadýnlar, ‘koyun-hain’ diyerek kav-
ga ediyordu. Onlarý bir þekilde susturup meseleyi anla-
maya çalýþtýk.
KÝM KOYUN, KÝM HAÝN?

Evimizin karþýsýna yeni bir cami yapýldý. Cami çevre-
sinde çok hummalý bir çalýþma sürüyordu. Nedeni ise
Baþbakan Binali Yýldýrým’ýn açýlýþa gelecek olmasýydý.
Kadýnlardan biri “Esenyalý Esenyalý olalý böyle güzel yol
yapýmý görmedi. Sýrf Baþbakan gelecek diye bütün yollar
bal dök yala olmuþ” deyince, baþka bir kadýn “Tabi ki öy-
le olacak. O bu ülkenin baþbakaný, geçtiði yollar güzel
olmalý” diyerek savunmaya geçmiþ. Kýyamet de bu yüz-
den kopmuþ!

O gün orada dokuz komþu kadýndýk. Kimimiz merdi-
ven temizliði yaparak geçiniyor, kimimiz çalýþmak zo-
runda ama 40’lý yaþlarda olduðu için iþ bulamýyor... Kimi
ise eþi izin vermediði için býrak çalýþmayý en fazla çocu-
ðunu okula götürecek kadar ev-

den uzakla-
þabi-

liyor. Yaþamlarý da sorunlarý da birbirine benzeyen ka-
dýnlar, konu siyaset olunca, daha doðrusu hükümetin ya-
pýp ettikleri olunca birbirinden uzaklaþýp kutuplaþmaya,
düþmanlaþmaya baþlýyor. AKP’ye oy vermiþ kadýnlar,
“Siz hainsiniz, iyi yapýlmýþ hiçbir þeyi görmüyorsunuz”
derken, muhalif -aðýrlýklý olarak CHP’li- kadýnlar ise
“Siz koyunsunuz, yaþamlarýnýz bu kadar kötü iken uyan-
mýyorsunuz. Tek adama tapýyorsunuz. Adam saraylarda
lüks içinde, biz ise açýz...” diye karþýlýk veriyor. 

AKP’li kadýnlar “Siz yýllarca puta taptýnýz. Þükürler
olsun ki baþkanýmýz baþa geçti de çocuklarýmýz putpe-
rest olmayacak” derken, muhalif kadýnlar “Peki bunca
þiddet ve çocuk istismarý varken ne diyeceksiniz” diye
soruyor. AKP’li kadýnlarýn yanýtý gecikmiyor; “Bunlar es-
kiden de vardý, cumhurbaþkanýmýz mý ‘gidin bunlarý ya-
pýn’ diyor. Sütü bozuk insanlar her yerde var. Bu ülkeyi
daha da güzelleþtirecek ama putperestlerin yaptýðý yasa-
lar yüzünden eli kolu baðlý...” Müftü nikahý kousunda da
kýzgýn muhalif olanlar, ama diðerleri “Allah’a þükürler
olsun ki burasý Müslüman bir ülke, iyi ki yaptýlar bu ya-
sayý” diyor. Artan çocuk evliliklerine, istismarcýyla evlen-
dirmeye herkes karþý ama AKP’li kadýnlar için “Þu an
öyle bir tehlike yok!”
ORTAK SORUNLAR, ORTAK DÝL

Tartýþma bu minvalde sürerken, araya girip, herhangi
bir partiden bahsetmeden, “Kadýnlarýn üzerindeki þid-
deti, baskýyý, yoksullaþmayý ne bugün ne de dünle tarif
edemeyiz” diyorum. Elbette 16 yýl içinde giderek aðýrla-
þan sorunlarýmýz var. Yoksulluk ve þiddet kadýnlarýn or-
tak sorunu. Yan yana geldiklerinde bunlarý konuþup
dertleþiyorlar ama bunun nedenini asla konuþmuyorlar.
Çünkü konuþtuklarýnda kavgaya tutuþuyorlar. Arada bazý
noktalarda ortaklaþýyorlar, ama birbirlerine karþý öfke ve
düþmanca söylemlerde bulunduklarýnda, o azýcýk ortak-
laþýlan mesele de arada kayboluyor.

“Geçmiþte ya da þimdi yapýlan yanlýþlarý niye savuna-
lým ki... Asýl mesele; ne yapmak lazým?” diyerek sohbe-

tin yönünü deðiþtiriyoruz. Her dönemde
kadýnlarýn payýna hep ayný þeylerin

düþtüðünü hatýrlatýyoruz. “Bunun
deðiþmesi için dilimiz, dinimiz,

rengimiz ne olursa olsun birlik-
te düþünmek ve mücadele et-

mek zorundayýz” çaðrýsý yapýyo-
ruz. 

Kadýnlarýn deyimiyle “siyaset
konusu kapandýðýnda”, o az önce
birbirleriyle kavga eden kadýnlar,

tekrar gülüþüp konuþmaya, birlikte
çay içmeye devam ediyorlar. Ben de
çayýmý yudumlarken, bir yandan da

tartýþmayý sertleþtiren bütün o me-
selelerin elbette siyasetin konusu
olduðunu, gerilime yol açan þeyin
asýl olarak siyaset yapmak deðil ‘par-

ticilik’ olduðunu, kadýnlar olarak
kendi siyasetimizi nasýl yapabile-

ceðimizi, sorunlarýmýzýn gerçek
çözümünü konuþmayý nasýl ba-
þaracaðýmýzý düþünüyorum... 

Kadýnlarýn
geliþmesinden
korkuyorlar

Neslihan KARYEMEZ
Küçükçekmece

Kadýnlarýn ve muhalefetin bütün
itirazlarýna raðmen yasalaþan
müftülere resmi nikah yetkisi veren

yasa mahallelerde kimi kadýnlarýn gündemi
arasýndaydý. Kadýnlarýn itirazlarýna kulak
týkayan bir anlayýþla hareket edilirken biz
de Küçükçekmece’de kadýnlarýn yasayý
nasýl deðerlendirdiklerini konuþtuk. 

“Biz ne dersek diyelim Cumhurbaþkaný
kendi bildiðini yapýyor. Nasýl bir adam bir
kadýný gözüne kestirdi, o an hemen bir dini
nikâhla her þey çözülecek. Bunu istiyorlar”
diyen Nazlý, din gereði dini nikâh
yapýldýðýný ve bunun doðal olduðunu ifade
ediyor. Ancak dini nikahýn tek baþýna
kadýnlarýn haklarýný korumadýðýný söyleyen
Nazlý, “Þimdi müftülere verilen resmi nikâh
yetkisi ile kadýnlara ‘Sen þu kadar malý al
ya da hiç mal hakkýn yok’ denilebilecek.
Kadýnlar da buna boyun eðip kabul edecek.
Kadýný, kadýnýn adýný tamamen yok etmeye
çalýþýyorlar. Tek korkularý kadýnlarýn
geliþmesi, kadýnlar geliþtikçe boyun
eðmeyecek, bundan korkuyorlar” diyor.

AYRIÞMAYA ÝÝZÝN VVERMEMELÝYÝZ
Aysel ise bütün yasalarýn topluma hap

gibi yutturulduðunu söylüyor. “Müftülük
nikâhý tamamen çocuk yaþta evliliklerin
önünü açmak için. Çevremizde de örnekleri
var. Çocuk yaþta evlendirilip imam nikâhý
yapýlýyor. Kýzýn yaþý geldiðinde resmi nikâh
kýyýlýyor. Bu ülkede her gün kaç kadýn
öldürülüyor. Boþanmak istiyor, kocasý
tarafýndan kurþunlanýyor. Müftü nikahý ile
kadýnlar hiç boþanamaz hale gelecek” diye
konuþuyor. Kapalý, açýk demeden kadýnlarýn
birleþmesi gerektiðini söyleyen Aysel,
“Kadýnlarýn ayrýþtýrýlmasýna izin
vermemeliyiz” diye de ekliyor. 
Nilgün ise 22 yýldýr tekstilde çalýþan bir
iþçi. 11 yýldýr evli. Müftülerin resmi nikâh
kýymasýna o da karþý. Çünkü kadýnlarýn
ezilen taraf olduðunu, bu yasayla
kadýnlarýn hayatýnýn daha da zorlaþacaðýný
düþünüyor. 

Birlikte bir çay bile
içemeyecek miyiz!

Sarya TUNÇ

M
üjde! Fabrikalarda ya da kafe gibi
hizmet sektöründe çalýþan iþçileri-
mizin eðitim düzeyi son on yýlda
yüzde 500 arttý! Artýk hizmet sektö-
rü ve fabrika iþçiliðinde kalitemiz

çok yüksek ve bu alanlarda çalýþan iþçi statüsün-
deki vatandaþlarýmýzýn eðitim düzeyi açýsýndan
Avrupa’da birinciyiz! E tabii ki Avrupa bizi bu
yüzden kýskanýyor! 

Yukarýdaki kýsa paragraf þimdilik sadece benim
hayal ürünüm. Ama yakýn zamanda ‘malum’ gazete
spotlarýný süslemesi ihtimali hiç de uzak deðil. 

Ýþsizlik rakamlarý döviz gibi arttýkça artýyor. En
hýzlý artýþ üniversite mezunlarýnda. Bunlarýn içinde
de cinsiyete dayalý bakarsak, bilin bakalým ibre hangi
yönde ilerlemiþ? Tabii ki genç iþsizliðinde kadýnlarýn
sayýsý erkekleri neredeyse ikiye katlayacak boyutta. 
HANIMLARIN DÝKKATÝNE!

Ne yapýyor genç kadýnlar? Üniversiteyi bitirdiði
andan itibaren, hatta bazen mezun bile olmadan, iþ
bulamayacaðým korkusuyla stres altýnda yaþamaya
baþlýyor. Elbette çoðunluk iþ bulamýyor. Kendi eðiti-
mini aldýðý alanda çalýþabilmek ise artýk arkadaþ
sohbetlerinde tebrik nedeni haline gelmiþ. Yapýlan

tüm araþtýrmalar iþverenlerin de bu iþsizlik ortamýn-
dan hayli faydalandýðýný gösteriyor. Hayýr, artýk bu
faydalanma düzeyi maaþlarý düþürmenin ötesine
geçti. Artýk ücretsiz çalýþtýrmanýn yolunu da buldu-
lar. Duymamýþ olamazsýnýz, artýk her þirket stajyer
arýyor. Herkes deneyimli iþçi istiyor, diðer yandan da
deneyim kazandýrmak için ücretsiz çalýþtýrmak isti-
yor. Üstelik 15 gün, 1 ay deðil; en az 6 ay istiyorlar.
Kime elim deðse –herkes, her alanda iþ arayan
gençler– ayný dertten muzdarip. Ýnsanlar bir sene
sonra belki asgari ücretin biraz üstünde maaþ alabil-
mek için atýlacak son kurþununu harcayýp bu ücret-
siz çalýþmalara evet demek zorunda kalýyor. Peki bu
þansý olmayanlar? Çok büyük bir kýsmý artýk hizmet
sektöründe. Hizmet sektöründe ve fabrikalarda çalý-
þan iþçi profili o kadar deðiþmiþ ki! 

Geçen gün yüksek lisansýný yapan bir meslekta-
þým yeni ayrýldýðý bir genetik laboratuarýnda çalýþýr-
kenki deneyimini aktardý. Ýþe girip bir ay çalýþtýktan
sonra patronunun –o þekilde anlaþmamalarýna rað-
men– maaþýný vermediðini, gerekçe olarak da ‘bu
deneme süresiydi’ dediðini söyledi. Bir genetik labo-
ratuarý –ki patronu bir profesör!– bunu, çalýþtýrdýk-
tan sonra söylüyor! Savunmasý da “Zaten deneyimi
nereden edineceksin, ben sana iþ öðretiyorum” ol-
muþ. Tabii ki iþe ihtiyacý olduðu için çalýþmaya de-
vam eden arkadaþým, “Ondan sonraki aylarda da asla
anlaþtýðýmýz ücreti vermedi, hep daha azýný verdi”
dedi. Ýþverenin bu cüreti açýktan bulabilmesi, tek ör-
nek üzerinden geneli görmemize yardýmcý olabilir
sanýrým. 
EMEÐÝMÝZÝN KARÞILIÐIN
ÝSTÝYORUZ

Rakamlar çok vahim! SGK verilerine göre çýrak,
stajyer ve kursiyer sayýsýnda son bir yýlda 1 milyon
250 bin civarýnda artýþ yaþanmýþ. Bu kiþiler resmi
olarak iþsiz de sayýlmadýklarý için, hükümetin ra-
kamlarýnda bunlarý birer istihdam mucizesi olarak
görüyoruz. Bu þekilde duyurmaktan da hiçbir hicap
duymuyorlar. 

Sonuçta bu iþsizlik sorunsalý, ülkemizde yaþanan
baþkaca sorunlardan baðýmsýz düþünülemeyeceði
için; birkaç sene iþ arayan ve bulamayan kadýn, böyle
bir isteði de varsa evlenme ihtimaline daha çok yak-
laþýyor. Evli olan kadýnlarýn çocuk yapma ihtimalin-
den ötürü iþe girme olasýlýðý daha çok düþüyor.
Çocuk sahibi olup hala iþ bulamayan kadýnsa artýk
tamamen eve çakýlýyor. Tüm sosyal medya ve tele-
vizyon alanlarýnda gördüðümüz kutsal annelik tata-
valarý da bunu besliyor elbette. Yine de çalýþmayý
tercih eden kadýnlar ise neredeyse maaþlarýný tama-
men kreþ ya da bakýcýlara para vermek üzere alýyor
desek, yanlýþ olmaz sanýrým. Aradýðý, eðitimini aldýðý
veya bir insana yaraþýr koþullardaki iþi bulamayan
kadýnlarýn evde ev iþlerine, çocuk ya da yaþlý bakýmý
ile ev içi görünmeyen emek silsilesine katýldýðý so-
nucuyla yüzleþiyoruz sonra da. 

Ülkedeki iþsiz sayýsýnýn fazlalýðýndan faydalanýp
düþük maaþla çalýþtýrýlma ile mücadele ederken
önümüze pervasýzca çýkarýlan deneme süresi ya da
stajyer statüsü gibi uydurma kavramlarýnýz sizin ol-
sun. Emeðimizin karþýlýðýný istiyoruz. 

Çalýþmanýn
ne olduðunu
Ýstanbul’da öðrendim
Merhaba ben Þeyda Soydan, 26 yaþýndayým. Hak-

kâri Yüksekova’da doðdum. Ev kýzýydým. 2016’da
sokaða çýkma yasaðýndan sonra Ýstanbul’a gel-

mek zorunda kaldýk. Oralar artýk yaþanmaz haldeydi.
Sabaha kadar uyumuyorduk. Patlama sesleri, silah ses-
leri... Korkudan bir duvarýn kenarýna sýðýnmanýn ne ka-
dar kötü olduðunu bilemezsiniz. Sesler hâlâ kulaðýmda,
hiçbir þey kalmadý hayatýmda. Yaþamak nedir, çalýþmak
nedir bilmezken Ýstanbul’da öðrendim bunlarý. 

Ýstanbul’a gelmem için yengem ýsrar etmiþti. Þimdi
“Ayaklarým kýrýlsaydý da Ýstanbul’a gelmeseydim” diyo-
rum. Ýlk iþyerim bir konfeksiyondu. orada öðrendim ça-
lýþmayý. Ýlk ay 950 lira maaþ verdiler. Benim için iyiydi.
Bir gün ailem aradý, evimiz yerle bir olmuþtu. Annemler
“Bize ev tutun, oraya geleceðiz” dedi. Ev tuttuk, ama o
kadar pahalýydý ki kazancýmýz ancak kiraya ve boðazý-
mýza yetiyordu. Amcamýn oðlu beni kalite kontrolcü
olarak yanýna aldý. Bilmediðim halde gittim denedim. Ýþ-
yerinde kimse benimle konuþmazken “Hoþ geldin” di-
yen bir tek Seher oldu. Sonra onunla kardeþ gibi olduk. 

Çok çalýþtýðým halde ustabaþýnýn gözünde becerik-
sizdim. “Ne zaman öðrenecek bu iþi” diye söylenirdi. Bir
gün Koton’dan iþ geldi, saydým tam çýktý, ustabaþý say-
dý eksik çýktý. Ütücülerin yanýnda “Geri zekalý pantolon
nerede, o iþi hemen çýkar” diye azarladý beni. Sonunda
onun hata yaptýðý anlaþýldý. O gün o kadar çok aðladým
ki hayatým boyunca unutmayacaðým. Artýk dayanamaz
hale geldim. Ýþimi yapmaya çabaladým, insan muamele-
si görmek istedim ama göremedim. 

Ardýndan Gültepe’de bir börekçide garson olarak iþe baþ-
ladým. Burada 8 ayým geçti. Birlikte çalýþtýðým iþ arkadaþlarým
çok iyiydi, ama sigortam yoktu. Tanýdýklarým A101 markette
çalýþýyordu, ben de sigortasý var diyerek garsonluk iþinden
çýkýp markete baþvurdum, iþe alýndým. Fakat beklediðim gibi
olmadý. 12 saat çalýþýyorum, sigorta var ama nasýl var! Aldý-
ðým ücret asgari ücret, bir dakika bile oturamýyorsun. Ne öð-
le arasý, ne dinlenme molasý, yeme içme yok. Kasada çalýþma-
ya baþladýðým bir gün yanlýþlýkla kasadan bir ürünü iki defa
geçirdim. Yeni öðreniyordum ve tektim, aklýmda tutamamý-
þým. Sorumlu gelip baðýrdý, “Sen bu iþi beceremiyorsun, seni
baþka yere göndereceðim, uðraþamam seninle” dedi. Bu iþi
de býrakacaktým ama çalýþmak zorunda olduðum için býraka-
madým. Ýþte bu zamana kadar bu koþullarda çalýþtým. Hayat
bize ne gösterecek daha bakalým.

Hoþça kalýn...

Deneme süreleri sizin
olsun, üstü kalsýn!



Çalýþan kadýnlarýn en az yarýsý emekli olamayacak!  
Kadýnlar, çalýþma yaþamýnda
çeþit çeþit eþitsizlikle
karþýlaþýyor. Bu eþitsizlikler,
sosyal güvenlik sisteminde
daha da çoðalýyor. Sosyal
güvenlik sisteminin emeklilik
için aradýðý “sigortalýlýk süre-
si”, “prim ödeme gün sayýsý”
ve “emekli yaþý” koþullarý en
çok kadýnlarý vuruyor.

Emeklilik Hayal; Çünkü…
KAYIT DIÞI ÇALIÞMA EN BÜYÜK SORUN! 

Türkiye Ýstatistik Kurumu’nun 2016 yýlý verilerine göre 8 milyon 313 bin kadýn çalýþma yaþamýnda.
Ancak bu kadýnlarýn 3 milyon 679 bini, yani yüzde 44’ü sigortasýz çalýþýyor. Farklý çalýþma türlerine gö-
re sigortasýz çalýþma oraný þu þekilde deðiþiyor: 

Tablodan görüldüðü üzere ücretli (iþçi, kamu çalýþaný) olarak çalýþan kadýnlar ile iþveren statüsün-
de olan kadýnlarda sigortasýz çalýþma oraný diðer çalýþma türlerine göre daha düþük. Bununla birlikte
1 milyondan fazla kadýn iþçi sigortasýz çalýþtýrýlýyor. Bu, hiç küçük bir rakam deðil. Kendi hesabýna ça-
lýþan kadýnlarda (esnaf, çiftçi vb.) sigortasýz çalýþma oraný yüzde 83. Aileye ait tarlada ya da iþyerinde
çalýþan ancak bu çalýþmasý karþýlýðýnda ücret almayan ücretsiz aile iþçisi kadýnlarda ise kayýt dýþý ora-
ný ise yüzde 93’ü buluyor. 2 milyondan fazla ücretsiz aile iþçisi kadýn sigortasýz. 

Sonuçta kadýnlarýn yüzde 44’ü sigortasýz çalýþýyor ve sigorta primleri ödenmiyor. Dolayýsýyla bu
grupta yer alan kadýnlar için emeklilik son derece zor. 

Bu tabloya baktýðýmýzda kendi hesabýna çalýþan ya da ücretsiz aile iþçisi olan kadýnlarýn çok büyük
çoðunluðu için emekliliðin neredeyse imkânsýz olduðunu görüyoruz. Sigortalý çalýþan 4 milyon 634 bin
kadýnýn, 4 milyon 245 bini (yüzde 92’si) ücret, maaþ ya da yevmiye karþýlýðý çalýþýyor.  Bir baþka deyiþ-
le kadýnlar için sigortalý ve dolayýsýyla günün birinde emekli olabilmenin yolu büyük ölçüde ücretli ça-
lýþmadan geçiyor. 

Ancak bu grupta yer alan kadýnlarýn emekli olabilmeleri için düzenli ve sürekli çalýþmalarý ve
emeklilik koþullarýný yerine getirmeleri gerekiyor. Bu da bizi düzenli ve sürekli çalýþamama so-
rununa götürüyor.

Emeklilik Hayal; Çünkü…
BU HÜKÜMET EMEKLÝLÝK
KOÞULLARINI AÐIRLAÞTIRDI

99 EEYYLLÜÜLL 1999’dan önce kadýn ve erkek iþçiler
için emeklilikte bir yaþ koþulu aranmýyor, kadýn
iþçiler 20 yýl sigortalýlýk süresi ve 5 bin günle; er-
kek iþçiler ise 25 yýl sigortalýlýk süresi ve 5 bin
günle emekli olabiliyordu. Dolayýsýyla, ilk sigor-
talý olduðu tarihten itibaren 20 yýl geçen ve yak-
laþýk 14 yýl boyunca sigortasý düzenli yatan bir
kadýn iþçi emekli olmaya hak kazanabiliyordu. 

Ancak 1999 yýlýnda yapýlan deðiþiklik ile
hem kadýn hem erkek iþçiler için prim gün
sayýsý 7 bine yükseltilirken, kadýnlar için
emeklilik yaþý 58, erkekler için 60 olarak be-
lirlendi. Yarýþýn bitiþ çizgisinin ileriye götü-
rülmesi, en çok bu yarýþa geriden baþlayan
kadýn iþçileri olumsuz etkiledi. 

Bu da yetmezmiþ gibi 2006’da yapýlan ve
1 Mayýs 2008’de yürürlüðe giren deðiþiklik ile
emeklilik koþullarý daha da aðýrlaþtýrýldý.
Emeklilik yaþý kademeli olarak hem kadýn
hem erkekler için 65’e çýkarýlýrken, prim gün
sayýsý ise 7 bin 200 güne yükseltildi. 

Bugün sigortalý kadýn iþçilerin önemli bir
kýsmý, düzenli ve sürekli çalýþma olanaðýn-
dan yoksun ve primleri düzenli yatmýyor.
Prim gün sayýsýnýn 5 binden 7 binlere çýkarýl-
masý, bu kapsamdaki kadýnlar için emekliliði
ya imkânsýz hale getiriyor ya da önemli ölçü-
de zorlaþtýrýyor. 

Feray YAÐMUR

Ç
alýþma yaþamýnda olan herkes
belli bir yaþa gelince emekli
olmak ister. Yýllarca verdiði
emeðin karþýlýðýnda emekli ay-
lýðý almak ister. Yaþamýnýn son
döneminde çalýþmadan yaþaya-
bilmeyi arzu eder. 

Çalýþma yaþamýnda erkeklere göre çok
daha dezavantajlý konumda olan kadýnlarýn
emekli olmayý erkeklere göre daha çok is-
temesi ise hiç þaþýrtýcý deðildir. 

Ancak ülkemizdeki sosyal güvenlik sis-
temi, emekli aylýðý baðlamak için kiþinin ça-
lýþýp çalýþmadýðýna deðil; sigortalý olup ol-
madýðýna, priminin ödenip ödenmediðine
bakar. Belli bir süre primi ödenmeyeni
emekli etmez. Belli bir yaþa gelmeyene
emekli aylýðý baðlamaz. 

Kadýnlar, çalýþma yaþamýnda türlü çeþit
eþitsizlikle karþýlaþýyor. Bu eþitsizlikler, sos-
yal güvenlik sisteminde daha da çoðalýyor.
Sosyal güvenlik sisteminin emeklilik için
aradýðý “sigortalýlýk süresi”, “prim ödeme
gün sayýsý” ve “emekli yaþý” koþullarý en çok
kadýnlarý vuruyor. 

Sosyal güvenlik sistemimiz bir zamanlar
çalýþma yaþamýndaki bu eþitsizlikleri görü-
yordu. Bu eþitsizliklerin emekliliðe daha az
etki etmesi için kadýnlara daha kolay emekli-
lik koþullarý saðlýyordu. 

1999 ve 2006’da “sosyal güvenlik reformu”
adý altýnda yapýlan düzenlemeler, emeklilik ko-
þullarýný zorlaþtýrdý. Reform adý altýnda, çalýþ-
ma yaþamýnda eþit olmayan kadýn ve erkekler,
emekli olma koþullarýnda eþitlendi! 

Bugün Türkiye’de fiilen çalýþan her 2 ka-
dýndan en az 1’i için emeklilik hayal! Bu du-
rumun üç temel nedeni var. Birincisi ve en
önemlisi kadýnlarda kayýt dýþý çalýþma oraný-
nýn yüksek olmasý. Ýkincisi sigortalý çalýþan
kadýnlarýn önemli bir kýsmýnýn düzenli ve sü-
rekli çalýþmamasý. Üçüncüsü ise emekli ol-
mak için gereken koþullarýn zorlaþtýrýlmasý.

Emeklilik Hayal; Çünkü…
KADINLAR ÝÇÝN DÜZENLÝ VE SÜREKLÝ ÝÞLER YOK! 

SAYISI 1 milyon 250 bine ulaþan kamu çalýþaný kadýnlarýn büyük kýsmý düzenli ve sürekli olarak çalýþma ve
emekli olma olanaðýna sahip. Ancak sayýsý 3 milyona varan kadýn iþçiler için ayný þeyi söylemek pek olanaklý
deðil. Türkiye’de kadýn iþçilerin önemli bir kýsmý için çalýþma yaþamý kesintilerle dolu. Birçok kadýn iþçi, evlen-
dikten, çocuk sahibi olduktan sonra çalýþma yaþamýndan tümüyle veya bir süreliðine çekilmek zorunda kalý-
yor. Öte yandan kadýnlarda iþsizlik oraný daha yüksek ve kadýn iþçiler daha sýk iþsiz kalýyor. Dolayýsýyla kadýn
iþçiler için emekli olmak için gereken prim gün sayýsýný doldurmasý daha zor hale geliyor. 

