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Çocuk istismarýnda
büyüteçle 
nereye bakmalý?

Modanýn ‘insan
bedeli’ni gözler önüne
seren günlükler

Deðiþtirebileceðimizi
hatýrlatan bir gün

ekmek ve gül
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Elin MOLÝNOÐLU

Kadýnlar ve onlarýn kaderiyle yaþamým
boyunca ilgilendim. Beni sosyalizme geti-

ren onlarýn kaderiydi. Sovyet ülkesine ger-
çekleþmiþ bir düþ olarak çok deðer veriyo-

rum. Bu, düþlerimin devletinin kusursuz
olmasýný ve orada insanlarýn, kaygýsýz ve

mutlu yaþamalarýný istiyorum. 
(Kollontay, 1950)

Þ
ura Domontoviç, Ukrayna kökenli
aristokrat bir baba ve Finlandiya
kökenli köylü bir annenin kýzý ola-
rak dünyaya geldi. 31 Mart
1972’de. Çocukluðundan ergenli-

ðine kadar kadýnlarýn iç dünyasýna,
savaþýn sebep olduðu yoksulluða, sýnýf
farklýðýnýn göstergesi olan eþitsizliðe ve
adaletsizliðe dair fikirlerinin oluþmasý için
ev ahalisinin yaþantýsýna bakmasý yetiyordu.
Evdeki hizmetçiler çok yataklý odalarda ka-
lýyor, aile üyelerinden farklý yemekler yiyor,
ayakkabýsýz geziyor ve sürekli birkaç yýl ön-
ce kalkan kölelikle o günkü durumlarýný ký-
yaslýyorlardý. 1877-78 Osmanlý-Rus Sava-
þý’nýn hemen sonrasýnda babasýnýn görevi
için gittikleri Bulgaristan’da eskiyen çorap-
larýnýn daðýtýldýðý diðer çocuklarda savaþýn
býraktýðý derin izleri görüyordu. Çarlýk mo-
narþisine karþý anayasal bir düzenin savu-
nulduðu sohbetlere, bir düzenin yýkýlýp ye-
rine daha iyisinin getirilmesi düþüncesine
aþina bir çocuktu. Belki de bu yüzden 20
yaþýnda tanýþtýðý Komünist Parti Manifes-
tosu ona hiç yabancý gelmedi. Çocukken
mutsuzluk kaynaðý olarak gördüðü ne var-
sa, hepsini ortadan kaldýrabilecek bir dü-
þünce ve eylem kýlavuzu! Düþ artýk sadece
düþ deðil, gerçekleþebilir bir düþtü.
1917’de Ekim Devrimi’yle olan da buydu;
gerçekleþmiþ bir düþ!
YASAL EÞÝTLÝK YETMEZ, 
GERÇEK EÞÝTLÝÐÝ 
BULMA ARAYIÞI…

Rusça’nýn yaný sýra daha çocukluðun-
dan itibaren Ýngilizce, Almanca, Fransýz-
ca, Fince konuþan, bu sayede pek çok
düþünce akýmýný okuyup deðerlendirme
fýrsatý bulan Aleksandra’nýn, Marksizmi
benimsedikten sonra örgütlenmesi þaþýr-
týcý deðil elbette. Ancak Rusya Sosyal
Demokrat Ýþçi Partisi’ne (RSDÝP) katýl-
masý, kendisinin de dediði gibi, ta en ba-
þýndan beri, kadýnlarýn ezilen cinsiyet ol-
masýyla da yakýndan ilgiliydi. 

Çarlýða karþý 1905 Devrimi’nin yarattýðý
uyanýþ hali kadýnlar açýsýndan da geçerliy-
di. 20. yüzyýlýn baþýnda birçok ülkede oldu-
ðu gibi, siyasal programý kadýnlarýn vatan-
daþlýk, eðitim ve oy haklarý ile sýnýrlý bir
hareket Rusya’da da geliþmiþti. Rus Sosyal

Demokratlarý ve Sosyal-Devrimciler de
burjuva kadýn hak savunucularý ile iliþkiler
konusunda net bir fikir birliðine varamý-
yordu. Sonunda Bolþeviklerin de ‘sosyalist’
grup olarak yer aldýðý “Eþitlik Ýçin Birlik”
adlý bir platformun kurulduðu bir dizi top-
lantýnýn sonunda örgütlenen Petrograd yü-
rüyüþünde Kollontay, burjuva feminizmiyle
iþbirliðini reddetti. 

Rusya’yý terk etmek zorunda kaldýðý
1908 yýlýna kadar kadýn iþçiler arasýnda
sosyalist çalýþmanýn yürütülmesine yö-
neldi. 
ÝÞÇÝ KADINLAR ARASINDA

Kollontay burjuva feminizmiyle arasýna
mesafe koymakla yetinmedi, özellikle genç
ve iþçi kadýnlar arasýndaki etkisini kýrmak
ve sosyalizm fikrinin örgütlenmesi için ça-
lýþtý. Bu ideolojik netlik ayný zamanda Par-
ti’nin kadýn kitleleri içerisinde özel bir ça-
lýþma yürütmesi gerektiði fikrini doðurdu. 

1907’de II. Enternasyonal Kongresi top-
lantýsýna ve ilki gerçekleþen Uluslararasý
Sosyalist Kadýnlar Konferansý’na katýldý ve
Clara Zetkin’le konuþmalarý sonucunda
Parti’nin kadýnlar arasýndaki çalýþmasýna
iliþkin daha net fikirlerle Rusya’ya döndü.
1906’dan 1908 yýlýna kadar kadýn iþçiler
arasýnda, büro, dernek, kulüp vb birçok ör-
gütlenme biçimi üzerinde düþündü, dene-
di. Bu çabalarýnýn birçoðunda henüz ayný
ideolojik netliðe sahip olmayan partili er-
keklerin direnciyle karþýlaþtý. Ne ironiktir
ki, “Kadýn Kurtuluþ Hareketinde Feminist
Kadýnlarýn ve Proleter Kadýnlarýn Rolü”
semineri verdiði bir dönemde “feminist
sapma” ile suçlandý. 

O dönem çarlýk ve demokrasi konulu
rejim tartýþmalarýna dahil olan burjuva
feministler tüm sýnýflardan kadýnlarýn or-
taklaþmasýný hedefleyen bir kongre çaðrý-
sý yaptý. Kollontay, 1908’in sonunda ger-

çekleþen I. Bütün Rusya Kadýnlar Kon-
gresi’ne kadýn iþçilerin kendi programlarý
ve kararlarýyla kongreye katýlmalarýnýn
son derece eðitici olacaðýný öngörüyordu.
Ýþçi kadýnlarýn da desteðiyle baðýmsýz bir
çalýþma yürüttü ve kongreye giderken bu-
nun kadýnlar üzerindeki etkisini gören
Bolþevik Petersburg Komitesinin desteði-
ni kazandý. 700 delegeye karþý 45 delege
olarak katýlan Kadýn Ýþiler Grubu, kýrmýzý
karanfillerle girdikleri kongre salonunu
“sýnýfa baðlý olmayan bir merkezde olma-
yý reddederek” terk etti. 

Bu sýrada Kollontay, Vershbolova istas-
yonunda, ayrýlmak zorunda kaldýðý Rus-
ya’ya ne zaman ve hangi koþullar altýnda
döneceðini düþünüyordu. Rusya’ya dev-
rim çanlarý çalarken iktidarý ele geçirmek
üzere dönecekti.
SÜRGÜN YILLARI 
VE ÝLK 8 MART! 

1908’den 1917’ye kadar Almanya, Ýngil-
tere, Fransa, Ýsveç, Norveç, Danimarka, Ýs-
viçre, Belçika ve ABD’de iþçi sýnýfý örgütle-
rinin ve partilerinin çaðrýlarý üzerine özel-
likle kadýn sorununa dair eðitimler verdi,
broþürler ve kitaplar yazdý. “Kadýn Soru-
nunun Sosyal Temelleri”, “Yeni Kadýnlar”,
“Toplum ve Analýk” bu dönemki eserlerin-
den sadece birkaçý.  

1910 Aðustosunda toplanan II. Ulusla-
rarasý Sosyalist Kadýnlar Konferansý’na
17 ülkeden katýlan 100 delegeden biriydi.
Konferansta ‘Ana ve Çocuðun Korunma-
sý’ baþlýklý bir rapor sunan Kollontay,
uluslararasý sekretaryaya seçildi. Birkaç
gün sonra gerçekleþen II. Enternasyo-
nal’in 8. Kongresi’nde Clara Zetkin’in 8
Mart’ýn Dünya Kadýnlar Günü olarak ilan
edilmesi önerisini destekledi.

Uluslararasý kutlanan ilk Dünya Emekçi
Kadýnlar Günü konuþmasýný 19 Mart
1911’de Frankfurt/Main’da yaptý. Bu ilk
Dünya Emekçi Kadýnlar Gününde, ülke-
sinden uzakta, iþçi kadýnlarýn oy hakký üze-
rine konuþmuþtu. Bundan 6 yýl sonra Rus-
ya’ya Çarlýk otokrasisini, gerici burjuvaziyi
yenilgiye uðratacak Ekim Devrimi’nde ak-
tif rol oynamak üzere geri döndü. Ýç savaþla
geçen yýllarýn sonunda, 1920 8 Martý’nda
ise dünya kadýnlarýna þöyle sesleniyordu: 

“Sadece kapitalizmin yýkýlýp Sovyet ik-
tidarýnýn kurulmasý, kapitalist ülkelerde-
ki emekçi kadýnýn hayatýný zorlaþtýran
acý, aþaðýlanma ve eþitsizlik dolu dünya-
dan kurtarabilir. Emekçi Kadýnlar Günü
oy hakký mücadelesi için bir gün olmak-
tan çýkmýþ, kadýnlarýn tam ve mutlak öz-
gürleþmesi için uluslararasý bir mücade-
le gününe dönüþmüþtür. Bu da Sovyetle-
rin zaferi için, komünizm için mücadele
demektir!” 

Gerçekleþmiþ Bir Düþ Kuran Kadýn

Aleksandra Kollontay
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H
ayatlarýmýz, kadýnlýðýmýz hiç
bu kadar kuþatýlmamýþtý;
çocuklarýmýzýn gülüþlerine,
rüyalarýna ve oyunlarýna hiç
bu kadar el uzatýlmamýþtý.

Emeðimiz iþyerinde canýmýzý çýkaraka-
cak denli sömürülürken, varlýðýmýz ev
içinde hiç bu kadar yok sayýlmamýþtý. 

Sanki mahkemeye “Boþanmak istedi,
vurdum; seviyorum hakim bey” diyen er-
keðe indirim uygulama dememiþiz gibi...
Sanki Aile Bakanlýðý’na “Ýþini yap, kadýn-
lara yönelik þiddetin önleyicisi ol, istis-
mar ve þiddet davalarýna katýl kadýn ve
çocuklardan taraf ol” dememiþiz gibi...
Sanki ezcümle siyaset erkanýna “Ekono-
mik, toplumsal, siyasal eþitlik olmadan
þiddet çözülmez, gerçek bir eþitlik is-
tiyoruz” dememiþiz gibi...
Sanki þimdiye dek kadýna
yönelik þiddetle, tacizle,
tecavüzle kadýnlar de-
ðil de “Tecavüze uð-
rarken neden baðýr-
madýn?” diye soran
hakimler, 45 öðren-
ciye tecavüz edil-
mesine “Bir kereden
bir þey olmaz” diyen
bakanlar, “Kadýn erkek
eþitliðine inanmýyorum”
diyen siyasetçiler mücadele
etmiþ gibi... Sanki þiddete karþý
mücadele için yapmasý gerekenleri
yapmýþlar, hak ve hukuku yerine ge-
tirmiþler de, þiddete karþý þiddetten
baþka bir seçenekleri kalmamýþ
gibi... Ýdam ve hadýmla sus-
turmaya çalýþýyorlar þim-
di de bizi. 

Evet, aklýmýzýn
ayarlarýyla hiç bu
kadar oynanma-
mýþtý.

Önce ekonomik,
sosyal ve siyasal ola-
rak yoksunlaþtýrýlýyo-
ruz. Önce çaresizleþti-
riliyor, çözümsüzleþtiri-
liyoruz. Sonra da çözüm ol-
mayan bir çözüm, baþka bir þiddet

biçimi dayatýlýyor bize. Sayfalarýmýz
çocuklara uzanan ellere duyulan öfkeyle
dolu; tam da bu öfkemizden kavrýyorlar
bizi. Ýlk azarýmýz, ilk tokatýmýz, ilk dayak,
ilk taciz, tecavüz geliyor belki de gözü-
müzün önüne, sonra çocuklarýmýz. Bir
kez de öfkemizden maruz kalýyoruz istis-
mara. Tam da bu yüzden, en çok da aklý-
selim düþünme zamaný bu 8 Mart. Ger-
çekten idamýn, hadýmýn, “içerde icabýna
bakýlýr”ýn çocuk istismarýný önleyeceðini
düþünüyor muyuz? Kim, neyi, neden ve
ne için istiyor? Bu sorularý etraflýca dü-
þünmemiz gereken bir 8 Mart, bu 8
Mart! 

Yarýn, tecavüze uðradýðý için ilk idam
edilecek kadýnýn caný bizim ellerimiz-

deymiþ gibi düþünmek zorundayýz.
Okuma yazma öðrenecek

yaþta “rýzasý var” diye-
rek “gerdek” odalarý-
na sürüklenen kýzla-

rýn geleceði bizim
ellerimizdeymiþ
gibi düþünmek
zorundayýz. Çün-
kü ya bizim ve
çocuklarýmýzýn

hayatý ve geleceði el-
lerimizde olacak ya
da ‘6 yaþýndaki ço-

cuðun cinsel iliþkiye gire-
bileceði’ fetvasýný verenlere in-

san öldürme yetkisi vermiþ
olacaðýz. Biz kadýnlar bu

ikiyüzlülüðü görmek,
teþhir etmek ve

bozmak zorunda-
yýz. Öfkesi istis-
mar edilen ka-
dýnlara çaðrý bu
sayýdaki her
sayfamýz; bu-
gün her yerde,
erkek eliyle de,

devlet eliyle de
þiddete rýzamýz

yok, demek zorun-
dayýz.

Bu 8 Mart baþka...
Emekçi Kadýnlar Günü deðil de

“Emekçi Kadýnlarýn Fedakarlýk Günü”ne
dönüþtürülmek isteniyor bu 8 Mart. Sa-
vaþtayýz diyorlar, kâr etmemiz lazým di-
yorlar, “yerli ve milli” birlik diyorlar, isti-
yorlar da istiyorlar... Neyimiz var feda
edecek? 14 yaþýnda bir gün “Artýk çocuk
deðil, ev kadýný olmamý istediler, evlen-
dirdiler” diyor çocukluðu feda edilmiþ
bir kadýn... Yoksulluðun kendini güzel ve
iyi hissetmeyi bile lüks haline getirdiði
bir mahallede kepenk indiren bir kuaför
mesleðinden, kadýnlar yine kendilerin-
den feda ediyor. Sürekli ölüm haberi ta-
þýyan savaþ haberleriyle, sürekli bir “yas-
tan çýkamama hali”nde analar evlatlarýný,
kadýnlar eþlerini, çocuklar babalarýný fe-
da ediyor da “Ne kazanmýþ oluyoruz
ölümden baþka?” Bir santimi 1600 il-
mekli ipek halý günde 7,5 liraya dokunu-
yor ilkokullarýn bodrum katlarýnda, eller
ve gözler feda ediliyor. Ýþten eve gelince
bitmeyen yemekler, bulaþýklar, temizlik-
ler, ödevler… Kadýnlarýn uykularý feda
ediliyor. Patronun kârý ikiye katlansýn di-
ye günde 16 saat çalýþan ama kreþin lafý-
ný bile edemeyen kadýnlar, sütlerini saðýp
kavanozda soyunma dolabýnda bekletip
çocuðuna götürüyor. Kim, daha neyin fe-
dakarlýðýndan bahsediyor!

Bu 8 Mart baþka… Baþka, çünkü bu 8
Mart’ta bunca kuþatýlmýþlýk içinde çok
derin bir nefes alýp, tutuþan ellerimizi
sakince çoðaltýp, daha sýký kenetlenmiþ
kollarýmýzla, daha emin basan adýmlarý-
mýzla karanlýðýn üzerine yürümemiz,
korkunun gözlerinin içine bakýp cesaret-
le bertaraf etmemiz ve aldýðýmýz o nefes-
le hep birlikte “Kýzýmý elin adamý öldür-
sün diye doðrumadým!” dememiz gere-
kiyor; “Oðlumu saraylar sefa sürsün diye
büyütmedim!” dememiz gerekiyor. 

Nerde, nasýl, ne þekilde nefes alýp giyi-
neceðimize, kimin çýkarý için kaç çocuk
doðuracaðýmýza ve “yerli ve milli” saray
menfaatleri için onlarý ne zaman topraða
vereceðimize karar verenlere karþý þunu
diyebilmenin huzuruna ihtiyacýmýz var bu
8 Mart’ta: “Bizi
bir rahat býrakýn!
Býrakmayana,
hodri meydan!”
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mektubumuz var

Ekmek ve Gül dergisinin þubat ayý sayýsýndaki
sunu yazýsýný okurken bir an kendimi oradayým
gibi hissettim, korkunçtu. Savaþ bu yüzden beni
çok korkutur. Þiddet içerikli hiç bir þey izlemem,
izleyemem. Kan çiçekleri... Mavi kelebeklerin
sadece kan kokan bir toprakta
büyüyen çiçeklerden beslenmesi ne
acý. Günümüzdeki kanla beslenen
silah ticareti yapan insan görünümlü
katilleri, savaþ severleri týpký mavi
kelebeklere benzettim. Ne acýdýr
ki bugün günümüzde siyaset yapan
mavi kelebekler var; dilerim onlarýn
ömrü kelebekler gibi kýsa olsun.
Savaþ deyince ölüm gelir insanýn aklýna.
Çocuklar, kadýnlar en çok zarar görendir.
Büyüklerimiz anlatýrdý; kýtlýklar, hastalýklar, yok-
luk, eþleri ölen kadýnlar, babasýz kalan çocuklar... 

Birkaç saniye hayalini kurun, bir savaþýn için-
desiniz. Korkunç bir çýðlýk, silah ve bomba ses-
leri, insanlar ölüyor yaný baþýnýzda. Biri belki en
yakýnýnýz, sevdiðiniz. Ne hissedersiniz? Hala
savaþ olsun mu? Ölen kendisi ya da yakýný

olmayýnca çok kolay savaþ çýðýrtkanlýðý yaparlar.
Savaþ “ölüm” demek. Sen ya da baþkasý, hiç fark
etmez. Ýnsan ölüyor, insanlýk ölüyor. Ama sana
“öl ya da öldür” diyenlere hiçbir þey olmuyor;

çünkü sen kurban olarak seçildin. Savaþa
“hayýr” de ki insanlýk ölmesin.

Çünkü, yaþam hakký kutsaldýr.
Ve 8 Mart... En çok o zaman

kadýnlar hatýrlanýr. Sokaklar o gün
kadýnlarýndýr. Televizyonlar,
gazeteler, dergiler, siyasetçiler bile
o gün kadýnlarý çok düþünürler,
“Bu günü nasýl kazasýz belasýz,
sorunsuz atlatýrýz” diye. O gün 8
Mart’týr evet ama ertesi gün kadýn
cinayetleri, çocuk tecavüzleri,

dayak, þiddet, devam eder. Bir güne sýðdýrýlan 8
Mart Dünya Emekçi Kadýnlar günü, bir günlük
“özgürlük” diyelim en azýndan. Ama yine de biz
kadýnlar hiçbir zaman umudumuzu yitirmeden
alanlarda olmalýyýz, bütün bunlara inat!

SSeevim // DDokumaa ÝÝþþççissi
BBURSSA

Savaþ çýkartanlarýn ömrü mavi kelebekler kadar olsun
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Viyan Kadýn Korosu olarak 8 Mart Dünya
Emekçi Kadýnlar Günü’nde bir etkinlik
düzenlemek için bir araya geldik.
Bunun için her bir kadýn arkadaþý-
mýz büyük bir özveri ile kendi ma-
hallesinde çalýþma yürüttü. Her bir
kadýn arkadaþýmýz iþin parçasý
olmak için bir görev üstlendi.
Kimi biletlerin basýmý ile uðraþýr-
ken kimisi de etkinliðin yapýlacaðý
yer için gerekli görüþmelerde bu-
lundu. Kimi arkadaþlarýmýz ise biz ka-
dýnlara ait toplumsal sorunlarýn yazýldýðý
pankart ve önlükleri hazýrladý. Her bir kadýn se-
siyle, yazdýðý skeçle, seslendireceði türkü ve þiir-
le etkinliðimizin hazýrlýðýnda yer aldý.

Dünyada ve Türkiye’de kadýna yönelik taciz,
tecavüz ve þiddetin, sömürünün gün

geçtikçe arttýðý, neredeyse günde
üç kadýnýn ölüm haberini aldýðý-
mýz, çocuk gelinlerin meþrulaþtýrýl-
dýðý, ekonomik dayatmanýn daha
çok kadýnlar üzerinde etkisinin gö-
rüldüðü bir toplumda yaþayan biz
kadýnlar olarak; çocuklarýmýza açlý-
ðýn, sefaletin olmadýðý korkuyla ya-
þamýn sürmediði, kendilerini özgür-
ce ifade edebilen bireyler olarak ye-
tiþtirmek için barýþ ve huzur dolu

bir dünya istiyoruz. Bir de gül...
Viyaan KKaadýýn KKorossu’ndaan bbir ggrup kkaadýýn 

Çiððli // ÝÝZMÝR

Tüm renklerimizle 8 Mart’tayýz

Silahlarýn susmadýðý Afrin Harekatý’nda bir ayý acýlar içinde seyirci kalarak

geride býraktýk. Bu bir ay içerisinde her gün ölüm haberleri aldýk. Analarýn

yürekleri yandý. Gencecik yaþta þehit düþen askerlere aðladýk. Kadýnlara,

masum çocuklara, gencecik bedenlere aðladýk.  Savaþýn dini, dili, ýrký, rengi

olmaz. Savaþ, gariban masum halklarýn yok olmasýdýr. Ýktidarýn çýkarlarý uðruna

masum insanlar katledilmesidir. Adaletin ve özgürlüðün olmadýðý bir dünyada sus-

mayalým. Zaman, birlik beraberlik zamaný. Fidanlar kýrýlmasýn, güllerimiz solmasýn,

analar aðlamasýn. Sevgi ortak dilimiz, dünya bizim ülkemiz. Saygýlarýmýzla... 
DDeeppoo iiþþççiilleerrii 
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Elin Molinoðlu

Ýstanbul’un en önemli sorunlarýndan biri trafik. Çalý-
þanlar iþ gidiþ dönüþü otobüs, metrobüs, minibüslere bi-
nebilmek için neler yaþandýðýný iyi bilirler. Her sabah ben
de yaþarým bu hengameyi. Araç týka basa doludur ama iþe
yetiþmek için insanlarla itiþe kakýþa binmeye çalýþýrsýn. Bu
durumlarda kimse kimseyi görmez. Binince de ayrý dert.
Ýçeride türlü türlü insanlarla dip dibe, üst üste gidersin
tüm yolu. Öksüren, burnu akan, ter ve daha bir sürü koku-
lara maruz kalýrsýn inene kadar.