Sosyal Güvenlik Kurumu verileri de bu durumu doðruluyor. 4-A’lý çalýþan iþçi ya da memur erkeklerin or-
talama prim gün sayýsý 2.749 iken kadýnlarýn ortalama pim gün sayýsý 1.895. Erkeklerde ortalama sigortalýlýk
süresi 14 yýl, kadýnlarda ise 10 yýl. Dolayýsýyla kadýn emekçiler, emeklilik bakýmýndan erkek iþçilere göre daha
geriden geliyor. 

Örneðin 1999-2008 yýllarý arasýnda ilk kez sigortalý olan kadýn ve erkek iþçilerin emekli olabilmek için 7 bin
gün prime ihtiyacý var. Yaklaþýk bir hesapla söyleyecek olursak, bu kapsamdaki bir erkek iþçinin emeklilik çiz-
gisine 7 adýmý kaldýysa, kadýn iþçinin atmasý gereken daha 10 adým var. 

Bir an için çalýþma yaþamýný bir maraton, emekliliði ise bitiþ çizgisi olarak düþünelim. Bitiþ çizgisi hem ka-
dýn hem erkekler için ayný yerde ancak kadýnlar bu yarýþa daha geriden baþladýðý gibi yarýþ boyunca da çe-
þitli engellerle karþýlaþýyor. 

Bu da bizi, 1999 ve 2006 yýllarýnda reform adý altýnda gerçekleþtirilen ve bitiþ çizgisini daha da ileri çeken
sosyal güvenlik hakkýna yönelik aðýr saldýrýlara geri götürüyor. Adýna reform denilen bu saldýrýlar bizim emek-
lilik koþullarýmýzý aðýrlaþtýrýrken, geleceðe iliþkin kaygýlarýmýzý da büyüten pek çok madde içeriyor.

KKAADDIINNLLAARR kayýt dýþý çalýþmaya itiliyor dedik.
Sigortalý çalýþan kadýnlarýn ise büyük kýsmý dü-
zenli ve sürekli bir iþe sahip olamýyor dedik. Bu
hükümet “reform” adý altýnda zaten zor olan
emeklilik koþullarýný daha da aðýrlaþtýrdý, kadýnla-
rýn dertlerini daha da arttýrdý dedik. Gelin bu tab-
loya bir de rakamlardan bakalým….

Kendi hesabýna çalýþan her 10 kadýndan 8’i si-
gortasýz. Ücretsiz aile iþçisi olan her 10 kadýndan ise
9’u sigortasýz. Bu kapsamdaki 2,5 milyondan fazla ka-
dýn fiilen çalýþýyor olsa da sigortasýz olduðu için
emekli olamayacak! 

Sigortasýz çalýþtýrýlan yaklaþýk 1 milyon kadýn
iþçi, ilerleyen dönemde sigortalý çalýþma ve düzenli
prim olanaðýna sahip olmazsa emeklilikten mahrum
kalacak! 

Sigortalý kadýn iþçi sayýsý yaklaþýk 3 milyon ci-
varýnda. Ancak kadýn iþçilerin kayda deðer bir kýsmý
düzenli ve sürekli çalýþmýyor, dolayýsýyla sigorta
primleri düzenli yatmýyor. Bu durum, kadýn iþçilerin
emekliliðe ulaþmasýný zorlaþtýrýyor! 

Emeklilik koþullarýnýn aðýrlaþtýrýlmasý, zaten
bu koþullarý saðlamakta zorlanan kadýnlar için emek-
liliði ya olanaksýz ya da çok güç hale getiriyor! 

Çalýþma yaþamýndaki kadýnlarýn yüzde 44’ü sigor-
tasýz. Sigortalý olan yüzde 56’nýn bir kýsmýnýn ise
emeklilik koþullarýný saðlamasý olanaklý deðil ya da
çok zor. Bir baþka deyiþle, mevcut koþullarda bugün
fiilen çalýþma yaþamýnda olan kadýnlarýn en az yarýsý
için emeklilik uzak bir hayal. 

Ýþte tam da bu yüzden bu mevcut koþullarýn de-
ðiþmesi gerekiyor. Nasýl bir deðiþikliðe ihtiyaç oldu-
ðunu ise gelecek ay ele alacaðýz. 

BÝR DE BÖYLE BAK!

?NE iSTiYORUZ
Kadýn-erkek herkese iþsizlik, kaza, has-

talýk, malullük, yaþlýlýk ve ölüm hallerinde ve
tüm kadýnlara analýk ve doðurganlýk hallerinde
sosyal güvence saðlanmasý,

Ücretli çalýþmayan kadýnlar için kocala-
rýna ve babalarýna baðlý olmadan ücretsiz sað-
lýk güvencesi ve emeklilik hakký.

Kadýnlarýn ev içinde harcadýklarý emek
de gözetilerek erken emeklilik hakký…
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Adile DOÐAN

G
ünlük koþuþturmadan, çocuklardan, ev
temizliðinden artan o kýsacýk zamaný ve
son güneþli günleri deðerlendirmek için
halýyý kilimi kapýya sermiþ oturuyorlardý.
Kimden mi bahsediyorum? Tabi ki

komþu kadýnlardan. Tam eve girmeye çalýþýrken
“Komþu” diye seslendiler, “Hadi gel semaveri yakaca-
ðýz, çay içeriz birlikte.”

Yanlarýna oturdum. Yorulduðumu oturunca fark et-
tim. Çocuklardan, günlük iþlerden konuþurken, biri eði-
tim ve saðlýktan dert yanmaya baþladý. Peþinden diðeri
derken hepimiz ayný sorunlarý konuþmaya baþladýk. He-
men yanýmda oturan komþumun çocuðunun okulundaki
sorunlarý dinlemeye odaklanmýþken, birden diðer kadýn-
larýn baðrýþmalarýyla irkildik. Ne olduðunu anlamaya ça-
lýþtýk. Az önce hep birlikte güle oynaya sofrayý kuran,
hem bir þeyler yiyip hem de sohbet eden, her konuda
birbirlerine hak veren kadýnlar, ‘koyun-hain’ diyerek kav-
ga ediyordu. Onlarý bir þekilde susturup meseleyi anla-
maya çalýþtýk.
KÝM KOYUN, KÝM HAÝN?

Evimizin karþýsýna yeni bir cami yapýldý. Cami çevre-
sinde çok hummalý bir çalýþma sürüyordu. Nedeni ise
Baþbakan Binali Yýldýrým’ýn açýlýþa gelecek olmasýydý.
Kadýnlardan biri “Esenyalý Esenyalý olalý böyle güzel yol
yapýmý görmedi. Sýrf Baþbakan gelecek diye bütün yollar
bal dök yala olmuþ” deyince, baþka bir kadýn “Tabi ki öy-
le olacak. O bu ülkenin baþbakaný, geçtiði yollar güzel
olmalý” diyerek savunmaya geçmiþ. Kýyamet de bu yüz-
den kopmuþ!

O gün orada dokuz komþu kadýndýk. Kimimiz merdi-
ven temizliði yaparak geçiniyor, kimimiz çalýþmak zo-
runda ama 40’lý yaþlarda olduðu için iþ bulamýyor... Kimi
ise eþi izin vermediði için býrak çalýþmayý en fazla çocu-
ðunu okula götürecek kadar ev-

den uzakla-
þabi-

liyor. Yaþamlarý da sorunlarý da birbirine benzeyen ka-
dýnlar, konu siyaset olunca, daha doðrusu hükümetin ya-
pýp ettikleri olunca birbirinden uzaklaþýp kutuplaþmaya,
düþmanlaþmaya baþlýyor. AKP’ye oy vermiþ kadýnlar,
“Siz hainsiniz, iyi yapýlmýþ hiçbir þeyi görmüyorsunuz”
derken, muhalif -aðýrlýklý olarak CHP’li- kadýnlar ise
“Siz koyunsunuz, yaþamlarýnýz bu kadar kötü iken uyan-
mýyorsunuz. Tek adama tapýyorsunuz. Adam saraylarda
lüks içinde, biz ise açýz...” diye karþýlýk veriyor. 

AKP’li kadýnlar “Siz yýllarca puta taptýnýz. Þükürler
olsun ki baþkanýmýz baþa geçti de çocuklarýmýz putpe-
rest olmayacak” derken, muhalif kadýnlar “Peki bunca
þiddet ve çocuk istismarý varken ne diyeceksiniz” diye
soruyor. AKP’li kadýnlarýn yanýtý gecikmiyor; “Bunlar es-
kiden de vardý, cumhurbaþkanýmýz mý ‘gidin bunlarý ya-
pýn’ diyor. Sütü bozuk insanlar her yerde var. Bu ülkeyi
daha da güzelleþtirecek ama putperestlerin yaptýðý yasa-
lar yüzünden eli kolu baðlý...” Müftü nikahý kousunda da
kýzgýn muhalif olanlar, ama diðerleri “Allah’a þükürler
olsun ki burasý Müslüman bir ülke, iyi ki yaptýlar bu ya-
sayý” diyor. Artan çocuk evliliklerine, istismarcýyla evlen-
dirmeye herkes karþý ama AKP’li kadýnlar için “Þu an
öyle bir tehlike yok!”
ORTAK SORUNLAR, ORTAK DÝL

Tartýþma bu minvalde sürerken, araya girip, herhangi
bir partiden bahsetmeden, “Kadýnlarýn üzerindeki þid-
deti, baskýyý, yoksullaþmayý ne bugün ne de dünle tarif
edemeyiz” diyorum. Elbette 16 yýl içinde giderek aðýrla-
þan sorunlarýmýz var. Yoksulluk ve þiddet kadýnlarýn or-
tak sorunu. Yan yana geldiklerinde bunlarý konuþup
dertleþiyorlar ama bunun nedenini asla konuþmuyorlar.
Çünkü konuþtuklarýnda kavgaya tutuþuyorlar. Arada bazý
noktalarda ortaklaþýyorlar, ama birbirlerine karþý öfke ve
düþmanca söylemlerde bulunduklarýnda, o azýcýk ortak-
laþýlan mesele de arada kayboluyor.

“Geçmiþte ya da þimdi yapýlan yanlýþlarý niye savuna-
lým ki... Asýl mesele; ne yapmak lazým?” diyerek sohbe-

tin yönünü deðiþtiriyoruz. Her dönemde
kadýnlarýn payýna hep ayný þeylerin

düþtüðünü hatýrlatýyoruz. “Bunun
deðiþmesi için dilimiz, dinimiz,

rengimiz ne olursa olsun birlik-
te düþünmek ve mücadele et-

mek zorundayýz” çaðrýsý yapýyo-
ruz. 

Kadýnlarýn deyimiyle “siyaset
konusu kapandýðýnda”, o az önce
birbirleriyle kavga eden kadýnlar,

tekrar gülüþüp konuþmaya, birlikte
çay içmeye devam ediyorlar. Ben de
çayýmý yudumlarken, bir yandan da

tartýþmayý sertleþtiren bütün o me-
selelerin elbette siyasetin konusu
olduðunu, gerilime yol açan þeyin
asýl olarak siyaset yapmak deðil ‘par-

ticilik’ olduðunu, kadýnlar olarak
kendi siyasetimizi nasýl yapabile-

ceðimizi, sorunlarýmýzýn gerçek
çözümünü konuþmayý nasýl ba-
þaracaðýmýzý düþünüyorum... 

Kadýnlarýn
geliþmesinden
korkuyorlar

Neslihan KARYEMEZ
Küçükçekmece

Kadýnlarýn ve muhalefetin bütün
itirazlarýna raðmen yasalaþan
müftülere resmi nikah yetkisi veren

yasa mahallelerde kimi kadýnlarýn gündemi
arasýndaydý. Kadýnlarýn itirazlarýna kulak
týkayan bir anlayýþla hareket edilirken biz
de Küçükçekmece’de kadýnlarýn yasayý
nasýl deðerlendirdiklerini konuþtuk. 

“Biz ne dersek diyelim Cumhurbaþkaný
kendi bildiðini yapýyor. Nasýl bir adam bir
kadýný gözüne kestirdi, o an hemen bir dini
nikâhla her þey çözülecek. Bunu istiyorlar”
diyen Nazlý, din gereði dini nikâh
yapýldýðýný ve bunun doðal olduðunu ifade
ediyor. Ancak dini nikahýn tek baþýna
kadýnlarýn haklarýný korumadýðýný söyleyen
Nazlý, “Þimdi müftülere verilen resmi nikâh
yetkisi ile kadýnlara ‘Sen þu kadar malý al
ya da hiç mal hakkýn yok’ denilebilecek.
Kadýnlar da buna boyun eðip kabul edecek.
Kadýný, kadýnýn adýný tamamen yok etmeye
çalýþýyorlar. Tek korkularý kadýnlarýn
geliþmesi, kadýnlar geliþtikçe boyun
eðmeyecek, bundan korkuyorlar” diyor.

AYRIÞMAYA ÝÝZÝN VVERMEMELÝYÝZ
Aysel ise bütün yasalarýn topluma hap

gibi yutturulduðunu söylüyor. “Müftülük
nikâhý tamamen çocuk yaþta evliliklerin
önünü açmak için. Çevremizde de örnekleri
var. Çocuk yaþta evlendirilip imam nikâhý
yapýlýyor. Kýzýn yaþý geldiðinde resmi nikâh
kýyýlýyor. Bu ülkede her gün kaç kadýn
öldürülüyor. Boþanmak istiyor, kocasý
tarafýndan kurþunlanýyor. Müftü nikahý ile
kadýnlar hiç boþanamaz hale gelecek” diye
konuþuyor. Kapalý, açýk demeden kadýnlarýn
birleþmesi gerektiðini söyleyen Aysel,
“Kadýnlarýn ayrýþtýrýlmasýna izin
vermemeliyiz” diye de ekliyor. 
Nilgün ise 22 yýldýr tekstilde çalýþan bir
iþçi. 11 yýldýr evli. Müftülerin resmi nikâh
kýymasýna o da karþý. Çünkü kadýnlarýn
ezilen taraf olduðunu, bu yasayla
kadýnlarýn hayatýnýn daha da zorlaþacaðýný
düþünüyor. 

Birlikte bir çay bile
içemeyecek miyiz!

Sarya TUNÇ

M
üjde! Fabrikalarda ya da kafe gibi
hizmet sektöründe çalýþan iþçileri-
mizin eðitim düzeyi son on yýlda
yüzde 500 arttý! Artýk hizmet sektö-
rü ve fabrika iþçiliðinde kalitemiz

çok yüksek ve bu alanlarda çalýþan iþçi statüsün-
deki vatandaþlarýmýzýn eðitim düzeyi açýsýndan
Avrupa’da birinciyiz! E tabii ki Avrupa bizi bu
yüzden kýskanýyor! 

Yukarýdaki kýsa paragraf þimdilik sadece benim
hayal ürünüm. Ama yakýn zamanda ‘malum’ gazete
spotlarýný süslemesi ihtimali hiç de uzak deðil. 

Ýþsizlik rakamlarý döviz gibi arttýkça artýyor. En
hýzlý artýþ üniversite mezunlarýnda. Bunlarýn içinde
de cinsiyete dayalý bakarsak, bilin bakalým ibre hangi
yönde ilerlemiþ? Tabii ki genç iþsizliðinde kadýnlarýn
sayýsý erkekleri neredeyse ikiye katlayacak boyutta. 
HANIMLARIN DÝKKATÝNE!

Ne yapýyor genç kadýnlar? Üniversiteyi bitirdiði
andan itibaren, hatta bazen mezun bile olmadan, iþ
bulamayacaðým korkusuyla stres altýnda yaþamaya
baþlýyor. Elbette çoðunluk iþ bulamýyor. Kendi eðiti-
mini aldýðý alanda çalýþabilmek ise artýk arkadaþ
sohbetlerinde tebrik nedeni haline gelmiþ. Yapýlan

tüm araþtýrmalar iþverenlerin de bu iþsizlik ortamýn-
dan hayli faydalandýðýný gösteriyor. Hayýr, artýk bu
faydalanma düzeyi maaþlarý düþürmenin ötesine
geçti. Artýk ücretsiz çalýþtýrmanýn yolunu da buldu-
lar. Duymamýþ olamazsýnýz, artýk her þirket stajyer
arýyor. Herkes deneyimli iþçi istiyor, diðer yandan da
deneyim kazandýrmak için ücretsiz çalýþtýrmak isti-
yor. Üstelik 15 gün, 1 ay deðil; en az 6 ay istiyorlar.
Kime elim deðse –herkes, her alanda iþ arayan
gençler– ayný dertten muzdarip. Ýnsanlar bir sene
sonra belki asgari ücretin biraz üstünde maaþ alabil-
mek için atýlacak son kurþununu harcayýp bu ücret-
siz çalýþmalara evet demek zorunda kalýyor. Peki bu
þansý olmayanlar? Çok büyük bir kýsmý artýk hizmet
sektöründe. Hizmet sektöründe ve fabrikalarda çalý-
þan iþçi profili o kadar deðiþmiþ ki! 

Geçen gün yüksek lisansýný yapan bir meslekta-
þým yeni ayrýldýðý bir genetik laboratuarýnda çalýþýr-
kenki deneyimini aktardý. Ýþe girip bir ay çalýþtýktan
sonra patronunun –o þekilde anlaþmamalarýna rað-
men– maaþýný vermediðini, gerekçe olarak da ‘bu
deneme süresiydi’ dediðini söyledi. Bir genetik labo-
ratuarý –ki patronu bir profesör!– bunu, çalýþtýrdýk-
tan sonra söylüyor! Savunmasý da “Zaten deneyimi
nereden edineceksin, ben sana iþ öðretiyorum” ol-
muþ. Tabii ki iþe ihtiyacý olduðu için çalýþmaya de-
vam eden arkadaþým, “Ondan sonraki aylarda da asla
anlaþtýðýmýz ücreti vermedi, hep daha azýný verdi”
dedi. Ýþverenin bu cüreti açýktan bulabilmesi, tek ör-
nek üzerinden geneli görmemize yardýmcý olabilir
sanýrým. 
EMEÐÝMÝZÝN KARÞILIÐIN
ÝSTÝYORUZ

Rakamlar çok vahim! SGK verilerine göre çýrak,
stajyer ve kursiyer sayýsýnda son bir yýlda 1 milyon
250 bin civarýnda artýþ yaþanmýþ. Bu kiþiler resmi
olarak iþsiz de sayýlmadýklarý için, hükümetin ra-
kamlarýnda bunlarý birer istihdam mucizesi olarak
görüyoruz. Bu þekilde duyurmaktan da hiçbir hicap
duymuyorlar. 

Sonuçta bu iþsizlik sorunsalý, ülkemizde yaþanan
baþkaca sorunlardan baðýmsýz düþünülemeyeceði
için; birkaç sene iþ arayan ve bulamayan kadýn, böyle
bir isteði de varsa evlenme ihtimaline daha çok yak-
laþýyor. Evli olan kadýnlarýn çocuk yapma ihtimalin-
den ötürü iþe girme olasýlýðý daha çok düþüyor.
Çocuk sahibi olup hala iþ bulamayan kadýnsa artýk
tamamen eve çakýlýyor. Tüm sosyal medya ve tele-
vizyon alanlarýnda gördüðümüz kutsal annelik tata-
valarý da bunu besliyor elbette. Yine de çalýþmayý
tercih eden kadýnlar ise neredeyse maaþlarýný tama-
men kreþ ya da bakýcýlara para vermek üzere alýyor
desek, yanlýþ olmaz sanýrým. Aradýðý, eðitimini aldýðý
veya bir insana yaraþýr koþullardaki iþi bulamayan
kadýnlarýn evde ev iþlerine, çocuk ya da yaþlý bakýmý
ile ev içi görünmeyen emek silsilesine katýldýðý so-
nucuyla yüzleþiyoruz sonra da. 

Ülkedeki iþsiz sayýsýnýn fazlalýðýndan faydalanýp
düþük maaþla çalýþtýrýlma ile mücadele ederken
önümüze pervasýzca çýkarýlan deneme süresi ya da
stajyer statüsü gibi uydurma kavramlarýnýz sizin ol-
sun. Emeðimizin karþýlýðýný istiyoruz. 

Çalýþmanýn
ne olduðunu
Ýstanbul’da öðrendim
Merhaba ben Þeyda Soydan, 26 yaþýndayým. Hak-

kâri Yüksekova’da doðdum. Ev kýzýydým. 2016’da
sokaða çýkma yasaðýndan sonra Ýstanbul’a gel-

mek zorunda kaldýk. Oralar artýk yaþanmaz haldeydi.
Sabaha kadar uyumuyorduk. Patlama sesleri, silah ses-
leri... Korkudan bir duvarýn kenarýna sýðýnmanýn ne ka-
dar kötü olduðunu bilemezsiniz. Sesler hâlâ kulaðýmda,
hiçbir þey kalmadý hayatýmda. Yaþamak nedir, çalýþmak
nedir bilmezken Ýstanbul’da öðrendim bunlarý. 

Ýstanbul’a gelmem için yengem ýsrar etmiþti. Þimdi
“Ayaklarým kýrýlsaydý da Ýstanbul’a gelmeseydim” diyo-
rum. Ýlk iþyerim bir konfeksiyondu. orada öðrendim ça-
lýþmayý. Ýlk ay 950 lira maaþ verdiler. Benim için iyiydi.
Bir gün ailem aradý, evimiz yerle bir olmuþtu. Annemler
“Bize ev tutun, oraya geleceðiz” dedi. Ev tuttuk, ama o
kadar pahalýydý ki kazancýmýz ancak kiraya ve boðazý-
mýza yetiyordu. Amcamýn oðlu beni kalite kontrolcü
olarak yanýna aldý. Bilmediðim halde gittim denedim. Ýþ-
yerinde kimse benimle konuþmazken “Hoþ geldin” di-
yen bir tek Seher oldu. Sonra onunla kardeþ gibi olduk. 

Çok çalýþtýðým halde ustabaþýnýn gözünde becerik-
sizdim. “Ne zaman öðrenecek bu iþi” diye söylenirdi. Bir
gün Koton’dan iþ geldi, saydým tam çýktý, ustabaþý say-
dý eksik çýktý. Ütücülerin yanýnda “Geri zekalý pantolon
nerede, o iþi hemen çýkar” diye azarladý beni. Sonunda
onun hata yaptýðý anlaþýldý. O gün o kadar çok aðladým
ki hayatým boyunca unutmayacaðým. Artýk dayanamaz
hale geldim. Ýþimi yapmaya çabaladým, insan muamele-
si görmek istedim ama göremedim. 

Ardýndan Gültepe’de bir börekçide garson olarak iþe baþ-
ladým. Burada 8 ayým geçti. Birlikte çalýþtýðým iþ arkadaþlarým
çok iyiydi, ama sigortam yoktu. Tanýdýklarým A101 markette
çalýþýyordu, ben de sigortasý var diyerek garsonluk iþinden
çýkýp markete baþvurdum, iþe alýndým. Fakat beklediðim gibi
olmadý. 12 saat çalýþýyorum, sigorta var ama nasýl var! Aldý-
ðým ücret asgari ücret, bir dakika bile oturamýyorsun. Ne öð-
le arasý, ne dinlenme molasý, yeme içme yok. Kasada çalýþma-
ya baþladýðým bir gün yanlýþlýkla kasadan bir ürünü iki defa
geçirdim. Yeni öðreniyordum ve tektim, aklýmda tutamamý-
þým. Sorumlu gelip baðýrdý, “Sen bu iþi beceremiyorsun, seni
baþka yere göndereceðim, uðraþamam seninle” dedi. Bu iþi
de býrakacaktým ama çalýþmak zorunda olduðum için býraka-
madým. Ýþte bu zamana kadar bu koþullarda çalýþtým. Hayat
bize ne gösterecek daha bakalým.

Hoþça kalýn...

Deneme süreleri sizin
olsun, üstü kalsýn!
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Dayanýþma
ruhu, bizi
buluþturacak

T
uzluçayýr Kadýnlarý Dayanýþ-
ma Derneði’ndeki kadýnlarla
dayanýþmayý vurguladýðýmýz,
aþure günümüzü geçtiðimiz
haftalarda gerçekleþtirdik. Et-

kinliðimiz için hazýrlýklarýmýzý tamamla-
maya çalýþtýðýmýz günlerde müftülere res-
mi nikah yetkisi verilmesi tartýþmalarý sü-
rerken kadýnlarýn bu meseleye dair soh-
betleri, eylemlilikleri, irili ufaklý buluþma-
larý da sürdü. Cumhurbaþkaný Erdo-
ðan’ýn “Ýsteseniz de istemeseniz de bu
yasa Meclisten geçecek” söylemlerinin
üzerinden çok vakit geçmeden de yasa-
nýn Meclisten geçiþinin haberini aldýk.
Bu yasanýn Meclisten geçmesinin he-
men ardýndan da evliliklerde arabulu-
culuk yeniden gündeme geldi.

Aþure günü sebebiyle dernek üyesi
olan olmayan birçok kadýnýn bir araya
geldiði bu etkinlikte

kadýnlar ile yasanýn içeriðine dair
sohbetlerimizi sürdürdük. 

“Zaten böyle olacaktý, dediklerini
yapýyorlar, yapacak bir þey yok” diyen
birkaç kadýnla sohbet eden bir arkada-
þýmýzýn “O zaman þiddete, tecavüze de
sessiz mi kalalým, sonuçta böyle olu-
yor, her geçen gün artýyor, yapacak bir
þey yok mu diyelim?” cevabýyla konuþ-
ma derinleþti. Özellikle kürtaj yasasý
ve kadýnýn tecavüzcüsü ile evlendiril-
mesi  gündemlerinde nasýl bir tepki
verdiðimizi, geri adýmlar attýrdýðýmýzý
konuþtuk. O yasalarla yapýlmak isteni-
lenlerin þimdi böyle bir þekilde önü-
müze koyuluyordu ve bunu tartýþmak-
tan, tepkimizi göstermekten vazgeç-
memeliydik. Bize dayatýlana deðil,
bizlerin öznesi olduðu bir hayat tale-
binde ýsrarcý olmalýydýk. 

Biz o gün malzeme almak için alýþ-
veriþe giderken belki kadýnlara yönelik
yapýlan uygulamalarý konuþtuk, belki
o anki tartýþmanýn hararetiyle aþureye
koyacaðýmýz cevizleri daha sert vura-
rak kýrdýk. Evlerimizden getirdiðimiz
malzemeler yetmedi belki o an, ma-
navýn pahalýlýðýndan, çalýþma yaþamý-
nýn zorluðundan, hayatýnýn farklý
alanlarýnda karþýmýza çýkan sýkýntýlar-
dan dem vurduk.

Ama bu acý tatlarla birlikte o kaza-
na sevgimizi, inancýmýzý, inadýmýzý
kattýk kaynattýk.

Ve biliyoruz ki dayanýþma ruhu
bizleri aþure kazanýn baþýnda buluþ-
turduðu gibi her alanda buluþtura-
caktýr.

TTuuzzlluuççaayyýýrr KKaaddýýnnllaarrýý
DDaayyaannýýþþmmaa DDeerrnneeððii

Tek seçenek
birlikte
mücadele

Cansu ÖZYAPICIEL
Ankara 

M
üftülük yasasýnýn Mec-
listen geçmesi ile tar-
týþmalar derinleþti.
Meclis binasýnýn da yer
aldýðý Dikmen’de yasa-

ya dair tartýþmalar yürüten kadýnlar ya-
sa deðiþikliðinin amacýný dini kuralla-
rýn uygulandýðý bir devlete dönüþme

ve kadýný toplumsal hayattan çekme
olarak yorumluyor. Bu yasalarýn bir
gün herkese dokunacaðýný ve o za-
man tepki verilmeye baþlanacaðýný
düþünen kadýnlar, daha erken dav-
ranmak gerektiðini belirtiyor. 

Herkesi bilinçlenmesi, tüm ka-
dýnlarýn birleþmesiyle yasalarýn geri
çekilebileceðini düþünen Nebahat,
OHAL’in hak talep etmeyi daha da
zorlaþtýrmak için sürekli uzatýldýðý-
ný söylüyor. Hülya ise yasanýn nasýl
uygulanacaðýndan endiþeli. “Müf-
tülerin, imamlarýn, taciz gibi kadý-
nýn maðdur olduðu durumlara karþý
tutumlarý doðru olmayacak. Geçen-
lerde bir haber okudum. Bir kadýn
‘Kocam kýzýmý taciz etti’ diyerek
müftüye gidiyor, müftünün cevabý
‘Bir kereden bir þey olmaz, aile ara-
sýnda halledilir, aileye zarar gelme-
sin’le kalýyor. Bunun gibi bir çok ör-
nekle karþý karþýlaþmaktan endiþeli-
yim” diyor.

Çýkarýlan ve çýkarýlmaya çalýþýlan
yasalarý desteklemediðini belirten
Sevinç de yasa içeriðinin özellikle ka-
dýnlara iyi anlatmak gerektiðini dü-
þünüyor. Gençlerin, çocuklarýn ce-
maatlere muhtaç kalmamasý için her
yerde fonlar oluþturulmasýný öneriyor
ve “Demokratik haklarýmýz için ayrý-
lýklarýmýzý bir kenara býrakarak, bir-
likte mücadeleye etmeliyiz” diyor. 

Yine bir baþka kadýn da nikahlarýn
belediyelerde kýyýlmasýný tercih etti-
ðini belirtiyor ve sözlerini þöyle sür-
dürüyor: “Ben de inançlý bir insaným
ama onlarýn yaptýðý iki iþi birbirine
karýþtýrmak. Kadýnlar dahil kim hak
aramaya kalksa gördüðü zulüm hepi-
mizin içini yaralýyor. Tepkimizi oylarý-
mýzla göstermeyi deneyince de oylarý
çalarak elimizdeki tek imkâný da alý-
yorlar. Þu an kendim için olmasa bile
kýzýmýn geleceðinden çok endiþe du-
yuyorum. Çocuklarýmýz þimdiden eði-
tim sistemi ile periþan oluyorlar,
Ýmam Hatip’ten baþka gidecek okul
bulamýyorlar.”

Ayþe ÖZ
Sincan-Ankara

Geçtiðimiz yýl gündeme getirilen ‘tecavüz
edenle tecavüze uðrayanýn evlendirilmesi’
önerisi her kesimden kadýnýn tepkisine yol

açarken müftülere resmi nikah kýyma yetkisi
verilmesi muhafazakar kadýnlar arasýnda ve
özellikle Sincan gibi ilçelerde yaþayan kadýnlarýn
tepkisini çekmeyi ne yazýk ki baþaramadý. Zaten
Sincan gibi yerlerde yaþayan iþçi, emekçi ve ev
kadýnlarý resmi nikahtan önce hoca nikahý denilen
imam nikahýný daha niþanlýlýk döneminde yaptýrýr
genellikle. Bu yüzden bu durumun resmileþmesi
onlar için çok farklý bir durum deðil, hatta iþlerini
de ‘kolaylaþtýrýcý’ bir uygulama olmuþ gibi
hissetmelerine sebep oldu. Bu durum genel olarak
fabrikalarda hem kadýn hem de erkek iþçiler
arasýnda birbirine benzer tartýþmalarla sürdü.

Bantta çalýþýrken, kadýnlarýn yasayla ilgili
Meclis önünde yaptýðý eylem haberine “Bunlar da
iyice abarttý. Herkes imam nikahý yaptýrýyor ne
olmuþ yani” diyen kadýn ve erkek iþçilerin sayýsý
hayli fazla.

“Avrupa’da da papazlar kýyýyor nikahý, onlarda
sorun olmuyor biz ‘imam kýysýn’ deyince  hemen
ayaklanýyorlar. Zaten iki kere iþ yaptýrýyorduk
önce imam sonra nikah memuru þimdi daha kolay
oldu” diyenler...

Bu yasayý sadece belediyelerin nikah memuru
yetersiz olduðu için yapýldýðýný, “Nasýl nikah
memuru bilgisayara iþliyor evliliði þimdi de
müftüler iþleyecek. Hangi kurumda olduðu önemli
mi, devlet önünde evli görüleceksin” diyen
kadýnlarýn sayýsý da hiç az deðil.

Yalnýzca bir ‘nikah’ meselesi olarak sunulmasý,
yasa ile kadýnlarýn miras, boþanma, velayet,
nafaka gibi temel haklarýnda yaþayabilecekleri
kayýplarý, derinleþtireceði eþitsizliði görünmez
kýlýyor. 

Bu nedenle böyle yasalara karþý bir
mücadelenin iþçi sendikalarýnýn da gündemine
girmesi iþçi kadýnlarýn haklarý ve geleceði için çok
önemli. Kadýn iþçilerin bu mücadelenin bir parçasý
olmasýna önem göstermek de iþçi sendikalarýnýn
vazgeçilmez bir iþi olmalý.

Eþitsizliði derinleþtiren yasalar
sendikalarýn gündemine girmeli

HEP KADINLARIN, ÝÞÇÝ, EMEKÇÝLERÝN
ALEYHÝNE ÝÞ YAPIYORLAR

MMÜÜFFTTÜÜLLEERREE resmi nikah yetkisi üzerinde tartýþmalar yürütürken Maðdur Haklarý Yasasýný da es

geçmemek gerek. Pazarda konuþtuðum bir kadýn çokça tartýþýlan Maðdur Haklarý Yasa Tasarýsýný

kendi hayatýndan bir örnekle deðerlendiriyor. Eþi ile boþanma durumunda, ellerindeki evin kendisine

bir güvence olduðunu düþünüyor. Sigortasý ve bir mesleði yok. Durumunu ise þöyle özetliyor:

“Mevcut yasayý kim çýkarttýysa ona dua ediyorum. Þimdiki tasarý bence yanlýþ. Kadýnlarýn haklarýný

elinden alacak ve kadýnlar bu konuda mücadele etmeli.”

“Siz ne yapacaksýnýz” diye sorduðumda ise “Ben evde kocamla mücadele ediyorum” cevabýna bir-

likte gülümsüyoruz. “Ben AKP’ye oy verdim ama artýk güvenmiyorum. Hep kadýnlarýn, iþçi emekçi-

lerin aleyhine iþ yapýyorlar. Býktýk” diyor. 

M
erhaba emekçi kar-
deþlerim, ilk etapta
þunu söyleyeyim; 11
yýldýr hastanede çalýþ-
maktayým. Bu yýllar da

birçok þey gördük, geçirdik. Ben ta-
þeron iþçisiyim ve çalýþma koþullarý-
mýzý, þirketin bizlere yaptýklarýný an-
latmak istiyorum. En önemlisi biz
kadýnlara nasýl mobbing uyguluyor-
lar, bunlarý birkaç örnek vererek dile
getirmek istiyorum. Yaþadýðýmýz so-
runlarýn baþýnda biz iþçileri, her za-
man en alt kademe görmeleri, þirke-
tin bizim arkamýzda durmamasý geli-
yor. Sendika da arkamýzda durmuyor.
Yoðun bakým hastasýný MR, BT gibi
þeyler için temizlik personeliyle yal-
nýz gönderiyorlar. Þefler bize yalnýz
gidemezsiniz diyor, fakat yanlarýna
bir doktor, hemþire gelse þefler bu
sefer gidebileceðimizi söylüyorlar.
Yani ikili oynuyorlar. Eðer ki iþçi
“Ben gitmem, sorumluluk almam”
derse, hemen þirket yetkilileri iþ ký-
yafetlerini teslim et, iþi býrak dýþarýda
çok iþsiz var” diyerek bizi iþten at-
makla tehdit ediyor. 

ÝÞÇÝLER ARASINDA AYRIM
YAPILIYOR

Baþka sýkýntýlara gelirsek; bir ar-
kadaþ vardiyaya 15 dakika geç geldi
diye yevmiyesi kesildi, eve gönderildi;
gece vardiyasýnda evrak vermek için
ambulans garajýna yalnýz gönderilen
kadýnlar nöbetçi memuru uygunsuz
halde gördüler, bunu þirkete
bildirdikleri halde memur sa-
dece uyarý aldý. Paralarýmýz za-
manýnda yatmýyor, personeller
arasý AKP’li ya da deðil diye ay-
rým yapýlýyor. 

Bazý arkadaþlar yýllardýr ayný
bölümde çalýþýrken bazýlarýmýz
rotasyona tabi tutuluyoruz. Bu-
na da þirket karar veriyor, iste-
diði kiþileri sabit çalýþtýrýyor, is-
tediklerini çalýþtýrmýyor. Bay-
ramlarda o kiþiler çalýþmýyor
geriye kalan çalýþýyor. BT ve
MR tetkiklerinin öðleden son-
raya kalmasý iþi daha da yoðun-
laþtýrýyor, personel o iþi yap-
maktan temizlik yapamýyor
sonra temizlik olmamýþ diye
baský kuruyorlar. 

Bizim üç vardiyada da þef var
ve sürekli kontrol ederler. Bir
gün serviste çalýþan bir arkadaþ
23.07’de lavabodayken þef kont-

role geliyor, görev yerinde yoktur de-
yip tutanak tutuyor hemþireye bile
sormadan. 
ADIN TEMÝZLÝK
PERSONELÝ
AMA HER ÞEYSÝN

Doktor ve hemþireler sürekli þid-
det görüyor hasta yakýnlarýndan, teh-
dit alýyorlar ve bu sürekli oluyor.
Acilde çok yaþanýyor ve yönetim buna
hiçbir çözüm bulmuyor. Hastane po-
lisi ve güvenlik hiçbir þey yapmýyor.
Bazen bu olaylarýn arasýnda temizlik
personeli de þiddete maruz kalýyor.
Hemþirelerin görev tanýmý yok, te-
mizlik personeli görevi olmayan her
þeyi yapýyor. Doktor ve hemþireler de
þirketi çok sorumsuz buluyor, ancak
hiçbir çözüm bulunamýyor. 

Hafta sonu izninde temizlik yap-
maya götürdükleri iþçiler var, “Para
vereceðiz” diyorlar ama vermiyorlar.
Bir gün böyle bir temizlik esnasýnda
arkadaþýn üzerine dolap düþmüþ,
kolu kýrýldý. Kýlýfýna uydurdular. Ýþ
kazasý saymadýlar, arkadaþ da kork-
tuðu için þikayetçi olmadý. Þefler
bazý arkadaþlara özel iþini yaptýrýyor
ve sonra o kiþileri iyi personel olarak
nitelendirerek, para yardýmý yapýyor-
lar. Hastanede yaþadýðýmýz sorunlar
yaz yaz bitmiyor. Biz taþeron iþçiler
artýk bu sorunlarýmýza bir çözüm is-
tiyoruz.

Hastane ççalýþaný bbir ttaþeron
temizlik iiþçisi // ÝÝZMÝR

Nazife ORTAKCI
Ankara

K
amuya bir istikrar pro-
gramý diye sunulan ser-
best rekabete dayalý ta-
þeronlaþma, aslýnda esas
iþleri ucuz iþgücüne ha-

vale etme ile ortaya çýktý. Taþeronluk
mal ya da hizmet üretiminin parçala-
narak alt iþ verene devredilmesiyle
belediyeler, hastaneler, üniversiteler
olmak üzere tüm kamu kuruluþlarýn-
da yürütülen temizlik, güvenlik, ba-
kým, ulaþým ve biliþim alanlarýnda yo-
ðunlaþtý. Belediyelerde ve hastaneler-
de çalýþan taþeron iþçi sayýsý kadrolu
iþçi sayýsýný geçti. Hükümetin “ka-
muda taþerona kadro” diye müjde
vermesi açýkça bir aldatmaydý. Yýllar-
dýr iktidardakiler bu hukuksuz çalýþ-
ma ile ilgili iþlerin içinden çýkamadý-
lar. Geçen sene Maliye Bakaný’nýn ta-
þeron ile ilgili yaptýðý açýklamalarda
“Bu çalýþmayý yaparken gördük ki o
kadar basit deðil, karmaþýk. Çok fark-
lý türden sözleþmeler var” sözüyle
kadro meselesinin sürekli askýya alýn-
masýna tanýklýk ettik. Açýklamaya göre
özel sözleþmeli personel olarak istih-
dam edilecek kiþiler; kurum sýnavla-
rýna, güvenlik soruþturmalarýna, belli
süreyle sözleþmelere (2 veya 3 yýl gi-
bi) tabi tutulacak.
KOCA PARASINA KATKI!

Bu süreç içerisinde özellikle taþe-
ronda çalýþan kadýnlar kadroyu umut-
la beklemekte. Hastanelerde, beledi-

yelerde, üniversitelerde, Bakanlýklar-
da, AVM’lerde çalýþan kadýn iþçiler
birçok sýkýntýlarýnýn ve sorunlarýnýn
arasýnda dahi bu umutlarýný koruma-
ya çalýþýyorlar. Örneðin geçenlerde
konuþtuðumuz AVM’de taþeron ola-
rak temizlik iþçiliði yapan bir kadýn
arkadaþýmýz çalýþma vakitlerinde her
iþe koþturduðunu, eskiden zor diye
gördüðü tuvalet temizliðini þimdiler-
de o iþle görevlendirildiðinde daha
rahat ettiðini anlattý. 

Öte yandan taþeron kadýn iþçilerin
sýkýntýlarý yalnýzca kadro istemi ile
alakalý da deðil. Yoðunlukla hastane-
lerde çalýþan kadýn iþçilerin aldýklarý
asgari ücreti “koca parasýna katký”
olarak görmesi hatta kimi kadýn iþçi-
lerin maaþ kartýný kocasýnýn elinde ol-
masý kadýnlarý ekonomik anlamda zor
duruma düþürüyor. Öte yandan kimi
iþçi kadýnlar da çocuklarýnýn eðitimi,
evin ihtiyaçlarý vb. sebeplerden dolayý
aldýklarý ücretin yetersizliðiyle birlik-
te birçok banka kartý ve sýrtlarýna
yüklenen borçlar ile boðuþmaya de-
vam ediyor. 
VARDÝYALI ÇALIÞMA
KADINLARIN YAÞAMINI
ZORLAÞTIRIYOR

Bir diðer mesele ise taþeron iþçisi-
nin yapacaðý iþler dýþýnda diðer iþlerle
de ilgilenmesi gerektiðinin dayatýlmasý.
Örneðin hastanelerde hemþirelerin ya-
pacaðý iþlerin (hastanýn altýnýn temiz-
lenmesi, oksijenin takýlmasý vb.) iþçile-
re yaptýrýlmasý ve iþçilerin bu iþleri yap-
mamasý durumunda tutanakla veya iþ-

ten atýlmasýyla tehdit edilmesi de
taþeron iþçilerin yükünü artýrýyor.
Vardiya ile çalýþma sistemi ise ço-
cuðu olan kadýnlarý zor durumda
býrakan bir diðer unsur. Öte yan-
dan doðum yaptýktan 3 ay sonra
iþe baþlamasý mecbur olan kadýn
iþçileri de unutmamamýz gerekir.

Ayrýca zorluklar yalnýzca çalýþ-
ma yerinde deðil. Gece vardiya-
sýnda olan kadýnlar için ulaþým,
çevredekilerin tacizi, karanlýklarda
tedirgin dolaþmalarý da bir hayli
sýkýntý yaratan vaziyette.

Siyasetçiler tarafýndan kendi
çýkarlarý için “müjde” diye sun-
duklarý taþeron iþçilerinin so-
runlarýnýn çözümü meselesi
adeta bir oyuncak haline getiril-
miþtir. Ýþ verene cennet, iþçiye
cehennemi yaþatan bu taþeron
sisteminin son bulmasýný istiyo-
ruz. Bütün taþeronda çalýþanla-
ra kadro verilsin istiyoruz.

Hastanede yaþadýklarýmýz
saymakla bitmez

Kadýnlar güvencesizlik
deðil, kadro istiyor
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DÝNÝ VE MÝLLÝ 
HASSASÝYETLERE ABANMAK

Müftülere nikah kýyma yetkisi veren yasa tasarý-
sýnýn Erdoðan’ýn öfkeli talimatýyla TBMM Genel
Kurulundan alel acele geçirilmesinin sebebi, özle-
nen iþte böyle bir “milli irade” oluþumuna itiraz
etmesi muhtemel toplumun, bütün diri ve direnç-
li dokularýný susturmak ihtiyacýdýr. 

OHAL sayesinde muhalif medya kapatýlmýþ,
bütün muhalifler cezaevine konulmuþ, gazete te-
levizyon deyince AKP bültenlerinden ibaret bir
Türkiye görüntüsünden baþka ses-görüntü kal-
mamýþken; “son bir yýlýn her 15 dakikasýnda bir
kiþi ‘terörist’ olarak tutuklanmýþ” ve bu böyle de-
vam ediyorken; CHP’nin en kritik anlarýnda
AKP’yi zordan kurtaran tutumu bile artýk iktidar-
da kalmayý garanti edemiyor. AKP’nin, dini ve
milli ‘hassasiyetlere’ abanmaktan baþka, halkýn
hayatýný deðiþtirmeyi vaat edebileceði bütün ola-
naklarý tükettiði bir gerçek.

Sürece yayarak çýkardýklarý yasalara baktýðýmýz-
da  (imam hatiplerle ilgili düzenlemeler, Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlýðý nezdinde Diyanet gö-
revlilerine aile, kadýn, çocuk, engelli her alanda gö-
rev verilmesi, pozitif bilimlere dair derslerin müf-
redattan kaldýrýlmasý/azaltýlmasý, sanat derslerinin
seçimlik hale getirilip din derslerinin mahalle bas-
kýsýyla seçtirilmesi, sýbyan mektepleri, müftülere
nikah yetkisi, imam arabulucularla boþanmanýn
önlenmesine dair muhtemel tedbirler) eðitim, aile,
sosyal yaþam olmak üzere bütün bir hayatý yeniden
ve dinsel-Sünni-Hanefi temelde þekillendiren tek-
çi düzenlemeler olduðunu görüyoruz. 

Mesele hayatýn bütün alanlarýný -daha basýcý
yöntemlerle yönetebilmek için- dinselleþtirmek
olunca, nikah kýyma yetkisi teferruattýr denebilir.
Ama buradaki önemli hamle; Medeni Kanunun
içerdiði, yüzyýllarýn mücadelesine dayanan, kadýn-
larýn kanlarýyla canlarýyla bedel ödeyerek yasalara
kazýttýklarý haklarýnýn “Bunda ne var?” kofluðu
içindeki sorularla bertaraf edilerek, o meþum ya-
sanýn talimatla geçirilmesi. Kanýrta kanýrta ülkeyi
sürüklemek istedikleri karanlýk mecralara giden
yolda, henüz tam olarak bertaraf edemedikleri ka-
dýnlarýn tarihsel kazanýmlarýný bir an önce gömüp,

acele yol almak istedikleri aþikâr!
BÝR GECE ANSIZIN...

Nedir o kazanýmlar? Evlenme sözleþmesinde
kadýnýn kendi serbest iradesini ifade etmesi, evli-
lik ile doðacak çocuðun velayet hakkýný erkekle
eþit bir þekilde kullanmasý, çalýþmak için eþinin rý-
zasýna ihtiyaç olmamasý, çalýþmadýðý takdirde na-
faka alabilmesi, þiddete uðradýðýnda eþini, eski
eþini, niþanlýsýný, sevgilisini, abisini, babasýný ev-
den uzaklaþtýrma kararý alabilmesi, boþanma hak-
kýna sahip olmasý, mal paylaþýmýnda eþit hakka sa-
hip olmasý, boþanýrken þiddet uygulayan, aldatan
kocadan maddi-manevi tazminat alabilmesi gibi
kadýný, hiç deðilse kaðýt üzerinde erkekle eþitleyen
bir statü saðlayan haklar... 

Tüm bu haklarý sýfýrlamalarý “bir gece ansýzýn”
yayýnlanacak bir KHK’ya bakar. “Þeriat hükümle-
rinde olduðu gibi kocanýn boþ ol demesi halinde
boþanma kararý verme yetkisi de veriyoruz müftü-
lere. 6824 sayýlý yasayý da kaldýrýyoruz, artýk aile içi
þiddeti imamlar çözecek (zaten imamlar boþan-
malarý önleme görevlisi),  nafakayý da (tartýþmaya
baþladýlar) kaldýrýyoruz. Çünkü, çocuklarýn velaye-
ti sadece babaya verilecek. Mal paylaþýmý diye bir
þey de yok artýk. Koca kazanmýþ, almýþ; kimin ma-
lýný kime paylaþtýrýyorsunuz!” diyebilirler mi?

Koþullar böyle kaldýðý ve caydýrýcý bir mücadele
ortaya konamadýðý sürece hiç kuþku yok, diyebilir,
yapabilirler! 
TENCEREDEKÝ KURBAÐA MÝSALÝ

Çýkarttýklarý her yasa ile aslýnda yasaklar zinci-
rine bir halka eklediler. Çok kliþe bir örnek olacak
ama içine atýldýðý su ýsýndýkça alýþtýðý için farkýnda
olmadan haþlanýp ölen kurbaða misali, bir süre
sonra yerleþen uygulamayý unutup, daha vahimiyle

cebelleþiyoruz. Kadýnlarý farkýnda olmadan ‘ýsýta-
rak’ köleliðe doðru yaklaþtýran deðiþikliklerin her
birine karþý koymak önemli ve kimi zaman iktidara
geri adým da attýrýyor. Ama toplamda baktýðýmýz
zaman, iki ileri bir geri hak ve özgürlük alaný aza-
lýyor, çember daralýyor. 

Daralma süreci ayný zamanda savaþ politikalarý-
na hýz verildiðini, bunun için de baskýcý ve gerici
politikalarýn daha da þiddetleneceðini gösteriyor.
Bunun önemli adýmý kadýnlarý daha çok baský altý-
na almaktan geçiyor. 

AKP iktidarý; hak týrpanlayarak, yoksullaþtýra-
rak, iþsizleþtirerek ve açlýða terk ederek yarattýðý
sosyal sorularla baþ etmek için içeride “Yüzde
99’u Müslüman olan bir ülke...” diye baþlayan söy-
lemlerini halka mal etmek için yoðun dini argü-
man ve baskýlara daha çok ihtiyaç duyacaktýr. Mil-
liyetçi ve þoven söylemleri yükselterek, savaþ büt-
çesini halka yýkan uygulamalara hýz vererek, itiraz
edenleri din düþmanlýðýyla, vatan hainliðiyle suçla-
yarak susturmaya hýz verecektir. Bu gidiþin mu-
zaffer bir dönüþü yoktur ama, savaþ felaketinin fa-
turasý, Afganistan, Irak ve Suriye’den bildiðimiz
üzere önce kadýnlara çýkacaktýr. 

AKP’nin hayatý dinselleþtirmesine karþý, çocuk-
larýn psikolojisini kötürümleþtiren eðitim politika-
larýna karþý, iþsizliðe ve savaþ bütçesine karþý, si-
yasal davalara ve baskýlara karþý; bilimsel laik eði-
timi ve laik yaþamý, iþ ve barýþ mücadelesini, ada-
let hak ve özgürlük mücadelesini kýyasýya büyüte-
rek ve birleþtirerek yol almamýz kaçýnýlmaz bir zo-
runluluktan öte bir var oluþ savunmasý haline gel-
di. En baþta biz kadýnlar açýsýndan... 
BUNDA DEMAGOJÝ VE HÝLE VAR

Buraya kadar attýklarý adýmlarý, “Bunda ne var,
þöyle faydalý, böyle kolaylaþtýrýcý, kültürümüz, de-
ðerlerimiz...” gibi savunmalarla, geliþmelerin ve-
hametini gizleyerek attýlar. 

Bunda; sivri ucunu kadýnlara ve çocuklara doð-
rultmuþ bir savaþ var; bunda kadýnlarý Ýran’da, Af-
ganistan’da, Irak’ta, Suriye’de olduðu gibi, hakla-
rýndan ve özgürlüklerinden soyup, savunmasýz ve
etkisiz býrakýp, köleleþtirme emeli var... Bunda di-
ni deðer ve kutsallarý çirkin amaçlara alet etme hi-
lesi var. Attýklarý her adýmý dini, milli inanç ve ge-
leneklerle örtüleyip, itirazlarý dini deðer, milli da-
va tabusuyla susturmaya çalýþan demagoji var...
Bunda, açlýk, yoksulluk, iþsizlik karþýsýnda kadýn-
larý güçsüz ve mecalsiz, örgütsüz ve mücadelesiz
býrakma hedefi var. Bunda kadýnlarý ve erkekleri
sadece kendi çýkar hedeflerinin ve keyfi mutlakýy-
etçi, tekçi, çaðdýþý yönetme arzularýnýn, açýkça sa-
vunulamadýðý için dini örtülerle örtülmüþ hileli
görüntüsü var. 

Ama buna karþýlýk, halklarýn ve kadýnlarýn da
tarihten birikerek gelen deneyimlerinin güçlü sez-
gisi ve bilgisi var. Mücadele deneyimlerinin baþa-
rýsý ve yenilgilerinin acý sonuçlarý da var. Eðer bil-
gi ve deneyimleri mücadeleye, örgütlenmeye ve
birleþtirmeye dönüþtürebilirsek, bu aðýr havayý ký-
sa sürede daðýtýp, bu dinsel ve milli görünüþlü
kirli yönetim ve savaþ politikalarýnýn yerle yeksan
olmasý çok uzak bir ihtimal deðil. 