Bir sabah gene böyle bir h[RTF bookmark start: _Go-
Back][RTF bookmark end: _GoBack]engamede burnuma
beni çocukluðuma götüren bir koku geldi: Lavanta kokusu. 

Benim çocukluðum Bulgaristan’ýn
asýrlýk çam ve meþe aðaçlarý olan
ormanýn eteklerinde kurulu bir
köyde geçti. Köyümüzde bir kü-
tüphanemiz, bir bakkalýmýz,
sinema ve tiyatro sahnemiz
bile vardý. Evimiz konum ola-
rak köyün, ormana ve tarlalara
gidiþ yolunun üzerindeydi. Bah-
çemizin bittiði yerde gözünüzün
göremediði büyüklükte lavanta tar-
lalarý vardý. Penceremden bakýnca gökyüzünün mavisiy-
le birleþen mor þeritler halinde uzanan sýra sýra lavantalarý
görürdüm. Yaz tatiline denk gelirdi çiçek açmalarý. 60 san-
time kadar uzanan yüksekliðinde bir çalý öbeði, yapraklarý-
nýn arasýndan uzanan sap sap mor çiçekler. Öðleye doðru
bal arýlarý üþüþür tarlaya. Arkadaþlarýmýzla lavanta sýralarý-
na dalar, öbeklerin üzerinden engelli koþu misali düþe kal-
ka yarýþ yapardýk. Ellerimiz, kollarýmýz çizikler içinde olur-
du ama aldýrmazdýk. Çünkü düþtüðümüz yerler mis gibi
lavanta kokuyordu ve huzur veriyordu bize. (Sonradan öð-
rendiðime göre lavantanýn sakinleþtirici özeliði varmýþ.) 

En çok hoþumuza giden de bizi eve çaðýrdýklarýnda, git-
mek istemiyorsak, tehlike geçene kadar lavanta sýralarýnýn
arasýna yatýp saklanmaktý. Gizli sýðýnak gibi gelirdi bize. 

Hasat zamaný da ayrý bir güzeldi. Tarým iþçileri gelip la-
vantalarý biçerler, çuvallara doldururlardý. Kamyonlar gelip
çuvallarý alana kadar onlarý boþ bir alana dizerlerdi. Biz
çocuklara baþka bir oyun alaný olurdu. Lavanta kokulu çu-
vallarý ya sýðýnak ya da  atlama rampasý yapardýk. Ben en te-
peden, yere minder gibi dizdiðimiz çuvallarýn üzerine atla-
mayý severdim. Hava karardýktan sonra, ev ahalisinden biri
“Hadi! Artýk yeter” diyene kadar eve girmezdik. “Lütfen
beþ dakika daha”lardan sonra nihayet eve girince üstümüz
toz pas içinde olmasýna raðmen, mis gibi lavanta kokardýk.
Ben böyle bir çocukluk yaþadýðým için kendimi þanslý his-
sediyorum. 

Sanýrým o günlerin güzel ve masum hatýralarý ruhuma
iþlediði için bir tarafým hala çocuk kaldý. Bugünün metro-
pol çocuklarý için çok üzülüyorum. Hayatlarýný sýnavlara
adamýþlar, yaþamlarý sanal dünya olmuþ. Vurdulu kýrdýlý
oyunlar, mafya dizilerine hayranlýk, uçuk yaþantýlara özen-
ti...

Mark Twain’ýn dediði gibi “Hayat öyle kýsa ki; tartýþma-
lara, özür dilemelere, kýskançlýklara, hesap sormalara za-
man yok. Sadece sevmek için bir an var.”

MMeerrggüüll ÇÇoobbaannooððlluu
SSuullttaannggaazzii // ÝÝSSTTAANNBBUULL

Lavanta tarlasýnda
çocuk olmak

Bu 8 Mart, baþka
8 Martlara benzemiyor

Adaletin ve özgürlüðün olmadýðý
bir dünyada susmayalým
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Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Gü-
nü sadece kadýnlar için deðil, her-
kes için çok önemli bir gün! Öyle
olmasaydý Dünya Bankasý’ndan
IMF’ye, Birleþmiþ Milletler’den Av-

rupa Birliði’ne, çok uluslu þirketlerden hü-
kümetlere, bakanlara, patronlara kadar her-
kes “Kadýnlar kuþtur, çiçektir, böcektir” tü-
ründen açýklamalar yapmazdý.

Peki, kadýnlarýn emeðini sömürenler,
þiddeti her gün yeniden üretenler, çocuk is-
tismarýnda “rýza” arayýp tecavüze “bir kere-
den bir þey olmaz” diyenler, kadýnlarý sü-
rekli savaþ ekonomisine ve politikalarýna
hapsedenler 8 Mart’ý neden kutlar?

Mesela, en prestijlisinden bir beyaz eþya
firmasý; kreþ açmaz, çalýþtýrdýðý yüzlerce
kadýn iþçiye ancak asgari ücret öder. Ama 8
Mart’ta, “Yenilikleri tasarlarken zarif, cesur
ve güçlü kalplerinizden ilham alýyoruz” diye
yað çeker. Neden? Çünkü kadýnlar hem üc-
retli kölesi hem de potansiyel müþterisidir!

Mesela bakkal açar gibi maðaza açan bir
hazýr giyim markasý; ürünlerinin iplik te-
mizliðini, boncuk iþlemesini evlerde günde
3-5 liraya çalýþtýrdýðý kadýn ve çocuklara
yaptýrýr; depo ve maðazalarýnda gün boyu
ayakta çalýþtýrdýðý kadýnlar bel ve boyun að-
rýlarýndan evin yolunu bile zor bulur... Ama
8 Mart’ta mesaj atar: “Ýyi ki varsýnýz!”
Utanmadan bir de yanýna ‘kalp’ yapýþtýrýr.
Neden? Çünkü kadýnlar onun için ancak
ucuz iþgücü olarak iyi ki vardýr!

Yani patronlar, kadýnlarý
daha çok sömürme istekle-
rini maskeleyebilmek için
kutlar 8 Mart’ý!

Oysa 8 Mart içi boþ laf-
larla ‘vitrin’ yapýlacak bir ‘Ka-
dýnlar Günü’ deðildir. Hem ev-
de hem iþyerinde yaþamý her
gün yeniden üreten, emeðiyle
var olan ve var eden kadýnlara
adanmýþ bir gündür. Ve kadýnla-
rýn yaþadýðý gerçekleri gizlemeye
hiçbir maske yetmez: 

Türkiye kadýn erkek eþitliðin-
de 144 ülke arasýnda 131. sýrada. 

Dayak, cinayet, te-
cavüz, taciz, istismar...

Þiddetin her türü
artýyor, þiddet

vahþileþiyor. Geçtiðimiz yýl basýna yansýyan
kadýn cinayeti sayýsý 409. Birçoðu kendisini
öldüren erkekler hakkýnda þikâyette bulun-
muþ, hatta uzaklaþtýrma kararý aldýrmýþtý.
Ama kadýnlarýn koruma altýndayken öldürü-
lebiliyor olmasý bile Aile Bakanlýðý’ný hare-
kete geçirmeye yetmiyor. 

2017’de 387 çocuðun istismar edildi-
ði basýna yansýdý... 10’u babasý tarafýndan
olmak üzere 20 çocuk öldürüldü. 3-5 yaþýn-
daki çocuklar istismar edilirken, hükümet
bu tabloyu “idam ve hadým” gibi cezalarý
yasalara sokmak için fýrsat olarak kullanýyor.
Zina tartýþmalarýyla hedef þaþýrtýyor. Uygu-
lanmayan yasalarý, istismarcýlara cesaret ve-
ren yargý kararlarýnýörmeye-
lim istiyorlar. 

Maðazalarýn depola-
rýnda, merdiven altý tekstil
atölyelerinde, hastanelerin
tuvaletlerinde ya da temizliðe
gidilmiþ bir evin bir odasýnda
kadýnlar sürekli tetikte çalýþý-
yor. Ustabaþýlarýn hakaretleri
ve tacizleri fab-
rikalarý, iþ-
yerlerini
kadýn

için

cehenneme çeviriyor. Yükselen kadýn düþ-
manlýðý, borç içinde sürdürülen yaþamlar
ve iþsizlik korkusu kadýnlarý daha da fazla
bu cendereye hapsediyor. 

Hükümet ekonominin büyüdüðünü,
patronlar sanayide kar rekorlarý kýrýldýðýný
açýklarken, son 15 yýldýr kadýn iþsizliði artý-
yor. Her 3 kadýndan biri iþsiz! 

Son 5 yýlda 1.5 milyon kadýn, çocuk
bakýmý sorunu yüzünden eve döndü. Çün-
kü bir çok iþyerinde ve mahallede kreþ yok;
olanlarý da ‘tasarruf’ gerekçesiyle kapattýlar. 

Kadýnlarý bakým yükümlülükleri ne-
deniyle ya iþ yaþamýndan kopuyor ya da yarý
zaman-

lý, düþük ücretli, güvencesiz iþlere mahkûm
ediliyor. Kayýt dýþý ve güvencesiz çalýþma
nedeniyle Her 2 kadýndan 1’i için emeklilik
neredeyse imkânsýz. 

Çalýþma süreleri uzadýkça uzuyor.
Her 4 kadýn iþçiden 1’i haftada 50 saatten
fazla çalýþýyor. Koþullar aðýrlaþýrken kadýn
emeði ucuzluyor. Her 10 kadýn iþçiden 7’si
açlýk sýnýrýnýn altýnda ücret alýyor.

Tüm bu sorunlara karþý sendikal ör-
gütlenme hakkýný kullanabilen kadýn sayýsý
da çok düþük. Sigortalý kadýn iþçilerin yal-
nýzca yüzde 7,9’u sendika üyesi. 

15 Temmuz darbe giriþimin hemen
ardýndan OHAL ilan ederek ülkeyi
KHK’larla yönetmeye baþlayan hükümetin,
uzun süredir uyguladýðý savaþ politikalarý,
þiddeti de yoksulluðu da körüklüyor.

Türkiye, cihatçý çetelerin son 10 yýlda
adeta kadýn ve çocuk kýrýmý yaþattýðý, kan
gölüne çevirdiði Ortadoðu’daki savaþ ba-
taðýna her geçen gün daha fazla çekili-
yor. ABD ve Rusya’nýn emperyalist
amaçlarýna hizmet eden, geleceði mu-
amma bir dýþ politika yüzünden gençle-
rimiz ölüyor. 

Ölüm, þiddet ve çatýþma adeta bir hasta-
lýk gibi ülkemize bulaþýyor. Haberlerde top,
tank, tüfekten baþka bir þey görmek imkân-
sýz. Ýktidarýn birilerini “düþman” bellemesi
için en ufak bir eleþtiri yeterli. Hükümetin
“düþman” ilan ettiði herkese insan deðil-
miþçesine davranýlýyor. 

Bu þiddet ortamýnda, reddedilen ya
da eþi tarafýndan boþanma davasý açýlan er-
kek de kadýný düþman gibi görüyor. Kadýn-
lar son derece vahþi yöntemlerle, adeta iþ-
kence edilerek öldürülüyor. 
Medya ise tüm bunlarý magazin haberi gibi
sunuyor. ‘Kabadayý’, ‘maço’ erkek tipleme-
lerinin kahramanlaþtýrýldýðý diziler kadýna
þiddeti teþvik ediyor.

Bir yandan da halk, zam ve vergi kýs-
kacýna alýnýyor, maaþlar daha cebe girme-
den eriyor. Hem oðullarýný savaþa gönder-
mesi hem de sürekli ekonomik fedakâr-
lýklar yapmasý beklenen emekçilere reva gö-
rülen asgari ücret ise 1.608 TL; yani açlýk
sýnýrýnýn bile altýnda!
GELECEÐÝMÝZÝ ÝSTÝYORLAR

Sürekli fedakarlýk, milli birlik çaðrýsý ya-
panlar bizden alýn terimizi, çocuklarýmýzý,
geleceðimizi istiyorlar.

Kadýnlarýn payýna ise daha fazla þiddet,
cinayet ve tecavüz düþüyor… Daha fazla
yoksulluk ve iþsizlik düþüyor… Cenazeler-
de gözyaþý dökmek düþüyor… 

Kadýnlar bu topluma hayat veriyor, karþý-
lýðý ölüm olamaz!

Yaþasýn 8 Mart!
SAVAÞA, SÖMÜRÜYE, ÞÝDDETE KARÞI 

Her alanda kadýn-erkek eþitliðini saðlaya-
cak politikalar hayata geçirilsin

Kadýn istihdamýný artýracak ekonomik poli-
tikalar uygulansýn; nitelikli, sürekli ve güven-
celi iþ olanaklarý saðlansýn. 

Çalýþma koþullarý iyileþtirilsin, herkese in-
sanca yaþamaya yetecek bir ücret ödensin. Ýþ-
yerinde ayrýmcýlýða, tacize son!

Sýnýrsýz sendikal örgütlenme hakký tanýnsýn.
Her iþyerine, her mahalleye ücretsiz ve ula-

þýlabilir kreþler açýlsýn... Hasta ve yaþlý bakýmý
kamusal bir hizmet olsun. 

Arabuluculuk uygulamalarýna, din görevli-
lerini telkinle görevlendiren aile politikalarýna,

adaletsiz yargý kararlarýna, iyi hal ve haksýz
tahrik indirimlerine son verilsin. 

Her yerde kadýnlarýn güvenle gidebileceði
danýþma merkezleri ve sýðýnaklar açýlsýn. 

Çocuklarýn istismar edilmesinin önüne ge-
çecek politikalar hayata geçirilsin. Eðitim, sað-
lýk, sosyal hizmet alanlarýnda etkin koruma po-
litikalarý uygulansýn. Çocuk yaþta evlilikle ta-
vizsiz bir mücadele yürütülsün. 

Kadýnlarýn sesinin daha da kýsýlmasýna se-
bep olan savaþ politikalarýna son verilsin.
OHAL kaldýrýlsýn! Savaþa harcanan bütçe, ka-
dýnlarýn ve çocuklarýn ihtiyaçlarý için kullanýl-
sýn.

EÞÝT, ÖZGÜR VE ÝNSANCA BÝR YAÞAM ÝÇÝN 
Dilan DEMÝR 

Beylikdüzü / Ýstanbul

B
öðürtlen Kýþý; evladýný arayan bir annenin acý hikayesi-
ni anlatan bir kitap. Yazar Sarah Jio’nun Arkadya
Yayýnlarý’ndan çýkan kirabýný okurken, talihsiz bir aþka
kapýlan Vera’nýn yoksulluðuna nasýl yenik düþeceðini,
hayatýnýn her evresinde çaresizliði iliklerine kadar ya-

þayan bir annenin evladý için neler yapabileceðine tanýk olacaksý-
nýz. Her sayfasýnda elleriniz yüreklerinizde Vera ve oðlu Daniel
için mutlu bir son umut edeceksiniz. Týpký kitabýn arka kapaðýn-
da yazdýðý gibi “Bu öyküyü yüreklerinizden kolay kolay silip ata-
mayacaksýnýz.”

Vera, bir otelde temizlik iþçisi olarak çalýþmaktadýr. Kimsesi
olmadýðý için 3 yaþýndaki oðlunu evde yalnýz býrakarak iþe gider.
Ýþini kaybetmemek için tüm gücüyle çalýþýrken düþüncesi bir an
evvel eve, yalnýz olan oðluna dönmektir. Oðluna sarýlýp þarkýlar
söylemeyi, belki bir dilim pasta götürebilecek olmanýn umuduyla
Daniel’in yüzünde açacak olan mutluluk çiçeklerini düþünür. 

Ancak hayat çok acýmasýzdýr. Da-
niel, mayýs ayýnda gerçekleþen bir kar
fýrtýnasý gününde ortadan kaybolur.
Artýk Vera’yý büyük bir adaletsizlik ve
bitmek bilmeyen çaresiz günler bek-
ler. Son nefesine dek “Daniel” diye-
cek olan Vera’nýn ve oðlunun acý hi-
kayesi uzun yýllar üstü kapatýlarak
gizlenecektir. Ta ki 80 yýl sonra yine
bir mayýs ayýnda tekrar eden bir kar fýrtýnasý yaþanana kadar. 

Gazeteci Claire, kar fýrtýnasý ile ilgili bir makale yazmak üzere
araþtýrma yaparken 80 yýl önce küçük bir çocuðun kaybolduðu
bilgilerine rastlar. Bu olayýn izini süren Claire, Vera ile küçük Da-
niel’in üstü kapatýlmýþ hikayesini aydýnlatmak için çabalarken
Daniel’e ne kadar yakýn olduðunu bilmemektedir. 

Bir solukta okuyacaðýnýz Böðürtlen Kýþý kitabýný bitirdik-
ten sonra kahve soslu jambonlu sandviç yapýp yemeyi ve
Victor Young/Stardust þarkýsýný dinlemeyi unutmayýn. Ýyi
okumalar...

Çorum’da
kadýnlarýn
bir ‘gün’ü!

Ceylan GÖKKAYA
Çorum

O
n beþ kiþilik bir kadýn grubu
olarak ‘gün’ adý altýnda toplan-
dýk. Hoþbeþ görüþmeler, gü-
lüþmeler, þakalaþmalarla... Ev
sahibimiz Meliha Haným’ýn

hazýrladýðý birbirinden lezzetli ikramlar
eþliðinde sohbetimiz ilerledi de ilerledi. 

Hepimiz ayný topraklarda ayrý ayrý ev-
lerde yaþanan hikâyelerin baþ kahraman-
larýydýk. Hikâyelerimiz, ortamlarýmýz, ya-
þam koþullarýmýz farklýydý ama sýkýntýlarý-
mýz, sorunlarýmýz, gelecekten beklentile-
rimiz, endiþelerimiz, kaygýlarýmýz aynýydý. 

8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Gü-
nü’nü de hedefleyecek bir gündem oluþ-
turduk. Ýlk sözü alan Meliha, “Mücadele
etmeliyiz, çalýþmalýyýz, üretmeliyiz. Top-
lumun her alanýnda olmalý ve kendimizi
ifade edebilmeliyiz. Düzene boyun eðme-
meli ve haklarýmýzý bilmeliyiz” . Haklarýn-
dan haberdar olmayan çok kadýn var” di-
yerek, kadýnlarýn birlikte hareket etmesi
gerektiðini belirtiyor. 
SIRF ERKEK OLDUÐU ÝÇÝN
KÖYÜN DELÝSÝNE
OY VERÝRLER DE...

Zeynep ise çalýþan bir kadýn olarak yaþa-
dýðý sýkýntýlarý dile getiriyor: “Ev, iþ, çocuk-
lar, geçim sýkýntýsý, gelecek kaygýsý... Çev-
remden aldýðým tepkiler beni çok yoruyor,
yýpranýyorum, saðlýðýmdan oluyorum. Ama
hayatýmý sürdürmek, çocuklarýmýn eðitimi-
ni devam ettirmek için kimseye el açma-
mak, insanca yaþamak için çalýþmalýyým.” 

Köyüne muhtar olmak istediðini, an-
cak eþinin ve çevresinin buna engel oldu-
ðunu söyleyen Asuman, “Köyün delisine
sýrf erkek olduðu için oy verirler de ben
kadýn olduðum için adaylýðýmý bile koya-
mam” diyor. Yeter de “evde, iþte, içeride,
dýþarda, doðuda, batýda, köyde, þehirde...
kadýn olmanýn her yerde zor olduðunu”
ifade ediyor. 

Ceylan’ýn çaðrýsý ise barýþ. Ülkenin kö-
tü yönetiminin tüm herkesin hayatýný ve
geleceðini tehdit ettiðini belirten Ceylan,
þunlarý söylüyor: “Barýþ ve kardeþlik için-
de yaþayabiliriz. Bu topraklar hepimize
yeter. Binbir sýkýntý, yokluk, sefaletle bü-
yüttüðümüz; ömrümüzü, hayatýmýzý ada-
dýðýmýz, aðzý süt kokan çocuklarýmýz ölü-
yor. Okulda, otobüste, sokakta baþlarýna
ne geleceði belli deðil. Artýk bu korkularla
yaþamak istemiyoruz...”

Emine KARAKURT 
Antalya

Çalýþtýðým zamanlarda KESK üyesi, þimdi ise emekli ve Emek Partisi
üyesi bir kadýným. Bunun yaný sýra kýzý çalýþtýðý için 1.5 yaþýndaki toru-
nuna bakan bir anneanneyim. Eðitim Sen Tiyatro Grubu ve Ekmek ve
Gül Tiyatro Atölyesi oyuncularýndan biriyim. Hayatým boyunca haksý-

zlýða boyun eðmedim, hep mücadele ettim. Çocuklarým için, kendim için
hep daha yaþanýlabilir bir ülke inancýna sahiptim. Þimdi de torunuma güzel
bir gelecek býrakmak istiyorum. 