Ama halklarýn ve kadýnlarýn da tarihten birikerek gelen 
deneyimlerinin güçlü sezgisi ve bilgisi var. Bilgi ve deneyimleri 
mücadeleye, örgütlenmeye ve birleþtirmeye dönüþtürebilirsek, bu
aðýr havanýn, bu dinsel ve milli görünüþlü kirli yönetme ve savaþ
politikalarýnýn yerle yeksan olmasý çok uzak bir ihtimal deðil. 

ESENYALI KADIN DAYANIÞMA DERNEÐÝ DENDÝÐÝNDE...

Derneðimizi sahiplenen kýz kardeþlerimize söyleyecek sözümüz var
Yasemin AKPINAR 

Esenyalý Kadýn 
Dayanýþma Derneði

Esenyalý’da 2013 yýlýnda
“Bir Þey Yapalým, Yan Ya-
na Gelelim, Birlik Olalým”

sözünün coþkusuyla, dayanýþ-
ma ile kurduk derneðimizi.
Yüzlerce kadýnýn hayatýna do-
kunduk, dokunduðumuz her ka-
dýn iþin bir ucundan tuttu. Kimi
evinde düzenlediði toplantýlar-
la kadýnlarla buluþmamýzý sað-
ladý. Kimi yaþadýðý þiddet dolu
hayatý arkasýnda býrakarak bi-
zimle birlikte yürümeyi seçti.
“Kýz kardeþlik köprüleri” kur-
duk savaþtan kaçarak ülkemize
sýðýnan kýz kardeþlerimiz için.
Yaþama hakkýmýzý ve özgürlü-
ðümüzü yok sayanlara hayýr
demek, dayanýþmayý büyütmek
için düzenlediðimiz 8 Mart et-
kinliklerinde yüzlerce kadýnla
buluþtuk. Artan istismar olay-
larýna karþý çocuklarýmýzý koru-
yabilmek için eðitimler de dü-
zenledik.

Þiddet ve yoksullukla dolu
bir hayatý bize hak görenlere,
“sus, otur, senin adýna her ka-
rarý ben alýrým” diyenlere karþý
gücümüzü birleþtirdik. Baskýyý
arttýran, þiddeti aklamaya çalý-
þan, kazanýlmýþ haklarýmýza el
koyanlara, fikrimiz sorulma-
dan, önerimiz alýnmadan hazýr-
lanan yasa deðiþikliklerine ha-
yýr demek ve birlikte mücadele
etmek için bir araya geldik. Ve
devam ediyoruz yolumuza...

4 yýldýr;
Bizimle dayanýþmayý büyü-

ten yol arkadaþlarýmýza,
Gönüllü olarak derneðimiz-

de düzenlediðimiz atölyelerde
bize destek veren eðitimcilere,
psikolog, sosyolog ve avukat
arkadaþlarýmýza,

Mektuplarýmýzý, etkinlikleri-
mizi sizlerle paylaþan Ekmek
ve Gül ekibine,

Bizlerle kendisinin ya da en
yakýnýndaki kadýnýn yaþadýðý
þiddeti paylaþmak, sorunlarýna
çare bulabilmek için bir araya
gelen tüm kadýnlara,

Derneðimizi sahiplenen kýz
kardeþlerimize söyleyecek sö-
zümüz var; Ýyi ki varsýnýz!

Derneðimizin açýlýþýnda þiir-
leriyle yanýmýzda olan Sennur
Sezer’i ve zamansýz kaybetti-
ðimiz yoldaþýmýz Gürcü Dikme-
ci’yi sevgi ve özlemle anýyoruz.

Yalnýz olmadýðýmýzý
gördüðümüz bir adres

Kimilerine göre þehrin ücra semtlerinden
birinde sokak arasýnda bir kadýn derneði ola-
rak görünse de, kadýnlar için bir yardým eli.
Ayný zamanda ayakta durabilme savaþýnýn en
saðlam destekçisi. Tanýþalý birkaç yýl olmasýna
raðmen sadece benim bildiðim dokunduðu
sayýsýz hayat var. Bunlarý sadece ‘adýmýz du-
yulsun’ diye yapmýyorlar. Ýçtenlikle “Ne kadar
çok kadýna destek olabiliriz? Ayakta durma
çabalarýna ne kadar destek olabiliriz” diye
tüm imkanlarý zorlayan hatta imkansýzlýklar
içinde mucizeler yaratan bir dernek.

Bizim gibi ücra semtlerde yaþayan kadýn-
larýn dertlerini anlatacaðý bir psikolog, sosyo-
log bulmak oldukça zor. Çünkü çoðu kadýn
maalesef mahallenin dýþýna bile çýkamýyor.
Derneðimiz kadýnlarýn sorunlarýna, kimseye
anlatamadýklarýna çare olmak, yalnýzlýklarýna
son vermek için gönüllü psikolog, sosyolog,
avukat ve doktorlarla buluþmasýný saðlayan
bir güven eli ayný zamanda.

Hayatýn zorluklarýna raðmen bize gülmeyi
de unutturmuyorlar. Etkinlikler, sanatsal ça-
lýþmalar, müzik, resim atölyeleri, kurslar da
ayrý bir katký kadýn ve çocuklarýn hayatýna. 

Kadýnlar aslýnda hayatýn en güçlü varlýkla-
rý. Ama dünyadaki sistem, erkekler ve gerici
zihniyetler, kadýnlara uyguladýklarý þiddet,
eziyet ve zorbalýkla bu gücü yok etmeye çalý-
þýyor. Yenilgiler olsa da tekrar ayaða kalk-
mak, dirilmek kadýnýn gücünün yok edileme-
diðini gösteriyor. Kadýnlarýn birbirlerine uzat-
týðý elleri ve destekleri gösteriyor, ki aslýnda
hiçbir kadýn yalnýz, çaresiz deðil. Derneðimiz
her  zaman kadýnlara uzanan bir dost eli, son-
suz bir güvenle elinizi uzatabilirsiniz.

ÞÞiirrvvaann DDEEMMÝÝRRCCÝÝOOÐÐLLUU

Aþýlamayacak duvar yok artýk bize! 
2013 yýlý yazýnda Gezi süreciyle birlikte mahallede kadýnlarla

birlikte yapmýþ olduðumuz park forumlarýyla birlikte dernek
kurma fikri geliþti. Ýþimiz zordu, biliyorduk. Ama kararlýydýk ve
baþardýk. Ýlk yýllarýmýzda çok acemiliklerimiz oldu. Bugün geçmi-
þe baktýðýmda kadýnlarla birlikte öðrenerek deðiþtiðimizi, daya-
nýþmayý büyüttüðümüzü görüyorum. Kadýnlar olarak birbirimi-
ze ihtiyacýmýz vardý. Çünkü hayatýmýzda þiddet, taciz, iþsizlik ve
daha birçok sorun vardý. Aslýnda mahallemizde yaþadýklarýmýz
ülke gündeminde yaþananlarla aynýydý. Biz küçük bir mahallede
kadýnlar olarak bir araya geldik. Biliyorum ki birçok kadýn arka-
daþýmýz da kendi küçük mahallelerinde dernekleþerek, bir ara-
ya gelerek birçok sorunu birlikte aþacaklar. Her þeyin çýkarsýz
olduðunu, sevginin, dostluðun, yoldaþlýðýn, kýz kardeþliðin, bir
araya gelmenin bizim için ne kadar önemli olduðunu dernekle
öðrendik. Biz kadýnlar bir araya gelince hayatlarýmýzda aþýlma-
dýk duvar, engel kalmayacaktýr. Yeter ki birlik olalým, yan yana
gelelim, dayanýþmayý büyütelim.

YYüükksseell YYIILLDDIIZZ

Þimdi ben kadýnlarý
güçlendiriyorum

Ben çalýþtýðým fabrikada ustabaþýnýn tacizi ve hakare-
tine, sonra da fiziksel þiddetine uðramýþtým. Ne iþyerinde-
ki sendika temsilcisi ne de üyesi olduðum sendika kýlýný bi-
le kýpýrdatmadý, çok zoruma gidiyordu. Ben de fabrikadan
baþka bir arkadaþýn aracýlýðýyla dernekle tanýþtým. “O der-
nekteki kadýnlar bir yol bulur” dedi. Gerçekten de bulduk.
Hiç tanýmadýðým bu kadýnlar benim için inanýlmaz bir da-
yanýþma sergilediler. Ustabaþý iþten çýkarýldý. Bu dayanýþ-
ma ve mücadele sayesinde kazandým. Artýk ben de bulun-
duðum yerde hiçbir haksýzlýða göz yummuyor ve müca-
dele ediyorum. Doðum günün kutlu olsun! Seni kuran ka-
dýnlarýn hepsi benim kýz kardeþim oldular, iyi ki varsýnýz.

NNuurraayy BBAAYYRRAAKKLLII

Dayanýþma var oldukça… 
Ben þimdi bir çocuklu ve hamile bir kadýn olarak dernekten

biraz uzak kalsam da zamaným oldukça çalýþmalara katýlmaya
çalýþýyorum. Bu arada, bunca güzel çalýþmaya raðmen zaman
zaman derneðimize karþý olumsuz görüþ ve ufak tefek saldýrýlar
da olmuyor deðil. Bu tutumlar tabii ki bizi korkutmuyor. Bizler
dayanýþmamýz ve mücadelemiz var oldukça biz hep burada ola-
caðýz.  Geçen bu 4 sene içinde daha çok güçlendik. Önümüzde
daha çok uzun zaman var.  

NNeeccllaa GGÖÖÇÇEERR

Bir tanýþtým, hayatým deðiþti! 
Çok kalabalýk olduðunu söyledikleri Ýstanbul’da ben yapayal-

nýzdým. Ama artýk yalnýz deðilim. Darda mýyým, hasta mýyým ya da
caným eðlenmek mi istiyor; bir bakýyorum yanýmdalar. Sadece
bana mý? Hayýr; dokunabildikleri bütün kadýnlara. Bir tanýþtým,
hayatým deðiþti, þimdi bir baþkayým. Ýyi ki hayatýmdasýnýz!  

FFaattmmaa ÖÖZZTTÜÜRRKK

Ýyi olacak hastanýn 
doktor ayaðýna gelir

Ben 20 yýllýk kangren olmuþ evliliðimi bitirmek zorunda kal-
dým. Neden, niçin uzun hikaye. 20 sene evvel nasýl geldiysem öy-
le çýktým o kapýdan, sadece yaradana sýðýnarak, iki çocuðumla.
Yeni hayat kurmak, sýfýrdan yuva yapmak maliyetli ve zor. Çok
þükür eksikliklerimiz olsa da çocuklarla beraber üstesinden gel-
dik. Ben evi ayýrmýþtým ama resmi olarak nereden nasýl baþlaya-
caðýmý, haklarýmý bilmiyordum. Hayat tesadüflerden mi ibaret
yoksa iyi olacak hastanýn ayaðýna doktor kendi gelir mi demeli,
bilmem. Bu zor günlerde iþyerimde Yüksel haným bana Esenya-
lý Kadýn Dayanýþma Derneðinden söz etti. Gönüllü çalýþan avu-
katlarý, psikologlarý olduðunu, ihtiyaç duyan her kadýna dayanýþ-
ma eli uzattýklarýný dile getirdi. Gönüllü çalýþan avukat haklarýmý
detaylý bir þekilde anlattý, gördüm ki aslýnda yalnýz deðilim. Her
insan saygý ve sevgiyi hak eder. Derneðimize baþarýlar dilerim.  
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Kayýplar zincirine bir halka daha; müftü nikahý
Cevriye AYDIN

D
üþünün ki, çalýþmak zorunda olan bir ka-
dýnsýnýz, küçük çocuklarýnýzý normal kreþ-
lere yazdýrsanýz, kazanacaðýnýzdan daha
fazlasýný ödemeniz gerekirken hükümet
size ‘çare’ üretiyor. Milli Eðitim Bakanlýðý,

Ensar ve TÜRGEV gibi  vakýflara eðitim iþini organize
etme yetkisi verince, mahallelerde sýbyan mektepleri
çoðalýyor, 3-6 yaþ arasýndaki çocuklarýnýzý gayet uygun
ücretle kabul ediyor. Ne yaparsýnýz? 

Hiç deðilse çocuklarýnýza az da olsa et-süt, üst baþ
alabilir, hatta sevinebilirsiniz bile, böyle bir imkan su-
nulduðu için... Eðer daha güvenli, daha ekonomik ve
laik bir alternatifiniz yoksa, çalýþmaktan baþka çareniz
de yoksa çocuklarýnýzýn zihnini, kiþiliðini sizin olmadý-
ðýnýz saatler boyunca dinci, hurafeci, ürkütücü, korku-
ya ve boyun eðdirmeye dayanan sýbyan mekteplerinin
þekillendirmesine mecbur kalýrsýnýz. 

Belki AKP’ye samimiyetle inanan dindar bir kadýn-
sanýz, bu çareyi bir lütuf olarak bile görebilirsiniz. Bel-
ki yýllar boyunca adým adým, ekonomik ve sosyal haklar
budanýrken; evet ama yol, köprü, metro, havaalaný yapý-

lýyor ya, yiyorlarsa da çalýþýyorlar ya, dindar kadýnlar
korkusuzca kamuda, üniversitede baþýný örtebiliyor,
aþaðýlanmadan ibadetini yapabiliyor ya, Müslümanlar
ilk kez böyle baþlarý dik ezilmeden dolaþabiliyor ya, di-
yerek umursamamayý tercih ettiniz. Belki siz belki eþi-
niz iþsiz kaldý, ama sadaka ve parti yardýmý sizi zora
düþmekten kurtardý! Böylece hem haklarýnýz, hem iþi-
niz gitti, ayný gerekçelerle ses çýkarmadýnýz; yardýma,
sadakaya baðýmlý hale geldiniz. 

Bu arada bütün orta öðretim imam hatip olunca se-
viniyordunuz, çocuklarýmýz dinini, peygamberini öðre-
necek diye. Eðitim sistemi dinsel temellerle beslendik-
çe bu nedenle itiraz etmediniz. Bu arada size kreþ ye-
rine sunulan ‘imkanla’ sýbyan mektebine verdiðiniz ço-
cuðunuz tanýyamayacaðýnýz hale gelecek. Dünyayý din-
sel hikayeler ve kurallar üzerinden algýladýðý için kor-

kudan geceleri altýný ýslatacak ve size “Çalýþma, o para
günah!” diyecek. Ýlköðretim çaðýna gelip biraz aklý er-
meye baþlayýnca “Anne, günahlarým çoðalmadan ölmek
istiyorum!” diyerek okuldan gelip aðlayarak kucaðýnýza
atlayacak. Ne yapacaksýnýz? 

Bu sistem böylece iþleyecek; kadýnlarý, erkekleri,
gençleri, iþsizlik denizine, borç bataðýna, açlýk belasýna
atacak; sonra o denizde sýbyan mektepleriyle, müftü
nikahlarýyla, imam arabulucularýyla onlarý karþýlayacak.
Denize düþen yýlana sarýlacak! Mesele artýk dünyevi bir
mücadele alaný olmaktan çýkacak. Çünkü, bir kere o
çarkýn diþlilerine paçayý kaptýrýnca, neye itiraz etseniz,
karþýnýza “Günah” çýkacak,  “Dinimizde yeri yoktur”
çýkacak, “Sen dinimize mi küfrediyorsun?” çýkacak...
Ve bu sarmal içinde kadýn, erkek, çoluk, çocuk, genç,
yaþlý o sularda debelenip duracak. 

Bu sistem böylece iþleyecek; kadýnlarý, erkekleri, gençleri, iþsizlik
denizine, borç bataðýna, açlýk belasýna atacak; sonra o denizde
sýbyan mektepleriyle, müftü nikahlarýyla, imam arabulucularýyla
onlarý karþýlayacak. Denize düþen yýlana sarýlacak!

Gülcan ÇETÝNKAYA

“Çarþýlarda erkek adlarý söylenir kadýnlar gizli
Sana kim taktý bu sorumluluðu kadýnsýn”

G
ülten Akýn þiirini yazmaya baþlamadan
önce, Türkçe þiirin tarihsel dönemlerini
ele alan araþtýrma yapýtlarýný ve Akýn’ýn
üretmeye baþladýðý dönemlerde þiir üze-
rine yazýlmýþ metinleri gözden geçirdim.

Okuduðum metinlerde, eserleri incelenen þairlerin
neredeyse tümü Ahmet’ti, Mehmet’ti, Ali’ydi vs.
“Edebiyat çarþýsýnýn” lonca þeyhleri, eril akýlla be-
raberce kurduklarý “gedik sistemini” ustaca iþletip,
kadýnlara dükkân açma izni vermemiþlerdi. Zaman
zaman kendi sözünü, kadýnlýk hâlini duyurmak iste-
yenler ortaya çýkmýþ, onlar da “iþportacý” muamelesi
görmüþlerdi. Edebiyatýn muhtesipleri (büyük eleþtir-
menler!) kadýnlara durmadan ceza kesmiþlerdi. Gül-
ten Akýn’ýn ifadesi ile belki de “söz kuþtu”. “Büyüyüp
aðza sýðmaz olduðunda uçurulmuþ ancak, uçuranlar
tutulmuþtu.” Þiirde kadýnlarý anlatma iþini de yýllar
boyu “efendiler” üstlenmiþ; “Havva’dan miras fena-
lýklarý, þeytanlýklarý” ile kadýnlar þiire konu olmuþlar-
dý! Geleneksel þiirin Gülten Akýn’a kadarki son yüzyý-
lýnda elbette  “kadýna bakýþ” deðiþmiþ, þair kadýnla-
rýn sayýsý da artmýþtý. Buna raðmen Gülten Akýn’ýn
yazmaya baþladýðý 1950’lerde “kadýn dilli þiir” gele-
neðinin henüz yeterli olgunluða eriþtiði söylenemez.
Yine de, Gülten Akýn’dan önce “kadýn dilli þiir”
için ilk ilmeði atan “deli kýzlara” selâm etmek ye-
rinde olacak: Sennur Sezer’in elimizden tutup okut-
tuðu Mihrî Hatun’a, Zeynep Hatun’a, Hubbî’ye, Þair
Nigâr’a… Adlarý gizlenmiþ, yazdýklarý çekmecelerin-
de saklý kalmýþ nicelerini de unutmadan…

YA O TEDÝRGÝNLÝÐÝN SEBEBÝ VARSA?
Türkçe þiir geleneði içinde “kadýn dilli þiirin” eksik

kaldýðýna iþaret etmemin nedeni Gülten Akýn’ýn ilk þiirle-
rinde görülen “serçeler gibi ürkek, korku dolu, edil-
gen” kadýnlarý anlama gayretindendi. Geleneðin kadýnla-
ra kapalý kapýlarý, Gülten Akýn’ýn ilk þiirlerindeki tedir-
ginliðin sebebi olamaz mýydý? Erkek dili ile kurulup sür-
dürülmüþ þiir, kadýnýn kendini anlatmasýna olanak taný-
madýðýndan “dolaylý”, “örtülü” ifadelere baþvurulmuþ
olamaz mýydý? 

Gülten Akýn, þiire önce kendini anlatarak baþladýðýný
söylediði bir yazýsýnda bu sorularý sormanýn haklýlýðýný
ortaya koyuyor:

“Ýlk üç kitabýmda, Rüzgâr Saati, Kestim Kara Saçlarý-
mý ve Sýðda’da bireysel izleri, sonrakilerde toplumsal ola-
ný baskýn görebilirsiniz. Bireyseli daha çok, geniþ do-
layýmlý atýflarla, yan anlamlardan geçerek sislendi-
rilmiþ, birinci anlam geriye çekilmiþ olarak; top-
lumsal izlekleri ise (Kýrmýzý Karanfil, Aðýtlar ve Türkü-
ler, Ýlahiler...) anlamý belirginleþtirici bir biçem içinde
yazdým.” 

Kadýnlýk hâllerini anlatmada yararlanacaðý kadýn ede-
biyatý geleneði eksik olan bir þair kadýnýn kendi ben’ini
anlatýrken þiirine sinen duygunun “ürkeklik, edilgenlik,

korku” vb. olmasý epeyce manidar!
‘ÜRKEK SERÇE’DEN
‘BEN’ DÝYEN KADINA…

Gülten Akýn, ikinci þiir kitabý Kestim Kara Saçlarýmý
adlý yapýtta ilk kitabý Rüzgâr Saatleri’nde görülen kýrýl-
ganlýðý atýyor üstünden. Kadýnlýk hâllerini anlatmada, do-
laylamalardan biraz daha uzaklaþýp, daha cesur bir dil
kullanýyor. Kitaba ismini veren Kestim Kara Saçlarýmý þi-
iri, kadýnýn “yasayla, yasakla, töreyle” çevrili olduðunu an-
latarak baþlýyor. Þiirin devamýndaysa tüm toplumsal rolle-
rinden kurtulma arzusunu “Kestim kara saçlarýmý n’ola-
cak þimdi” ile dile getiriyor. Çünkü gelenekte sevgili, eþ,
ana rolleriyle karþýmýza çýkarýlacak kadýnlarýn saçlarý da
mutlaka uzun olmalýydý! Bu dize ve ardýlýnda kullanýlan
ifade biçiminin gündelik yaþama, kadýn diline yak-
laþmasý, erkek dilli þiir karþýsýnda, Gülten Akýn’ýn kendi
dilini kurmaya baþladýðýnýn göstergesi ayný zamanda. Ay-
ný þiirde dikkatlerden kaçmamasý gereken nokta, þairin
“Kestim kara saçlarýmý n’olacak þimdi” dizesiyle baþladý-
ðý bölümü “Kurtulan dirilen kiþiye günaydýn” diyerek bi-
tirmiþ olmasý. Kýsacasý kadýn kendi þiirinde de artýk kiþi!
Ürkek serçe deðil!

Gülten Akýn, Kestim Kara Saçlarýmý ve sonraki yapýtý
Sýðda’da kadýnlýk hâllerinin türlüsünü anlatmaya devam
ediyor. Bu iki kitaba da “ev içlerine, karanlýða çekilmiþ”,
“sorumlu kadýnýn” “kurulu sofralar, ütülü göleklerden”
kaçýþ hayalleri hâkim. Bu hayalleri anlatýrken þair, kendi
ifadesiyle, “kadýn oluþlarý dolayýsýyla ezilenlerin ortaklaþa-
caðý duyarlýðý þiire getiriyor.” Böylece bir kadýn edebiyatý
kurmada, kendinden önceki kadýnlarýn attýðý ilk ilmeðin
üstünü örüyor. 
KADIN ARTIK GÖSTERÝLEN
DEÐÝL KONUÞAN ÖZNE

Gülten Akýn þiirinde dönüm nokta-
sý sayýlan, þairin dördüncü yapýtý Kýr-
mýzý Karanfil, “kadýn dilli þiir” açýsýn-
dan da büyük önem taþýyor. Kýrmýzý
Karanfil, þairin sonraki þiirlerini anla-
mak bakýmýndan pek çok ipucunu ba-
rýndýran Güz þiiri ile baþlýyor. Güz yok-
sul, erkence yaþlanmýþ bir köylü kadý-
nýn aðzýndan yazýlmýþ. Nazým’ýn, eleþ-
tirel bir tutumla, “soframýzdaki yeri
öküzümüzden sonra gelen” diye-
rek yerlerine iþaret ettiði kadýnlar,
Akýn’ýn bu þiirinde gösterilmekle kal-
mýyor; konuþturuluyor! Binlerce yýl
þiirde kendilerine yer bulamayan ka-
dýnlar, Gülten Akýn þiirinin içindeler
ve artýk konuþan onlar! Þair, kadýnla-
rý konuþtururken de halk söyleyiþin-
den yararlanýyor. Kadýnlar artýk
kendi hallerini kendi dilleriyle
anlatmaya baþlýyor! Güz, þairin
bireysel çýkýþlý olanýn ötesine
geçerek geniþleyen bir þiir evreni
kurmaya baþladýðýnýn da göstergesi.
Çünkü þairin sonraki eserlerinde, farklý
toplumsal katmalardan pek çok kadýnýn sesi iþi-

tiliyor. En çok, sýnýfsal çeliþkiler içinde hayatta kalmaya
çalýþan; üzerlerindeki sömürünün kadýn oluþlarý nedeniy-
le katmerlendiði yoksul kadýnlarýn sesi…

Gülten Akýn, kadýnlarýn ezilmiþliðini daha iyi duyur-
mak için, Güz’de konuþan kadýnýn kendinden söz ettiði
dize baþlarýnda, “ben” zamirini küçük harfle yazmýþ. Bu
tutumuyla “biçim ile içeriðin birbirinden baðýmsýz ele
alýnmasý gerektiði” tezine kafa tutuyor. Yani biçim içerik-
ten baðýmsýz filan deðil. Þiir bir bütün. Yani ozan kadýnsa
kadýn. Ozanlýðý için kadýnlýðýný kenara koymasý filan ge-
rekmiyor. Yani kendini yaþamdan, yaþamý da þiirden çýka-
rýp kenara koymuyor Gülten Akýn. Bu iþte, þiir geleneði
karþýsýnda takýnýlmýþ devrimci bir tutum!

Gülten Akýn’ýn þiiri, “kadýn edebiyatý” açýsýndan yaz-
makla bitirilemeyecek kadar zengin bir kaynak. “Erkek
dilli” þiir geleneðine devrimci bir tutumla dur diyen Gül-
ten Akýn kendinden sonra gelecek “deli kýzlara”, seslerini
çoðaltmalarý için büyük bir alan açtý. Bu yazýnýn yazýlýþ
amacý Gülten Akýn’ýn þiirde sürdürdüðü kadýn mücadele-
sini; Türkçe þiir geleneði içinde “susturulmuþ bir dille”
“kadýn olanýn diliyle” yazarak kendine ve þair kadýnlara
yolu nasýl açtýðýný anlamaya çalýþmaktý. Ben beceremediy-
sem anlatmayý, varýn sizler Gülten Akýn okuyun. 