1995 yýlýnda eþim politik nedenlerden
dolayý cezaevine girdi. O yýllarda henüz
küçük olan iki kýz çocuðumu cezaevi
kapýlarýnda büyüttüm. Geçen hafta bir
sabah kapý çaldý. Yorgun olduðum için
kalkamadým, kapýyý eþim açtý. Daha sonra
yanýma geldi ve polislerin beni sorduðunu
söyledi. Hýzlýca kalktým; dört erkek, bir de
kadýn sivil polis kapýdalardý. Arama izinleri-
ni gösterdikten sonra salona girdiler. Cep
telefonlarýmýzý ve bilgisayarlarý istediler.

Bu sýrada odasýnda yatmakta olan büyük
kýzým garip bir þeyler olduðunu hissetmiþ,
hemen yakýn bir arkadaþýmýzý arayarak durumu izah etmiþ. Polis “Evde
silah var mý?” diye sorduðunda eþim yüreðini gösterdi.

Kibarca her yeri aradýlar. Kibarca diyorum çünkü eþim 1995 yýlýnda
evden alýndýðýnda, evin altýný üstüne getirmiþlerdi. Suç delili olarak aradýk-
larý þeyin evde deðil, sosyal medya hesaplarýmda olduðunu öðrendim. Bir
yandan ‘Ýyi ki bugün evde yalnýz deðilim’ diye düþündüm. Sabah kýzým iþine
gittiðinde, torunum ve ben evde yalnýz kalýrýz. Eþim ayný zamanda
sendikacý olduðu için, çoðunlukla evde kalmýyor. Kýzým Uzakdoðu’dan bir
aylýðýna izne geldiði için torunum Can’ý ona býrakmýþtým. Polisler aramayý

bitirmiþ, tutanaðý tutmuþlardý ve sýra bana gelmiþti. Üzerimi giyinip gelme-
mi istediler. Giyindim, eþim ve kýzým ile vedalaþtým. O anki hüznümü his-
setmesin diye torunumu öpmek istemedim.

Karakola vardýk, saðlýk kontrolünden sonra nezarete indirildik, bir de
baktým ki emekli öðretmen arkadaþým Nigar da burada. Gayet neþeli bir
þekilde sabah sporumuzu yapýyoruz, þarkýlarla, türkülerle, halaylarla
zaman geçiriyoruz... Üçüncü gün bir gün önce gözünden ameliyat olan,
arkadaþýmýz Songül’ü getirdiler. Diðer gözü çok görmeyen arkadaþýmýzýn
mikrop kapmamasý için kendimizce önlem aldýk. Kýzým da sonradan bize
yastýk kýlýflarý, battaniye gönderdi. Kýyafetlerimizi kýlýflarýn içine koyarak

Songül’e yastýk yaptýk. Ýki gün sonra Songül
saðlýk durumundan dolayý ifadesi alýnarak
serbest býrakýldý. 

“Yedinci gün çýkarýz” diye düþünürken,
avukatlarýmýz ek süre alýndýðýný söyledi.
Okuyacak bir þey olmayýnca zaman da
geçmiyor. Bize yemek verilen köpük tabak-
lardan okey taþlarý yaptýk ve oynamaya
baþladýk. Okey oynarken fark ettik ki bir
sürü türkü biliyormuþuz. 

Songül de ben de sosyal medya pay-
laþýmlarýmýzdan dolayý buradaydýk. Ayný
gün 11 kiþiyi daha almýþlar. 

Onuncu gün adliyeye sevk edildik. Koridordan geçerken kalabalýk bir
grup arkadaþýmýzý görmek güzeldi. Kimsenin yanýmýza gelip bize dokun-
masýna izin vermediler. Kýzýmýn izni bittiði için geri dönmesi içimi burk-
muþtu, fakat torunum heyecanla bana bakýyordu. Savcýnýn odasýna
girdiðimde sosyal medya paylaþýmlarýmý sordu. “Bir kadýn olarak savaþtan
endiþeliyim, barýþ istiyorum. Bu kadar” dedim. Bana ait olmayan fotoðraflý
bir paylaþýmý gösterdiler, itiraz ettim. Ýfadelerimiz alýndýktan sonra serbest
kaldýk. Koridora çýkýnca “Hey özgürlük” diye baðýrdým. Barýþý savunmak,
insanca yaþamý savunmak, taa yüreðimde hissederek savunmak...

BÝR KÝTAP: BÖÐÜRTLEN KIÞI 

Köpük tabaklardan okey taþlarý 

Temizlik iþçisi Vera’nýn
kahreden arayýþý 
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Müslime KARABATAK

M
art ayýna girerken kýþýn aðýrlýklarýyla be-
raber yorgunluðumuzu, endiþelerimizi,
mutsuzluklarýmýzý da atmak istiyoruz.
Ýþte tam da böyle bir gün var önümüz-
de: 8 Mart... 

Öfkemizi umutla yer deðiþtirebildiðimiz; ev, iþ, ülke
üçlüsündeki dertlerimiz çok olsa da yalnýz baþýna deðil,
hemhallerimizle derman aradýðýmýz bir gün. Geleceði
deðiþtirebileceðimizi hatýrlatan bir gün.

Geleceði de ancak geçmiþimizi bilerek deðiþtirebile-
ceðimize göre o zaman, neydi 8 Mart’ý bize önemli ký-
lan? O günkü durumumuz, taleplerimiz nelerdi bilirsek,
belki bugün kazandýklarýmýz ve hala mücadele ettikleri-
mizi daha iyi anlar ve önümüze bir yol çizebiliriz.
KÖKLERÝ SINIF SAVAÞINDA

Öncelikle bilelim ki Birleþmiþ Milletlerin 1975’te
Uluslararasý Kadýn Günü olarak ilan etmesinden çok
daha önce, sýnýf savaþýnda köklerini veren bir gün 8
Mart. Uluslararasý Emekçi Kadýnlar Günü olmasýnýn ne-
deni de burada yatýyor. Tamamen kazanýlmýþ bir kýsa
mesafe koþusundan çok; her gelen sene kazanacaklarý-
mýzýn listesi artan ve direnç isteyen uzun soluklu bir
maraton. Bu maratonun baþýný, kapitalizmin evinden çý-
karýp fabrikalara götürdüðü kadýnlar çekiyor ve bize ka-
dar uzanýyor. 

Amerika’da iþ gücünün henüz çoðunluðu erkeklerden
oluþsa da, kadýn ve özellikle çocuklar, daha ucuza çalýþtý-
rýldýklarýndan en çok tercih edilenlerdi. Özellikle tekstil
sektöründe, kopan ipleri onarmasý için, minik çocuklarýn
15-16 saat çalýþmaktan narinliðini yitirmiþ elleri kullaný-
lýyordu. Henüz dikiþ makinesi icat edilmediði için ‘kadýn
iþi’ olarak görülen dikiþ için kadýnlar iþe alýnýyordu. Tek-
stil fabrikalarýnda iþe giren kadýnlarýn çoðunluðu henüz
evlenmemiþ genç kadýnlardý, ama yanlarýnda küçük kýz-
larýný alýp gelen kadýnlar da vardý. Ailelerinden ayrýlarak
fabrika sahiplerinin ayarladýðý ve sýký kurallarýn olduðu
pansiyon ve yurtlarý kiralýyorlardý. Çalýþma koþullarý içler
acýsýydý; saatlerce çalýþmaktan gündüzü göremiyorlardý,
aldýklarý ücretse çok düþüktü. 

LOWELL’DA KURULAN 
KADIN ÖRGÜTÜ 

Ýþte, bu fabrikalardan biri, Lowell. Kadýnlar, 1834’te
ücretlerinin yüzde 15 düþürülmesine karþý greve çýkmýþ,
ama örgütsüz olduklarýndan baþarýsýzlýkla sonuçlanmýþtý.
Koþullarýn giderek aðýrlaþmasýyla kadýnlar da yenilgiler-
den dersler çýkararak deðiþim için örgütlenmenin ilk
adýmlarýný atmaya baþladý. 1840’larda çalýþma gününün
10 saate indirilmesi kampanyasý için imza toplamaya
baþladýlar. Amerika’da iþçi kadýnlarýn ilk örgütü, Lowell
Kadýn Ýþçileri Reform Derneði (Lowell Female Labor
Reform Association-LFLRA) 1845’te kuruldu. Baþta sa-
dece ileri iþçi kadýnlarýn oluþturduðu küçük bir komitey-
ken üye sayýsý giderek artan bir örgüte dönüþtü. Örgüt,
yayýn organý olarak “Voice of Industry” (Endüstrinin Se-
si) gazetesini kullanarak daha çok kadýn iþçiye ulaþtý.

ÝÞÇÝ KADINLARIN DOKUDUÐU TARÝH
Lowell, kadýnlarýn hem üretimin hem de deðiþtirme

isteðinin parçasý olduðunu gösteren ilk örneklerden. 

Deðiþtirebileceðimizi
hatýrlatan bir gün

Geleceði de ancak geçmiþimizi
bilerek deðiþtirebileceðimize

göre, o zaman, neydi 
8 Mart’ý bize önemli kýlan?

Dr. Senem ASLAN

K
adýn cinsini erkek cinsin-
den ayýran anatomik, fizyo-
lojik ve hatta psikogeliþim-
sel farklýlýklar kadýnýn er-
kekten daha fazla saðlýk so-

runu yaþamasýna, bununla birlikte daha
sýk ‘çare arayan’ konuma gelmesine ne-
den olur. Tam da bu sebeple kadýn has-
ta baþvurusu, gerek acil servislerde ge-
rek polikliniklerde erkeklere oranla
daha fazladýr. 

Kadýn, hayatýnýn her evresinde, sadece
kadýn olduðu için bir takým saðlýk sorun-
larý yaþar. Bu yazýda kadýn cinsel hastalýk-
larý ve kadýna özgü kanserleri kaleme al-
maya çalýþtýk.
VAJÝNAL AKINTILAR

Kadýnlar ergenlik, ilk genç kýzlýk döne-
minde ve iki adet arasý bir hastalýk nedeni
olmadan da fizyolojik akýntý yaþayabilir. 

Ya da mantar, bakteri kaynaklý vaya cinsel
yolla bulaþan hastalýk etmenleri ile de akýn-
týlý vajinitler görülebilir. Korunmak için;
cinsel yolla bulaþan hastalýklardan bariyer
yöntemlerle korunmak, genital hijyene uy-
mak, sýký ve dar olmayan giysiler giyerek hi-
jyene katký saðlamak, ihtiyaç halinde ilaç te-
davisi için doktora baþvurmak önerilir. 
ÝNFERTÝLÝTE (KISIRLIK)

Toplum kadýnýn doðurganlýðý ile top-
lumsal etiketi arasýndaki ince çizgiyi kal-
dýrmýþ, ‘doðurursan kadýnsýn’ algýsýný ya-
ratmaya çalýþmaktadýr. Dolayýsýyla kadýnýn
baþa çýkmasý gereken sorunlarýndan biri
de infertilitedir. Týpta ilerlemeler genital
yollarda ya da üreme saðlýðýnda sorun ya-
þayan kadýnlar için umut olurken, bu me-
þakkatli süreç de kadýnýn omuzlarýna aðýr
yükler getirir. Hormon tedavileri, umut
kýrýklýklarý, yalancý vaatler, toplumsal eti-
ket (Kýsýr!), ekonomik zorluklar, saðlýk
hizmetine ulaþým sorunlarý bu yüklerden
bazýlarýdýr. 
DÝSMENORE
(ADET DÜZENSÝZLÝKLERÝ)

Üreme çaðýndaki saðlýklý her kadýn her
ay düzenli adet görür. Düzenli bir adet
mekanizmasýnda beyinden salgýlanan
hormonlar yumurtalýklarý uyarýr ve yu-
murta hücresi büyümeye baþlar. Büyüyen
yumurta hücresi östrojen ve progesteron
üretir. Bu hormonlarýn etkisi ile rahim
içerisindeki doku gebeliðe hazýrlanmak
üzere kalýnlaþmaya baþlar. Kadýn hamile
kalmadýðý her ay bu dokuyu yaklaþýk 60-
80 ml kan ile birlikte atar. 

Bu mekanizma çeþitli nedenlere baðlý
olarak bozulabilir. Kiþiye göre daha çok ya
da daha az kanama görülebilir. Kadýnýn
yaþýna ve fizyolojisine göre de bu düzen-
sizlikler hormonal nedenlerle ya da polip,
miyom, endometriosis, rahim kanseri gibi
patolojik oluþumlar nedeniyle de karþýmý-
za çýkabilir. Cerrahi müdahale, hormon

düzenleme gibi tedaviler uygulanabilir. 
CÝNSEL ÝÞLEV BOZUKLUÐU

Yaþamda çok önemli yer alan ancak
ciddiye alýnmayan cinsellik, bir dürtüdür
ve her dürtü gibi karþýlanmadýðýnda çatýþ-
ma ve kaygý yaratýr. Bu çatýþma ve kaygý
hem psikolojik hem de bedensel olarak
birçok rahatsýzlýðýn sebebi olabilir. Ýlk ge-
ce korkusunun yarattýðý travmanýn ülke-
miz kadýnýna bilançosu yüzde 40 ile en
sýk görülen cinsel iþlev bozukluðu, ‘vaji-
nismus’tur. Kadýnýn sadece kadýn olduðu
için ve bu topraklarda yaþadýðý için yaþa-
dýðý saðlýk sorunlarýnýn baþýnda gelir. Te-
davisi güç, çiftler arasý sorun yaþatan, ka-
dýnýn hayatýný da kabusa çeviren bir du-
rumdur. 
PELVÝK AÐRILAR

Sýk genital enfeksiyonlar, üriner sistem
enfeksiyonlarý, miyom, endometriosis, sýk
ve zor doðumlar sonrasý deformasyon,
anatomik olarak kalýn barsak makat
komþuluðunun olmasý nedeniyle yaþanan
sorunlar kadýnlarý etkileyen durumlardýr.
Þikayetler henüz baþladýðýnda doktora
gitmek, istenmeyen gebelikleri oluþma-
dan önlemek, sýk aralýklý doðumdan ka-
çýnmak ve enfeksiyonlarla mücadele et-
mek koruyucu önlemler olabilir.

KADINA ÖZGÜ KANSERLER
ÜLKEMÝZDE kadýnlarda en sýk görü-

len kanserler sýrasýyla; meme, tiroid ve
kolo-rektal kanserlerdir. Cinsiyete özgü
kadýn kanserlerini ise endometrium
(rahim), over (yumurtalýk) ve rahim að-
zý olarak sýralayabiliriz.

Endometrium KKanseri ((Rahim KKan-
seri): Genellikle menopozdan sonra gö-
rülür (55-58 yaþ), ancak erken yaþta da
karþýmýza çýkabilir. En önemli bulgu me-
nopoz sonrasý kanamalar veya adet dü-
zensizlikleridir. 

Menopoz öncesi düzenli jinekolojik
muayene önemlidir. Hastalýðýn risk fak-
törleri; hiç doðum yapmama, ileri yaþta
adet görme (Türkiye’de kadýnlarda
adetten kesilme yaþý 47’dir), doktor
kontrolü dýþýnda hormon tedavisi al-
mak, yumurtalýklarda hormon salgýla-
yan tümör bulunmasý, ailede meme, yu-
murtalýk ve rahim kanseri vakasý olma-
sýdýr.

Serviks KKanseri ((Rahim AAðzý KKanse-
ri): En önemli bulgu iliþki sonrasý olan,
özellikle aðrýsýz kanamalar, düzensiz
kanama ve tedaviye raðmen geçmeyen
akýntýlardýr. Smear denilen teknikle alý-
nan rahim aðzý örneklerinde, HPV virü-
sün rahim aðzýnda yaptýðý lezyonlarý
tespit etmeye yarayan basit bir incele-
me ile erkenden tespit edilebilir. 

Saðlýk Bakanlýðý’na baðlý aile saðlýðý

merkezlerinde 30 yaþ üzeri kadýnlarda
tarama 5 yýlda bir yapýlmaktadýr.  Özel-
likle risk gruplarýnda; sýk cinsel eþ de-
ðiþtirenlerde, korunmasýz riskli cinsel
iliþki yaþayanlarda ve seks iþçilerinde
daha erken tarama baþlatýlabilir. 

Korunmak için aþýsý mevcuttur. 13-14
yaþ kýz çocuklarýna, cinsel aktif yaþa
gelmeden önce uygulanmasý rahim að-
zý kanserinden koruyucudur.

Meme KKanseri: Her kadýna düzenli
olarak kendi kendine meme muayenesi
önerilmektedir. Anne, abla, teyze, hala
ya da kendisinde rahim kanseri hikaye-
si mevcut ise erken tarama (KKMM ve
USG/MRG, genetik tarama) ile takip
edilmelidir. 40 yaþ üzeri kadýnlarda
mammografi önerilen bir tarama yön-
temidir. Saðlýk Bakanlýðý’na baðlý kan-
ser tarama merkezlerinde ve toplum
saðlýðý merkezlerinde ücretsiz tarama-
lar sürdürülmektedir.

Over KKanseri ((Yumurtalýk KKanseri):
Yumurtalýk (over) kanserinde erken ta-
ný koydurucu özellikli bir þikâyet yo-
ktur. Hastalar karýn aðrýsý, karýn þiþliði,
kabýzlýk gibi daha çok mide barsak has-
talýklarý diye yorumlanabilecek þikâyet-
lerle baþvurduðu için taný genellikle ile-
ri evrelerde konmaktadýr.

Erken taný için düzenli jinekolojik
muayene esastýr.

Bütün bunlar sadece kadýn olduðumuz için...
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Ardýndan irili ufaklý birçok ayaklanma ve grevde
kadýn iþçileri görmek mümkündü artýk. Ve kadýnlar bin-
ler, on binler halinde hak mücadelelerine atýldý.

New York’ta kurulu Cotton Tekstil Fabrikasý’nda gre-
ve çýkan binlerce kadýn iþçinin talepleri þöyleydi: Çalýþ-
ma koþullarýn iyileþtirilmesi, iþ gününün 10 saate indi-
rilmesi, eþit iþe eþit ücret.

Patron diðer iþçilerin dayanýþmasýný önlemek için
fabrikanýn kapýlarýna kilit vurdu. Olaylar sýrasýnda fabri-
ka içinde þüpheli bir yangýn baþladý. Kaçabilecek hiçbir
yeri olmayan kadýn iþçilerden 129’u yanarak hayatýný
kaybetti. Takvimler 8 Mart 1857’yi gösteriyordu...

1908’de yine mart ayýnda ve yine dokuma iþçisi ka-
dýnlar bu kez 8 saat iþ günü, çocuk emeði sömürüsüne
son verilmesi ve kadýnlara oy hakkýnýn tanýnmasý gibi
taleplerle greve gitti. 
20 BÝNLERÝN AYAKLANMASI

Bu dalga dalga gelen eylemlerin biri de tarihte “20
Binlerin Ayaklanmasý” adýyla anýlacak olan, çoðunluðu
Yahudi, Rus ve Ýtalyan göçmeni New Yorklu tekstil iþçi-
lerinin greviydi. 23 Kasým 1909’da baþlatýlan on bir haf-
talýk bu grev, Amerikan tarihinde kadýnlarýn baþýný çek-
tiði en büyük grev olarak biliniyor. 

Binlerce iþçi ‘shirtwaist’ denilen bluz üretiminde ça-
lýþýyor, patronlar milyon dolarlar kazanýyordu. Ne var ki
üretimin bu bolluðuna karþýlýk iþçiler sadece karýn tok-
luðuna çalýþýyordu. Özellikle vasýfsýz yeni iþçiler, çok
düþük ücretler karþýlýðýnda çalýþmak zorunda kalýyordu.
Bu vasýfsýz iþçilerse genellikle evlenene kadar çalýþan,
genç, Yahudi kadýnlardý. 

Ücretlerin düþük, koþullarýn aðýr, saatlerin uzun, sö-
mürünün bol olduðu ama güvenliðin ve güvencenin ol-
madýðý iþler için Ýngilizcedeki tabir ‘sweatshop’; yapýlan
iþin aðýrlýðý kadar pisliðini de anlatacak en iyi ifadeyle
‘ter dökülen iþyeri’. Ýþte tam da böyleydi bu iþyerleri... 

Kalabalýk, havasýz odalarda, saðlýksýz koþullarda sa-
atlerce çalýþýyorlardý. Verilen aralarýn dýþýnda tuvalete
gitmeleri bile yasak olduðundan, iþçiler idrarlarýný ol-
duklarý yere yapmak zorunda býrakýlýyordu. Bu da ça-
lýþtýklarý yerin daha da pis ve saðlýksýz olmasýna yol
açýyordu. Zaten havada uçuþan kumaþ artýklarýndan
nefes almak zordu. Ayrýca aldýklarý üç kuruþluk ücretle
kendi dikiþ malzemelerini temin etmek zorundalardý.
Bir de iþçileri aþaðýlarcasýna, çalýþma saatlerinde kapý-

lar üzerlerine kilitle-
niyor ve çýkýþta bir þey
çalýp çalmadýklarý
kontrol ediliyordu.
CLARA 
LEMLÝCH VE 
DÝÐERLERÝ

Tüm bunlar canýna
tak etti iþçilerin. Daha iyi yaþamayý hak ettikleri düþün-
celeri ve grev söylentileri dolaþýyordu. Bu durum “genç
kýzlarýn bir genel grevi sürdüremeyeceðini” düþünen
Kadýnlarýn Sendika Ligi (WTUL) gibi sendikalarý da
zorluyordu. Kurulalý henüz 9 yýl olmuþ Uluslararasý Ka-
dýn Giyim Ýþçileri Sendikasý’nýn (ILGWU) bir kadýn ör-
gütçüsü, WTUL’un bir toplantýsýnda ayaða fýrlayýp “Bu-
rada bahsedilen dayanýlmaz koþullardan muzdarip olan-
lardan biriyim ve genel þeylerin konuþulmasýndan býktým.
Greve çýkýp çýkmayacaðýmýzý konuþmak için buradayýz.
Hemen genel greve gitmeyi öneriyorum!” dediðinde tüm
iþçilerin desteðini almýþtý. Bu kadýn, kendisi de göçmen
bir iþçi olan sosyalist Clara Lemlich’ti. 

Clara gibi liderlerin önderliðinde birkaç hafta içinde,
göçmen kadýnlarýn baþýný çektiði, grev ilan edildi. Ýstek-
leri çok basitti aslýnda; ücretlerin artýrýlýp çalýþma saat-
lerinin azaltýlmasý ve iþ güvenliði istiyorlardý. Bir de
özellikle kadýnlarýn yaþadýðý taciz ve tehditlerin son bul-
masýný... Ve elbette etrafýnda örgütlendikleri sendikala-
rýnýn tanýnmasýný istiyorlardý ki örgütlülükleri kendileri-

ne güvence olsun. 

KADINLARI HÝÇBÝR 
ÞEY CAYDIRAMADI 

23 Kasým’da binlerce iþçi iþ-
yerlerinden çýkýp iþi durdur-
muþtu, ama gazeteler sanki

hiçbir þey olmuyormuþ gibi davraný-
yordu. Ancak baþta göçmen örgütleri ve Sosyalist Parti’nin
desteðini alan kadýnlar zamanla halkýn desteðini de aldýlar.
‘Kürk timi’ diye adlandýrýlan zengin kadýnlar da iþçiler için
kampanya baþlattýðýnda artýk gazeteler de onlarý yazmaya
baþladý. 

Diðer yandan patronlar grevi kýrmak için ellerinden ge-
leni yapýyordu. Kadýnlara saldýrtmak için sopalý adamlar
tutuyor, polislere ve hâkimlerine rüþvet veriyorlardý. Fakat
kadýnlarý hiçbir þey caydýramadý. 1910 Þubat’ýnda 353 fir-
madan 339’u sözleþme imzalamak zorunda kaldý. 

Taleplerin çoðu kabul edilmiþti; 52’ye düþürülen hafta-
lýk çalýþma saati, yýlda en az dört günlük ücretli izin, dikiþ
malzemelerinin patron tarafýndan saðlanmasý, sendika
üyelerine ayrýmcýlýk yapýlmamasý, iþverenle ücret pazarlýðý
ve ölü sezonlarda iþin eþit daðýtýmý... 

Bu grevden sonra, 1910 yýlýnda, II. Enternasyonal’in
Danimarka’nýn Kopenhag kentinde gerçekleþtirdiði konfe-
ransta, Alman delege Clara Zetkin, Amerikalý dokuma iþ-
çisi kadýnlarýn mücadelelerinden de hareketle, kadýnlar
için uluslararasý bir mücadele günü ilan edilmesini önerdi.
Bu tarihten itibaren 8 Mart, kadýnlarýn cinsel ve sýnýfsal
sömürüye karþý, eþit ve özgür bir yaþam taleplerini haykýr-
dýðý, haklarýna sahip çýktýðý uluslararasý bir mücadele gü-
nü olarak tarihe geçti.

TRIANGLE YANGINININ ATEÞÝ 
1911’de ilk kez dünya çapýnda kutlandý. Amerika’da ise

þubat ayý sonunda sosyalist kadýnlar örgütlemiþti binlerce
kadýnýn katýldýðý, taleplerini haykýrdýðý eylemleri. Birkaç
hafta sonra, “8 Mart belleði”mize büyük ve acý bir olay
daha eklendi.

20 binler grevinde sendikayý tanýmamakta ve sözleþme-
yi imzalamakta direten iþyerlerinden Triangle Shirtwaist
Factory’de yaþandý bu olay. Eðer diðer iþyerlerinde olduðu
gibi Triangle patronu da sözleþmeyi imzalanmýþ olsaydý,
iþçilerin can güvenliði için gerekenleri yapsaydý iþçilerin
üzerine kapý kilitlenmeyebilir, asansörlerin ve yangýn çýkýþ-
larýnýn güvenliði saðlanabilirdi. Ve Triangle’nin adý, 25
Mart 1911’de 146 tekstil iþçisinin –123’ü kadýn, 23’ü er-
kek– yanarak can verdiði fabrika olarak tarihe geçmeyebi-
lirdi. Bu yangýn, insanca çalýþma koþullarý için mücadele
halindeki iþçi hareketini daha da harladý. Baþta Uluslarara-
sý Kadýn Giyim Ýþçileri Sendikasý olmak üzere sendikalar,
iþçi saðlýðý ve güvenliðini temel mücadele taleplerinden
biri haline getirdi. Amerika’daki çalýþma yasalarýnýn deðiþ-
mesini, iþçi güvenliði ve saðlýðý ile ilgili ilk yasal düzenle-
melerin getirilmesini saðladý. 

Eylem LODOS / Elif BAÞER
Eskiþehir

K
im demiþ kadýndan taksici olmaz diye?
Olur, çok da güzel olur... “Elinin hamuru ile
erkek iþine karýþanlardan” biri de Figen Al-
tuð. Eskiþehir’de taksi þoförlüðü yapýyor.
Ayný zamanda stadyumda güvenlik görevlisi

olarak çalýþýyor. 
Toplumda erkeklere atfedilen iki iþte birden çalýþan

Figen Altuð ile Tarihi Odunpazarý Bölgesi’nde yer alan
Eskiþehirli araba sevdalýlarý tarafýndan kurulan AutoSh-
ow 26 adlý dernekte bir araya geldik. Kadýn taksi þoförü
ve güvenlik görevlisi olmanýn zorluklarý, arabalar derken
koyu bir sohbete baþladýk... 
UZAYLI GÖRMÜÞ GÝBÝ...

Figen Altuð, daha 22 yaþýnda. Bir yýldýr taksi þoförlüðü
yapýyor. Taksiye binenlerin kendisini gördüðünde çok þa-
þýrdýðýný söyleyen Figen, “Kimse beklemiyor. Kadýnlarýn
ilk tepkisi genelde iyi yönde, onlar daha çok ‘Baþka mes-
lek yok muydu, neden taksi?’ gibi sorular soruyor. Ama
erkeklerden ‘Kadýnlar araba kullanýr mý? Kadýn taksici
olur mu?’ tarzýnda þeyler duydum” diye anlatýyor karþý-
laþtýðý tepkileri. Ama þimdiye kadar öyle “çok sert bir
tepki ile karþýlaþmadýðýný” da sözlerine ekliyor. 

Figen, gündüz çalýþmayý tercih ettiðini belirtiyor. Ka-
dýn þoför olarak trafikte olumsuz durumlarla karþýlaþýp
karþýlaþmadýðýný soruyoruz. “Arabanýn üstüne doðru ge-
liyorlar, sýkýþtýrýyorlar, bir de þimdi cam filmlerini kaldýr-
dýk, arabanýn içinde beni gören uzaylý görmüþ gibi baký-
yor” diye yanýtlýyor. “Onlar beni sýkýþtýrdýðýnda el kol ha-

reketi yapýyorum. Copum, biber gazým ve elektro þokum
var” diye de ekliyor. Gülüyoruz... 

BEN DE ONLARIN ÜSTÜNE GÝDÝYORUM
Taksi þoförlüðünün yanýsýra stadyumda özel güvenlik

görevlisi olarak çalýþan Figen, yaptýðý iþi, “Stadyumda bi-
let kontrol ediyorum, kavga çýkýnca seyircinin arasýna ge-
çip kavga ayýrýyorum” diye anlatýyor. Zorlanýp zorlanma-
dýðýný soruyoruz, “zorlanmadýðýný” söyleyerek, “Artýk
alýþtýðým için kolay geliyor. Onlar benim üstüme geldikçe
ben de onlarýn üstüne gidiyorum” diyor. 

Her iki iþin birbirinden farklý ve birbirini etkileyen
yanlarý olduðunu söylüyor. “Aslýnda güvenlik iþi yaparken
daha çok tepki alýyorum. ‘Bu kadýn, bu bir þey yapamaz’
diye düþünüp beni umursamýyorlar. Ama takside cevap
vermeyince susmak zorunda kalýyorlar. Güvenlik olmak
takside de çok iþime yarýyor, kendimi savunmayý biliyo-
rum” diyen Figen’e ailesinin taksici olmasý ile ilgili ne
düþündüðünü sorduk.  

ARABA TUTKUNLARININ DERNEÐÝ
Babasýnýn kendisine her zaman destek verdiðini anla-

tan Altuð, “Benim dedem, babam ve aðabeyim taksici.
Þoförlük bizim aile mesleði, küçüklüðümden beri taksi-
lerin içinde büyüdüðüm için sarýya karþý bir aþk oluþtu
bende” diye konuþuyor. 

“Sarý þekerim” diye seslendiði arabasýný çok sevdiðini
dile getiren Figen Altuð ve Eskiþehir’deki diðer araba
tutkunlarý AutoShow 26 diye bir dernek kurmuþ. Derne-
ðin AutoShow Women diye bir de kadýn grubu var. “Bu-
rasý kardeþlik yeri” diyen Altuð, sadece erkekler için et-
kinlikler düzenlemediklerini de özellikle belirtiyor.

Kadýnlarý artýk bi
rahat mý býraksanýz!

Zeynep ÇELÝK
Ankara

Bizim çocuðun kreþ ödevi için Youtube’a
‘Keçeden kivi yapýmý’ yazýnca sayfanýn aþaðý
kýsýmlarýnda alakasýz olarak ‘Her Kadýnýn

Bilmesi Gereken 20 Görgü Kuralý’ diye bir video
gördüm. Merak edip açtým, aðzým açýk izledim ve
birkaç þey yazamadan geçemedim.

“Görgülü ve asil bir leydiye dönüþmek
istiyorsanýz...” diye baþlayan video, “Sadece
süslenmek ve makyaj yapmak bir kadýný ilgi çekici
hale getirmez...” diye devam ediyor. Zaten
kadýnlarýn tek amacý ilgi çekici olmak! Neymiþ;
“Gerçek bir leydi asla düðmeleri zor kapanan bir
gömlek giymez”miþ. Dar pantolon giyilmemeli,
abartýlý takýlar takýlmamalý, aþýrý makyaj
yapýlmamalýymýþ... 

“Bir kadýn sinirlerini kontrol edebilmeyi ve
düzgün cevaplar vererek kendini ifade edebilmeyi
bilmelidir...” Mesaj açýk: Sen sinirlerini kontrol et
ki sonra evde koca veya iþyerinde patron
baðýrdýðýnda sen de ona baðýrýrsan ne kadýnlýðýn
kalýr ne de leydiliðin! 

“Görgülü bir kadýn ailesi ve arkadaþlarý
dýþýndaki kiþilere hapþýrdýklarýnda ‘çok yaþa’
demez” … “Görgülü bir birey kendisine ikram
edilen þeyleri geri çevirmez”… “Bir kadýn saçý açýk
bir þekilde terleyene kadar dans etmez”…
“Çorbanýz sýcaksa sakýn üflemeyin, hoþ bir görüntü
olmaz”… “Saçlarýnla oynama, týrnaklarýný yeme,
ayaklarýný sallama...” Böyle böyle bolca cümleler
kurulmuþ. Ýnsan hangisine sinirleneceðini þaþýrýyor.

“Görgülü bir kadýn aðzýný aça aça gürültülü
kahkahalar atmaz, gülmenin de bir adabý vardýr”
Bu biraz tanýdýk geldi sanki... “Baðýrarak da
konuþmaz. Net ve anlaþýlacak bir ses tonuyla
konuþmak yeterlidir.”

ÇÇÝÝZZÝÝLLEENN SSIINNIIRRLLAARR FFAAÝÝLLLLEERREE BBAAHHAANNEE 
Video ciddiye alýnacak gibi deðil aslýnda. Ama

þiddetin korkunç boyutlara ulaþmasýnda sürekli
“Kadýnlarýn ne yapmalarý, ne yapmamalarý
gerektiðinin” söylenmesinin payýnýn ne kadar
büyük olduðuna her olayda tanýk oluyoruz. Kimi
izleyene ‘masumane’ gelebilecek videodaki
içerikler, yüzlerce kadýnýn canýný aldý, hayatýný
kararttý. Kahkahamýza, oturup kalkmamýza,
rujumuza, konuþmamýza, kýyafetimize, ne zaman
nerede olabileceðimize vb. çizilen sýnýrlar faillere
bahane oldu, suçlarýna meþruiyet kazandýrdý,
cezalarý hafifletildi.

Kadýnlarý artýk bi rahat mý býraksanýz? Biz
kadýnlar, kýz çocuklarýmýzý istedikleri þeylere
gülme konusunda cesaretlendirip, yaþý, cinsiyeti,
sosyal statüsü ne olursa olsun istemedikleri
þeyleri yapmalarý konusunda baský yapan insanlarý
uyarmalarý ve gerekirse onlara baðýrmalarý
konusunda destekliyoruz. Erkekse pembe, kýzsa
mavi kýyafet giyebilmelerinin normal olduðunu
söylüyor; tamiri kadýnlarýn, yemeði ve temizliði ise
erkeklerin gayet de yapabileceklerini aþýlýyoruz.
Kýz çocuklarýnýn ‘pembe bebeklere’ hapsedilmesine
izin vermeyeceðiz. Hodri meydan!

Aileden taksici

Figen ve ‘sarý þeker’i
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Zahide ÇERÝKÇÝ KÝPER
Esenyalý / Ýstanbul

Ç
alýþýp üretmek beni ço-
ðu zaman motive eden
durumlardan biri ol-
muþtur. Ortaya iyi bir
þeyler çýktýðýnda da in-

san kendini iþe yarar bir
pozisyonda buluyor. Fakat belli eko-
nomik kaygýlarý yaþayan biriyseniz
üretim alanýnýz genellikle kýsýtlýdýr.
Bu durumda olanlarýmýz için mes-
lek edinme olanaklarý sosyal ve eko-
nomik nedenlerden ötürü elinden
alýnmýþtýr. 

Ben de bu sosyal ve ekonomik
koþullardan nasibini alanlardaným.
Para kazanýp geçimimi saðlamak
adýna yapmýþ olduðum birbirinden
farklý iþlerden sonra, bir anda artan
sorumluluklarýmla beraber, “Artýk
bu son mesleðim olsun” dediðim
kuaförlük iþime bir yýllýk bir eðitim-
den geçerek baþladým. Yine bir yýllýk
çalýþma hayatýndan sonra yaþadýðým
mahallede bir kuaför salonu açmayý
düþündüm ve beni cesaretlendiren
bir ortaklýk kararý sonucunda kollarý
sývayýp esnaflýðýn ve zanaatýn birlik-

teliðiyle iþe baþladýk. Kýsa bir süre
sonra salonun müþteri potansiyeli-
nin iki emeðe yetmemesi yüzünden
ve çalýþma arkadaþýmýn cinsiyeti ne-
deni ile (fazla mutaassýp bir mahal-
le oluþundan) dükkaný ben devral-
mak durumunda kaldým. Ýlk beþ yýl
üç kiþi çalýþýrken, sonraki beþ yýlda
iki ve son iki yýlda da tek baþýna kal-
mýþtým. 
SAÇ KESÝMÝ BÝLE
LÜKS HALE GELÝRKEN...

Kadýnlarýn mutfak masraflarýn-
dan ayýrýp kendilerini iyi hissettire-
cek bir saç kesimi yaptýrmasý bile
bir lüks haline gelmiþti artýk ve ben
biraz da utanarak ücret limitini be-
lirtiyordum. Oysa bir sigara parasý-
nýn çok az üzerinde, kýrk beþ daki-
kalýk bir emekle iþimi bitiriyordum.
Eðer bir bakkal dükkaný çalýþtýrmýþ
olsaydým çoktan iflas etmiþ olabilir-
dim. Özellikle Gezi olaylarý baþladý-
ðýnda yapmýþ olduðum iþe olan iste-
ðim de azalmýþtý ve insanlarýn ye-
meye ekmek bulamadýðý bir ülkede
kadýnlarýn güzelleþmesine katkýda
bulunmak beni mutsuz etmeye baþ-
lamýþtý. Fakat bir taraftan bakýp bü-
yütmekte olduðum çocuklarým

olunca baþka bir mücadele söz ko-
nusu oluyor. 

On yýllýk bir mücadeleden sonra
iki yýllýk son maraton benim için
dönüm noktasý olmuþtu. Artýk tek
baþýna çalýþmam gerekiyordu, ko-
þullarým baþka türlüsünü kaldýrmý-
yordu. Buna raðmen her türlü
olumsuzlukla kendimi ekonomik
açýdan var ettiðim emektar dükka-
nýma veda etmek zorunda kaldým.
Esnafýn sýrtýna vurulan gelir vergi-
si, kullanýlan malzemelerin yurt dý-
þýndan gelmiþ olmasý nedeni ile
üzerine konulan ek vergiler, esnafýn
kamburu oda aidatý, elektrik, su,
telefon, kira vs. derken kalan üç
kuruþ para ve aynalarda asýlý kalan
güzelleþme çabalarý yüzünden hiç
piþmanlýk duymadan, on iki yýlýn
ödenmemiþ gelecek güvencesi ile,
bitmeyen ekonomik kaygýlarýmý
çantama koyarak ve güzelliði daha
gerçek alanlarda bulmak umudu ile
arkama bile dönüp bakmadan ora-
dan ayrýldým. Yýllarca devlete ve
dükkan sahibine çalýþmýþ olmanýn
verdiði ezilmiþlik duygusu ile haya-
týma kaldýðým yerden devam etmek
üzere evimin yolunu tuttum.

 EKMEK... KAHVALTI ÝÇÝN
Çok geçmeden, geçirdiði bir ev kazasýyla

ayaðý kýrýlýr Gülsüm’ün. Altý ay alçý sonrasý fi-
zik tedavi görmeye baþlar. “O halimle ayakta
kalarak çalýþtým. Tuvalet temizledim, helal ka-
zandým. Kapýmdan içeri bir lokma haram sok-
madým. Tekstile geçtim. Ayaðým el verdiðince
makine baþýndan ortacýlýða, yorulunca iþ  te-
mizlemeye her kademede ter döktüm. Çocuk-
lar büyüyor. Ev çok nemli ve küçük. Taþýnma
telaþýna girdik. Ev arýyoruz. Haziran gelip çattý.
Eþimle oturup hesap yapýyoruz. Gezi olaylarý
baþlamýþ. Ortalýk karýþýk. Hani bir laf vardýr;
öleceðini bilsen mezarýný kendin kazarsýn. Ne
bilelim baþýmýza gelecekleri...”

Gülsüm’ün oðlu, ortaokul mezuniyet töreni
heyecanýndadýr. Alýþveriþler yapýlmýþ, güç yetti-
ðince ihtiyaçlar alýnmýþtýr. Annesi oðluna harç-
lýk bile vermiþ. Tam 5 TL... Oðlan, iki buçuk
lirasýna döner ekmek alýr. Bir lirasýný sanal
oyuna harcar. Kalan bir buçuk lirasý ise tören-
de patlatacaklarý “kýz kaçýran” dedikleri oyun-
cak için harcanmýþ. Ýþte çocuk dünyasýnýn eþ-
siz mutluluðu... Akþamýn alacakaranlýðý çök-
müþ. Dýþarý kalabalýk, gençlerin halayýna gaz
bombalarý karýþmakta. Herkes çocuklarýnýn te-
laþýnda. Yorucu, karmakarýþýk gecenin ardýn-
dan, sabahýn ilk ýþýklarý semte yayýlmaya baþla-
mýþ. Kahvaltý için ekmek alýnacak. Gülsüm
tam kapýya çýkacakken, oðlu atýlýyor öne. “Anne
ben gideyim. Bak eþofman giymiþim. Daha
hýzlý koþarým” demesi ile çýkmasý bir olmuþ.
Gülsüm’ün içinde ince bir sýzý, tam arkasýndan
çýkmaya hazýrlanýrken, kapýnýn zili acý acý çal-
mýþ. Çocuklar balkona, anneleri kapýya fýrla-
mýþ. Çýðlýklar içinden duyulan tiz bir ses tüm
kulaklarý doldurmuþ aniden: “KAFASI KIRIL-
MIÞ!..”
UMUT HEP VAR

Bardaklarýmýzda bekleyen yarým kalan çay-
lar, etraftaki her þey gibi sessiz, mahzun dinli-
yor Gülsüm’ü... O ise, odanýn her köþesinde,
yavrusundan bir iz bulma telaþýyla devam edi-
yor sözlerine. “Aklýma hiçbir þey gelmiyor. Dý-
þarý çýktým. Komþu kadýn beni gördü. Bana sa-
rýldý. Hem dinliyor, hem inkar ediyorum. Ame-
liyathaneye almýþlar. Konduramýyorum. Çekti-
ðim her þeyin dýþýnda, bu süreç bambaþka ol-
du. Her gün, her sabah, her dakika, çalan her
telefon içimde kor kor yanýp söndü. Toz kon-
durmuyorum. Umut hep var. Önümde eriyor.
Ben de eriyorum. Yalvardým doktorlara. Ne ge-
rekiyorsa benden alýn, ona takýn, beynimi vere-
yim. Olmuyormuþ! Onun acýsý bir yandan, hak-
lý haksýz yorumlar bir yandan. Ben kendimi
unuttum. Kaldýracaðým dedim. Kaldýramadým.
Yarasý o kadar aðýrmýþ ki beyni yakýlmýþ atýlmýþ
yavrumun. Sonra da kaybettim onu.” 

Evet, annesine dahi belli etmeden, sessiz
sedasýz dünyaya gelen bu ana kuzusu, giderken
býraktýðý depremle, hepimizin yüreðini sarsma-
ya devam etmekte...
SÖZÜN BÝTMEDÝÐÝ
YERDEYÝZ ÞÝMDÝ! 

Gülsüm, onlarca kez gözünde kuruttuðu
yaþlarý bana gösteriyor. Kadýnlarý selamlýyor
tüm direnciyle. “Çocuklarýn üzerinde, ‘kirli el-
leri’ kabul etmiyorum. Hele ki onlara art niyet-
le bakýlmasýný asla... Onlar masum. Küçük yaþ-
ta evlendirmeyin kýzlarýnýzý. Onlar ne anlar
saðdan, soldan, evlilikten. Dokunmayýn onlara.
Karartmayýn geleceðimizi...”

Kadýnlarýn 
mutfak 
masraflarýndan 
ayýrýp kendilerini 
iyi hissettirecek 
bir saç kesimi 
yaptýrmasý bile 
bir lüks 
haline gelmiþti artýk 
ve ben biraz da 
utanarak 
ücret limitini 
belirtiyordum.