SUSMA
kadýn görünmüyor, iki yanda da yok/balkonda, veran-

dada, hayýr yok/kapatmýþ kendini yalnýzlýðýyla/þezlong
kitap gözlük/orda öylecene/sustu kaldý, geriye geriye çeki-

lerek/biliyor/Her
konuþma bir

þeyi deðiþ-
tirir ha-
yatýmýz-
da

GÜLTEN AKIN: DELÝ KIZLARIN
SESÝNÝ ÇOÐALTAN ÞAÝR



Müslime KARABATAK

S
on iki sayýmýzda Sosyalist
Ekim Devrimi’nin 100. yýlý do-
layýsýyla Sovyetlerdeki kadýnla-
rýn modern evlilik yasalarý ve
ev iþlerinin toplumsallaþmasýy-

la özgürlüðe doðru bir deðil onlarca
adým attýðýndan söz etmiþtik. Kadýna
yönelik þiddetin en çok tartýþýldýðý Ka-
sým ayýndaysa, dünyanýn ilk iþçi devleti-
nin bu sorunla hangi baðlamlar içinde
ele alýp mücadele ettiðine göz atalým…

Çarlýk Rusya’sýnda devlet, din ve koca
baskýsý kadýnlarýn karþýsýnda dikilmiþ bi-
rer devasa duvardý sanki. Ekim Devri-
mi’yle birlikte bu duvarlar bir bir yýkýldý.
Ýþçi iktidarýnýn Sovyetler temelinde kurul-
masý ve temel haklarý güvenceye alan ya-
salarýn yürürlüðe konmasý henüz baþlan-
gýçtý. Yeni bir toplum, yeni bir insan çeh-
resi yaratma iddiasýna sahip Sovyet iktida-
rý; toplumsal yaþamýn her alanýnda kadýn
ile erkeðin ekonomik, siyasal ve toplumsal
eþitliðini esas alýyordu. Kuþkusuz; yepye-
ni deðer ve algýlarýn, iliþki ve normlarýn
þekillenmesinin kýsa sürede gerçekleþme-
yeceði; kadýn ve çocuklar üzerindeki
ataerkil baský ve þiddetin hýzla ortadan
kalkmayacaðý biliniyordu.

Partide ve kitleler içinde eski efendi
bakýþ açýsýnýn en son, en ince köküne ka-
dar kurutulmasý gerektiðini söyleyen Le-
nin; mevcut tabloyu gerçekçi bir þekilde
özetliyordu: “Savaþýn etkilerinin ve baþla-
mýþ olan devrimin atmosferi içinde, top-
lumun altüst olan ekonomik temeli üze-
rinde, eski ideolojik deðerler çözülüyor ve
baðlayýcý güçlerini yitiriyor. Yeni deðerler,
mücadeleler içinden çýkarak kristalleþiyor.
Ýnsanlar arasýndaki erkek ile kadýn arasýn-
daki iliþkilerde de duygular ve düþünceler
devrim geçiriyor.”
ESKÝNÝN KALINTILARINA
KARÞI MÜCADELE

Kapitalist ülkelerde “özel mesele”, “ai-
le içi mesele” adý altýnda kadýný erkeðin
egoist ve despotik çýkarlarýna teslim eden
pratiklerin önemli bir bölümü (kadýnlara
yönelik þiddet ve cinsel saldýrý suçlarý, ev-
lilik içi tecavüz, çocuk istismarý) baþýndan
itibaren doðrudan Sovyet ceza yasasý kap-
samýna alýnmýþtý. “Yasa önünde doðrudan
suç teþkil etmeyen, ama açýkça kadýnlara
karþý yaklaþýmda eski toplumun bir mirasý
olarak deðerlendirilen anlayýþ ve pratikle-
re karþý ise ideolojik mücadele, teþhir ve
tecrit araçlarý kullanýlýyordu. Kadýnlara
karþý yönelen pratiklerde Sovyet toplumu,
‘ailenin dokunulmazlýðý’ ve ‘özel mesele’
tanýmýyordu.”

Fuhuþa karþý mücadele de onu ortaya
çýkaran ekonomik ve toplumsal koþullara
karþý mücadele ekseninde ele alýnýyor; fu-

huþ yapan kadýnlar deðil, kadýnlarý fuhuþa
iten kiþiler, arabulucular, genelev iþleten-
ler vb. cezalandýrýlýyordu.Yine fuhuþ sýra-
sýnda tecavüz cinsel saldýrý suçu kabul
ediliyordu. 

Sovyet iktidarýnýn yasalarýnýn yanýnda,
komünist parti ile onun kadýn kollarý olan
Jenotyeller eliyle yürütülen ça-
lýþmalarda kullanýlan araçlar,
toplumsal iliþkilerin ekono-
mik, yasal ve sosyokültürel ba-
kýmdan dönüþmesine hizmet
eden, erkek egemen anlayýþ-
larý toplumsal yaþam ve iliþki-
lerden silmek üzere alýnan
önlemler son derece çeþitliy-
di. Bunlar, kadýnlarý baþta
üretim olmak üzere toplum-
sal hayatýn her alanýna çek-
mek üzere baþvurulan araç
ve yöntemlerden baþkasý
deðildi. 

Ýþyerlerinde, mahalleler-
de, köylerde kurulan kadýn gruplarý,
çevreleri ve komitelerinden kadýn kulüp-
lerine, delege toplantýlarý sisteminden ka-
dýn konferanslarýna dek yaratýlan örgüt-
lenmeler kadýnlarýn toplumsal eþitliðini
güçlendiren mecralarýn, dayanaklarýn ba-
þýnda geliyordu. Kadýnlar buralarda ken-
dilerini geliþtiriyor, tüm sorunlarýný tartý-
þýp çözüm üretiyor, örgütlü bir toplumsal
yaþam içerisinde eskinin kalýntýlarýný hem

üstünden atmayý öðreniyor hem de üste-
sinden gelmenin yollarýný buluyordu. Par-
ti, Sovyet ve sendikalar da bu çalýþmanýn
kapsamý dýþýnda kalmýyordu. 

ÖRGÜTLÜ YAÞAM
Basýn bu yolda son derece güçlü bir

araçtý. Her tabaka ve yaþam alanýndan ka-
dýnlar için çok sayýda

merkezi ve yerel kadýn
gazeteleri, gazetelerin
kadýn ekleri bu amaca
hizmet ediyordu. Bu der-
gi ve eklerin bazýlarý ne-
redeyse tümüyle kadýnla-
rýn mektuplarýndan oluþu-
yor, kadýnlar baþta yaþadýk-
larý þiddet olmak üzere ya-
þadýklarý tüm koþullarý tüm
açýklýðýyla anlatýyordu. Bu
gazete ve dergilerde yayýn-
lanan mektuplar, raporlar,
makaleler üzerine pratik
adýmlarýn atýlmasý, önlemle-

rin alýnmasý takip ediliyordu.
Sovyet halk mahkemeleri de son dere-

ce eðitici ve etkili yöntemlerin arasýnda
bulunuyordu. Yargýç muavini olarak dava
duruþmalarýna katýlan kadýnlar hem yasal
uygulamalardan doðrudan haberdar olu-
yor hem de süreçlerin nasýl yürütüldüðü-
ne bizzat tanýk olup izleme, öðrenme ve
denetleme þansýna sahip oluyordu. 
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Kapitalist ülkelerde ‘özel mesele’, ‘aile içi mesele’
adýyla kadýný erkeðin egoist ve despotik çýkarlarýna
teslim eden pratiklerin çoðunluðu, baþýndan beri
Sovyet Ceza Yasasý kapsamýna alýnmýþtý.

PEÇE VE ÇARÞAFI
YASAKLAR DEÐÝL,
KADINLARINLARIN
KENDÝSÝ ATTI

ÖZELLÝKLE Ýslam dininin etkisindeki
Tacikler, Özbekler, Kýrgýzlar, Türkmenler,
Azeriler gibi onlarca doðu halkýnda
kadýnlara yönelik þiddet daha doðduklarý
anda baþlýyordu. Þeriat kurallarýnýn
geçerli olduðu bu halklarda kadýnlarý
dövmek, erkeklerin birden fazla kadýnla
evlenmesi, çocuk yaþta evlilik, kilit
altýnda tutmak ve çarþafa sokmak
olaðandý. Özbekistan ve Tacikistan’da
“parança” adý verilen çarþafýn yanýnda
ayrýca yüzlerine at kýlýndan örülmüþ
“çadra” adý verilen kara bir peçe takmak
zorundaydýlar. Çýkarmalarý ölüm sebebi
olabiliyordu.

Jenotyeller buralarda özel bir çalýþma
yürüterek kadýnlarý aydýnlatmaya, siyasi
ve kültürel olarak geliþtirerek kendi
kurtuluþlarýný kazandýrmaya çalýþtý.
Partinin kadýn kitleler arasýnda yürüttüðü
çalýþmanýn ilkeleri aynýydý fakat doðunun
yerel özelliklerinin de dikkate alýnmasý
gerçeði ortaya çýkmýþtý. Lenin, keskin
mücadelenin kitleleri karþýlarýna almak
olduðunu söylüyor. Bu konuda asýl
savaþýn yoksulluk ve cahillikle olduðunu
belirtiyordu.

Aðýr ve görmeyi ve hareketi sýnýrlayan
çarþaf ve peçenin saðlýða zararlý olduðu,
dinin böyle bir gereksinime ihtiyaç
olmadýðý ve kadýnlarýn kiþilik onuruna
aykýrý olduðu gerekçeleri üzerinde
duruluyordu. Yürütülen kampanyalar
artýk kitlesel “Kahrolsun Çadra ve
Parança” eylemlerine dönüþmüþtü.
1929’da Orta Asya’da 300’den fazla
aktivist kadýn katledilmiþti. Öyle ki artýk
çarþaf ve peçelerini çýkaran kadýnlarý
koruma yasasý çýkarmak gerekmiþti ama
bazen yasalar da kadýnlarý
koruyamýyordu. Burada en büyük ders
komünistlerin önderliðine düþüyordu.
Önce komünist kadýnlar ve üyelerin eþleri
ile öðretmenler tarafýndan atýlmaya
baþlandý. 

1936 yýlýna gelindiðinde ise
Özbekistan’ýn baþkenti Buhara’da tek bir
çarþaflý/peçeli kadýna rastlanmýyordu. Bu
deðiþimin temelinde ise kadýnlarýn
üretime çekilmeleri yatýyordu. Sanayinin
ve kolektifleþmenin geliþmesi, okul ve
eðitim aðýnýn kurulmasý, gericilerin
etkilerinin kýrýlmasýyla genç nesil çarþaf
ve peçe zorunluluðundan kurtulmuþ ve
kendi kurtuluþlarýný yasaklarla deðil
kendileri ellerine almýþtý.

Sovyetlerde kadýna yönelik þiddetle mücadele 
Baþak Edge GÜRKAN

SES Ýzmir Þube Sekreteri

B
azýlarýmýz biliyor, bazýlarýmýz
bilmiyor belki ama hastane-
lerde bulunan pediatri servis-
lerinde sadece annelerin re-
fakatçi olabileceði ile ilgili bir

kural var. Elbette böyle söylendiðinde
aslýnda hepimize normal geliyor, çocu-
ðun bakýmý günlük hayatta nasýl anne-
nin sorumluluðundaysa, çocuðumuz
herhangi bir sebeple hastaneye yattýðýn-
da da sorumluluk bizim olmalý!

Baþýma gelene kadar bu kuralýn ne ka-
dar zorlayýcý olduðunu açýkçasý ben de
fark etmemiþtim. Oðlum aðýr bir enfeksi-
yon geçirdi ve günlerce evdeki yorucu ve
uykusuz bakým sürecinin sonunda, saðlý-
ðýnda iyileþme olmadýðý için oðlumu has-
taneye yatýrdýlar. Bir haftalýk yorgunluðun

üzerine dayanabilecek gücü kalmayan
ben, o gece eve gideceðimi, hastanýn ya-
nýnda babasýnýn kalacaðýný hemþireye
ilettiðimde; hemþirenin “Babasý refakatçi
kalamaz. Burasý pediatri servisi, sadece
anneler refakatçi kalabilir” ce[RTF book-
mark start: _GoBack][RTF bookmark
end: _GoBack]vabýyla bir anlýk þok yaþa-
dým. Saðlýk personeli olmam ve ayrýca
özel odada kalýyor olmamýz sebebiyle bize
bir “ayrýcalýk” tanýndý. Ancak pediatri
servislerinde bir yýlda belki milyonlarca
çocuk kalýyor ve hastanedeki bakýmlarý da
anneye býrakýlmýþ. 
GEREKÇE: HASTA
MAHREMÝYETÝ

Kuralýn gerekçesi ise daha þaþýrtýcý;
hasta mahremiyeti, yani kadýn refakatçinin
bir erkeðin yanýnda rahat edemeyeceði dü-
þüncesi. Hasta mahremiyetinin konuyla
hiç alakasý olmamasýna raðmen bir kadýn

refakatçinin baþka bir erkeðin yanýnda ra-
hat edemeyeceði elbette ülke koþullarýný
düþündüðümüzde anlaþýlabilir ancak yine
de bu kuralý koymak yerine servisleri baþ-
ka türlü düzenlemek kimsenin aklýna gel-
memiþ ya da geldiyse de iþine gelmemiþtir.
Annesi olmayan bir çocuðun yanýnda kim
kalacak? Ya da aylarca hastanede yatmak
zorunda kalan bir çocuðun baþýnda anne
tek baþýna nasýl dayanabilir?

Elbette meselenin tam açýklamasý ve
bu tür durumlarýn genel olarak yadýrgan-
mýyor olmasýnýn temel sebebi aslýnda
toplumsal olarak biz kadýnlara biçilmiþ
annelik görevi ya da bakýma dair tüm iþle-
ri kadýnýn yapmasýnýn mecburiyet olarak
görülmesidir. Bu algý deðiþmedikçe bir
þeylerin deðiþmesi zor elbette, ama bu al-
gýnýn deðiþmesi için bu tür talepleri de
gündeme getirmek ve deðiþmesi için zor-
lamak gerekiyor bence.

Nazife ORTAKCI

Y
ýllarca eðitimde “reform”
diye sunulan müfredat de-
ðiþiklikleri fiyaskoyla sonuç-
landý. Eðitimde “reform”
15 yýlda gelen 6 bakanýn da

dilinden düþmedi. Gelinen noktada
iþin içinden çýkýlamayacak bir yerdeyiz.
TEOG’un kaldýrýlmasý, üniversiteye
giriþ sýnavýnýn sürekli deðiþmesi, müf-
redattaki geliþmeler halký ve çocuklarý
çýkmaza soktu, endiþelere sebep oldu.

Ders kitaplarýnda dini söylemlerle
“dindar ve kindar nesil” politikasý uy-
gulandý. 

Örneðin benim bu sene üniversite sý-
navlarýna hazýrlanan bir kýzým var. Sýnav
sisteminin içeriði ve belirsizliði beni de
kýzýmý da gelecek kaygýsýna itiyor. Zaten
eðitimin paralý hale gelmesi, parasý ola-
nýn parasý kadar eðitim gördüðü bir sis-
tem söz konusu. Bu noktada da benim
kaygýlarým, çocuðumun da kaygýlarýyla
birlikte ilerliyor. Çocuðun sýnav stresi,
benim kaygýlarýmý da hissetmesiyle bir-

likte daha da büyüyor. 
TÜM ÇOCUKLARA PARASIZ
VE BÝLÝMSEL EÐÝTÝM 

Ben kendi kaygýlarýmý yaþarken ço-
cuðu beþinci sýnýfa giden komþumla da
bu konuyu konuþtuk. Laik eðitim hak-
kýnda ne düþündüðünü sorduðumda o
da bu konuda oldukça dertli. Þöyle an-
latýyor: “Benim bir çocuðum var. Çocu-
ðumun  aldýðý ders kitaplarýna þöyle bir
göz gezdirdiðimde, gördüðüm kelime-
lerin pek çoðunun anlamýný ben bile
bilmiyorum. Öðretmenler ders kitapla-
rýný býrakýp, yardýmcý ek kitaplar alma-
mýz gerektiðini söyledi. Ben o kitaplarý
alabiliyorum; ek derslere, kurslara da
gönderebiliyorum. Öðretmenlerin bir
kýsmý da çok iyi ve yönlendirici oluyor.
Peki bu olanaklara sahip olamayan aile-
ler ne yapacak? Herkesin çocuðunu be-
nim kendi çocuðum gibi görüyorum.
Bütün çocuklarýn geleceðinden endiþe-
liyim. Bizim bildiðimiz laiklik, din ve

devlet iþlerinin birbirinden ayrýlmasýy-
dý. Þimdi býrakýn ayrýlmasýný, tam tersi-
ne devlet dinle yönetiliyor. Din, bence
insanlarýn kiþisel, vicdani ibadetlerin-
den oluþmalý. Benim çocuðum ve tüm
çocuklar bilimsel eðitim görmeli. Gör-
dükleri eðitimi daha da ileriye taþýmalý.
Ama ne yazýk ki dini eðitim gündemde.
Býrakýn imam hatiplere gönderecek ai-
leler gene göndersin, parasýzlýktan ça-
resizce çocuðunu okutamayan aileler
bunu yapmak zorunda kalmasýn. Ben
bir anne olarak tüm çocuklarýn eðitimi-
nin parasýz bir hak olduðunu biliyorum.
Bütün çocuklar parasýz ve bilimsel bir
eðitim alsýn.”

Komþumun bu dileklerine katýlma-
mak elde deðil. Ben de tüm emekçi hal-
kýn çocuklarýnýn parasýz ve nitelikli eði-
tim almasýndan yanayým. Geleceðimiz
olan çocuklarýmýzýn geleceðine sahip çý-
kalým. Onlarýn eðitim hakkýnýn daha ni-
telikli olmasýný bütün veliler olarak bir-
likte dile getirelim.

Pediatri servislerinde neden
hep anneler refakatçi?

Çocuðu hastanede
yatmasý gereken bir

ailede refakatçi olarak
yalnýz annenin kalabile-

ceðini biliyor muydunuz?
Ýþte bu durumla

karþýlaþan bir annenin
yaþadýklarý...

Çocuklarýmýzýn eðitimi için endiþeliyiz 

Eðitimde “reform” süslemesiyle sunulan müfredat
deðiþiklikleri aileleri endiþelendiriyor. Çocuklarýysa
küçük yaþlardan itibaren gelecek stresiyle baþ baþa
býrakýyor.
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Burcu YILDIRIM

M
üftülüklere resmi nikah
yetkisi ve Maðdur Haklarý
Yasa Tasarýsý Meclis gün-
demindeyken karþýlaþtýk
Ülkü ile. Seyran pazarýn-

da, gündemdeki yasalarla görüþlerini al-
mak için kadýnlarla konuþurken... Ülkü,
“Meclisten evliliklere kolaylýk saðlamak
yerine kadýnlarýn þiddet görmesini en-
gelleseler, kadýn haklarýný artýrsalar ya!”
diyerek, biraz da serzeniþle dile getirdi
düþüncelerini. 

Ülkü Dilli, kocasý ve ailesinden gördü-
ðü þiddete daha fazla dayanamayarak dört
çocuðu ile birlikte Aðrý’dan ayrýlarak An-
kara’da yaþama tutunmaya çalýþan bir ka-
dýn. “Çok zorluk çektim, ama yenilme-
dim, aksine beni güçlendirdi” diyen  Ül-
kü, kapýlarýný ve cesaretin, umudun sýnýr-
larýný zorlayan hayat hikayesini Ekmek ve
Gül’e açtý.
‘SEVDÝÐÝM ÝÇÝN 
SESÝMÝ ÇIKARMADIM’

Ülkü, 22 yaþýndayken sevdiði adamla
kaçarak evlenmiþ. Hayatýnýn sonraki yýlla-
rýnda da bu sevginin altýnda ezilmiþ. An-
latýyor; “Sivas’tan Aðrý’ya gelin gittiðimde
kaçtýðým için beni çok ezdiler. Eþimin ai-
lesi beni hiç bir zaman istemedi. ‘Alevi-
yim’ diye ayný evin içinde dýþlandým. Sa-
bah erken kalkýp bütün iþleri yapýyordum,
yine de yaranamadým. Eþimi sevdiðim
için annesinin, kardeþlerinin kimi zaman
da kendisinin þiddetine ses etmedim. Ayrý
eve çýkmak istediðimde eþim iþteyken
baþkalarýyla görüþürüm, namusumuza söz
gelir diye izin vermediler. Aþiretlerdi, ev-
den korkumdan çýkamýyordum. Çöp bile
atmaya hýzlýya gidip geliyordum.”

‘SUSTUKÇA DAHA ÇOK EZÝYORLAR’
Kocasýnýn ailesinde neredeyse herkesten þiddet

görmüþ Ülkü; dayak, tehdit, açlýk, yoksulluk ne varsa
yaþamýþ: “Çocuklarým da olunca onlarý býrakama-
dým, hep bu günlerin geçeceðini düþünerek devam
ettim, ama anladým ki sustukça seni daha çok ezi-
yorlar. Zaman zaman annemin babamýn evine git-
sem de kendimi hep fazlalýk olarak hissettim. Eko-
nomik olarak ne kendime ne de çocuklarýma yetebi-
liyordum. Onlarý da zora soktuðumu düþünerek ve
eþimin ailesinin de baskýsýyla tekrar eve döndüm. Bu
defa ayrý bir evde kalmamýza raðmen kýþýn ne soba-
mýz vardý ne yiyecek bir lokma ekmeðimiz. Çocukla-
rým da ben de çok açlýk çektik.” 

Bu süreçte eþinin de þiddetine maruz kalan Ül-
kü, iki kere sýðýnma evine gitmiþ. Ancak “Orada da
yaþamak çok zor, her þeyi belli bir zamanda yapman
gerekiyor. Dediklerine mutlaka uymalýsýn. Bizim

muhtaç olduðumuzu ve çaresizliðimizi o kadar çok
hissettiriyorlar ki kendine olan inancýn, saygýn gidi-
yor” diyerek anlatýyor o günleri.
‘BEN ERKEÐÝM 
BANA BÝR ÞEY OLMAZ’

Bu süreçte kocasý bir þekilde ona tekrar ulaþýnca,
yine eve dönmüþ. “Artýk eþimle güzel bir hayatýmýz
vardý. Ýþi de iyiydi. Ta ki baþka bi kadýna aþýk olup
beni dört çocuðumla ortada býrakana kadar” diye
devam eden Ülkü, bu durumu fark ettiðinde yaþadý-
ðý onca zorluðun boþuna olduðunu düþünmüþ. “Ha-
yattan hiç bir beklentim kalmadý. Tutunduðum bir
sevgim vardý o da gitti elimden. Beni kuma olarak
yaþamaya ikna etmeye çalýþtýlar, kabul etmedim” di-
yor. Kocasý onu ve çocuklarý býrakýp Ankara’ya sevgi-
lisinin yanýna yerleþmiþ. Para göndermediðini, gön-
derse bile hiç bir þeye yetmediðini söylüyor. “Beni
sokaða bile çýkartmazken sen baþka bir kadýnýn yaný-

na gidiyorsun ve bana kuma olmayý
teklif ediyorsun, dediðimde bana ver-
diði cevap ‘ben erkeðim, benim na-
musuma bi þey olmaz, ama sen yapa-
mazsýn’ oldu. Ýþte bu kadar basitti.”
Çocuklarýna ve kendisine bakabilmek
için bir iþe girmiþ Ülkü. Daha bir gü-
nü doldurmadan eþi ve ailesi gelip çý-
kartmýþ, “Bizim namusumuza söz
mü getireceksin, elaleme rezil mi
edeceksin” diyerek kapýya dayanmýþ-
lar. “Kendimden deðil ama çalýþtýðým
yere zarar verecekler diye korkumdan
iþe gitmedim. Artýk ölmekten kork-
muyordum. Ya sakat kalýrsam çocuk-
larýma ne olacak, diyordum. Sonunda
açlýða ve yoksulluða dayanamadým.
Eþimi aradým, ‘Burada yaþatmýyorlar,
madem bizi terk ettin, madem bo-
þanmamý istiyorsun, boþanacaðým.
Ama artýk buradan çýkacaðým, ailene
ve bu hayata katlanmamýn bir anlamý
yok’ dedim. Þimdi çocuklarýmla bir-
likte komþularýmýn da desteðiyle
ayakta kalmaya çalýþýyorum” diyor.
Eþi nafaka da ödemiyor, çocuklarý için
maddi destekte de bulunmuyor. Üs-
telik istediði zaman eve gelip gidiyor.
Bunu istemiyor ama þimdilik engel
olamýyor: “Aslýnda uzaklaþtýrma kara-
rý çýkartmak istiyorum ama buraya
gelir, huzursuzluk çýkarýr, komþula-
rým da benimle konuþmaz diye kor-
kuyorum. Çünkü büyük ölçüde onla-
rýn yardýmlarýyla yaþýyoruz. Mahke-
meye gitsem bana ne yapacaklarýný
bilmiyorum. Televizyonlarda her gün
çýkýyor, kadýnlar ne yapsa kurtulamý-
yor. Her gün erkekler öldürüyor bu
da beni korkutuyor.”
BENÝM HÝKAYEM
CESARET VERSÝN

Boþanma sýrasýnda iki çocuðun velayeti Ül-
kü’ye verilmiþ. Devletten iki çocuk için 650 lira
alýyor. Ancak diðer iki çocuða da babalarý bakma-
dýðý için o bakýyor. Ankara’ya gelince evraklarýnda
eksiklik olduðu için Aðustostan bu yana devletten
ödenek de alamayan Ülkü, bu konuda kadýnlara
yardým sahip çýkýlmasý gerektiðini söylüyor. “Þu
an kirayý eski eþim veriyor ama devletin iki çocu-
ðuma verdiði aylýðý aldýðým zaman ‘Zaten para
alýyorsun’ diye vermeyecek. Çalýþmak istiyorum
ancak iki çocuðum daha küçük onlarý nereye býra-
kacaðým?” diye soruyor.

Yaþadýðý onca güçlüðe raðmen kendine biçilen
hayatý kabul etmeyen Ülkü, ayaklarýnýn üzerinde
durmaya çalýþýyor. Hikayesinin kadýnlara çaresizlik
deðil, cesaret vermesini istiyor Ülkü ve bir çaðrýsý
var; “Haksýzlýklara susmayýn, sustukça eziyorlar,
kendinize güvenin ve korkmayýn...” 

Aðrý’dan Ankara’ya uzanan 
bir ayakta kalma mücadelesi Dr. Özden DEMÝR

M
iktarý ne olursa olsun, is-
temsiz olarak idrar ka-
çýrma (týbben ‘üriner
inkontinans’ olarak
isimlendirilir) nor-

mal deðildir. Özellikle ilerleyen
yaþla birlikte zayýflayan pelvik kas-
lar, iþeme fizyolojisindeki deði-
þiklikler, enfeksiyonlar ve kulla-
nýlan ilaçlar gibi birçok neden
üriner inkontinansa neden
olur. 

80 yaþýna dek kadýnlarda
erkeklerden 1,5-2 kat daha
sýk görülür; bu yaþtan son-
ra ise kadýn-erkek arasýn-
da görülme sýklýðý eþitle-
nir. Toplumdaki izlen-
me oraný yüzde 30-40
gibi yüksek düzeylerde
seyrederken, huzurev-
lerinde bu oran yüzde 60-
70’lere dek çýkar. Fakat yaþlanma ile birlikte
özellikle kadýnlarda sýk görülmesine bakýlarak,
yaþlanmanýn doðal bir sonucu olarak addedilme-
melidir. 