BÝTMEYEN KAYGILARIMI DA ÇANTAMA KOYDUM, ARKAMA BÝLE BAKMADIM

12 yýllýk mesleðimi býraktým
Adile DOÐAN 

Tuzla / Ýstanbul 
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Mart, kadýnlarýn sorunlarýný
yüksek sesle konuþtuðu, talep-
lerini dile getirdiði, mücadele
ve direniþin yükseldiði bir dö-
nem. Kadýnlarýn sorunlarý gün

geçtikçe büyüyor. Kadýna yönelik þid-
det, çocuk istismarý, çalýþma koþullarý-
nýn zorluðu ve artan yoksulluk... Ama
en önemlisi bu dönemde dayanýþma
da çoðalýyor. 

Bulunduðumuz her alanda -evlerde,
sokakta, fabrikada- her vesileyle bir
araya geliyor, mücadeleyi büyütmeye
çalýþýyoruz. Birbirimize sadece dertle-
rimizi anlatmýyoruz, çözüm önerileri
de sunuyoruz. Anlattýkça çoðalýyor, ço-
ðaldýkça da güçlenmeye devam ediyo-
ruz.

Her gün yenisinin ortaya çýktýðý
çocuk istismarý, bütün kadýnlarýn kor-
kulu rüyasý olmuþ durumda. Her çal-
dýðýmýz kapýda kadýnlarýn tepkisi
“Günlerdir bunu konuþuyoruz, rahat
deðiliz. Sessiz kalmayalým! Bir þeyler
yapalým, sokaða çýkalým...” þeklinde.

Kadýnlarý susturmak için devreye
sokulan yöntemler de var tabii. Kur’an
sohbetinden dönen bir kadýn, mutsuz
bir þekilde “Hoca ‘çocuk istismarýný
konuþmak günah, eðer konuþursanýz
evinize haram koymuþ olursunuz’ di-
yor. Bu konuþulmayacak bir konu
mu?” diye soruyor. Fakat görüyoruz ki
kadýnlar, çocuklara karþý iþlenen suçla-
ra, karþý çýkmaya kararlý. 

BÝR ÞEY YAPMALI!
Ülkenin genelinde kadýna yönelik

þiddet olaylarýnýn artýþ gösterdiðini bi-
liyoruz; örneklerini kendi mahallemiz-
de de görüyoruz. Erkekler artýk sadece
kadýnlarý boþanmak ya da ayrýlmak is-
tedikleri için tehdit etmiyor. Kadýnlara
yönelik þiddet günlük bir duruma dö-
nüþmüþ durumda. Ev ziyaretlerinde,
kapý aralarýnda yaptýðýmýz sohbetler
sýrasýnda ya kendisi ya kýzý ya da
komþusu þiddet gören kadýnlarýn ta-
nýklýklarýný dinliyoruz. “Yeter artýk, bir
çözüm olmalý, bir þeyler yapmalý!” diye
isyan ediyorlar. 

Bir araya geldiðimiz kadýnlar ara-
sýnda, iktidara muhalif olanlarýn, her
þeye güvenlerini kaybettiklerini göz-
lemliyoruz. “Yeni bir þeyler olsa...
Güçlü bir muhalefet temizler her þe-
yi” diyorlar ama “güçlü muhalefet” ko-
nusunda kafalarý karýþýk. Ýçlerinden
biri “Ýyi Parti bence iyi, sanki onlar bir
þeyler yapacak gibi duruyorlar” diyor.

Konu kadýnlarýn kendi gücünü fark et-
mesine geldiðinde ise tartýþmanýn sey-
ri deðiþebiliyor. 

BASKI DOLU
ÇALIÞMA KOÞULLARI

Her yýl Esenyalý Mahallesi’nde 8
Mart etkinliði düzenliyoruz. Aylar ön-
cesinden baþlayan 8 Mart hazýrlýklarý
kapsamýnda paneller, söyleþiler, ev
toplantýlarý yapýyoruz, kadýnlarla bu-
luþmalar gerçekleþtiriyoruz. Baþta iþçi
kadýnlarýn elleriyle yarattýðý bu müca-
dele gününü anlamýna ve ruhuna uy-
gun kutlamak için çaba harcýyoruz. 

ÝÞÇÝ KADINLARIN
EN ACÝL TALEBÝ ‘KREÞ’

Bir araya geldiðimiz fabrika iþçisi
kadýnlar, büyük bir koþuþturma içinde
geçen günlerinden, çalýþma koþullarý-
nýn aðýrlýðýndan bahsediyor; asgari üc-
retin yetersizliðinden yakýnýyor. Çalý-
þan kadýnlar, çocuk istismarý haberleri
üzerine kendi çocuklarý için endiþe
duyduklarýný söylüyorlar. Çalýþtýklarý
için çocuklarý gündüz ya kreþte ya ba-
baannesine/anneannesine ya da bir
komþusuna býrakýyorlar. Çocuklarýný
býraktýklarý bu kreþlerin çoðu aslýnda
sýbyan mektebi. “Hadi babaannenin
baktýðý biraz güvende ama ya komþ-
udaki, ya kreþte ki? Öyle tam teþekkül-
lü kreþe kaç tane iþçi kadýnýn aldýðý
ücret yeter ki?” diyorlar. Ýþçi kadýnlar

için kreþ talebi en acil talep olarak ön-
lerinde duruyor. 

YOKSULUN SIRTINDAN
DOYAN DOYANA 

Yoksulluk giderek artýyor. Ödene-
meyen krediler, çocuklarýn bitmeyen
okul masraflarý giderek küçülen ek-
mek kadýnlarýn hayatlarýný aðýrlaþtýrý-
yor. Bitmeyen masraflar ve borçlarýn
iþten atýlma korkusunu büyüttüðünü,
bu yüzden haksýzlýklara karþý çýkama-
dýklarýný söylüyorlar. Fabrikalarýnda
kadýn iþçilerin çoðunlukta olduðunu
belirten bir kadýn iþçi, “Sendikalý ol-
duðumuz halde 16 saat çalýþýyoruz.
Patron ‘karýmýzý ikiye katýlýyoruz, hadi
bakalým çok çalýþacaðýz’ diyor. Peki, iþ-
çi alacak mý? Tabii ki hayýr. Var olan iþ-
çiyle, fazla mesailerle servetini iki ka-
týna çýkaracak” diye anlatýyor. 

Bir maðazada çalýþan 10 kadar kadýn
iþçi, iþyerlerinde uygulanan psikolojik
baskýdan yakýnýyorlar. Bir ürün eksildi-
ðinde ya da hatalý olduðunda nasýl azar-
landýklarýný, aþaðýlandýklarýný anlatýyor-
lar: “Müþterinin yanýnda ‘hanýmefendi’
diye sesleniyorlar bize, ama arkadan hi-
çe sayýyorlar. Ýnanýlmaz baský altýna alý-
nýyoruz. Þöyle düþünün bir müþterinin
yanýnda elinizden kazayla bir ürün yere
düþtüðünde reyon þefinden tutun mü-
düre kadar neredeyse herkesten hakaret
iþitiyorsun. Gururun incinince, lanet ol-
sun deyip çekip gidiyorsun. Bu yüzden

4-5 yýllýk çalýþanlar tazminatlarýný býra-
kýp iþten çýktý.” 

ÇÝÇEK SÝZÝN OLSUN,
8 MART KADINLARIN 

Deðinmeden geçemeyeceðimiz bir
diðer mesele ise sendikalarýn kadýn iþ-
çilerin sorunlarý ve 8 Mart konusunda-
ki tutumu. Tuzla bölgesinde metal,
tekstil, deri, gýda, petro kimya ve sera-
mik iþkollarýndaki çeþitli fabrikalarda
örgütlü sendikalar var. Bunlarýn kimisi
büyük fabrikalar ve bu fabrikalarda
önemli oranda kadýn iþçi çalýþýyor. Ki-
mi fabrikalarda imzalanan sözleþmede
8 Mart tatil günü olarak tanýnmasýna
raðmen, sendikalar kadýnlarý sokaða
çaðýrmak yerine salon etkinlikleri yapý-
yor. Ya da sendika temsilcisi tarafýndan
kadýn iþçilere çiçek daðýtýlarak geçiþti-
riliyor. 

Dünya Emekçi Kadýnlar Günü’nün
mücadele ve kazanýmlarla dolu tarih-
çesi ve bugün kadýnlarýn yaþadýðý so-
runlar tartýþýlmadan bir 8 Mart daha
geçip gidiyor. Ýþçi kadýnlar bütün bir
yýl sömürü koþullarýnda çalýþýp karþýla-
dýklarý 8 Mart’ýn anlamýndan her yýl
biraz daha uzaklaþtýrýlýyor. 

Ancak bu böyle gitmez. Kadýnlar el-
bette bu kadar sömürü ve þiddet karþý-
sýnda ayaða kalkacak ve bir çiçekle,
süslü laflarla geçiþtirilmeye çalýþýlan 8
Mart’a da, geleceklerine de sahip çýka-
cak.

Birbirimize
sadece
dertlerimizi
anlatmýyoruz,
çözüm
önerileri de
sunuyoruz.
Anlattýkça
çoðalýyor,
çoðaldýkça da
güçlenmeye
devam 
ediyoruz.

Birlik ve dayanýþma için 8 Mart’ta buluþalým
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Meltem TEKER

M
erhaba kadýnlar...
Bugünkü selamýmýz yal-
nýzca benden deðil; ayrý-
ca kimden biliyor musu-
nuz? Hepimizin, yüre-

ðinde yer alan “anne” imgesinin, belki
de en hassas yerinde sakladýðý Gülsüm
Anne’den.

Geceden kalma boz bulanýk karanlýðý
daðýtarak gelen yeni günün ýþýltýsýný,
gülüþüne harmanlayýp, sýcacýk ekmeðin
gevrek týnýsýný sesine serpiþtirerek gel-
miþ yanýmýza Gülsüm. Kýrýk kolunun
acýsýný, avucuna sýmsýký saklayarak anla-
týyor þikayetlerini. Zaman ilerleyip de
sohbetimize, taze demli çayýn tadý karý-
þýnca, bir “kadýn” olarak onu daha ya-
kýndan tanýmaya çalýþmamý makul kar-
þýladý tabi... 

1972 Dersim doðumlu Gülsüm. Do-
kuz çocuklu ailenin beþinci çocuðu. Ba-
basý, yörenin ileri gelenlerinden, halkýn
güvenini kazanmýþ, akýllý, becerikli, ör-
nek insan. Yaklaþýk yirmi beþ yýl, köyün
muhtarlýðýný da yapmýþ, hocalýðýný da...
“Babam bizi etrafýna toplar, kitaplar,
masallar okurdu; cenazelerde de Kur’an
okurdu. Yeri gelir diþ çekerdi, yeri gelir
aileler arasý anlaþmazlýklarý çözer, onla-
ra öncülük ederdi. Köy yerinde rahat ya-
þadýk. Anlý þanlý maddi durumumuz da
yoktu. Ýçimizde kalan yüksekokullar
okuyamamak oldu. Babamýn muhtar
maaþý olduðu için yatýlý okula kayýt edi-
lemedik. Onlar, kýz erkek ayýrmadan he-
pimizi okutmak istedi. Yazýk ki olmadý.
Zaten sonra da köy boþaltmalar baþla-
dý... Ne anneden ne babadan bir fiske
yemeden büyüdük.”

Burada, çayýna iki þeker istiyor. Hu-
zur yayan bir nefesle yüzüme eðiliyor;
“Onlar birbirini hep dengelerdi.” Baba-
sýnýn hayata bakýþýný, onun kütüphane-
sini, çocukluk anýlarýný büyük bir keyifle
anlatmaya devam ediyor. Ýnsan ayrýmý
bilmeden büyüdüðünden, hayatta en
büyük nimetin “hoþgörü” olduðundan,
bunun her daim bilinmesi gerektiðin-
den bahsediyor...

1992 senesi, Ýstanbul’a, evli aðabeyi-
nin yanýna gelmiþ Gülsüm. Emekçi yok-
sul semtlerden biri. Tekstil atölyesinde
çalýþmak istemiþ. Bu konuda hiçbir bas-
ký veya zorlama yaþamadýðýný ýsrarla yi-
neliyor. Eþiyle de iþ arkadaþlarý aracýlý-
ðýyla tanýþmýþ. O vakitler evliliðe karþýy-
mýþ. Ne zaman evlilik konusu geçse,
temkinli yaklaþýyor hatta karþý olduðunu
belirtiyormuþ. Babasýndan aldýðý destek,
onun övünç kaynaðý olmuþ. “Kýzlarým
istemediði sürece asla evlenmeyecek-
ler” cümlesi hala kulaðýndaymýþ Güs-
lüm’ün... Eþi de Gülsüm’ün yaþýnýn kü-
çük olduðunu zannederek, incinmesin
diye, ona hiç açýlmadan birkaç yýl bekle-

miþ. Ta ki köyün tadý tuzu kalmayýp, ai-
lece göç edilen bu semtte, Gülsüm dü-
zenini kurup, ona “Evet” diyene kadar...
ESASLI BÝR KIZ KARDEÞ 

Evliliklerinin ilk yýllarý, ekonomik ne-
denlerle, eþinin ailesi ile birlikte yaþamýþ-
lar. “Asýl mücadelemiz beþ yýl sonra evimi-
zi ayýrýnca baþladý” diye devam ediyor an-
latmaya. “Eþimin kesim atölyesi vardý.
Ekonomik krizde kapandý. Haliyle, geçici
iþler dönemi baþladý. Simit sattýk. Ekmeði-
mizi yemeðimizi halletmiþ olduk. Son ço-
cuðuma hamileyim. Haberim yok, çünkü
adet oluyorum. Önceki gebeliklerde yaþa-
dýðým hiçbir þikayeti yaþamýyorum. Ne bu-
lantý, ne baþka bir þey. Aþýrý kanama þika-
yetiyle gittiðim doktor, bana hamile oldu-
ðumu söyledi. Çaresiz aldýracaðým. Mua-
yene sonrasý doktor bana bakýp, aynen
þunlarý söyledi; burdan çýkýp eve git ve öte-
ki çocuklarýný öldür. Ayný þeyi yapmýþ olur-
sun. Çünkü bebeðin kalp atýþlarý var.” 

Annesinin çektiklerini bildiðinden
midir nedir, 8 aylýk doðmuþ bebeði. Eþi

de iþlerini epey düzeltmiþ bu arada.
Gülsüm, çocuklarýnýn baþýnda, ev okul
arasý mekik dokuyor. Çocuklar birer se-
ne arayla baþlamýþlar okula. Nasýl oldu-
ðunu anlayamadan, eþinin iþine son ve-
rilmiþ bu arada. Geçici iþler dönemi yi-
ne dayanmýþ kapýya. Bu kez “diyabet”
denilen illeti de getirmiþ yanýnda.
Çocuklarý okula býrakýp, evde küçük el
iþçiliðine koyuluyor, bulabildiði her iþe
dört elle sarýlýyor Gülsüm. Eþi hýzla kilo
kaybediyor, üþüyor... Gülsüm haziran
ayýnda soba kurmak zorunda kalýyor.
Hafta sonlarý ve gecelerde düðün salon-
larýnda temizlikte çalýþarak ekmeðini
bir lokma daha artýrmanýn derdindedir
artýk. Tam bir buçuk sene kirasýný vere-
mediði ev sahibinden bahsediyor sonra.
“Kardeþlerinin, akrabalarýnýn tüm kýþ-
kýrtmalarýna raðmen beþ kuruþ para al-
madý benden. Esaslý bir kýz kardeþ olsa
bu kadar yapardý.”
HALA BEKLENEN HEDÝYE!

Gülsüm ve eþi, hem saðlýklarýný hem

de maddi durumlarýný biraz toparlayýnca
yüzleri de gülmeye baþlamýþ artýk. Bir
gün, Anneler Günü hediyesi almak için
çocuklar ve babalarý ellerinde ne var ne
yok birleþtirip tek taþ yüzüðü getirir ta-
karlar Gülsüm’ün emektar parmaðýna...
Gülsüm, gözünden akýttýðý tek damla
gözyaþýný siler o sýrada. Mayýsta aldýðý
hediyeyi, eylülde satmak zorunda kal-
mýþtýr. Oðlu, “Anne nereye?” diye sordu-
ðunda; “Az yukarý gidip geleceðim” diye
kýsa kesse de, ýsrarla annesinin peþinden
gelir. Bu kez aðlayan oðludur kuyumcu-
da. “Þimdi beþinci sýnýftayým. Ortaokul
bitsin, liseye baþlarken sana bu yüzüðü
ben alacaðým.” Gülsüm gururla sarýlýr
oðluna: “Tabii ki alýrsýn biliyorum. Zaten
bana en büyük hediye sizsiniz.” Olanlarý
hüzünle izleyen kuyumcunun yarým ya-
malak tesellileri hala kulaðýnda Gül-
süm’ün. Dalýndan sarkan kuru bir yap-
rak gibi titreyerek, ikimizin de boðazýný
kazýyan o cümleyi sarf ediyor ardýndan.
“Hala bekliyorum!” 

ONUN ADI HEPÝMÝZ 
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Gülsüm gururla
sarýlýr oðluna:
‘Tabii ki alýrsýn
biliyorum. 
Zaten bana 
en büyük hediye
sizsiniz.’ 
Olanlarý 
hüzünle izleyen 
kuyumcunun 
yarým yamalak
tesellileri 
hala kulaðýnda
Gülsüm’ün. 

Kadýnlar iþe çocuklar kreþe!
Nuray ÖZTÜRK

Ýzmir

K
adýn istihdamýný artýrmak için ‘yarý za-
manlý çalýþma’ adý altýnda esnek çalýþ-
mayý dayatan AKP iktidarý, bir yandan
da kadýnlara 3’ten 5’e çýkardýðý çocuk
sayýsýyla “doðurun” çaðrýsý yapýyor.

“Doðurun” kelimesini bile müstehcen bulduklarýn-
dan olsa gerek ve aslýnda çocuklarý da metalaþtýr-
dýklarýndan “doðurun” yerine “yapýn” diyor. Araba
gibi bir þey zaar... 

Ama ayný iktidar, kamu kurumlarý ve yerel yöne-
timlerdeki kreþ ve gündüz bakým evlerini ya kapattý
ya da ihaleye çýkararak özelleþtirmeye çalýþýyor.
2004’te 497 olan kreþ sayýsý 2015’te 121’e, 2016’da
ise 56’ya düþmüþ. Özel kreþler ise her yýl katlanarak
artmýþ, 2017 verilerine göre Türkiye genelinde 2 bin
190 özel kreþ, gündüz bakýmevi ve özel çocuk kulü-
bü bulunuyor. 

Kreþ ve çocuk bakým hizmetiyle ilgili icraatlarý
bununla da kalmýyor iktidarýn; örneðin Kamu Sosyal
Tesislerine Ýliþkin Teblið’de 2005 yýlýnda yapýlan dü-
zenlemeyle kamu bütçesinden harcama yapýlmasý
yasaklandý. Buna dayanarak kamu iþletmelerinde yer
alan kreþler “kamu zararý” denilerek kapatýldý. Bir
þekilde ayakta kalanlarsa, TCDD kreþleri örneðinde
olduðu gibi hem gayet yüksek sayýlacak bir ücretlen-
dirmeye tabi (550 TL) hem de tuvalet kaðýdý ihtiya-
cýndan tutun da kreþ için alýnacak oyuncaklara kadar
ailelerden para toplanýyor. Bunun dýþýnda drama,
dans, müzik, satranç, Ýngilizce gibi etkinlik saatleri
özel ders muamelesi görüyor onun için de ayrý para
toplanýyor. Dolaysýyla sembolik olarak alýnmasý gere-
ken kreþ ücreti özel kreþ fiyatýna geliyor. Yani aslýnda
þu haliyle kalan 56 kreþi de kamu kreþi saymak pek
mümkün görünmüyor.
KREÞ TALEBÝ 
ACÝLÝYETÝNÝ KORUYOR

Kamuda kadýn çalýþanlarýn yoðun olduðu hasta-
nelere özel olarak deðinmek gerek. Ýþ Kanununa gö-
re 150 ve üzerinde kadýn çalýþan olan iþyerlerinde
kreþ açmak zorunlu ancak, kreþler sosyal tesis sayýl-
dýðýndan kamu iþyerlerinde zorunluluk yok. Dolayý-
sýyla kamu hastanelerinde var olan kreþler de ya ka-
patýlýyor ya da özel þirketler tarafýndan iþletiliyor.
Doðrudan hastane yönetimine baðlý az sayýdaki
kreþlerde ise taþeron iþçiler kamu çalýþaný sayýlmadý-
ðýndan kreþ hizmetinden yararlanamýyor. Hal böyle
olunca; kreþi olan hastanelerde nöbete kalanlar ile
taþeron iþçiler maðdur. 

O yüzden saðlýk emekçilerinin “7 gün 24 saat
açýk kreþ” talebi, karþýlanana kadar her daim gün-
demde kalacak gibi. Çünkü saðlýk emekçisi kadýnla-
rýn çoðu nöbet sistemiyle çalýþýyor. Bekar olan anne-
ler veya eþleri de nöbet sistemiyle çalýþan kadýnlar,
çocuklarýný gece býrakacaklarý aile büyükleri yoksa
gece bakýmýný üstlenecek güvenecekleri bir bakýcý
bulmakta zorlanýyor ya da külfeti altýnda eziliyor. Bu
yüzden de bu 8 Mart’ta tüm kadýnlarýn, kreþ ve
çocuk bakým evleri talebi özellikle saðlýk emekçisi
kadýnlar açýsýndan aciliyetini koruyor. 