Utanmak, çekinmek, sýk görüldüðü için nor-
mal kabul etmek doktora baþvuru sayýsýný azaltýr.
Kadýnlar özellikle günlük pedler kullanarak, sü-
rekli ekstra iç çamaþýrý taþýyarak bu problemle
baþ etmeye çalýþýr. Fakat bu, bozulan genital hi-
jyen nedeniyle geliþecek enfeksiyonlar, sosyal ak-
tivitelerde azalma, cinsel isteksizlik, depresyon
gibi bireyin hayatýný olumsuz etkileyen birçok
problemin çözümsüz kalmasý demektir. 

Bu ay idrar kaçýrma olarak bilinen üriner in-
kontinansýn nedenlerini, taný ve tedavi seçenek-
lerini konuþacaðýz.
GEBELÝK, SÝNÝRSEL
HASTALIKLAR, YAÞ...

Üriner inkontinans geçici bir durum olabilir.
Özellikle alkol ve kafein içeren içecekler, fazla

sývý alýmý, enfeksiyonlar, ka-
býzlýk nedenler arasýn-

dadýr. Ýdrar torbasýný
uyarabilecek

tatlandýrýcý-
lar, mýsýr

þurubu,
kar-
bo-

natlý gazlý içecekler, baharatlý yiyecekler,
þekerli-asitli gýdalar üriner kontinansa

neden olabilir. Bazý tansiyon ilaçlarý,
sakinleþtiriciler, kas gevþeticiler de

nedenler arasýndadýr.
Sürekli üriner inkontinans
nedenleri ise kadýnlarda

özellikle pelvik taban kas-
larýnda zayýflýða yol aça-

bilecek durumlardýr.
Gebelikte hýzlý alý-

nan kilo ve pelvis
üzerine binen

yükteki artýþ, do-
ðum esnasýnda bu bölge-

deki kas ve bað dokusunda oluþabilecek
yýrtýklar pelvik taban zayýflýðýna yol açabilir. His-
terektomi operasyonu yani rahmin ameliyatla
alýnmasý da bu bölgede bað doku desteðini azal-
tabilir. Multipl skleroz, parkinson, inme gibi si-
nirsel nedenler, idrar torbasý taþlarý ve kanserleri
(bu durumlarda kanlý idrar eþlik eder) de ne-
denler arasýndadýr. Ayrýca yaþa baðlý mesane yani
idrar torbasý kapasitesinin azalmasý da sürekli
inkontinans nedenlerindendir.
ÜRÝNER ÝNKONTÝNANS TÝPLERÝ

Hapþýrma, öksürük, aniden ayaða kalkma du-
rumlarýnda ya da aðýr bir yük taþýnmasý esnasýn-
da olan kaçýrmalar ‘stres inkontinans’ olarak ad-
landýrýlýr. Bu durumda çoðunlukla neden pelvik
bölgedeki kas-bað doku zayýflýðýdýr. 

Aniden gelen sýkýþýklýk hissi ile tuvalete yeti-
þemeden idrar kaçýrma ise ‘sýkýþma tipi inkonti-
nans’ olarak adlandýrýlýr. Bu durumda çoðunluk-
la neden idrar yollarýnda enfeksiyon, taþ veya
kumdur. Ayrýca sinirsel nedenler, tümörler, yaþ-
lanma ile mesane kasýnda zayýflama da sýkýþma
tipi inkontinansa neden olabilir. 

Stres ve sýkýþma inkontinansý birlikte görüle-
bilir. Bu durumda ‘mikst tip inkontinans’ olarak
adlandýrýlýr.

‘Taþma tipi’ inkontinansta ise kiþi idrarýný
fark edemez ve bir anda kaçýrýr. Bu durum özel-
likle omurilik zedelenmeleri, diyabet, MS gibi
sinir uçlarýnda hasara neden olabilen hastalýk-
larda, mesane yaralanmalarýnda görülebilir.  
TEDAVÝ SEÇENEKLERÝ

Üriner inkontinans tipi belirlenip, altta yatan
neden-nedenler doðrultusunda tedavi uygulanýr.
Ýlk basamakta çoðunlukla fiziksel egzersizler ve
davranýþ terapileri tercih edilir. Gereklilik halin-
de cerrahi tedaviler de tercih edilebilir.

Ýlk etapta mesane egzersizleri denenebilir. Sý-
kýþýklýk hissi geldiðinde 10 dakika daha tutup
daha sonra idrara çýkarak baþlanabilir. Ayrýca 2-4
saatte bir programlanmýþ olarak tuvalete giderek
mesane eðitimi saðlanabilir. Kafeinli, asitli içe-
ceklerin ve alkol tüketiminin kýsýtlanmasý, kilo
verilmesi, düzenli spor gibi yaþam tarzý deðiþik-
likleri de önerilen seçenekler arasýndadýr.
KEGEL EGZERSÝZLERÝ

Özellikle kadýnlarda gebelik ve normal doðumla
iliþkili pelvik taban zayýflýklarýnda bu bölgedeki kas-
bað dokuyu güçlendirecek Kegel egzersizleri önem-
lidir. Pelvik kaslarýn istemli olarak kasýlýp tekrar
gevþetilmesi þeklinde yapýlýr. Önce pelvik kaslarýn
çalýþtýrýlmasý öðrenilmelidir. Ýdrar yaparken iþemeyi
aniden durdurun. Bu durumda kasýlan pelvik kas-
lardýr. Uyluk ve karýn bölgenizdeki kaslarý çalýþtýr-
madýðýnýza dikkat edin!! Burada amaç vajina ve rek-
tum çevresinde kas gruplarýný sýkýp býrakmak sure-
tiyle çalýþtýrýp, bað dokuyu güçlendirmektir. Genel-
likle 2-4 hafta içerisinde etki göstermeye baþlar ve
ömür boyu yapýlmasý önerilir. 

Antikolinerjik ilaçlar, östrojenli kremler ve
tabletler, bazý antidepresanlar ilaçla tedavi seçe-
nekleri arasýndadýr.  Ýdrar torbasý ve kanalýnýn
alttan desteklenmesi esasýna dayanan birtakým
cerrahi prosedüler de inkontinans tipine göre
uygulanabilmektedir.

Ýdrar kaçýrma (üriner inkontinans) daha çok kadýnlarda,
özellikle de ileri yaþlarda görülüyor, evet. Ama yaþlanmanýn
doðal bir sonucu olarak görmeyin, doktora gidin... 

RÝSK FAKTÖRLERÝ 

1- Ýleri yaþ 

2- Obezite
3- Sigara
4- Þeker ve yüksek tansiyon gibi kronik hastalýklar

Ýdrar kaçýrmak normal deðildir!

KORUNMA
1- Kegel egzersizleri2- Kafein ve asitli içeceklerin az tüketilmesi3- Lifli gýdalar

4- Düzenli spor
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‘Bize biçilen hayatý’
yaþamamak için 

Kocaeli Üniversitesi 

Ekmek ve Gül Kadýn Çalýþmalarý Atölyesi

K
adýnlara akademik olarak çok fazla þey yükledik ve asýl görevleri olan

çocuk doðurma görevlerini unuttular...
Son dönemde ilgiyle izlenen Damýzlýk Kýzýn Öyküsü dizisinden bir

kesit okuduðunuz. Dizi Amerika’da ülkenin 17’nci yüzyýl Püriten

kökleri temelinde, erkek egemen, muhafazakar bir yapý kurularak

Gilead Cumhuriyeti’nde yaþananlarý anlatýyor. Burada kadýnlarýn okumasý, yaz-

masý, çalýþmasý yasak. Doðurgan kadýnlarýn toplanýp eðitilmesiyle(!) soylu ailele-

re verilip sözde rýzayla ama tam anlamýyla tecavüz edilerek hamile kalmasý ve

ülkesi için fedakarlýkta bulunmasý isteniyor. Kadýnlarýn baþka hiçbir iþlevi ve

özelliði yok. Bu diziden ufak bir kesit..
57 yýl önce 25 Kasým’da Dominik Cumhuriyetinde diktatör Trijillo hükümetine

karþý mücadele eden Mirabel kardeþler diktatörlüðün askerleri tarafýndan teca-

vüze uðrayarak vahþice katledildiler. 1999 yýlýnda ise 25 Kasým BM tarafýndan

Kadýna Yönelik Þiddetin Ortadan Kaldýrýlmasý Ýçin Uluslararasý Mücadele Gü-

nü olarak ilan edildi. 

25 KASIM’DA, YAN YANA
Bundan tam da 57 yýl sonra biz kadýnlar ayný hikayeyi tekrar yaþýyoruz. Bu-

gün OHAL’in artan baskýsýyla kadýnlar daha çok þiddet taciz tecavüz sarmalýna

sýkýþýyorlar. Bir kadýn þiddete uðrayýp karakola gittiðinde OHAL gerekçesiyle

uðraþamayacaklarýný söyleyebiliyorlarsa o zaman OHAL’in faturasýnýn kadýnlara

aðýr kesildiðini görebiliriz.Getirilmek istenen yasalarla kadýnlarýn hayatýna mü-

dahale edilirken bunu ayný zamanda kendilerinin ‘yeni toplum inþasý’ olarak ge-

rekli olduðunu söylemekten çekinmiyorlar. Eylül 2017’de 37 kadýn öldürüldü, 33

çocuk istismara uðradý ve sayýsýz kadýn kocasý, aðabeyi, babasý tarafýndan þidde-

te maruz býrakýldý. Bugün bir kadýn kýyafeti nedeniyle otobüste tekmelenirken,

Maçka parkýna alýnmazken, her geçen gün ilahiyatçýlardan tarafýndan ne yapma-

sý- yapmamasý gerektiði söylenirken aslýnda bugünün önemi daha çok ortaya çý-

kýyor. ‘Kýzlarýnýz pantolon giyip okula giderken içiniz parçalanmýyorsa kýyamet

günü cehennem sizi parçalayacak’ diyorsa bir zat bu cesareti nereden alýyor?

Yýllarca babamýzýn, sevgilimizin ‘baþýmýzdaki erkeðin’ kararlarýný uygulamak zo-

runda kalan bizler þimdi de tek adamýn kararlarýný uygulamaya zorlanýyoruz.

Bugün kadýnlarýn Helin gibi pompalý tüfekle öldürülmemesi için caydýrýcý yasa-

lar yerine çocuk istismarýnýn önünü açan müftülük yasasýný geçirdiler.

O zaman dizide kurgulanan yaþam aslýnda Türkiye’de kadýnlarýn yaþadýðý ger-

çeklikten baþka bir þey deðildir. Bunu tersine çevirmenin yolu da kadýnlarýn ör-

gütlü mücadelesinden geçmektedir. Her koþulda, yan yana olduðumuzda çem-

beri yýkacaðýmýzý biliyoruz. Bu nedenle bütün kadýn arkadaþlarýmýzý 25 Kasým’ý

beraber örgütlemeye çaðýrýyoruz.

Ýþ arayan bir kadýnýn 
taciz kýskacýnda üç haftasý
T

aciz kavramý ve tacize uðrayan kadýnlarla ilgili durumun nasýl elealýnmasý gerektiðine dair yürütülen tartýþmalarýn bilimselliðininönünün kapatýldýðý, tacizi gerçekleþtiren erkek ve tacize uðrayankadýn hakkýnda magazin masalarýnda suç-ceza adý altýnda yanlýþ,yetersiz ve çarpýtýlan saptamalarýn yapýldýðý, genel olarak tacize uð-rayan kadýnlarýn susturulmaya çalýþýldýðý ülkemizde sizlere yeni mezun olmuþbir genç kadýn olarak iþ arama sürecinde yaþadýklarýmýn sadece bir kýsmýný an-latmak istiyorum.
Ülkenin en iyi üniversitelerinden birinde haziran ayý itibarý ile mezun ol-dum. Ýþ arama sürecinin zor ve uzun bir yol olduðunu biliyordum ancak kadýnolduðum için daha en baþtan yenik olduðumu fark etmem fazla zamanýmý al-madý. Öncelikle baþvuru yapmak için birçok arama sitesinden kendime uygun iþilanlarýný incelemeye baþladým “Giyimine dikkat eden, dýþ görünüþüne önemveren, bakýmlý, fiziði düzgün..” daha çok masa baþýnda idari iþlerle ilgilenecekbir eleman arayýþýnda istenilenler tam olarak böyleydi ve bu maddeler birçok iþilanýnda da yazýlýydý.

‘SEVGÝLÝN VAR MI?’
Ýlk iþ görüþmesine baþvurudan 2 gün sonra çaðrýldým. Görüþmede evli olupolmadýðým soruldu. Evli deðilim cevabýndan sonra sevgilimin olup olmadýðý so-rusu geldi. “Ýþ için bu sorular gerekli mi?” diye sorunca: “Biz sizi ararýz…”Baþka bir iþ görüþmesinde CV’ye hobiler alanýna fotoðraf çekmek yazmýþ bu-lunmuþtum. Tüm iþle ilgili sorular bittiðinde iþveren kendisinin de fotoðrafçekmeye olan ilgisini anlatmaya baþladý. Yaklaþýk yarým saat býkmadan usanma-dan arada da masada bulunan torunlarýnýn fotoðrafýna göz ucuyla bakarak dinle-dim. Daha sonra birçok fotoðraf makinesi olduðunu, istersem kullanabileceði-mi, hatta üst katý stüdyo yaptýðýný bir akþam buluþup yemek yedikten sonrastüdyoya gelip fotoðraf çekersek iþ görüþmesinin olumlu sonuçlanacaðýný söy-lerken öfkeyle oradan uzaklaþtým. Bir süre iþ aramamaya karar verdim. Yaþadý-ðým öfke maddi sýkýntýlarýmdan aðýr basmýþtý. Bir süre sonra tesadüfen açtýðýmmailimde baþka bir iþ ilanýna yaptýðým baþvuruya cevap vardý. Arkadaþlýk gizlilikve para kelimeleri etrafýnda þekillenen yeni bir taciz döngüsü...

HER KADIN BÝRBÝRÝNÝN KIZ KARDEÞÝDÝR
Bu yaþadýklarýmý  tacize uðrayan kadýnlarýn yalnýz olmadýðýný göstermek içinyazdým. Çünkü her kadýn birbirinin kýz kardeþidir aslýnda. Ayrýca iþ arama sü-reçlerinde yaþanýlan tüm  tacizleri görünür kýlmak adýna bu yazýyý yazmaya kararverdim. Tacize maruz kalma ve ülkenin büyük bir  kýsmýna yayýlmýþ olan kadýnayönelik tacizi basitleþtirme ve yok sayma durumlarýnýn da kadýn belleðinde yeredindiðini belirterek tüm kadýnlar için tacizden, þiddetten, sömürüden  uzakyarýnlar umuduyla bitirmek istiyorum.

ÝÝþþ aarraarrkkeenn ttaacciizzee uuððrraayyaann bbiirr kkaaddýýnn //AAnnkkaarraa 

Þimdi çok ihtiyacýmýz var o köprüye
Hasret KANAT 

Kaðýthane / Ýstanbul

B
ir toplumun kadýnlarý, savaþtan göçüp gelen
bir halk onlar; Suriyeli mülteciler.
Ve bu savaþlarýn en maðdur olanlarý kadýn-
lar ve çocuklar. Kimin savaþý, neyin savaþý
olduðunu sorgulayamadan çocuklarýyla bir-

likte yaþayabilmek için baþka bir ülkeye göç etmeye
mecbur kalan kadýnlar.

Binlerce ölüm yaþanýrken sadece ailelerini kaybet-
mek yetmemiþ. Hayallerini, umutlarýný, yarýnlarýný da
kaybederek gelmiþler. Kendileri için deðil, sadece
çocuklarýný yaþatmak için. Þimdi yaþadýklarý bu ülkede
kendilerini var etmeye çalýþtýklarý bu ülkede hayalleri-
ni, umutlarýný ve yarýnlarýný yeniden kurmaya çalýþý-
yorlar. Son altý yýldýr mülteci kadýnlarýn hayatlarýna
deðmeye çalýþtýðýmýz kadarýný bilebiliyoruz bizler de.

Kadýnlarýn Türkiye’ye adapte olmalarý erkeklerden
daha zor. Erkekler, örneðin Çaðlayan’da tekstil atölye-
lerinde çalýþýrken bir yandan kölelik koþullarýna alýþ-
maya çabalýyor bir yandan da dil problemini çözmeye
çalýþýyor. Ama bu sýrada kadýnlar hayatlarýnýn neredey-
se 7 günü, 24 saatini evin içinde geçiriyor. Çocuklarý
ve çevresindeki birkaç Suriyeli kadýnla iliþkilerini sür-
dürürken eve kapalý yaþamak zorunda kalýyorlar. Biz
de ancak evine girebildiðimiz bazý kadýnlarýn yaþamý-
na tanýk oluyoruz.
16’SINDA NÝÞANLADILAR, 
EVDE KALMASIN DÝYE

Bir ailenin öyküsünü paylaþalým istedik tanýk oldu-
ðumuz kadarýyla. Yakýn zamanda niþanlanan Suriyeli
genç bir kadýn Emine, 16 yaþýnda. Ailesi ona bir eþ

adayý bulmuþ, kýzlarý için ‘iyi bir aday’ olduðunu dü-
þünüyorlar. Eþ adayý dedikleri 27 yaþýnda. Türkiye’de
niþanlanmýþ, Suriye’de hukuki iþlemler yapýlmýþ, ev-
lendirilmiþler.

Neden bu kadar genç yaþta evlendiðini anlatýyor
Emine: “Eðer genç yaþta evlenmezsek daha da yaþlý
erkekler karþýmýza gelir. 20’li yaþlardaysan ve bekarsan
‘evde kalmýþ’ gözüyle bakýyorlar. Evde kalmýþsa o kýz
bir iþe yaramaz ve ona genç deðil, daha büyük yaþta

biri koca olur.” Emine’nin annesi de çocuk yaþta, on
üçündeyken evlendirilmiþ, þimdi 4 çocuk annesi.

Suriyeli kadýnlarýn gerçekliði de Türkiyeli kadýnlar
gibi kolay deðil. 

22 yaþýnda olan Rabia dört çocuk annesi. 14 yaþýn-
da evlenmiþ, savaþ baþladýðýnda iki çocuðu varmýþ, biri
de karnýndayken kaçýp gelmiþ Türkiye’ye. Türki-
ye’deki yaþam koþullarýndan, ekonomik koþullardan
çok tedirgin. Hem bu kaygýlar hem gelecek korkusu
onu doðum kontrolüne yöneltmiþ. Bir evde 17 kiþi ya-
þýyorlar. Rabia da, ayný evde yaþadýðý eltileri de spiral
taktýrmýþ. 
BÝZE DE HÝÇ UZAK DEÐÝL

Bize de çok uzak deðil aslýnda bu yaþamlar. Bazen
biraz daha iyi, bazen kötü ama yaþadýklarýmýz çok
benzer.

Kýsa bir süre önce Meclisten geçen müftülere res-
mi nikah kýyma yetkisi veren yasa da, haklarýmýzý gas-
beden, yaþamlarýmýzý tehlikeye atan yasalarýn tamamý
kadýnlarýn kendi yaþamlarý üzerine karar verme hakký-
na engel oluyor.

Suriyeli kadýnlarýn ellerinde olmadýðý gibi bizlere
de nasýl yaþamak istediðimiz sorulmadan þekillendiri-
liyor hayatýmýz.

Kadýnlar olarak mücadele ederken kýz kardeþleri-
mizi yanýmýza katarak, bir köprü de onun için kurarak
birlikte mücadele etmenin koþullarýný yaratmaya düne
göre daha çok ihtiyacýmýz var.

Kendi özgünlüklerimizle yaþama hakkýmýzý ancak
bu coðrafyanýn tüm kadýnlarýyla, kýz kardeþlerimizle
birlikte üstesinden gelebiliriz.

Çünkü bizi biz yapan mücadelemiz ve gücümüzü
görmek istemeyenlere ‘dur’ dediðimiz zaman güzel-
leþtireceðiz dünyamýzý.

Kübra LAZ / Oylum DÝLMEN

G
eçtiðimiz günlerde yeni bir haber
sitesi açýldý. Sitenin ilk haberi “ölü
çocuk bedenine tecavüz” þeklindey-
di. Sonrasýnda haberin yalan olduðu
ortaya çýktý. Tepkilerden dolayý da

site kapatýldý. Sitenin sahibinin amacý, bu haber
üstünden sitenin týklanmasýný artýrmaktý ve
amacýna ulaþtý.

Site sahibinin tecavüzü konu alan bu haberi
magazinsel bir biçimde yazmasý da týklanma
sayýlarýnýn artmasýnda göz ardý edilmeyecek kadar
önemli. Habercilikte magazinleþmenin ciddi sorun
haline gelmesinin en önemli örneklerinden biri
böyle haberlerin magazinsel þekilde yazýlmasý. 

Haberciliði; haber vermek, toplumu yaþanýlan
sorunlar hakkýnda bilgilendirmek deðil; para kazan-
ma aracý olarak görmek; tecavüzün meþru kýlýn-
masýna sebep oluyor. Nasýl mý? Medyanýn yanlýþ
kullanýlmasý; her önüne gelenin haber sitesi açýp

kendi kafasýndan, olmayan olaylarý haber yapmasý;
hem toplumun medyaya güvenilirliliðini azaltýyor,
hem de insanlarýn tepkisiz kalmasýna, bu tarz olay-
lara alýþmasýna neden oluyor. Toplumda kadýna,
çocuða hatta hayvanlara yapýlan cinsel istismar ve
tecavüz gibi tepki çekmesi gereken olaylara “Yine
mi, nasýl olmuþ, bugün ne yapmýþlar?” tarzýnda
kabullenilmiþ bir algý yaratýyor. Hal böyle olunca
þiddet olaylarý yalnýzca merak konusu oluyor. 

Böyle haber sitelerinin yalan haberlerle kendini
ayakta tutma çabasý, toplumda bilgi kirliliði yaratýy-
or. Peki bu bilgi kirliliðine karþý devletin yetkili
organlarý gerekli önlemleri alýyor mu? Ýktidar

bugün, kendi propagandasýna uygun olmayan bütün
medya organlarýný; gazeteleri, dergileri, kanallarý
kapatabiliyor. Ayný iktidar; tecavüzü tacizi bu denli
magazinleþtiren bu siteler için ne yapýyor peki? 

Þiddete en çok maruz kalan biz kadýnlar olarak,
sessiz kalmamalýyýz. Kadýn olduðumuz için hayatýn
her alanýnda hiçe sayýlan, televizyonlarda
yüzümüzün yasak sayýlýp sansürlendiði bir dönem-
den geçiyoruz. Kadýn mücadelesinin her geçen gün
daha da zorlaþtýðý bu dönemde, tüm olumsuzluk-
lara karþý, üzerimizdeki bu baskýya karþý daha fazla
mücadele etmeliyiz. Bu hayat bizim, ne kadar
mücadele edersek o kadar özgürleþebiliriz.

ÞÝDDETÝN
MAGAZÝNLEÞMESÝ
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A
rkadaþlar 25 Kasým Kadýna Yönelik
Þiddetle Mücadele Günü ile ilgili bir
yazý yazmam gerektiðini söylediklerin-
de “Olur.” demiþtim; ama bilgisayarýn
baþýna oturunca hiç de kolay olmadýðý-

ný gördüm. Gerçi bir süredir büyük bir heyecanla
yerel bir portalda yazýyordum.  Konu kadýn ve bu
kadar da çok boyutlu olunca nereden baþlamalý
diye düþünmeden edemiyor insan. 

Sonunda “Çok uzaða gitmeye gerek yok” dedim.
Bir insan en iyi kendini anlatýr. Önce anlaþalým, ni-
yetim öyle ay ben çok çektim, hayatýmý anlatsam ro-
man olur havalarý deðil. Gerçi hepimizin hayatý bi-
raz gizli hikâyedir ama biraz dertleþmek, biraz da
kendimle sohbet.
KIZ ÇOCUÐU DOÐDU DÝYE
KÜSEN BABA

Çocukluðumla ilgili ilk hatýrladýðým, doðuda bir
ilde, kýrmýzý montlu, karlarýn arasýnda briketler üze-
rinde küçük bir kýz çocuðu. (Bu hayal mi, gerçek mi
hâlâ bilmiyorum.) Sonra Akdeniz’de küçük bir þeh-
re taþýnmamýz. Etrafýmýzda önceleri pek arkadaþý-
mýz olmadýðý için benden iki yaþ küçük erkek karde-
þimle oynadýðýmýz oyunlar. Bu arada üçüncü karde-
þimin kýz olmasý sebebiyle babamýn anneme küs-
mesi. Ýþlerini bahane ederek bir süre il dýþýna çýk-
masý, annemin de, sadece babam eve dönsün diye
çare olarak kýz kardeþimi hiç evlenmemiþ, yaþlý bir
teyzeye vermeye karar kýlmasý. Bu arada babaya son
kez edilen telefon ve babamýn “Sen ne yapýyorsun,
eþya mý veriyorsun?” tepkisi. Kardeþim hala bizimle
ama hala bu sorunun asýl kaynaðý olan bakýþ açýsý
tartýþýlmadý. Týpký ülkemde özel alan kabul edilen
ailenin ve aile içi þiddetin tartýþýlmamasý gibi. Hatta
bir çoðumuz þiddet deyince sadece dayaðý anlarýz
ya, bu tür aþaðýlamanýn da þiddet olarak kabul edil-
mesi daha çok yeni. 
KIZ KISMI EVDE OTURUR!

O gün bunu çok anlayamamýþtým, ancak yýllar
geçtikçe her þey daha görünür olmaya baþladý. Bir-
kaç yýl sonra Ege’de büyük ve modern bir þehre ta-
þýndýk. Doðal olarak þehir hayatý bambaþka bir dün-
yaydý bizim için, ama ne yazýk ki biz þehirde modern
hayatýn içinde Orta Çaðýmýzý yaþýyorduk. Erkek ol-
duðu için kardeþime hak sayýlan her þey biz kýzlara
yasaktý. Öyle ki yýllarca bulunduðumuz ilçeyi bile
tam keþfetme þansýna sahip olamamýþtýk. Þehrin or-
tasýnda her haliyle ataerkilliði yaþýyorduk. Erkek kar-
deþim için oldukça doðal sayýlan þeyler bizler için
yasaklýydý. Çünkü kýz kýsmý çok gezmezdi, ayýptý. 
GEÇ KALMIÞLIK TELAÞI

Ayný durum öðretim hayatýmýzda da yaþanmaya
devam etti, ailemden yeterince destek alamadý-
ðým, özgüvenim yerinde olmadýðý için iki dersten
baþarýsýz olunca babam çareyi beni okuldan al-
makta buldu. Tabii ya nasýl olsa evlenip gidecek-
tim. Kocam bana bakardý, týpký onun anneme
baktýðý gibi. Böylece eðitim hayatýndan koptuðum
altý yýllýk bir süreç de baþlamýþ oldu. Bu yýllarýn
sonunda annemin desteðiyle yeniden kaldýðým
yerden devam etmeye baþladým. 

Sonuçta çok geç de olsa eðitim hayatýmý tamam-
lamýþ ve iþ hayatýna atýlmýþtým.

Bir iki yýl önce çok yakýn bir arkadaþým bana ‘te-
laþe müdürü’ lakabýný takmýþtý. Haklýydý, her þeyi

yapmakta o kadar acele ediyordum ki çoðu zaman
yanlýþa düþüyordum. Ama insan hayata bu kadar geç
kalýnca sanýrým aceleciliði mazur görülebilir. Son
zamanlarda bunu büyük oranda törpüledim. Yine de
arada nüksediyor.

Zaman geçip baþka çevrelerle karþýlaþýnca o bü-
yük þehirde nasýlda küçük bir dünyaya hapsedildiði-
mi daha iyi anlýyordum. Baþkalarý için sýradan olan
her þey benim için yepyeniydi.

Sonra þiddetin ne olduðu üzerinde düþünmeye
baþladým. Yukarýda da belirttiðim gibi þiddet deyin-
ce en kaba ve yalýn haliyle dayak anlaþýlýyor. Ama ha-
yatýmýzda ne çok þiddete maruz  kalýyoruz da ayýr-
dýnda bile deðiliz. 
YARINLAR BÝZÝM...

Çocuklarýn, ailelerin kendi ahlaki yapýsýna göre
büyütülmesi de bunlardan biri. Erkekler için ge-
çerli olan ahlak anlayýþý kadýnlar için tam bir ha-
pishane. Kadýn, baba evinden koca evine kýrýlma-
dan devredilmesi gereken sýrça bir þiþe misali
kendi doðal duygu ve isteklerinden uzak büyütü-
lürken, hasbelkader bir yanlýþ(!) yapar da birini
sever hem de o sevdiðiyle birlikte olursa vay hali-
ne. Hele de bu iliþki ayrýlýkla sonuçlanmýþsa kir-

lenmiþliðini(!) ailesinden saklamak için nelere
katlanmak zorunda kalýr. Çok az kiþi bu travmayý
atlatýp hayatýna normal olarak devam etmeyi baþa-
rýr. Ne yazýk ki çoðu genç kadýn, bunu bir namus-
suzlukmuþ gibi gören ‘ahlak’ anlayýþýnýn kurbaný
olarak bu hayattan koparýlýyor ya da bir ömür boyu
fuhuþ cenderesine mahkûm ediliyor. 

Ben þanslýydým, ataerkil düþüncenin bize yaþattý-
ðý þiddeti büyük oranda yenmeyi baþarmýþtým. Þim-
di yaþadýðým deneyimlerden yola çýkarak sesi duyul-
mayan kadýnlarýn sesi olmaya çaba gösteriyorum. Ne
kadar baþardýðým tartýþýlabilir tabii, daha aþmam ge-
reken çok yol var. Ben ise bana yaþatýlanlara, yaþatýl-
mak istenenlere, hayatýma müdahale edenlere karþý
çýkabiliyorum. Ayaklarým eskisine göre yere daha
saðlam basýyor, dimdik ayaktayým.

Biz kadýnlar, yýllarca bize kader(!) diye dayatýlan
bu cendereden çýktýkça hem kendi hayatýmýzý hem
de dünyayý güzelleþtireceðiz. Elbet kolay olamaya-
cak, yeter ki kendi öz gücümüze güvenelim, birbiri-
mizi ötekileþtirmeden dayanýþma içinde olalým. Ya-
rýnlar  bizim…

Sakarya’dan kkamu eemekçisi bbir kkadýn

Bak ben neler baþardým anne!

Hülya ÖZSARIKAMIÞ
Kartal / ÝSTANBUL

F
utbol özlemi ve meraký ile yanýp
tutuþan, “yasaklý yere” girmek is-
teyen Ýranlý kadýnlarýn mücadele-
sini anlatan “Ofsayt” filmini izle-
mek üzere, Ek-

mek ve Gül okurlarý ile bir
kahvaltýda bir araya gel-
dik. Tribünlerin kadýn sesi-
ne düþman olduðu bu film-
de, biz de yaþamýn bizleri
sokmak istediði bu kýs-
kaçtan nasýl kurtulabilece-
ðimizi konuþtuk. Ama biz
bu filmle ilk adýmýmýzý; bi-
riken okul ödevleri, yakla-
þan vizeler, iþyerinde biri-
ken dosyalar, kreþten alýn-
masý gereken çocuða rað-
men birlikte bir þeyler tar-
týþmak üzere bir araya gele-
rek attýk.

Filmden kýsaca bahsede-
ceksek olursak; Ýranlý kadýnlar sonunda ya-
kalanýp ahlak polislerine teslim edilme riski
olduðu halde, futbol tribünlerinden maç iz-
lemek için ellerinden geleni yapýyorlar. Ký-
lýktan kýlýða giriyorlar. Çünkü futbol maçla-
rýný sahadan izlemesi kadýnlara yasak. Ama
o kadýnlar “erkekler küfür ediyormuþ, onu
kadýnlarýn duymasýný istemiyorlarmýþ”lara
raðmen, “yasaklarý kabul etmiyoruz” derce-

sine mücadele ruhlarýný filme yansýtmýþlar.
Çünkü onlarýn yasaklarý kendi erkek hege-
monyalarýný kurmaktan öteye geçebilecek
bir dayanak taþýmýyor.

Sohbetimiz, filmdeki futbol yasaðýndan
müftülük yasasý ve 25 Kasým’a yaklaþýrken
ülkemizde kadýnýn yerine gelmeden ol-

mazdý. “Beðenseniz de
beðenmeseniz de bu yasa
geçecek.” diyen iktidar sa-
hipleri; imamlara kadar
nikah kýyma yetkisi veril-
mesi; kadýnlarýn evlilik,
miras, boþanma gibi hak-
larýnýn güvencesiz býrakýl-
masýnýn önünü açtý.
Ýran’ýn futbol tribünlerin-
deki yasaklý sesi, bugün
bizim dört bir yanýmýzda
vücut buluyor. 

Devlet politikalarý sonu-
cunda üretilen þiddet, bu-
gün 7’den 70’e tüm kadýn
kesimleri içerisinde zuhur
buluyor. Bu sistemin kur-

baný olan pek çok kadýn; gözümüzün önün-
den, dilimizden düþtü sohbetimize. Ama
çayýmýzýn son yudumunda daha sert vurduk
çay tabaklarýna. Derginin bu sayýsýnda da
biz de buradayýz, birlikteyiz, sizinleyiz de-
mek için virgül koyduk sohbetimize. Eme-
ðimizin, gücümüzün farkýna varmalý, “bir
dünya deðiþir bir sözle” deyip kollarý sýva-
malýyýz.

Otur þöyle,
seyret hayatýný

Hüner AYDIN

Zeynep Uzunbay’ýn Manos Kitap’tan elimize, gözümüze,
yüreðimize ulaþan “Kamçýlanma Mesafesi” kitabý; kadýnlarýn
öykülerini kendi sesleriyle anlatýyor. Kitapta yer alan “Yalan

mý?” öyküsündeki Þaziye’nin dediði gibi “Otur þüle, seyret
ayatýný” diye fýsýldýyor
kulaðýmýza her bir öykü.
Öykülerdeki kadýnlar, þöyle bir
oturup hayatlarýný seyrediyor.
Bu seyre okuyucuyu da dahil
ediyorlar. “Anlatýlan senin
hikayendir” þiarýný akla düþüren
bu seyir, karakterlerle bir
özdeþime sürüklüyor bizi. Bir
kýz kardeþliði de ilmek ilmek
örüyor ve çözüyor
“Kamçýlanma Mesafesi”.
Yalnýzca okuyucu ve yazar,
okuyucu ve karakterler
arasýnda da deðil bu kýz
kardeþlik. Farklý öykülerdeki
kadýnlarýn birbirini seyri,
birbirine tanýklýðý da kitabýn
kendi içinde bir eþliði
yansýttýðýný görmemize olanak
sunuyor. Yaþantýlara ve hislere kavuþan bir
dostluk kuruluyor kitap ile aramýzda.

Her bir kadýn ve her bir öykü tekil bir sesten, özgün bir
týnýdan, omuz omuza bir toplama; birlikteliðe yürüyor. Bu
kadýnlar kendi öyküleri içinde bir teklikle yürüseler bile
hissediyoruz: Asla yalnýz yürümüyorlar. Bir otobüste, bir
hastanede, bir vapurda, herhangi bir yerde; adýmlar, sesler,
yüzler yalnýz deðil. “Kamçýlanma Mesafesi” karþýlaþmalarýn da
seyrini ve tanýklýða açtýðý alaný, verdiði müsaadeyi anlatýyor.

Uzunbay, söylettiði karakterleri kendi sesiyle bastýrmýyor. Her
kadýn kendi özgünlüðüyle, diliyle, nefesiyle kulaðýmýza misafir.
Kimi zaman küfür kýyamet, kimi zaman hasretle dinginlik. Kendi
yaþamýný, hissini, hareketini, en temeldeyse varlýðýný seyreden bu
kadýnlar; ayný zamanda kendilerinin tanýðý. Seyirsiz bir tanýklýk
deðil elbette. Okuyucuyu da kendi seyrine ve kendine tanýk
olmaya yöneltiyor. Yani yaþantýnýn, duygunun, kursaðýn, düðümün
ve çözülüþün, varlýðýn ve hakkýn tanýðý ediyor. 

“Ömrümüze bulaþan zehri, kalemle yýkadým. Sorsalar ne
zaman, ben o zaman baþladým gözümün deðdiði her þeyle
konuþmaya. Duvardaki fotoðrafla, demlediðim çayla…” 

Ömrümüze bulaþan zehri yýkýyor “Kamçýlanma Mesafesi”.
Uzunbay’ýn karakterleriyle, bu zehri yýkamak için karþýlaþýyoruz.
Karþýlaþmalar, bilinç akýþý monologlarýyla bizi karþýlýyor. Kadýnlar
sesleniyor. Bu zehri yýkamak için biz de bu sese eþlik ediyoruz. 

Eþlik ve kýz kardeþliðin, seyirlik ve tanýklýðýn göze, kulaða,
yüreðe deðen kýymetine þükran.

Ömrümüze bulaþan zehri yýkýyor
“Kamçýlanma Mesafesi”. Uzunbay’ýn
karakterleriyle, bu zehri yýkamak için
karþýlaþýyoruz. Kadýnlar sesleniyor.
Bu zehri yýkamak için biz de bu sese
eþlik ediyoruz.

Ýran’dan Türkiye’ye,
ofsayttan kýrmýzý karta

Kartal’da bir araya
gelen Ekmek ve Gül

okurlarý; Ýran’da
kadýnlarýn tribünde
futbol izlemesinin

yasak olmasýný konu
eden ‘Ofsayt’ filmini

birlikte izleyip,
dergimize yazdýlar.
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Gülþah KAYA

K
ötü bir senaryonun içinde
gibiyiz. Dört bir yanýmýz
sarýlmýþ; nereden ve ne
zaman hangi hamlenin ge-
leceðini bilmediðimiz bir

güvensizlik ortamýnda, hayatta ve ayak-
ta kalmaya çabalýyoruz. Bir anda, adý-
mýzý çok imzalý bir listede görüp iþi-
mizden, ekmeðimizden, özgürlüðü-
müzden olmamýz sýradan bir mesele
oldu. Bir kanun hükmünde kararname
ile artýk evden dýþarý adým atamayaca-
ðýmýzý öðrensek, þaþýrmayacak duruma
geldik. 

Sonunu göremediðimiz savaþ orta-
mýnda, her gün bir baþkasý üzerinden
çeþitli biçimlerde tehdit ediliyoruz. Kýsýk
sesle söylediðimiz sözcük sayýsý arttý.
Konuþtuðumuz ya da yazdýðýmýz hangi
cümle, baþýmýza ne getirir kestiremiyo-
ruz. Yoktan yere, uydurma suçlarla aylar-
ca cezaevlerinde tutulma tehdidi her an
kapýmýzdayken adaletin bize daðýtýlmadý-
ðýný biliyoruz.

Kasýp kavuran iþsizlikle birlikte ka-
dýný eve kapatmaya ant içmiþ anlayýþ
karþýsýnda þayet bir iþimiz varsa; iþyeri-
mizde de güvende deðiliz. Bir yanýmýz
iþ cinayetlerine, diðer yanýmýz iþyeri ta-
cizlerine karþý hep tetikte. Patronun
keyfiyle sýnýrlý bütün iþ güvencelerimiz.
Haklarýmýz için greve çýkalým desek,
OHAL patrona sunulmuþ bir lütfa dö-
nüþüyor. Her muktedir bulunduðu ala-
nýn “tek adam”ý rolünü üstleniyor. Ka-
pýya konursak haklarýmýzý alýp alamaya-
caðýmýz bile bir muamma. Sosyal hak-
larýmýzý anlatmaya sýra gelmiyor zaten.
Lütfederlerse bir çorba parasý...
UMUTSUZLUK
KÖRÜKLENÝYOR

Ýktidarla sermayenin bu kol kola geç-
miþ þiddet ve tehditleri her birimizin
günlük yaþantýsýnda da yansýmasýný bu-
luyor. Evden çýkmadan evvel ne giyeceði-
mizi düþünürken hava durumuna deðil,
ülkedeki buluttan nem kapma oranýna
bakýyoruz. Yeni düzenin bu sarmalýnda,
yaþam alanlarýmýz gitgide daralýyor. Þid-
detin biçim deðiþtirip vahþete dönüþtü-
rülmesi, kadýnlar için þiddetsiz bir yaþa-
mýn mümkün olmadýðý; kadýn ve erkeðin
eþit olamayacaðý politikasýnýn somut bir
sonucu olarak karþýmýza çýkýyor. Geldiði-
miz noktada, fantezi öðelerine sahip ci-
nayetler gündemden düþmezken, ‘bol
kanlý’ olmayanlarý ise basitleþtirilerek ve
olaðanlaþtýrýlarak görünmez kýlýnýyor.

Erkeklere bahþedilmiþ “cinnet getir-
me hakký” ise sadece eþ, sevgili, aðabey
ya da babanýn da deðil! Toplumdaki her
erkeðin her kadýný “terbiye etme” hakký
ve sorumluluðu iktidar ve temsil ettiði

ideolojinin her ferdi tarafýndan rahatça
dile getiriliyor. Hiç tanýmadýðýmýz bir
adam, beðenip seçtiði bir sebepten so-
kak ortasýnda bize saldýrabiliyor. Üstelik
ceza dahi almýyor. Adalet burada da bizi
teðet geçiyor. 
BÝR ÞEY YAPMALI! AMA NE?

Bu çok boyutlu güvensizlik ortamý en-
diþelerimizi katmerliyor. Bir þeyler yap-
mak gerektiðini düþünsek de bu duygu-
larla ne yapmamýz gerektiðini bilemez
hale geliyoruz, kendi kabuðumuza çekili-
yoruz. Kimimiz ucu bize dokunana ka-
dar kafamýzý çevirip görmezden geliyo-
ruz, kimimiz hemen yanýmýzda olana da-
hi dokunmaktan kaçýyoruz, kimimiz “ge-
çer” deyip bekliyoruz... Hiçbirimiz yaþa-
dýðýmýz toplumdan baðýmsýz deðiliz; do-
layýsýyla ve ne yazýk ki bu þiddetten de
nasibimizi alýyoruz.

Ama umudumuz kýrýlsa da teslim ol-
muþ deðiliz. Bunca kazanýmýmýzdan vaz-
geçmek istemiyoruz çünkü. Kafamýzý çe-
virip yok saymanýn, sorunu ortadan kal-
dýrmadýðý gibi bizi yalnýzlaþtýrmaktan
baþka bir sonucu olmadýðýný yaþýyoruz.
Biz durdukça bir þeylerin yararýmýza de-
ðiþmesinin olanaksýz olduðu, sorunlarý-
mýzýn kaynaðýnýn kendiliðinden ortadan
kalkmayacaðý þüphesiz. 
HAYAL DEÐÝL GERÇEK,
GEÇMÝÞ DEÐÝL GELECEK!

Tarih ne bugünle ne bizimle ne de
onlarla baþladý. AKP iktidar olmadan,
OHAL ilan edilmeden evvel de þiddet-
siz yaþamýyorduk. 25 Kasým’ý “tarih”
yapan döneme, 1960 senesinin Domi-

nik Cumhuriyeti’nin tek adamý Rafael
Trujillo’ya ve ona karþý mücadele eden
kadýnlara baktýðýmýzda bugünün Tür-
kiye’sini görebiliriz. Önümüzdeki tari-
he yazýlmaya aday bir mücadele var.
Kadýnlar için insanca çalýþma koþullarý,
eþit, özgür ve barýþ içinde bir yaþam,
kurulmuþ bir hayal deðil, kuracaðýmýz
dünyanýn gerçekliði.
HER YERDE, HER YERELDE

Dayanýþma bu mücadelenin ilk adýmý.
Hatta bütün bu karanlýk süreci bazen
yalnýzca dayanýþmanýn gücü ile göðüsle-
yebildik. Üstelik bu, belki de en iyi yaptý-
ðýmýz þey; çünkü memleket ortamý, da-
yanýþma olmadan gündelik hayatýn bile
sürdürülemez hale geldiði zorluklar da-
yatýyor kadýnlara. Ancak bir adým daha
fazlasýna ihtiyacýmýz var; birlikte müca-
deleye. Bu þiddeti doðuran ve büyüten
nedenlere karþý hep birlikte omuzlama-
mýz gereken örgütlü bir mücadeleye.

Yan yana durmaya müsaade edilme-
yen, bütün birliklerin daðýtýlmak istendi-
ði, iktidarýnki dýþýnda hiçbir sözün du-
yulmak istenmediði bu baský döneminde
birlik ve mücadelede ýsrar etmek kolay
deðil elbette. Ama iþte tam da bu neden-
le, bizi güvensizliðe hapsedip yalnýzlaþtý-
rýp umudumuzu tüketmek istedikleri
için, her yerde, her yerelde birlik ve mü-
cadele demeliyiz.

Elbette kadýn mücadelesi -birlik soru-
nuna raðmen- kimsenin sokaða çýkama-
dýðý dönemlerde bile sesini yükseltmeyi
bildi. Ama giderek cýlýzlaþlaþan, bilinçli
bir biçimde marjinalleþtirilen bu sesin
daha da güçlenmesi gerekiyor. Bu da ka-

dýnlarý ‘uzak’lara çaðýrarak olmuyor.
Çaðrýlarýn kadýnlara, onlarýn gündelik
kaygýlarýna, kördüðüm olan sorunlarýna
ulaþmasý gerekiyor. Dolayýsýyla çaðrýyý
nasýl yaptýðýmýz, hangi zeminde örgütle-
diðimiz önem kazanýyor. 

Kadýna yönelik her türden þiddete
iliþkin örneðin merkezi yerlere yapýlan
eylem çaðrýlarýnýn çok da karþýlýk bulma-
dýðý bir dönemde, okulunun önünde kat-
ledilen Helin’in mahallesinde yüzlerce
kiþi hýzla bir araya gelerek tepkilerini or-
taya koyduklarý bir eylem gerçekleþtirdi.
Eylemin kitleselliðinin de, sonrasýnda
özellikle genç kadýnlarýn çözüm arayýþý-
nýn da gösterdiði en temel þey, yalnýzlýk
ve güvensizlik duygusundan çýkma, þid-
det sarmalýndan kurtulma ihtiyacý ve is-
teðidir. Ýþte bu isteði ve ihtiyacý örgütle-
yerek mücadeleye seferber etmenin yol
ve yöntemlerini hayata geçirmeliyiz. 

Kadýnlarýn kendi bulunduklarý yer-
de, gündelik hayatlarýný sürdürürken
sýrtlarýný dayadýklarý diðer kadýnlarla
birlikte yaptýklarý her buluþma, þidde-
tin sadece sonuçlarýna deðil, nedenle-
rine iliþkin tartýþmalarýn da en etkili
biçimde yapýlabileceði buluþmalar. En
yereldeki en küçük bir aradalýk, kadýn-
larýn güç bulabilmesinin, güvenle hare-
ket edebilmesinin en büyük dayanaðý.
Bu dayanaðýn gerçek bir mücadele içe-
riði kazanmasý için bize düþen, sadece
dertleþen deðil bu dertlerin nedenleri-
nin, neler yapýlabileceðinin tartýþýldýðý
ve harekete geçildiði yerel birliktelikle-
ri artýrmak. Sokaktaki daha büyük bir-
likteliklere ancak bu yoldan gidilebilir.

Dayanýþmanýn gücüyle bir adým öteye 
Helin UZUN

Hacettepe Kadýn Çalýþmalarý
Topluluðu

“
…Sizleri de kadýn-erkek arasýn-
daki toplumsal cinsiyet eþitsizli-
ðini sürekli kýlan bu sosyo-eko-
nomik sistemde bir kadýn olarak
susmasý söylenen kadýnlarýn se-

sini kampüslerden en gür þekilde du-
yurmaya ve ataerkil kodlarý üniversite-
den uzaklaþtýrmaya çaðýrýyoruz…”

Hacettepeli kadýnlar olarak bu çaðrýyla
yeni dönemde Kadýn Çalýþmalarý Toplu-
luðu’nun tanýþma toplantýlarýný düzenle-
dik; üniversiteye yeni baþlayan ve toplu-
luðumuzla tanýþmak isteyen kadýnlarla
bir araya geldik. Okuldaki bürokrasi ve
baþkaca engeller yüzünden düzenleye-
mediðimiz toplantýlarýmýzý, farklý küçük
gruplar halinde kafelerde yapmak zorun-
da kaldýk. Bir araya geldiðimiz kadýnlarla
önce tanýþtýk, sonra “Neden Kadýn Ça-
lýþmalarý Topluluðu?” sorusunu tartýþtýk.
Birçoðumuz aslýnda toplumsal cinsiyet
eþitsizliðinin hayatýmýzdaki yansýmalarý-
na müdahale etmek ya da onu daha iyi
analiz edip tartýþmak için bir aradaydýk.
Ýlk kez katýlan bir arkadaþýmýzýn “Ben
zaten kadýn mücadelesinin içindeydim
ama tek baþýma etkin olamadýðýmý fark
ettim. Üniversiteyi kazanýnca da bir þey-
ler yapmanýn gerekli olduðunu düþün-
düm”  sözleriyle bir arada olmanýn öne-
mini bir kez daha anladýk.

Birbirimizi daha iyi tanýyýp sohbeti
ilerlettikten sonra, topluluðun kuruluþ

süresinden ve bu zamana kadar yaptýðý-
mýz etkinliklerden bahsettik. Geçen se-
ne, kendimizin yazýp oynadýðý “Later-
na” oyununda ulaþtýðýmýz insanlarý ve
aldýðýmýz tepkileri paylaþtýk. Yeni bir
oyunla sahnede olmayý planlarken, haf-
talýk çýkarmayý düþündüðümüz küçük
broþürlerimizin, kendimizi ve çevremizi
geliþtireceðimiz okuma gruplarý ve atöl-
yelerin konularý hakkýnda görüþlerimizi
aktarmaya baþladýk bile. Oluþturduðu-

muz görev daðýlýmý listeleri hepimizin
bir þeyler yapmak için ne kadar istekli
olduðunu gösteriyordu.

Her bir araya geldiðimizde, ülkenin
gündeminde olanlarý, yaþadýðýmýz eþit-
sizlikleri tartýþabildiðimiz ortamlar ya-
ratmak, konuþmak istediðimizi fark et-
tik. Tanýþma toplantýlarý da bunlardan
biriydi. Hayatýmýza müdahalelerin bir
yenisi olan müftülük yasasýný hep birlik-
te tartýþtýk ve bazýlarýmýzýn bu yasanýn

içeriðine dair net bilgiler edinmediðini
gördük. Birlikte tartýþacaðýmýz, karþý çý-
kacaðýmýz konular günden güne artar-
ken þimdi de boþanmalardaki arabulu-
culuk meselesi karþýmýza çýktý. Devletin
aile kurumuyla olan iliþkisini ve daha
birçok konuyu üniversitede topluluk
olarak bir araya geldiðimiz kadýnlarla
konuþmaya, yaptýðýmýz etkinliklerle
farklý sesler çýkarmaya, karþý çýkmaya
devam edeceðiz.

DEÜ Ekmek ve Gül
Kadýn Çalýþmalarý Topluluðu

1
900’lerin baþý... Rusya’da dev-
rim olur... Ve bir Karakalpak
kadýný ile birlikte bir Karakal-
pak köyünün kaderi deðiþir.
Romanýn baþ karakteri Cuma-

gül’ü annesininkinden farklý bir kader
beklemez. Yýllar önce annesi, bey olan
babasý tarafýndan, çocuðuyla birlikte
nasýl kapý önüne konulduysa; yýllar
sonra o da kýzý ile sokaða atýlýp kaderi-
ne terk edilecektir. Anneden kýza ge-
çen deðiþmez bir kader gibi görünenin
deðiþebileceði, odun satmak için kasa-
baya gittiði ilk gün, tesadüfen duyduðu
miting konuþmalarýndan öðrenir Cu-
magül: “Kadýnlar da erkeklerle eþit
haklara sahiptir.”

Her yönüyle kuþatýlmýþ hayatlarýmýz-
dan sýyrýlmanýn en önemli araçlarýndan
biri edebiyattýr, düþüncesinden yola çý-
karak Dokuz Eylül Üniversitesi Ekmek
ve Gül Kadýn Çalýþmalarý Topluluðu
olarak, yukarýda kýsa bir tanýtýmýný yaptý-

ðýmýz “Karakalpak Kýzý” romanýný eði-
tim çalýþmamýzýn bir parçasý haline ge-
tirdik. “Karakalpak Kýzý”ný seçmemiz-
deki en önemli sebeplerden
biri de bu yýlýn Ekim Devri-
mi’nin 100. yýlý olmasýydý.
100 yýl önce kurulan Sovyet
iktidarýyla kadýnýn toplum-
sal yaþamdaki yeri ve ko-
numlanýþýnda nasýl bir de-
ðiþim yaþandýðýný ve bu
deðiþim hangi mücadele-
lerle gerçekleþtiðini gör-
mek için romaný birkaç
kadýn arkadaþ eþ zamanlý
olarak okuyup, sonrasýn-
da izlenimlerimizi pay-
laþtýk.
ÜRETEN KADIN
GÜÇLÜDÜR

Ýdil Çuhadar, “Kitap okumak insaný

farklý coðrafyalara, farklý yaþayýþ tarzlarý-
na ve dünyalara açýlan birer kapýdýr.
Týpký Cumagül ile birlikte gittiðim Sov-

yet zamanýndaki Türki
Cumhuriyetleri hakkýnda
bir fikrim yokken bu ki-
tapla olmasý gibi. Ya da
Sovyetlerin yeni bir düze-
nin inþa ediliþ döneminde
nasýl bir yol haritasý çizdi-
ðini öðrenmem gibi. Mese-
la devrimden sonra bile
halk arasýnda okullar birer
fuhuþ yuvasý olarak nitelen-
dirilmiþ ve aileler kýz
çocuklarýný okula gönder-
meye karþýymýþ; ancak Sov-
yet kadýnlarý, dinin de etki-
siyle kýz çocuklarýnýn okulla-
ra gönderilmesini engelleyen

bu gerici bakýþý yerellerden baþlayarak
deðiþtirmiþ” diyor. 