Ýþyerlerinde kreþ açýlmasý þartlarýnýn, cinsiyet
eþitsizliklerini ortadan kaldýracak þekilde yeniden
gözden geçirilmesi talebimizi yýllar öncesinde gün-
deme getirdik. Ancak iktidar 2008’de kaldýrdýðý yasa-

yý tekrar ayný biçimde 2013’te yeniden yürürlüðe
koydu. Yasada çocuk bakým izinleri salt kadýnlar
üzerinden düzenlenmiþ durumda, ebeveyn izni diye
bir þey yok, babalýk izni ise çok sýnýrlý. 
PATRONA TEÞVÝK DE 
BÝZÝM CEBÝMÝZDEN

SGK istatistiklerine göre Türkiye’deki 1 milyon
593 bin iþyerinin 1 milyon 579 bininde çalýþan sayýsý
100’ün altýnda. Yani bu düzenleme ile iþyerlerinin
yalnýzca yüzde 1’inden daha azý çocuk bakým yurdu
açma zorunluluðu kapsamýna giriyor. Bu rakam 150
kadýn çalýþan olarak belirlendiði için çok daha düþük
bir kapsamdan bahsetmek mümkün. Durum böyle
olunca 150 kadýn çalýþaný olan iþyerleri bu sayýyý

149’da sabitlemek için kadýnlarý iþten çýkarýyor. 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Fatma Betül Sa-

yan ise kýsa bir süre önce Organize Sanayi Bölgeleri-
ne 2018 yýlý içerisinde birer kreþ açacaklarýný ve bu-
nun için iþverenlere kiþi baþý 300 TL destek verecek-
lerini açýkladý. Yani diyor ki; en iyi halde asgari ücret
alan iþçi kadýnlarýn, çalýþabilmesi için maaþýndan
kestiðimiz vergilerden patronlara teþvik vereceðiz! 

Sonuç olarak, bu iktidar iþçi ve emekçi kadýnlarý
temsil etmiyor. Dolayýsýyla yaþamýn her alanýnda
eþitlik baþta olmak üzere kamu ve özel sektörde ça-
lýþma sistemlerine uyumlu 7 gün 24 saat ücretsiz
kreþ talebimizin karþýlanmasý da mücadeleyi yük-
seltmekten geçiyor. 

7 GÜN 24 SAAT AÇIK KREÞ ÝSTÝYORUZ
““665577’ye baðlý hemþire olarak çalýþýyorum. Bizde taþeron iþçiler, kreþ olmasýna raðmen, kad-

rolu olmadýklarý için çocuklarýný hastanenin içinde olan kreþe getiremiyor. 6-7 yýl öncesine ka-
dar, iþçi arkadaþlar çocuklarýný kreþe verebiliyordu. Daha sonra yönetmelik deðiþikliði ya-
pýldý ve iþçi statüsünde çalýþanlar da þimdi bu haktan mahrum. Doðal olarak hastane dý-
þýndaki pahalý özel kreþlere veya anneanne ya da babaannelerine çocuklarýný emanet et-
mek zorunda kalýyorlar. Devlet son yaptýðý deðiþikliklerle hastanelere ait olan kreþleri
de ihale yoluyla özel iþletmelere açtý. Biz saðlýk çalýþanlarý, kamusal ve çalýþma koþul-
larýmýza uygun bir þekilde 24 saat açýk kreþler istiyoruz. Ve bu kreþlerden iþçi memur
ayrýmý yapýlmadan tüm çalýþanlarýn yararlanmasý gerektiðini düþünüyoruz. Bu yýl 8
Mart, özellikle kadýn iþçi ve emekçiler için diðer sorunlarýmýzýn yaný sýra 24 saat açýk
kreþ talebimizi dile getireceðimiz bir yýl olacak.”

Ýzmir GGöðüss HHasstalýklarý HHasstanessi 

KREÞLER KAMUYA AÝT OLMALI
““88 yýllýk hemþireyim 7 yaþýnda çocuðum var. Önce komþum baktý, sonra özel kreþler,

þimdi okul. Küçükken çalýþtýðým yerin kreþinde bana sýra gelmedi, bence özel kreþleri des-
teklemek için kapasiteleri artýrýlmýyor ya da kreþler açýlmýyor.  24 saat kreþ talebi ancak ku-
rumsal olursa, kamuya ait olursa olur. Öðretmenleri ve bizim gibi hemþireler nöbet tutarsa olur.
Yoksa olmaz. Korkarým, tacizler ve tecavüzler... korkunç.

Ýzmir AAtatürk EEðitim AAraþtýrma HHasstanessi

“12 yýllýk hemþireyim,
çocuðum 14 yaþýnda. 2,5 ya-

þýndayken eþimden ayrýldým.
Çalýþtýðým iþyerinde kreþ yoktu,

eðer benim gibi gece çalýþan
kreþ olsaydý anneme muhtaç ol-
mazdým. 24 saat açýk kreþi dü-
þünmek bile bana çok lüks geli-
yor. Böyle alýþmýþýz, çocuklar
hep bizim sorumluluðumuzda.
Þu an 24 saat açýk kreþ tale-

bini düþününce kendime
acýdým.”

Ýzmir Atatürk Eðitim 
Araþtýrma 
Hastanesi

KENDÝME
ACIDIM!
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Pastayý
sendikacýlar
yesin!
Ç

imse-Ýþ Sendikasýnýn
örgütlü olduðu bir
fabrikada çalýþan bir
kadýn iþçiyim. Fabri-
kada çoðunlukla ka-

dýn iþçiler çalýþýyor.
Günde 8 saat çalýþýyoruz ama zo-
runlu olarak 16 saat çalýþtýrýyor-
lar. Kadýnlar maaþ yetmediði için
zorunlu mesaiyi kabul ediyorlar.
Patron ayný iþçi sayýsýyla ciroyu
ikiye katlayacaðýný, bizden feda-
karlýk beklediðini söylüyor. 

Çimse-Ýþ Sendikasý iþçiye de-
ðer vermeyen, iþçilerin kendileri-
ni sorgulamasýndan rahatsýz olan
patron yanlýsý bir sendika. Sendi-
kalý iþçiyiz ama sendika hiçbir za-
man yanýmýzda olmuyor. Bir ta-
lepte bulunduðumuz zaman
“Ben patronun malýnýn ortakçýsý
mýyým?” diyor. 

Erkek iþçiler bizlere göre daha
rahat koþullarda çalýþýyor. Bize
uyguladýklarý disiplini onlara uy-
gulamýyorlar. Ustaya “Kadýn er-
kek ayrýmý mý yapýyorsunuz?” de-
diðimde “Evet yapýyorum, çünkü
kadýnlarýn çalýþmasýný istemiyo-
rum, gidin evinizde oturun” di-
yor. 

Fabrikada iþçiler birbirleriyle
devamlý rekabet halindeler. Bir-
birlerinin hatalarýný ustaya anlatý-
yorlar. Patronun bir þey yapmasý-
na gerek kalmadan iþçiler birbiri-

ne düþüyor ve gerçek
sorunlarýný göremiyor-
lar.

Fabrikada taciz hat
safhada, fakat iþten atýl-
ma korkusuyla kimse
ses çýkaramýyor. Önü-
müz 8 Mart... Sendika-
mýz 8 Mart’ta önümüze
bir tane pasta koyuyor.
Bu kadar tacizin, mob-
bingin, kadýn cinayetle-
rinin olduðu bir dö-
nemde, 8 Mart’ta bun-
larý konuþmalýyýz. Biz
Dünya Emekçi Kadýn-
lar Günü’nde talepleri-
mizi haykýrmak için
alanlara çýkmak istiyo-
ruz. Pastayý sendikacý-
lar kendileri yesin!

Tuzla // ÝÝSTANBUL

B
ursa Organize Sanayi’de bir
dokuma fabrikasýnda çalýþýyo-
rum. Gece vardiyasýnda, ye-
mekten sonra oturduk, kadýn
kadýna sohbet ediyorduk. Ben

kýzlara, 8 Mart’ýn onlar için ne ifade etti-
ðini sordum. “Bildiðim kadarýyla kadýn-
lar günü ama bana bir þey ifade etmiyor”
diyen bir arkadaþým, nedeni-
ni þöyle açýklýyor: “Biz kadýn-
larý duyan yok zaten. Kadýn-
larý sadece o gün hatýrlýyorlar,
her gün hatýrlasýnlar. Televiz-
yonda görüyoruz, kadýnlar
dövülüyor, öldürülüyor yasalar
hiç bir þey yapmýyor. Adamla-
rý iki günde salýveriyorlar,
adamlar da nasýl olsa ceza-
sý çok aðýr deðil diyor, kadýn-
larý öldürüyor, dövüyor, teca-
vüz ediyor... Onlara dur diyen
birileri yok. Kadýnlar soka-
ða çýkmaya korkar oldu, baþý-
ma bir þey gelir diye eve hap-
soldu. Biz de evle iþ arasýnda
gidip geliyoruz. Gece vardiya-
sýnda eþlerimiz ya da çocukla-
rýmýz duraða götürüyor, iþ dö-
nüþü duraktan almaya geli-
yor.”
BÝR GÜN BÝLE OLSA...

Diðer arkadaþým ise “8 Mart
madem kadýnlarýn günü, bir
gün bile olsa kocam bana deðer
versin, sevsin istiyorum” diye
baþlýyor söze. Çalýþmak isteme-
diðini çünkü üç aylýk oðlu Me-
sut’u ve 4 yaþýna giren Meh-
met’i kaynanasýna ve görümce-
sine býrakýp iþe geldiðini söyle-
yen arkadaþým, þöyle devam edi-
yor: “Yeni doðum yapmýþ kadý-
na üç vardiya yasak deniyor
ama ben çalýþýyorum, iþine ge-

lirse diyorlar. Üç çocuk yapýn diyorlar, üç
çocuðum var, büyüðü 15 yaþýnda, okula
gitmek istemedi, gitmediði için bize para
cezasý geldi, onu ödüyorum. Sütümü saðýp
kavanozda soyunma dolabýnda bekle-
tip çocuðuma götürüyorum... 

Hangi derdimi söyleyeyim ki, kadýn ol-
mak çok zor. 8 Mart keþke tatil olsa da

çalýþmasak, evde çocuklarýmla ilgilensem.
Bunlarý düzeltecek, kadýný çocuðu koruya-
cak yasalar çýkartsalar ne güzel olur.”
HEP ÝTAATÝ ÖÐRETTÝLER

Baþka bir arkadaþ, “Bize itaatkar olmayý
öðrettiler, kadýn erkeðin elinin kiridir, der-
lerdi. Kadýnlar, kýz çocuklarý, sofraya er-

kekler yedikten sonra oturur-
du. Yatakta sýrtýný kocana dö-
nemezsin günah, derlerdi
büyüklerimiz. Biz hiç sesi-
mizi yükseltmezdik, korkar-
dýk. Dayak meþruydu, ayýp-
lamazlardý dayaðý, her kadýn
bir kere de olsa yemiþtir.
Neyse, kadýnlýðýmýzý bileme-
dik ki bilelim 8 Mart’ý. Gö-
zümü açtýðým günden bugü-
ne bize her þey yasak ve gü-
nah, tek bildiðim bu.”
BÝLMEK
DEÐÝÞTÝRÝR

Bu sohbette þunu gör-
düm ki çoðu kadýnýn 8
Mart’tan haberi yok ya da il-
gisini çekmiyor, bilmenin
hayatýnda hiçbir þeyi deðiþ-
tirmeyeceðini düþünüyor.
Oysa 8 Mart’ý tüm kadýnla-
rýn bilmesi, öðrenmesi la-
zým. 8 Mart, bir zamanlar
Amerika’da Þikagolu doku-
ma iþçisi kadýnlarýn, sahip
çýkamadýðýz haklarýmýz için
bedel ödeyerek kazandýðý
bir mücadele ve anma gü-
nü. Arkadaþlarýmla bunlarý
paylaþtým. Kimsenin biz is-
temeden ve haklarýmýza sa-
hip çýkmadan bize bir þey
vereceði yok. 8 Mart’ýn coþ-
kusu ve heyecanýyla öpüyo-
rum sizleri sevgili kadýnlar.

Ben Türk Metal Sendikasý üyesi bir iþçiyim.
Çalýþtýðým fabrika hiçbir sorunu olmayan
gayet disiplinli bir yer gibi görünse de

gerçek öyle deðil. Ýþçileri baský altýna aldýklarý
için bir sessizlik var. Bu nedenle bir sorun
yokmuþ gibi görünüyor. Bir çok komþum ‘Beni de
fabrikaya aldýrsan, orasý çok güzel’ diyor. Halbuki
içi beni dýþý sizi yakar!

Türk Metal üyesi bir iþçi, siyasi bir partiye üye
olamaz. Bir partiye üye olsa bile siyasi görüþünü
dile getirmesi yasak. Sadece onlarýn fikirlerine
yakýn olan dernek, parti vs. gitmek zorundasýn.
Sosyal medya hesabýnýzdan haber ya da muhalif
þeyler paylaþmanýz iþten atýlma nedeniniz
olabilir. 

Baþýmdan geçen bir olayý sizlerle de
paylaþmak istiyorum. Benim çalýþtýðým bölümde

iþçiler bir cemaate gidiyor. Kadýn iþçilerden de bu
cemaate gidenler var. Geçtiðimiz günlerde bir
kadýn arkadaþým beni de çaðýrdý. “Benim iþim
olmaz, gelmem öyle yerlere” dedim. Bana “Sen
nasýl türbanlýsýn?”dedi. “Benim türbaným
kendime. Ben zaten ibadetimi yapýyorum,
cemaate ihtiyacým yok” dedim. Bu konuþmadan
sonra çalýþtýðým bölümde beni dýþladýlar. O kadar
bunaldým ki bölümümü deðiþtirmek istedim.
Baþka bir bölümün ustasýyla, beni oraya almasý
için konuþtum. O da bana bu bölümde “Alevi
iþçiler çok, rahat edebilecek misin?” diye sordu.
“Biz iþ arkadaþýyýz neden rahat etmeyeyim?”
dedim. Kadýnlarýn üzerindeki baskýya bir de din
baskýsý eklendi. Ýþyeri temsilcilerinin eliyle bu
ayrýmlar yapýlýyor.

Türk Metal Sendikasýndan önce TEKSÝF

üyesiydim. Çalýþtýðým tekstil fabrikasýnda
mücadele etmeye baþladýðýmýzda o zaman
sendikamýz da patronlar da bizden korkmaya
baþladý. Hem 8 Mart’ta hem de 1 Mayýs’ta bütün
iþçiler miting alanlarýna aktýk.

Türk Metal ise 8 Mart’ý bile kendi çýkarlarý
uðruna deðerlendiriyor, iktidarýn siyasi
çýkarlarýna uygun hareket ediyor. Bizi 8 Mart’ta
Ankara’ya götürmek istiyorlar. Bir çok kadýn da
ayný þeyi söylüyor: Biz Ankara’ya gitmek
istemiyoruz. Kendi fabrikamýzda sorunlarýmýzý
konuþacak, çözüm bulacak etkinlikler yapýlsýn
istiyoruz. Maaþlarýmýzýn yükseltilmesini,
kadýnlara ve çocuklara uygulanan þiddetin,
ayrýmcýlýðýn ve din baskýsý da dahil her türlü
baskýnýn kaldýrýlmasýný istiyoruz.

TTuuzzllaa // ÝÝSSTTAANNBBUULL

8 Mart’ta Ankara’ya gitmek istemiyoruz 

Hazýrlayan: Berivan BALKAY

G
üney Asya’da dünya çapýnda moda
markalarý için kýyafet üreten kadýnlarýn
yazdýklarý günlükler, çok ucuza ve çok
uzun çalýþtýrýldýklarýný, her gün tacizle
karþý karþýya ol-

duklarýný ve müdürlerin
onlara sürekli baðýrdýðýný
ortaya çýkardý. 

Kamboçya, Hindistan
ve Bangladeþ’te 500’den
daha fazla kadýn iþçiyle ya-
pýlan ve bir yýl süren araþ-
týrma, iþçilerin ailesini ge-
çindirmek ve kirasýný öde-
yebilmek için sürekli fazla
mesaiye kaldýðý ya da eþle-
rinden ödünç para aldýklarý
sonuçlarýný ortaya çýkardý. 

Araþtýrmacýlar “Günlük-
lerin amacý modanýn ‘insan bedeli’ni göstermek ve iþ-
çilerin hayatýný iyileþtirmekti” diyorlar. Moda endüst-
risi üreticileri, özellikle 2013’te Bangladeþ’te Rana
Plaza’nýn çöküþünden sonra çalýþma koþullarýný ve iþçi

haklarýný iyileþtirme konusunda baský altýnda. 
Araþtýrmacýlar, bu üç ülke arasýnda Hindistan’ýn

yaþam ve çalýþma koþullarý bakýmýndan diðerlerinden
daha iyi olduðunu ifade ediyor. Saat ücreti en düþük

olan ve sürekli borç almak zo-
runda kalanlar Bangladeþli
kadýnlar. Kamboçya’da ücret-
lerin düþüklüðü, fazla mesai-
ye raðmen, çoðu iþçinin týbbi
bakým ve beslenme konula-
rýnda sýkýntý yaþamasýna ne-
den oluyor. Chenda’nýn
Kamboçya’da yaptýðý bir
araþtýrmaya göre, iþçilerin
çoðu 20’li yaþlarda, ilkokul
eðitimi almýþ ve evli. 48 sa-
atlik bir çalýþma karþýlýðýnda
ancak 45 dolar kadar bir üc-

ret alabiliyorlar. 
Mikrofinans Fýrsatlar adlý “küresel sivil toplum

örgütü”nün Ýcra Müdürü Guy Stuart, “Düþük ücre-
tin ve belirsizliðin birleþmesi karþýsýnda gördükleri-
miz direnç hikayeleridir” diyor.

Seks karþýlýðý
insani yardým
rezaleti!
S

uriye’deki kadýnlarýn Birleþmiþ Mil-
letler ve uluslararasý yardým kuruluþ-
larý adýna görev yapan erkekler tara-
fýndan yiyecek karþýlýðýnda cinsel iliþ-
kiye girmeye zorlandýklarý ortaya çýktý.

BBC, 3 yýl önce istismara iliþkin uyarýlarýn ya-
pýldýðýný, ancak yeni yayýmlanan rapora göre ül-
kenin güneyinde bu durumun devam ettiðini
belirtti. 

Raporda “Suriye’nin Sesi 2018” baþlýðý altýnda
yer alan bazý maddelerde;

Kadýnlarýn yiyecek alabilmek için ‘cinsel
hizmetler’ adý altýnda kýsa süreliðine görevlilerle
evlendikleri,

 Distribütörlerin kadýnlarýn telefon numara-
larýný istedikleri,

 Kadýnlarýn evlerine yardým yapýp, karþýlý-
ðýnda bir þeyler istedikleri, 

 Hizmet karþýlýðý olarak kadýnlarla bir gece
geçirdikleri kayýtlara geçti.

Yardýmcý iþçiler, erkeklerin yiyecek ve taþýma
karþýlýðýnda cinsel istekte bulunduklarýný, Suriye-
li kadýnlarý sömürdüklerini, kadýnlarýn bu sebep-
le daðýtým merkezlerine gitmeyi reddettiðini söy-
lediler. Bir iþçi BBC’ye, “Suriye personelinin eri-
þemediði tehlikeli bölgelere yardým etmenin tek
yolu üçüncü þahýslarý ve yerel yetkilileri kullan-
mak olduðu için bazý insani yardým kuruluþlarý-
nýn bu sömürüyü görmezden geldiðini” söyledi.
Bu iddialarý Mart 2015’te Ürdün’deki bir mülteci
kampýnda kalan kadýnlardan duyan insani yardým
danýþmaný Danielle Spencer, Daara ve Quneitra
gibi bölgelerdeki yerel konseylerdeki erkeklerin
kendilerine seks karþýlýðýnda yardým teklifi sun-
duklarýný anlatan bazý kadýnlar üzerinden incele-
me yaptý. Spencer, BBC’ye “Teslim edilen yar-
dýmlarý kesmiþler. Daha sonra da bu kadýnlarý
cinsel iliþkiye girmek için kullanýyorlardý” diyor
ve insani yardým kuruluþlarýnýn bu istismarý gör-
mezden geldiðini belirtiyor. 

LONDRA/ÝNGÝLTERE
Dünya Emekçi Kadýnlar Günü için Londra’da 150’den

fazla etkinlik planlandý ancak bugüne kadar
yapýlanlarýn en büyüðü ‘4 Mart Kadýnlar Yürüyüþü’
olacak. CARE International UK’nin ev sahipliði
yapacaðý bu yürüyüþ, “cinsiyet eþitliði açýsýndan
küresel bir hareket olarak” tanýmlanýyor. Tüm
dünyada kadýnlarýn karuz kaldýðý cinsiyetçilik, taciz,
istismar ve þiddetin yaný sýra, Ýngiliz kadýnlarýnýn ilk
kez oy kullanmasýnýn 100. yýlý olmasý da düzenlenen
etkinliklerin gündemi. 

LOS AANGELES, NNEW YYORK // AABD 
8 Mart, bugün Los Angeles þehir merkezinde

kutlanacak. Ocak ayýnda Los Angeles’ýn ev
sahipliði yaptýðý ve yaklaþýk 6 yüzbin
kiþinin katýldýðý kadýn yürüyüþünden daha
büyük ve daha kalabalýk olmasý
bekleniyor. Los Angeles’taki yürüyüþte,
Cinsiyetler Arasý Uçurum Raporu’nun
göstergelerinin “harekete geçirdiði”
patronlarýn sloganý #PressforProgress
(Ýlerleme Ýçin Bastýr). Feministler ise
‘Baþkaldýrý: Feminist Bir Geleceðe Doðru!’
sloganýyla yürüyüþte yer alacak.

Amerika’nýn en büyük þehri New
York’ta ise Uluslararasý Kadýn Grevi

hareketinin 8 Mart günü düzenleyacaði yürüyüþe
binlerce kadýn ve erkeðin katýlmasý bekleniyor. 

MELBOURNE // AAVUSTRALYA
Avustralya’nýn 25 þehrinde çeþitli etkinlikler

yapýlacak ve muhtemelen en önemlisi Melbourne’da
gerçekleþecek. 8 Mart günü her yaþ grubundan ve
farklý etnik gruplardan oluþan onbinlerce insan,
Melbourne sokaklarýnda yürüyecek. (Uluslararasý
Kadýnlar Günü-International Women’s Day) IWD
Melbourne Facebook Grubu, 8 Mart için ekonomik
eþitlik, tüm kadýnlar için yaþanýlabilir bir gelir,
sendika hakký, ücretsiz ve eriþilebilir saðlýk hizmeti,
uygun fiyatlý konut gibi çeþitli taleplerini yayýmladý.