Daha önce bu tarz kitaplar çok fazla
okumadýðýný söyleyen Pelin ise “Kadýn-
lara devrimden sonra eþit haklar tanýndý.
Normalde köyden dýþarý çýkamayan ka-
dýnlar, þehirlere gidip gelmeye baþladýlar
ve kendilerine zaman ayýrabildiler. Ayrý-
ca en önemli noktalardan biri de eðiti-
min insanlarý nasýl deðiþtirebileceðini
gözler önüne sermesiydi” diye deðerlen-
diriyor romaný.

Günümüz Türkiyesi ile bir benzerlik
olup olmadýðýný konuþuyoruz sonra. Ký-
sa süre önce ders kitaplarýna giren “Ka-
dýnlarýn kocalarýna itaati, ibadet olarak
kabul edilir” þeklindeki deðiþikler; týpký
kitaptaki gibi kadýnlarýn omuzlarýna
yüklenen bir yük olarak karþýmýzda du-
ruyor. 

Ortak çýkarýmlarýmýzý konuþurken bir
baþka arkadaþýmýz romanýn da ýþýk tut-
tuðu gibi “Bugün topyekün, bütün hak-
larýmýza bir saldýrý söz konusu. Çözüm
net aslýnda: Kendi sorunlarýmýz etrafýn-
da birleþmek ve kazanana kadar müca-
dele etmek” diyor. Baþka söze gerek
yok...

HÜKÇAT yeni dönem için çalýþmalara baþladý

Kuþatmadan kurtulmak!
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B
oþ bir kaðýt alýp “Endiþe” diye
bir baþlýk atsak ve bir liste
oluþturmaya kalksak… Zorla-
nan çýkar mý ki aramýzda? El-
bise deðiþtirir gibi sýnav sis-

temi deðiþtirilen bir ülkede annelerin
çocuklarýnýn geleceði için duyduðu endi-
þe. Uçan tekmeli toplu taþýma araçlarýn-
da o gün iyi hissetmek için güzel giyin-
menin piþmanlýðýyla son duraðý bulana
kadar yaþanan oram buram görünüyor
mu, biri bir þey diyecek mi endiþesi.
Karþýlaþtýðýmýz ayrýmcýlýk bir yana, tacize
uðramadan bir iþ görüþmesi geçirebilir
miyim, endiþesi. Ofiste fazla mesaide ya
da fabrikada gece vardiyasýnda çalýþma
arkadaþýnýn, ustabaþýnýn ya da müdürün
“gereksiz samimiyet” göstermesinden,
istenmeyen dokunuþlarýndan korunmak
için kýrk takla atarken her an bir “perfor-
mans düþüklüðü” bahanesiyle iþten atýl-
ma endiþesi. Þiddet dolu ve sevgisiz bir
evlilikten kurtulmak isterken boþanmaya
kalkarsam, uzaklaþtýrma kararý alýrsam;
kapýya dayanýr mý, komþular beni kýnar
mý, endiþesi. Ýnancým ya da inançsýzlýðým
yüzünden “namussuz” ilan edilir miyim,
evim basýlýr mý, endiþesi. Kadýn ve
çocuklara karþý bunca tecavüz vakasý ay-
yuka çýkmýþken, þimdi bir de nikah kýyan
müftünün, arabuluculuk edecek memu-
run, kýrýlan kollarý yen içlerine týkacaðýný
bilmenin endiþesi.

Sürekli bir tehdit ortamýnda, bunca
endiþenin içerisinde hayatta kalmaya ça-
balarken dayak yemeye ne hacet, diyesi
geliyor insanýn. Çünkü tüm bu anlarý ya-
þarken artan tansiyon, kalp atýþlarýnýn hýzý
damarlarýmýzýn duvarlarýna vururken vü-
cudumuzun içinden þiddet uyguluyor.
Kadýnlarý evde, iþte ya da okulda çalýþmak
kadar, endiþe duymak yoruyor; hatta belki
de daha fazla. 

Peki, hem kendimize hem de yaný baþý-
mýzda duran bir kýz kardeþimize þu cüm-
leyi kursak: Bizim güvende hissedebilme
hakkýmýz var! Hem de var olduðumuz her
yerde; evin yatak odasýnda, geceleyin tenha
bir sokakta, iþyerinin ücra köþelerinde,
okulun tuvaletinde... Devletin en tepesin-
den mahalledeki muhtarýna kadar, onlara
en “aykýrý” gelen yer ve saatlerde güvende
hissetme hakkýmýz var… Nasýl, biraz daha
iyi miyiz? O zaman þunu da ekleyelim: Bu

sayýmýzda benzer endiþelerini dile getiren
kadýnlara “güvende hissetme hakkýmýz
var” diyen kýz kardeþleri de çok iyi gelecek.
Biz kadýnlar sezgisel de olsa deneyimle de
olsa biliriz; bizim için umudun ilk adýmý-
dýr dayanýþma. 

Özellikle de kadýný yok etme, terbiye
etme hakkýný kendinde gören erkeklerle
ayný toplumda yaþarken, saraylardan ve ez-
cümle siyasi veya dini makamlardan “ka-
dýn daha iyi nasýl baský altýna alýnýr” zihni-
yetli talimatlar verilir, yasalaþtýrýlýrken; bir
yandan da kadýna karþý suç iþleyen erkek
figürleri iktidar güdümündeki medya or-
ganlarýnda devletin ve “adamlarýnýn” hiç
suçu yokmuþ gibi meczuplaþtýrýlýrken…
Ve tüm bunlar toplumsal fonda bölgede
yaþanan savaþta toplu tecavüz haberleriyle
harmanlanýrken… Dayanýþma, bir müca-
delenin ve hatta bir örgütlenmenin ilk adý-
mý olabiliyorken, hayatta kalmak ve yaþamý
sürdürmek için geliþtirdiðimiz bir davra-
nýþ haline de gelebiliyor. Örgütlü olduklarý
yerlerde ise bu dayanýþma zeminini sað-
lamlaþtýran kadýnlar; gündelik olana mü-
dahale ediyor; fabrikada tacize uðrayan ve
haksýz yere iþten atýlan Serap, Esenyalý
Kadýn Dayanýþma Derneði ile birlikte
hem fabrikadan hem de kendisini gör-
mezden gelip karalayan sendikadan hesap

sorabiliyor. Birlikte hesap sorabilmek bu
þiddet evreninden özgür bir hayata doðru
açýlan bir solucan deliði gibi; güvende his-
settiriyor ya da en azýndan buna hakkýmýz
olduðunu hatýrlatýyor bize. Bazen yenildi-
ðimiz doðru, bazen kaybediyoruz ama kay-
bettiðimizde bile kazanmak için Helin’in
cenazesini biz sýrtlanýyoruz. 

Bazen de bir kadýnýn on binlerce yýldýr
içinde yaþadýðý topluma bilimsel, teknolo-
jik, kültürel, edebi ama hep üstü örtülen
katkýlarýna bakýyoruz, bir de neredeyse
yeniden insan olduðumuzu kabul ettirme
noktasýna geri itildiðimiz konuma bakýyo-
ruz ve naifçe soruyoruz: Hangi ara bu ha-
le geldik? Aslýnda bu hayretin ardýnda de-
ðiþen þiddet algýmýzýn da biraz payý var.
Baþka tariflerimiz olabiliyor: “seni seviyo-
rum” þiddeti, “seven kýskanýr” þiddeti,
“kader, fýtrat” þiddeti… Þiddet kavramý-
nýn bu kadar yaygýnlaþtýrýlmasý, tanýmýnýn
yayýlýp geniþletilmesine iliþkin güzel bir
tartýþma baþlangýcý sayýlabilecek bir yazý-
mýz var bu sayýda. 

Elbette tanýmýn bu kadar esnetilmesin-
de tahammülümüzün kalmayýþýnýn da çok
payý var. Çünkü, maruz kaldýðýmýz þiddet
ve haksýzlýklarýn sonuçlarýyla yine biz baþ
etmek zorunda kalýyoruz. En çok da bu ka-
ranlýk, tedirgin, umutsuz görünen günlere
bakýn. Dergimizin sayfalarýna bakýn mese-
la; ‘baþ etme’ becerisinin en çok biz ka-
dýnlarda olduðunu göreceksiniz. 

25 Kasým Kadýna Yönelik Þiddete Karþý
Uluslararasý Mücadele Günü yaklaþýrken
müftüye nikah kýyma yetkisi veren yasa
çýktý… derken “arabuluculuk” meselesi
patladý; devlet, kaderimizi “Bir kereden bir
þey olmaz” diyenlerin ellerine teslim etti.
Siyasi parti, inanç, etnisite gözetmeksizin,
bu sayýmýzdaki yazýlarýn ortak bir mesajý
olduðunu söyleyerek bitirelim: Arabulucu-
luk uygulamasýnýn görünürdeki amacý ko-
cayla kadýnýn arasýný bulmak olsa da asýl
amacý kadýna þiddeti üreten bu sistemle
aramýzý bulmak. Nasýl görünürse görün-
sün gerçek þu ki, “kadýn erkek eþit ola-
maz” diyenlerle kadýnlarýn arasý buluna-
mayacak kadar açýk artýk. 

“Sonbaharýn inatçý güneþi” kasýmýn
Kelebekler’in-
den güç taþýsýn
hepinize, hepi-
mize.
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‘SONBAHARIN ÝNATÇI GÜNEÞÝ
GÜÇ TAÞISIN HEPÝMÝZE’

Aslýnda sorunlarýmýz birbirimiz-
den ne eksik ne de bir fazlaydý, ortak-
tý. Yazýn son günlerini yaþýyorduk.
Çocuklarýn ayakkabý, mont, kazak ih-
tiyaçlarý baþlamýþtý. Montlar iyice ufal-
mýþtý. E artýk dolaplarýmýzýn yenilen-
mesi lazýmdý. Ama nasýl? Çocuklarýn
eðitim parasýndan, bitmeyen fatura-
lardan kýyafete sýra mý gelirdi ki. Bize
bizden baþka kim destek olabilirdi.
Yine kendi yaramýzý kendimiz sara-
caktýk. Ýþte böyle baþladý çalýþmamýz.
“Atma Paylaþ”. Su deposu Ekmek ve
Gül Kadýn Grubu olarak baþla-
dýk çalýþmalara. Bu arada
müftülere nikah kýyma yetki-
sini tanýyan yasayý konuþtuk
tartýþtýk, yasa hepimizi il-
gilendiriyordu. Kadýnlar-
dan iyidir diyene rastlama-
dýk. Konuþtuðumuz her ke-
simden kadýn endiþeliydi. Sade-
ce nikah meselesini deðil çocuklarý-
mýzýn geleceðini de konuþtuk. Kimi-
miz özel okula gönderebilmek için ek
iþler, para getirecek iþler planlamaya
çalýþýyordu. Ama gücümüz ne ki? Biz
boðazýmýzdan kessek yine özel okulla-
ra yetiþemeyiz. Kaldý ki özel okullarýn
niteliðini de artýk biliyoruz. Bizi ma-
halle olarak birleþtiren þey aslýnda so-
runlarýmýzýn birbirine benzemesiydi.
Artýk bizim için önemi yok nereli ol-
duðumuzun, mesleðimizin, dilimizin.

Ýþte bu yüzden dayanýþmamýzý
daha da güçlendirecek “Atma Paylaþ”
çalýþmamýza baþladýk. Gruptaki her
kadýn yapacaðýmýz sergiyi kendi çev-
resindeki kadýnlarla paylaþtý ve dilden
dile yayýlan bir çalýþma oldu. Aslýnda
çok planlý da deðildi. Ýlk defa böyle bir
çalýþmayý önümüze koymuþtuk. Nasýl

olacak diye kaygýlarýmýz vardý. Ama
sergi günü geldiðinde her sokaktan
poþetlerle gelen kadýnlarý görünce ra-
hatladýk . Bir nevi bit pazarýný anýmsa-
týyordu görüntü. Bu bir kadýn daya-
nýþmasýydý,birlik olmamýzýn görüntü-
süydü. Herkes çok memnundu birçok
kadýn kendi sorununu, düþüncesini
dile getirdi, konuþulmayan bir þey kal-
madý. Þiddet, eðitim, saðlýk, çocuk is-
tismarýna varana kadar bütün konular
konuþuldu.

Etkinliðimize katýlan avukat Dev-
rim Avcý bir konuþma yaptý.

“Birbirimizle kýyafetleri-
mizi deðiþtirebiliyorsak
iç içe samimiyiz demektir.
Ýsterim ki bunun devamý
da gelsin. Çünkü bizim
dayanýþma dediðimiz þey
özellikle Türkiye’de yaþa-
yan kadýnlar açýsýndan yi-
yecek kýyafet vs þeylerle bit-

miyor. Bu sizin yaptýðýnýz örnek bir
dayanýþma gün gelir mahallenizdeki
baþka sorunlar için de kolayca bir ara-
ya gelmenizin vesilesi olur. Bu bizle-
rin yalnýz olmadýðýmýzýn bir baþlangý-
cýdýr. Daha dün 17 yaþýnda gencecik
bir kýz okul çýkýþýnda vuruldu. Elbette
ceza alacak suçlu ama mesele sadece
ceza alýp almamasý deðil önemli olan
bu dayanýþmayla baþkalarýnýn baþýna
gelmesini önlemek. Birliðiniz, paylaþý-
mýnýz hiç bitmesin.” dedi.  Türki-
ye’de kadýn olunca benim baþýma gel-
mez demeyeceksin. Sokak ortasýnda
tanýmadýðýmýz birinden yumruk yiye-
bilirsiniz. Bugün bir kasiyer bir kýz
bile dayak yiyebiliyor. Ýþte bu yüzden
kadýn dayanýþmasý çok önemli, biz ka-
dýnlar birbirimizin çýðlýðý olmalýyýz.

Merhaba. Bizleri neler bekliyor?
Bizi çok kötü þeylerin beklediðine
inanýyorum. Çünkü biz halk olarak
dinimize dokunulmadýkça yöneticil-
er ile ilgili iyi düþünüyoruz. Ýþte
bundan çok korkuyorum. Çýkan
yasalarýn baþýnda müftülük-imam
gibi kelimeler geçince sorun olmak-
tan çýkýyor ve bizim için iyi þeyler
yaptýklarýný düþünüyoruz.

Mahallemdeki insanlarla
sohbet ettim sevgili
okurlar. Müftülüklere
nikah yetkisi ver-
ilmesini “Zaten imam
nikahý kýydýrmýyor
muyuz? Müslüman
deðil miyiz?” diye
karþýlýyorlar. Fakat bu yasa ile
çocuk gelinlerin sayýsýný, kadýnlarýn

tecavüzcüsü ile
evlendirilmesi ihtimalini
arttýracaðýndan söz
ettiðimde hayret eden
gözlerle baktýlar. Bir kýz
çocuk babasýna ne
düþündüðünü sordum
mesela. Kendi kýz çocuðu
açýsýndan düþünmesini

istedim. Tabi ki kabul etmiyor! Ama

kendisi de AKP’li olduðu için “Ya
aslýnda onaylamýyorum ama yapýla-
cak hiçbir þey yok ki” dedi.
Genellikle kiminle konuþsam benzer
cevaplar aldým. Bir birimizle daha
çok konuþmaya, bir araya gelmeye
ihtiyacýmýz var sevgili arkadaþlar.
Hepinize sevgi ve selamlarýmý iletiy-
orum. 

GGüüllkkýýzz DDOOÐÐAANN//AANNTTAALLYYAA

Birbirimizle daha fazla konuþmalýyýz
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Çorlu’da kadýnlardan
‘Atma, paylaþ’ kampanyasý

i Ç i N D E K i L E R
Kendi hayatýnda var olma mücade-

lesi veren; emeði için, özgür ve onurlu
bir yaþam için direnen tüm kadýnlara
merhaba!

Niyetimde baþka þeyler yazmak var-
dý. Ama kýsa bir süre önce katýldýðým
bir seminerde on binlerce yýl önce ka-
dýnlarýn tarihin seyrini nasýl etkilediði-
ne iliþkin yeni bilgiler edindim, fikrim
deðiþti. Yanýmdaki arkadaþýn kulaðýna
eðilip “On binlerce yýl öncesinde kadýn
bu kadar etkiliyken, yaþamýn ve toplu-
mun temel unsuru iken; mede-
niyetin, bilimin ve teknoloji-
nin insan beynini zorladýðý
bu çaðda kadýnýn düþtüðü
duruma bak. Nasýl bu ha-
le geldik?” demekten ken-
dimi alamadým.

Bugün bilimin, sanatýn,
týbbýn ve teknolojinin temelini
oluþturan buluþ ve yaratýmlarda kadýn-
larýn bilgisi ve emeði temel oluþtur-
muþ. Tarýmý baþlatan, ilk teknolojik
aletleri bulan, mevsimlerin ve aylarýn
döngüsünü ilk kavrayan kadýnlar, bu-
gün hayatýmýzdaki birçok edinimin te-
meli kadýnýn binlerce yýllýk kavrayýþýn-
dan gelmesine raðmen; bugün kadýn-
lar recm ediliyor, burkaya mahkûm
ediliyor, þiddet görüyor, savaþlarda ga-
nimet oluyor, en çok ezilen, en çok sö-
mürülen oluyor! Binlerce yýl topluma
þifacýlýk eden, toplumsal yaþama kay-
naklýk eden kadýnlar þimdi yaþamýn ký-
yýsýna itilen, sözü geçmeyen, eve hap-
sedilen yetmezmiþ gibi kýrýma uðratý-
lan kesim olmuþ durumda. Tarihi kayýt
altýna alanlarýn erkekler oluþu hiç tesa-
düf deðil, size de öyle gelmiyor mu? 

Bugün de kadýnlarýn nasýl yaþayaca-
ðýndan tut, ne giyip giymeyeceðine, na-
sýl davranacaðýna, nasýl güleceðine ka-
rar verenler nedense hep erkekler. Ka-
dýna yönelik þiddet, kadýn cinayetleri
ve kadýnýn hayatýna müdahale erkekler
tarafýndan, toplumun gözü önünde,
devlet gözetiminde ve dini referanslarý
arkalayarak yapýlýyor.

Ve bütün gece bu soru kafamda
döndü durdu. Hangi ara bu hale gel-
dik? Biz kadýnlar geçmiþte bize ait

olan, bizden alýnan ve gasp
edilen temel insani haklarý-
mýz için mücadele ediyoruz
bugün.
Tarih de gösteriyor ki eþit ve
özgür bir yaþam mümkün.
Halklarýn ve cinslerin eþitli-
ðini, bireylerin özgürlüðünü
esas alan demokratik ve pay-

laþýmcý bir yaþam mümkünse, onu
kurmak için de mücadele hepimizin
boynunun borcu. Bulunduðumuz her
yerde, her alanda; evde, iþte sokakta
yaný baþýmýzdaki kadýnlara omuz ver-
mek, sesine ses katmak, yüreðinin ya-
nýna yüreðini koymakla baþlayabiliriz.
Kadýnlar on binlerce yýllýk bir tarih ya-
ratmýþ, beþ bin yýllýk hatayý mý düzelte-
meyecek?

Biz kadýnlar ekmek de istiyoruz gül
de… Çalýþmak da istiyoruz, halaya du-
rup türkü söylemek de… Sözümüzü
de söyleriz, kahkahamýzý da atarýz aðýz
dolusu… Zulme karþý omuz da veririz,
dans edip þarký da söyleriz… Mücade-
le ettikçe özgürleþen, özgürleþtikçe
güzelleþen tüm kadýnlara selam olsun!
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SINIRLARIN ÖTESÝNDE
Hazýrlayan: Lili Can / Berivan Balkay

ÝNGÝLTERE’DE ÇOCUK BAKIMI

Çalýþmak için üstüne para ödemek!
Ý

ngiltere’de Ýngiltere Ýþçi Sendika Konfederasyo-
nu’nun (TUC) yaptýðý son araþtýrmalara göre, eko-
nomik krizden bu yana çocuk bakým masrafý emekçi
ailelerin ücretlerine göre yedi kat arttý. 
2008’den bu yana, 1 yaþýndaki çocuklarýn kreþ mas-

rafý ailelerinin ücretlerinden dört kat daha fazla artmýþ
durumda. Ortalama ücret yüzde 12 artarken, çocuk bakým
masraflarý yüzde 48 oranýnda artmýþ. Ayný masrafýn artýþ
hýzý Londra’daki emekçilerin ücretlerinden 7.4 kat daha
fazla. 

Ýki yaþýndan büyük çocuklar için devlet desteði saðlaný-
yor ve hükümet eylül ayýndan itibaren üç ve dört yaþýndaki
çocuklara yapýlan desteði artýrarak haftada 30 saate çýka-
racaðýný açýkladý. Ancak 1 yaþýnda çocuðu olan 950 bin
emekçi ailenin çoðu, herhangi bir devlet desteði almýyor.

TUC Genel Sekreteri Frances O’Grady, “Çocuk bakým
masrafý ivme kazanýrken ücretler yerinde sayýyor. Aileler
ücretlerinin büyük bir kýsmýný çocuk bakým masraflarýna
harcýyor ve bu tablo tek ebeveynler için çok daha da kötü
durumda” diyor. 

TUC verilerine göre, geçtiðimiz yýl Ýngiltere’de, tam
zamanlý çalýþan ve haftada 21 saat kreþte kalan 1 yaþýnda
çocuklarý olan tek ebeveynler, ücretlerinin yüzde 21’ini
çocuk bakým masraflarýna harcadý. Bu oran 2008’de yüzde
17’ydi. Sendika konfederasyonu, doðum izni bitiminden
baþlayan ücretsiz çocuk bakýmý saðlanmasý ve patronlarýn
çocuk bakýmýný finanse etmesi çaðrýsýnda bulundu. Aile
ve Çocuk Bakýmý Vakfý Genel Müdürü Ellen Broome,
“Birçok ailede, çocuk bakýmýnýn yüksek masrafý çalýþmak
için üstüne para ödemek demek” dedi.

Suriyeli çocuklarýn 
eðitimi için iyi bir adým
S

uriyeli mülteci çocuklar için büyük resim
oldukça kasvetli, fakat Ürdün hükümeti son
zamanlarda bu çocuklarýn eðitimini garanti
altýna almak için bir adým attý. 
Ürdün yönetmelikleri, Suriyeli çocuklarýn

okula kayýt yaptýrmalarý için Ýçiþleri Bakanlýðý tarafýn-
dan bir ‘hizmet kartý’ istiyor. Örneðin, eðer Suriyeli
aileler resmi izin olmadan mülteci kamplarýndan
þehre ya da metropole taþýnýrlarsa bu kartlar onlar
için elde etmesi zor ya da imkansýz olabilir. 

Geçen hafta Ürdün Baþbakaný Hani Mulki, devlet

okullarýnýn kartlý ya da kartsýz eðitim isteyen hiçbir
çocuðu geri çevirmeyeceðini açýkladý. Ürdün ayrýca
ABD ve Avrupa Birliði desteðiyle okul dýþýndaki
çocuklara ulaþmak için bir ‘catch up’ programý oluþ-
turdu. 

Son araþtýrmalara göre Ortadoðu’da okula gitme-
yen Suriyeli çocuk sayýsý yaklaþýk 730 bine yükseldi.
Ürdün’deki 220 bin Suriyeli çocuktan 75 bini geçen
yýl okula gidemiyordu. Türkiye’nin birçok bölgesinde
de Suriyeli çocuklar gerekli kimlik kartýný alamadýk-
larý için okula kayýt olamýyor. 

Pakistan’da 
Kýz Çocuklarý Günü! 

PAKÝSTAN Senatosu, Birleþmiþ Milletler Kýz
Çocuklarý Günü’nü sýradýþý bir þekilde kutlamayý
seçti! Kýz çocuklarýnýn asgari evlenme yaþýný 16
yaþýndan 18 yaþýna kadar yükseltmek isteyen tasa-
rýyý reddetti. Senato Ýçiþleri Daimi Komitesi, öne-
rilen deðiþiklik için “dini emirlere aykýrý” dedi. 

Birleþmiþ Milletler Çocuk Fonu ise Pakistanlý
kýz çocuklarýnýn yüzde 21’inin 18 yaþýndan önce,
yüzde 3’ünün ise 15 yaþýndan önce evlendiðini
söylüyor. Pakistan’daki mevcut yasalar kýz çocukla-
rý için yasal evlilik yaþýný 16, erkek çocuklar için ise
18 olarak belirliyor. Bu da Pakistan’ýn uluslararasý
hukuka göre yükümlülüklerini iki þekilde ihlal
ediyor; birincisi erken yaþta evliliðe izin veriyor,
ikincisi de kýz ve erkek çocuklar arasýnda evlenme
yaþý farklýlýðý uyguluyor. Fakat aslýnda durum çok
daha kötü. Çünkü aslýnda bu yasa bile uygulanmý-
yor. Pakistan mahkemeleri ergenliðe giren kýz
çocuklarýnýn evlenmesinde þeriat kanunlarýna göre
karar veriyor. 

Pakistan’da kýz çocuklarýnýn evlendirilme yaþý-
nýn 6-7’ye kadar düþtüðü, yoksulluk ve çatýþmalar
nedeniyle yaþanan göçlerin çocuk evlilik oranýný
giderek artýrtýðý belirtiliyor. Pakistanlý kýz çocukla-
rýnýn iyi bir eðitim ve saðlýk hizmetine olan ihti-
yaçlarýna dikkat çeken kadýn örgütleri, reþit olma-
yan evliliklerin yasaklanmasýný istiyor.

kara 

BÝR ÞEYÝ DEÐÝÞTÝRÝR HAYATIMIZDA

SUSMA!

HER KONUÞMA
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