DÜNYADA 8 MART’A DOÐRU 

Gece vardiyasýnda 8 Mart sohbeti 
Modanýn ‘insan bedeli’ni
gözler önüne seren günlükler
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Y
aklaþan 8 Mart Dünya Emekçi
Kadýnlar Günü vesilesiyle,
“Nasýl bir dünyada yaþamak
istersiniz?” sorusunu yöneltti-
ðimiz Sincanlý kadýnlar, adeta

içlerini döktü. Çocuk istismarýndan ka-
dýna yönelik þiddete, savaþa, sokaklarýn
güvenli olmamasýna kadar birçok konuda

tepkilerini dile getirdi. 
Pazarda rastgele konuþtuðumuz kadýnlardan biri

Irak’tan gelmiþ, çok az Türkçe bildiðini söylüyor.
Birkaç denemeden sonra anlaþamayacaðýmýzý düþü-
nüp yanýndan ayrýlacakken, oðlu Talha imdadýmýza
yetiþiyor ve çevirmenliðimizi yapýyor. 

Ülkelerinde savaþýn devam ettiðini ve henüz geri
dönemeyeceklerini söylüyorlar. “Türkiye’de çok zor-
landýk, bize gidin diyorlar ama nereye gidelim. Eþim
orda kaldý, ben üç çocukla buradayým. Çocuklarým
halý yýkamacýda çalýþýyor. Sigorta falan yapmýyorlar.
Evim kira. Zor geçiniyoruz” diyen Irak göçmeni ka-

dýnýn en büyük dileði savaþýn bitmesi. 
Bu sýrada yanýmýza yaklaþan genç kadýn da

Talha’nýn yengesi. Sohbetimize ortak oluyor:
“Keþke bitse de evimize dönsek ama yýllardýr
bitmiyor. Herkes bir þey söylüyor ben de an-
lamýyorum bu savaþýn sebebi ne? Kim, ne-
den savaþ istiyor çözemedik”.
‘ÖZGÜRLÜK 
ÝSTÝYORUM’

Eþiyle birlikte alýþveriþ yapan Ayþe ise
“Türkiye’de kadýnlar eziliyor, dövülüyor,

sövülüyor, iþte ya da evde fark etmi-
yor, her türlü sömürülüyoruz.
Kadýnlar için özgürlük istiyo-
rum, eþleriyle eþit haklara sa-
hip olmalarýný isterdim” diye-
rek cevaplýyor sorumuzu.
Eþine dönüp “Arada benimki
de sapýtýyor ama ben ezdir-

miyorum kendimi” diyerek gülen Ayþe, þöyle devam
ediyor: “Bana kalýrsa bir iki erkeði alýp bir güzel
dövmek lazým ama bu da çözüm deðil iþte. Hükü-

met bir þeyler yapmalý. Sizce yapýyor mu? Kadýnlarýn
kýskaç altýna almaktan baþka ne yapýyor? Tecavüzcü-
leri sokaða salmaktan baþka ne yapýyor? Daha caydý-
rýcý cezalar gelmeli ancak öyle çözülebilir diye düþü-
nüyorum.”

Yanlarýndan ayrýlýrken “Bir de bu ülkenin baþka-
nýnýn kadýn olmasýný isterdim, kadýnlar daha iyi yö-
netir, buna inanýyorum” diye ekliyor. 
‘GECELERÝ SOKAÐA 
ÇIKMAK ÝSTÝYORUM’

Genç bir kadýn olan Sýla ise geceleri sokaða çýka-
mamaktan yakýnýyor. “Hava kararýnca korkuyorum
vallahi. Sarhoþu, sapýðý hepsi sokakta. Belki daha iyi
aydýnlatma yapýlabilir, yani her yere sokak lambalarý
koysunlar, aklýma bu geliyor.”

Merve ise bir dikim evinde çalýþýyor. Çalýþan ka-
dýnlarýn sorunlarýndan bahsediyor bize. “Öncelikle
çalýþan kadýnýn emeðine deðer verilmeli, benim þart-
larým fena deðil. Ama özel sektörde kadýnlar erkek-
lerle ayný iþi yapýyor, daha az para alýyor. Ben de çalý-
þýyorum, bak bu saatte hâlâ pazardayým, daha gidip
yemek yapacaðým. Evde iki oðlan bir de eþim var, ne-
ye faydalarý var? Bir de bana ‘Anne zaten bütün gün
oturuyorsun sen’ diyorlar. Ýþyerinde herkeste boyun
fýtýðý var oturmaktan. Hayat zor yani, ne denir ki
baþka...”
‘ELÝN ADAMI ÖLDÜRSÜN DÝYE 
DOÐURMADIM’

Merve’yle sohbetimize kulak misafiri olan bir ka-
dýn da söze giriyor: “Karakollar kadýný yanlýþ yönlen-
diriyor. Gidiyorsun ilgilenmiyorlar bile. Yapman ge-
rekeni de yanlýþ söylüyorlar sana. Mutsuzsan boþan
kardeþim, öldürmek, dövmek nedir ya! Ben de anne-
yim. Kýzlarýmý elin adamý öldürsün diye doðurma-
dým” diyor öfkeyle. 

Banu ise “ev kadýnlýðýný sevdiðini” söylüyor. Ama
iþin ekonomik yanýndan þikayetçi: “Valla paran varsa
eðer rahatsýn, ama ekonomik olarak zorlanýyorsan
evde kavga oluyor. Eþim bana hiç vurmadý, ama bazý
dönemlerimiz oldu, kavga ettik. Zor durumdaydýk,
maddi olarak sinirimizi birbirimizden çýkardýk.”

Sincan/ANKARA

B
ir kýz çocuðu anne-
si olarak her gün ta-
ciz, tecavüz ve ka-
dýn cinayeti haber-
leri duymaktan artýk

uykularým kaçýyor. Her günü
yeni fetvalarla karþýlýyor, her
gün istismar haberlerinin daha
çok içine gömülüyoruz. 
Artýk toplumsal bir çürüme ya-
þadýðýmýzý düþünüyorum. Üç
yaþýndaki bir çocuða tecavüz
edecek kadar gözü dönmüþ bir
zihniyete sahip olanlarla ayný
havayý solumak ne korkunç! 

Taciz, tecavüz ve istis-
marýn bu kadar artma-
sýnýn faillerin devlet
eliyle cesaretlendiril-
mesinden kaynaklandý-
ðýný düþünüyorum. 115
çocuk hamile kalmýþ ve bunun üstünü örtmeye çalýþý-
yorlar, bu rezilliði ortaya çýkaran kiþiyi ise cezalandýrý-
yorlar. Daha önce de cemaat evlerinde tacize, tecavüze
uðrayan çocuklarla ilgili Aile ve Sosyal Politikalar Baka-
nýnýn “Bir kereden bir þey olamaz” diyerek, bu olaylarý
nasýl meþrulaþtýrdýðýný unutmadýk.

Çocuklarýmýzý kapý dýþýna tek baþýna çýkarmaya kor-
kar olduk. Komþumuza emanet etmeye bile korkuyo-
ruz. Yaratýlan bu korku hissini de insanlarý yalnýzlaþtýr-
manýn aracý olarak kullanýyorlar. Kimse kimseye gü-
venmesin, irtibatý olmasýn... Sistemin istediði de bu.
Yalnýzlaþtýrýlmýþ toplum! Ama biz kadýnlar kabul etmi-
yoruz, yalnýzlaþtýrýlmýþ toplum örgütsüz toplumdur.
Her sokakta, her mahallede örgütlülüðü yaratýrsak bu
gidiþata da dur diyebiliriz. Var olan yasalarý uygulama-
yan hükümet, her gün yeni bir þeyler çýkarýyor. Yok
idam, yok hadým! Siz mevcut yasalarý gerektiði gibi uy-
gulayýn hele, bak nasýl caydýrýcý oluyor. Zaten çýkara-
caklarý idam cezalarýný da kimlere uygulayacaklarýný
hepimiz biliyoruz. Dertleri taciz ve tecavüzcüleri ceza-
landýrmak olsa, iyi hal vb indirimlerle kolayca sokaða
salmazlar. Ama biz kadýnlar; her zaman ve her yerde
bunlarý teþhir etmeye, sesimizi yükseltmeye devam
edeceðiz. 8 Mart’ýn yaklaþtýðý þu günlerde bizler sesi-
mizi daha da yükselterek, daha çok bir araya geleceðiz
ve daha gür haykýracaðýz: Yaþasýn kadýn dayanýþmasý!

Hatice BBOYRAZ ÖÖZEL // AANKARA

Kadýn belediye iþçilerinin en büyük derdi ‘ayrýmcýlýk’

SÝNCANLI KADINLAR 
NASIL BÝR DÜNYA ÝSTÝYOR?

Bunca kötülüðe inat 
daha çok 
yan yana geleceðiz

Yasemin TÝRYAKÝ
Kartal / Ýstanbul 

TTÜÜRRKKÝÝYYEE’de kadýnlar 8 Mart’ý OHAL koþullarýnda, ülkenin gece
yarýlarýnda çýkarýlan KHK’lerle yönetildiði, muhaliflere yönelik
baskýnýn ayyuka çýktýðý, kadýn haklarýna yönelik saldýrýlarýn yo-
ðunlaþarak sürdüðü bir dönemde karþýlýyor. 8 Mart vesilesiyle ko-
nuþtuðumuz, Kartal Belediyesi’nde çalýþan kadýn iþçiler, en çok iþ-
yerinde yaþadýklarý ayrýmcýlýktan, kadýnlarla erkekleri “fýtratý ge-
reði” eþit görmeyen anlayýþla karþýlaþmaktan þikayetçi. 

Kartal Belediyesi’nde mimar olarak çalýþan kadýnlar, belediye-
ye gelen müteahhitler ve vatandaþlar tarafýndan, anlaþmazlýk du-
rumlarýnda “Sen kadýnsýn ne anlarsýn”, “Ya zaten kadýn deðil mi?
Yapacaðý iþ bu kadar olur” þeklinde söylemlere maruz býrakýl-
maktan yakýnýyor.  Veteriner hekim olarak çalýþan kadýnlar da za-
man zaman kendilerini “hayvansever” olarak adlandýran bazý ki-
þilerin hakaret ve küfürleriyle karþýlaþtýklarýný söylüyor. Zaten ol-

dukça saðlýksýz koþullarda çalýþtýklarýný belirten veteriner hekim-
ler, “Dua et kadýnsýn, yoksa sana yapacaðýmýzý bilirdik” diye teh-
ditler aldýklarýný aktarýyorlar. 

Belediyede temizlik iþlerinde çalýþan kadýn iþçiler ise sað-
lýklý olmayan malzemeler kullandýklarýný, cilt ve akciðer tah-
ribatý tehlikesiyle yüz yüze olduklarýný anlatýyor. Bunun yaný
sýra beraber mesai yaptýklarý erkek iþçiler tarafýndan “Sizden
daha aðýr iþler yapýyoruz, sizinle ayný parayý alýyoruz”, “San-
ki çok iþ yapýyorsunuz, sürekli þikayetçisiniz” sözleriyle aþa-
ðýlandýklarýný söylüyorlar. 

Kartal Belediyesinde farklý statülerde çalýþan kadýn iþçiler,
“taþerona kadro” müjdesiyle çýkan 696 sayýlý KHK’nin “muhalifleri
cezalandýrma ve iþten çýkararak açlýða mahkum etmenin bir ara-
cý olacaðý” endiþesi de yaþýyor. 

Kadýnlarýn ayrýmcýlýða ve sömürüye karþý dayanýþmaktan ve
mücadele etmekten baþka çýkar yolu olmadýðýný dile getiren ka-
dýn belediye iþçileri, tüm kadýnlarýn 8 Mart’ýný kutluyor. 

Pýnar DOKUZ
Mersin

H
er gün yeni bir kadýn cinaye-
tine ya da cinsel istismar ha-
berine uyanýyoruz. Kaldýðý
yurtta, gittiði okulda, oynadý-
ðý parkta ya da evinin soka-

ðýnda cinsel istismara uðrayan çocuklar,
ne kadar da çoklar. Hükümet yetkilileri
“Hayýr, vakalarda deðil davalarda artýþ
var” diyor. Yani “Açýlan davalar olmasa, si-
zin haberiniz bile olmayacaktý” demeye
getiriyorlar. Aslýnda yazýmýzýn konusu
tam da bu tür davalar ve bu davalara baþta
kamu görevlileri olmak üzere bakanlýkla-
rýn ve hükümetin tavrý.
TEK BÝR DAVA BÝRÇOK SORU 

Bugün yaþanan cinsel istismar vakala-
rýnýn görünürlüðü, hükümet tarafýndan
açýlan davalarýn çokluðu üzerinden de-
ðerlendirilince aklýma, stajyer avukat ola-
rak mahkemesine girdiðim Feray Þahin
davasý geldi. Feray, Toros Üniversitesi mi-
marlýk bölümünde okuyan bir öðrenciy-
miþ. Ýstanbul’dan izne gelerek her ne se-
beple Feray’ýn evine girdiði belli olmayan
bir polisin tabancasýndan çýkan kurþunla
hayatý sona ermiþ. Antep’teki ailesini ara-

yan kolluk, kýzýnýz trafik kazasý geçirdi,
Mersin’e gelin demiþ ama öldüðünü söy-
lememiþ. Üstüne üstlük hastane hastane
acillerde çocuklarýný aratmýþlar. Aile ço-
cuðunun ölü bedenine ulaþmýþ, katil zan-
lýsý polis tutuklanmýþ ve davanýn benim
de katýldýðým ikinci celsesi önceki ay gö-
rüldü.

Bakanlýk adýna davaya katýlma talebin-
de bulunan avukat; dosyadan, ailenin avu-
katlarýnýn bildirmesiyle haberdar olmuþ,
böylelikle -ikinci duruþmada- katýlma ta-
lebinde bulunmuþtu. Yani katil zanlýsýnýn
da tutuklu yargýlandýðý bir kadýn cinayeti
sonrasý Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý
söylendiði ve propaganda edildiði gibi ci-
nayet davasýna kendisi müdahil olmamýþ,
ancak ailenin avukatlarýnýn çaðrýsýyla mü-
dahil olmuþtu. 

Bu noktada sayýsýz soru akla geliyor:
Usulen mahkemenin bakanlýða yazmasý
gereken bilgi yazýsý yazýlmýþ mýydý? Ya-
zýldýysa Bakanlýk ikinci duruþmaya kadar
ne yapmýþtý? Kadýn cinayetleri, taciz, te-
cavüz, cinsel saldýrý, cinsel istismar; ger-
çekleþtikten sonra yapýlan yargýlamaya
katýlýnca, gerçekten çözüme ulaþýlýyor
mu? Veyahut Bakanlýk gerçekten mese-
leleri çözüme kavuþturma saikiyle hare-

ket ediyor mu?.. 
Bir kadýn katledilmiþ, tutanaklar tutul-

muþ, soruþturma yapýlmýþ, kovuþturma
açýlmýþ, ilk duruþma görülmüþ ancak Ba-
kanlýk bihaber.
‘MIÞ’ GÝBÝ YAPMAK

Demek ki, Bakanlýðýn kadýn cinayeti,
cinsel þiddet ya da cinsel istismar davala-
rýna müdahil olmasý için önce davanýn
açýlmasý sonra da o davanýn bir þekilde
görünür olmasý gerekir. Yoksa Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlýðý, “mýþ” gibi ya-
pýyor. Tacizi, tecavüzü, cinayeti, cinsel
þiddet ve istismarý görüyor “muþ” gibi.
Müdahil oluyor “muþ” gibi. Katillerden

hesabý soracak “mýþ” gibi...
Mesele önce saðýr sultan duyana kadar

sessiz sedasýz kalýp, sonra davaya katýlýn-
ca çözülmüyor elbette. Elektronik kelep-
çelerin, butonlarýn çözemediði gibi. Üste-
lik rýzasý vardý, psikolojisi bozulmadý, de-
kolte giyinmiþti veyahut yemek yapma-
mýþtý indirimleri bir yanda; kimyasal ha-
dým, yaðlý urgan tartýþmalarý bir yanda.
Þiddete maruz kaldýðý ayan beyan ortada
olan kadýnlarý eve yollayan emniyet, iyi hal
indirimi uygulamak için didik didik sebep
arayan mahkeme, hepsinden önceyse
kürsülerden þiddeti, cinsiyetçiliði ayyuka
çýkaranlar susmadan, ne hadým ne idam
çözüm olacak gibi görünüyor.

B
en yýllardýr ücretli öðretmen-
lik yapmaktayým. Son birkaç
yýldýr da zihinsel engelli
çocuklara öðretmenlik yapý-
yorum. Bu süreçte birçok ha-

yat hikayesiyle karþýlaþtým. Yoksulluk,
kötü aile ortamý, sevgisizlik, þiddet...
Ama en aðrýma giden Suriyeli öðrenci-
min hikayesiydi. 

Öðrencim bir kýz çocuðu. Suriye’de
savaþýn ilk yýllarýnda, henüz 7 yaþýnda
iken babasýný kaybediyor. Annesi ise o yýl-
larda küçük kardeþine hamile. Kendisi de
evlerinin yakýnýndaki bir patlamada ko-
lundan yaralanýyor. O süreçte kardeþi do-
ðuyor. Yaþadýðý bölge IÞÝD’in elinde.
IÞÝD’in orada yaptýðý yýkýmlar, sa-
vaþlar, katliamlar yetmezmiþ gibi
bir de bölgede kimsesiz çocuklarý
zorla alýyor ailelerden. Öðren-
cimle birlikte kardeþini de almak
isteyen IÞÝD’e karþý anne, çocuk-
larýný vermek istemiyor. Çocukla-
rýný kurtarmak için baþka birisiy-
le evlilik yapmak zorunda kalýyor.
Evlendiði adam çocuklarý kendi
soyadýna alýyor, IÞÝD’e kurban

gitmesinler diye. Kadýn
bu savaþta yalnýzca
eþini deðil birçok ya-
kýnýný da kaybediyor.
Çocuklar tam an-
lamýyla tehlike-
den kurtula-
madýklarý

için aile Türkiye’ye geliyor. 
Türkiye’de de sorunlarý bit-

miyor elbette. IÞÝD tehlikesin-
den kurtulmuþ olsalar da
burada da yoksulluk, ya-
bancýlýk, korku, kaygý peþ-
lerini býrakmýyor. Ama yi-

ne de hayata tutunmaya
çalýþýyorlar. Bana gel-

diðinde öðrencim okuma yazma bilmi-
yordu. Bir ay gibi kýsa zamanda okumayý
öðrendi. Her yeni þey öðrendiðinde göz-
lerindeki umut ýþýðýnýn arttýðýný görebili-
yorum. 
Onunla yaptýðým sohbetlerde Türkiye’yi
güzel bulduðunu, buraya savaþ sebebiyle
geldiklerini söylüyor. En büyük arzusunu
sorduðumda ise gözlerindeki ýþýltýyla be-
raber ülkesindeki savaþýn bitmesi ve geri
dönme isteðini belirtiyor. 
Ýþte ben kendi penceremden savaþýn na-

sýl bir yýkým getirdiðini ve neden bit-
mesi gerektiðini böyle görüyorum.

Bu benim gördüðüm hikaye-
lerden sadece biri. Görmedi-
ðimiz, duymadýðýmýz ama
bir hikayeden çýkardýðýmýz
sonuçla bile, savaþ en çok
çocuklarý ve kadýnlarý yara-
lar diyebilirim. Ýnsan olarak
dileðim dünya üzerinden
savaþ eyleminin yok olmasý.
Bu dünya hepimize yetecek
kadar büyük inanýn.

Atanamayan üücretli bbir
kadýn ööðretmen // KKOCAELÝ

Bu dünya hepimize yetecek kadar büyük, inanýn!

Ýstismarý görüyor ‘muþ’ gibi... 
Hesap soracak ‘mýþ’ gibi...
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Biz bu devraný deðiþtirebiliriz

Filiz TALÝ
Bursa

8
Mart’ýn yaklaþtýðý þu günlerde biz kadýnlarýn
söyleyecek sözü ve birçok talebi var. Tacizin ve
tecavüzün, çocuk istismarýnýn, kadýnlarýn kat-
ledilmesinin son bulmasý, OHAL‘in kaldýrýlma-
sý, insanca bir yaþam ve insanca çalýþma koþul-

larý, iþyerleri ve mahallelerimizde ücretsiz ve kolay ula-
þabileceðimiz kreþler, 8 Mart’ýn ücretli izin sayýlmasý,...
Eþit, özgür, savaþsýz, barýþ içinde yaþadýðýmýz bir dün-
ya istiyoruz. Bu talepler için mücadele ederken çevre-
mizdeki kadýnlara da soruyoruz: Siz ne istiyorsunuz?

Uludað Üniversitesinden genç kadýnlar, “Biz zaten
gelecek kaygýsýyla, taciz, þiddet, mobbing ve tecavüz
tehditleri altýnda yaþamýmýzý sürdürmeye çalýþýrken,
ülkemizin bir de savaþa girmesi kaygýlarýmýzý daha da
artýrýyor. Yaþadýðýmýz ülkenin öncelikle kendi iç sorun-
larýný çözmesini istiyoruz. Her gün haberlerde kadýn
ve çocuklara yönelik taciz ve tecavüz haberlerini gör-
mek istemiyoruz. Genç kadýnlar olarak özgür, eþit ve
barýþ içinde yaþadýðýmýz, yarýna dair endiþelerimizin
olmadýðý bir yaþam için; parasýz, bilimsel, demokratik
eðitim talebimizle 8 Mart’ta alanda olacaðýz” diyor. 
GÖZYAÞINA BOÐULMAMIÞ
BÝR ÝNSANLIK

Ýþçi Kerime ise yüzyýllar boyu insanlýðýn toprak için
birbirini öldürdüðünü söylüyor. “Ne kazanmýþ oluyo-
ruz peki ölümlerden baþka?” diye soran Zahide devam
ediyor: “Babasýz çocuklar, dul kalmýþ kadýnlar, evladýný
kaybetmiþ analar. Acý içinde kývranan halklar. Kan ve
gözyaþý... Ben bir anneyim. Oðlumu askere gönderdi-
ðimde korktum, onu kaybetmekten. ‘Aman oðlum
kimseyle siyasi, dini tartýþmalara girme’ diyorum. Biri-
leri neyin peþinde bu dünyada, insanlarý birbiriyle sa-
vaþtýrýp öldürtüyorlar. Ortadoðu’yu mahvettiler, deniz-
lerde boðulan insanlar... Bir reklam filmi vardý. Asker
kadýn çocuðuna sarýlýp, ‘Dünyanýn öbür ucuna gidip
döneceðim’ diyordu. Onu internette deðiþtirip ‘Dün-
yanýn öbür ucuna gidip baþka çocuklarý öldürüp döne-
ceðim yavrum’ yazmýþlar. Savaþ gerçeðinin böylesi kor-
kunç bir þey olduðunu düþündürdü bu bana. Benim 8
Mart’tan talebim gözyaþýna boðulmamýþ bir insanlýk.”
KADERÝMÝZ BU DEÐÝL

“Savaþ; açlýk, korku, travma, yastan çýkamama hali...
Savaþta anneler-babalar çocuklarýný topraða verir. Re-
simlerde savaþ karanlýk simsiyah anlatýlýr. Savaþlarda
hiç kazanan olmamýþ, hep yoksul halk kaybetmiþtir”
diye söze giriyor Eðitimci Derya. 8 Mart sabahý inancý-
ný yeniden yeniden büyüterek, umudunu çoðaltarak,
sesini kat kat artýrarak sokaða çýkacaðýný söylüyor. Þid-
detin olmayacaðý, çocuklarýn güle oynaya büyüyeceði,
kadýnlarýn yüzlerinin güleceði ve hayatýn her alanýnda
kendini eþit bileceði bir dünya istiyor ve ekliyor: “Ka-
derimiz bu deðil ve biz bu devraný deðiþtirebiliriz.”

8 Mart’tan ne çok þey istiyoruz
aslýnda. Ama bugünlerde en çok
istediðimiz þey umut. Savaþ,
þiddet, baský kaderimiz deðil.
Tek ihtiyacýmýz inanmaktan,
umut etmekten geçiyor. 

Ebru AKTAÞ
Bornova

K
uruluþ süreci devam eden Bornova
Kadýn Dayanýþma Derneði, bir
yandan da 8 Mart’a hazýrlanýyor.
Dernek çalýþmasý yürüten kadýnla-
rýn oluþturduðu koro, 10 Mart’ta

Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenecek 8
Mart etkinliðinde sahne alacak. 

Haftada iki gün koro çalýþmasýný sürdüren ka-
dýnlarla bir araya gelerek, 8 Mart Dünya Emekçi
Kadýnlar Günü’nü hangi taleplerle karþýlayacakla-
rýný konuþtuk. Geleceðe dair kaygýlarýný dile geti-
ren kadýnlar, yaþanan þiddeti, tacizi, çocuk istis-
marýný, hükümetin kadýn politikalarýný, ülke için-
de ve dýþýnda sürdürülen savaþý düþündüklerinde
karamsarlýða kapýldýklarýný söylüyor. Ama savaþ-
sýz, özgür ve eþit yarýnlar için birlikte mücadele
etmekten vazgeçmemek gerektiðini ekliyorlar. Ya-
ni umut hep var ve umudu kadýnlar büyütüyor.

Serap AKKUÞ: Olumlu düþünmeye çalýþsak
da bir sürü sýkýntý var, gelecekten kaygýlýyým. 8
Mart üreten, çalýþan kadýnlarýn gücü ama eve ka-
palý kalmýþ durumdayýz. Ben 42 yaþýnda olmama
ve Ýzmir Bornova’da oturmama raðmen özgürce
ve rahatça geceleri dýþarý çýkamýyorum. Endiþele-

rimiz çok fazla. Ýnsanlara güvenimiz kalmadý. Her
gün ya bir kadýn cinayeti ya da tecavüz olayý duyu-
yoruz. Ýnsanlarý bilgilendirmeli, haklarýný arama-
larýný öðretmeliyiz. Kadýn cinayetinin olmadýðý,
çocuk istismarýnýn yaþanmadýðý bir dünya istiyo-
ruz. 

Azime ÇELÝK: 8 Mart’a kadýn derneðimizin
korosu ile hazýrlanýyoruz. Kadýnlarýn öldürülme-
mesi için bireysel olarak deðil örgütlü bir þekilde
mücadele etmeliyiz. Haklarýmýzýn daha iyi olmasý
için çalýþmamýz lazým. Çocuk gelin ve çocuk istis-
marýnýn olmadýðý bir ülkede yaþamak istiyoruz. 

Eylem TURAN: Ülkenin durumundan en çok
kadýnlar ve çocuklar etkileniyor. Umutlu bir gele-
cek yok ama biz istersek yaparýz. Kadýn cinayetle-
rinin olmadýðý, eþit iþ eþit ücret haklarýmýzýn ol-
duðu, savaþsýz bir ülke istiyoruz. Laik yarýnlar is-
tiyoruz.

Aygün TURAN: Bir savaþýn içindeyiz. Oðlum
askerde, her akþam ne olacak diye düþünüyorum.
Savaþtan en çok anneler, kadýnlar, çocuklar etkile-
niyor. 8 Mart için halk müziði korosu kurduk. Or-
tam gergin en azýndan türkülerle biraz neþelenip
mutlu olalým istedik. Kadýn cinayetlerinin olma-
dýðý, iþsizliðin azaldýðý, savaþsýz bir ortamýn oldu-
ðu; bir günün deðil her günün kadýnlarýn günü
olduðu bir ülkede yaþamak istiyorum. 

Bornovalý kadýnlar
türkülerle umudu büyütüyor

Çocuklarýmýzý tembihlemekten yorulduk 
Çocuk istismarý meselesini
konuþtuðumuz kadýnlarýn
elinden gelen sadece 
çocuklarýný sýký sýkýya 
tembih etmek oluyor.
Çünkü her gün 
duyduklarý haberlerin 
öznesi olmak istemiyorlar. 

Zeynep ÇELÝK 
Sincan / Ankara

Adana’da 3 yaþýnda bir kýz çocuðuna
istismarda bulunulmasý ile ilgili
haberler tüm Türkiye’de olduðu gibi

Sincanlý kadýnlar arasýnda da epeyce
konuþuldu. Kadýnlar idam, kimyasal hadým,
caydýrýcý cezalar gibi her yöntemi
tartýþýyor bu günlerde. 

Biz de iþçi, öðretmen, ev kadýný, çeþitli
kesimlerden kadýnlara fikirlerini sorduk. 

30 yýllýk öðretmen olan Ayça toplumun
kutuplaþtýrýldýðýný ve bu durumun çok
tehlikeli olduðunu ifade ediyor. “30 yýllýk
öðretmenlik hayatýmda hiç bu kadar cinsel
istismarýn, tacizin, tecavüzün olduðu bir
dönem hatýrlamýyorum. Toplum hükümet
eliyle yozlaþtýrýldý, her gün birileri çýkýp
akýl almaz bir açýklama yapýyor. Bu
olaylarý bu kadar sýk yaþamamýzýn sebebi
bence bu. Bu tür olaylar daha caydýrýcý
cezalarla ve kýz çocuklarýnýn
özgürleþmesi, erkek çocuklarýndan ayýrt
edilmemesi ile çözülebilir. Ýktidar
söylemleri ve bakýþý bu istismarcýlarý,
tecavüzcüleri cesaretlendiriyor.”
Ev kadýný Asiye, “Çok acý bir þey bu, ben
bu konuda konuþmak bile istemiyorum”
dese de “Çocuklarýmýza temkinler
vermekten yorulduk. Erdoðan, bu sorunu
çözmek zorunda, artýk yeter” diye
konuþuyor. 

Ýki kýz çocuðu olan Serap da
“Çocuklarýmýz Allah’a emanet yaþýyor”
diye baþlýyor söze ve devam ediyor:
“Sürekli çocuklarý uyarýyoruz, çok yakýn
tanýdýklarýmýz konusunda bile uyarýyoruz.
‘Aman kýzým biz yanýnýzda yokken kimseye
güvenmeyin’ diyoruz. Bu da ne kadar
doðru onu da bilmiyorum. Ýdam olmaz tabii
ama kimyasal hadým konusunda emin
deðilim. Türkiye’deki adalete de güvenimiz
kalmadý. Müebbet hapis diye atýyorlar
içeri, bir de bakýyorsun bir sürü
indirimden faydalanmýþ.”

Cemre ÇÝÐDEM 
Kocaeli

S
on zamanlarda arka arkaya küçük çocuklarýn
istismar edildiði haberlerini duymak belki
de bardaðý taþýran son damla oldu. Otobüs-
te, kafede, sýnýfta her yerde insanlar istismar
meselesini konuþur hale geldi. Tepkiler çok

büyük. Patlayan öfke idam, hadým talebine döndü.
Peki, çözüm gerçekten idam ve hadým mý? 

Kocaeli Üniversitesi Ekmek ve Gül Kadýn Çalýþ-
malarý Atölyesi olarak kampüste, bu meseleyi tartýþ-
týk. Üstümüze çöken bu karanlýðý nasýl yýrtacaðýmý-
za kafa yormaya çalýþtýk. Hepimizin kafasýnda soru
iþaretleri vardý: Ýstismarý idam ve hadým mý çöze-
cekti? Bu suçun ortadan kaldýrýlmasý için neler ya-
pýlmalýydý? Devletin üzerine ne düþüyordu? 

Bir arkadaþýmýzdan “Ýdam olmalý, böylece bu
büyük suç cezalandýrýlýr” tepkisi gelince suçu deðil
suçluyu ortadan kaldýrmanýn kalýcý bir çözüm ol-
madýðýný, idam cezasý olan ülkelerde cinsel istismar
olaylarýnýn azalmadýðýný tartýþmaya baþladýk. Bu
tartýþma idam cezasýnýn çözüm olmadýðý fikrini

güçlendirdi. 
Kadýna ve çocuða yönelik þiddeti ve istismarý ön-

leyici politikalarýn olmamasý da durumu bu noktaya
getiriyor. Kanunlar düzenlenirken kadýn örgütleri-
nin, çocuk haklarý alanýnda çalýþan uzmanlarýn öne-
rileri ve talepleri dikkate alýnmýyor. Ýstismar suçla-
rýyla ilgili yeni düzenleme için bakanlardan oluþtu-
rulan komisyon buralarý dikkate almalýdýr. Bu süreç
devam ederken çocuðun yararý düþünülmelidir. 

Tartýþmalarýmýzdan biri de çocuk istismarý mese-
lelerinde çözüm olarak önümüze getirilenlerin hep
istismar yaþandýktan sonrasýný ele alýyor oluþu. Peki,
istismarýn yaþanmamasý için ne yapmalýyýz? Burada
görev herkese düþüyor aslýnda. Anneye, babaya, öð-
retmene, bize, size, aslýnda toplumun tüm bireyleri-
ne... Eðitimdeki müfredattan, iktidardaki ve toplum-
daki bakýþ açýsýna kadar pek çok þey deðiþmeli.

Tüm bunlarýn yanýnda bize düþen bir de sessiz
kalmamak. Sýnýfta, fakültede, evde her yerde cinsel
istismarý ve çözümlerini tartýþarak sesimize bir ses
daha katmalýyýz. Bulunduðumuz her alanda, özellik-
le de üniversitelerde tartýþmanýn araçlarýný yaratma-
lýyýz. Çünkü bu karanlýðý ancak beraber yýrtabiliriz. 

Bize düþen sessiz kalmamak
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E
skiþehirliyim doðma büyüme,
40 yaþýndayým. Eskiþehir Orga-
nize Sanayi’de bir metal fabri-
kasýnda çalýþýyorum. Çalýþýyo-
rum ama ne kadar çalýþmak de-

nilirse buna. Baskýlar, mobbingler, psikolo-
jik savaþlar ve daha niceleri...

Geçtiðimiz günlerde bir boþanma süre-
cine girdim. Bu süreçle beraber saðlýk so-
runlarým da baþ göstermeye baþladý. Adli-
yede geçen günler, hastanede geçen gün-
ler... Ameliyat sürecimden dolayý iþyerim-
den bir ay uzak kaldým. Departman þefim-
den bu süreçte bir destek bekledim, kadýn
olduðu için... Aslýnda destekte deðil az bi-
raz anlayýþ. Fakat göstermedi; iki yýldýr ça-
lýþtýðým bölümü deðiþtirdiler. Arkadaþla-
rýmdan uzak kalmam bir yana çalýþma yü-
kümü artýrdýlar. Hem boyumdan hem ki-
lomdan daha fazla malzeme kaldýrmak ve
yerleþtirmekle cezalandýrdýlar beni. 

Fabrikada baþýma bunlar gelirken o ara-

da asgari ücrete yapýlan zam geldi günde-
me. Ayný zamanda fabrikada her sene baþý
yapýlan zamlar da var tabi. Fabrikada yapý-
lan zammý konuþmak bile anlamsýz þu an,
o kadar gülünç rakamlar var ortada. Bir
yandan asgari ücrete yapýlan zammýn da
bir hayrýný göremedim. Kaþýkla verilen
kepçeyle geri alýnýyor çünkü.

ARTIK NEFES ALMAK
ÝSTEDÝÐÝMÝ ANLAMIYORLAR

Ýþ hayatýnda bunlar olurken bir yandan
hayatým boyunca kendim için bir tek karar
aldýðým zaman baþladý; Boþanma. Zaten
maddi sýkýntýlarla boðuþurken eve gelme-
yen, bize bakmayan bir eþle hayatýmý daha
fazla devam ettirmek istemediðimi fark et-
tim. Zaten 15 yaþýmdaki bu evliliði kendi
rýzamla istememiþtim, evlendirdiler oldu
bitti iþte. Dört çocuðum var, biri benim ya-
nýmda ilkokula gidiyor. Asgari ücretle hem
ona bakýyorum hem de evimizi çeviriyo-
rum. En azýndan artýk kafam çok rahat. 

Ra-
hat dediy-
sem her þey öyle
güllük gülistanlýk deðil. “Bu yaþtan sonra
ne boþanmasý”, “Boþandýysan köye geri
dön”, “Hayatýnda biri mi var, o yüzden mi
boþanýyorsun”... Herkesin aðzýnda bu cüm-
leler dolanýp duruyor. Artýk nefes almak is-
tediðimin farkýna varamýyorlar. Hepsine
karþý her zaman ayakta durmaya devam
edeceðim. Ailem, çocuklarým, eþim dostum
bana sýrtýný dönmüþ olsa bile...

YAPAMAZSIN
DÝYENLERE ÝNAT...

Bir kadýn olarak ailemden, çocuklarým-
dan, eþimden az da olsa deðer görmek is-
terdim. Evimde huzur olsun isterdim, top-
lumda söz hakkým olsun isterdim. Babam

beni okula
göndermediðin-

de “Gitmek istiyo-
rum” demek isterdim.

Evlendirmek istediklerinde
“Evlenmek istemiyorum” demek

isterdim... Kýsacasý mutlu olmak isterdim.
Bir iþçi olarak da hakkým olaný almak

isterdim. Ýþyerinde bütün günüm bitmesin
isterdim. Yanýmdaki insanla ayný iþi yaptý-
ðým halde onun gibi maaþ almak isterdim;
ondan daha az deðil, çünkü daha az çalýþ-
mýyorum...

Kýsacasý hem kadýn olarak hem iþçi ola-
rak hakkým neyse onu isterdim, fazlasýný
deðil. Bundan sonra kendi mutluluðum
için çabalayacaðým. 

Bu mektubu okuyan herkese söyleyece-
ðim; dik durun, hayallerinizin peþinden gi-
din ve en önemlisi asla umutsuzluða kapýl-
mayýn. Yapamazsýn diyenlere inat yapýn,
gülün, mutlu olun.

Bundan sonra kendi
mutluluðum için
çabalayacaðým

Bundan sonra kendi
mutluluðum için
çabalayacaðým

Bundan sonra kendi
mutluluðum için
çabalayacaðým

Bundan sonra kendi
mutluluðum için
çabalayacaðým

Bundan sonra kendi
mutluluðum için
çabalayacaðým

Fatma ÞAHÝN
Kocaeli

S
izlerle geçenlerde yaþamýþ oldu-
ðumuz ve beni þaþýrtan bir olayý
paylaþmak istiyorum.
Ýki hafta önceydi, Ekmek ve Gül
Kadýn Dayanýþma Derneði ola-

rak, bir gecekondu mahallesindeki ilkoku-
lun toplantý salonunda, kadýnlar için, þid-
detle ilgili seminer düzenledik. Sað olsun
gönüllü avukat arkadaþýmýz deðerli vaktini
ayýrarak bu etkinliðimize destek verdi. 

Müdür yardýmcýsý aracýlýðý ile çocukla-
rýný okula getiren kadýnlara etkinliðin du-
yurusu yapýlmýþtý. Baþlama saatini bekler-
ken, erken gelen kadýnlardan biri okulun
alt katýnda bir halý kursu olduðunu belirt-
ti. Kendisinin de bu kursa gittiðini, gün-
lük 7,5 lira karþýlýðýnda ipek halý dokuduk-

larýný söyledi. Etkinliðe gelenlerin bir kýs-
mýnýn da oradan geldiðini belirttikten
sonra diðer kadýnlarý da etkinliðimize ça-
ðýrdýðýný, fakat gelmediklerini söyledi. Ka-
dýnlar, “Belki siz gidip çaðýrýrsanýz katýla-
bilirler” deyince hemen üç arkadaþ alt ka-

ta indik. 
Ýçerisi oldukça havasýzdý ve rutubet ko-

kuyordu. Bir sürü halý tezgahý ve tezgahla-
rýn baþýnda birer kadýn vardý. Ücretsiz et-
kinliðimize katýlmalarý için davet ettik.
“Yetiþmesi gereken iþleri olduðunu” belir-

terek teklifimizi geri çevirdiler. Hatta kurs
hocasý, “Çok meþgulüm, bakýn ben Tay-
yip’in resmini dokuyorum” dedi. “Kolay
gelsin” diyerek salona geri dönüp etkinli-
ðimize baþladýk. Ama aklým aþaðýda takýlý
kalmýþtý. Dokuduklarý halýlar ipek halýydý.
Ýncecik, ip incecik iplerle, durmadan dü-
ðüm atýyorlardý.

Akþam eve döndüðümde bir araþtýrma
yaptým. Bu halýlarýn her santiminde 1600
ilmek vardý ve günde ortalama birkaç mi-
lim yüksekliðinde halý dokunabiliyordu.
Günlük 7,5 lira karþýlýðýnda iki büklüm bir
halde binlerce ilmek! Ve üstelik bu halýla-
rýn, bir tablo büyüklüðünde olanlarý 2000
ila 7000 lira arasýnda alýcý bulmaktaydý.
“Kurs” adý altýnda müthiþ bir sömürü tez-
gahý kurulmuþtu. Kadýnlar da bu akýntýya
kapýlmýþ, haklarýndan bi’haber, sürüklenip
gidiyor. 

KURS ETÝKETLÝ SÖMÜRÜ TEZGAHI
Her santiminde 
1600 ilmek var ve
günde birkaç milim
yüksekliðinde
dokunabiliyor.
Günlük 7,5 lira
karþýlýðýnda 
binlerce ilmek!

Burcu DÝYÝP
Tuzluçayýr Kadýn Dayanýþma Derneði

K
adýn ve çocuklar üzerinde baskýnýn arttýðý þu gün-
lerde taciz ve tecavüzün de arttýðýný görüyoruz.
Geçtiðimiz haftalarda Mamak’ta yaþanan istismar
olayýndan sonra neredeyse her gün gündemimiz bu
konu. 

Yaný baþýmýzdaki mahallede 14 yaþýndaki bir çocuðun istismara
uðramasý ve sonrasýnda mahallemizde hep birlikte yaptýðýmýz
yürüyüþ ile birlikte, bu konu liselerde de kýz öðrenciler arasýnda
yoðun þekilde tartýþýlmaya baþlandý. Görüþtüðümüz lise öðrenci-
leri, taciz ve tecavüz faillerinin en aðýr cezayý almasýný istiyor. Yasal
yaptýrýmlar gerektiði gibi uygulanmazken, þu an bile bu tarz suçlar
iþleyenlere gerekli cezalar verilmezken idam tartýþmalarýna olumlu
bakmýyorlar. 

Günümüzde akademisyenler ve gazeteciler sadece düþünceleri-
ni dile getirdikleri için içeri atýlýyor; taciz, tecavüz gibi olaylardan
tutuklanan suçlular ise iyi hal indirimi alýyor veya para cezasý ile
serbest kalarak sokaklarda rahatça dolaþabiliyor. Genç kadýnlar bu
durumun kendilerini daha da huzursuz ve güvensiz hissettirdiðini
söylüyor. 
Taciz ve tecavüz vakalarýnýn bu denli artmasýnda “9 yaþýndaki
çocukla evlenilebilir” fetvasýnýn verilmesi, hamile býrakýlan 115
çocuðun hastane kayýtlarýnda gizlenmeye çalýþýlmasý gibi olaylarýn
etkisi olduðunu düþünüyorlar. “Artýk ‘Benim baþýma gelmez’
demiyoruz, diyemiyoruz. Çünkü olanlar bizlerden uzakta deðil.
Küçücük kardeþlerimiz dahi özgürce parklarda oynayamýyorlar, bir
gözümüz sürekli onlarda oluyor” diyorlar. 

Bizler uzun bir süredir “Peki, biz ne yapabiliriz?” sorusunu
kendimize soruyoruz. Hukuki olarak haklarýmýzý, benzer bir olayla
karþýlaþtýðýmýzda nerelere baþvuru yapabileceðimizi, psikolojik
olarak baþa çýkmanýn yollarýný öðrenmeye çalýþýyoruz. En önemlisi
ise mahallemizde de gördük ki yan yana olmak, sesimizi çýkarmak,
susmamak hepimiz için çok çok önemli. Bu dayanýþmayý büyüt-
menin önemini fark ediyoruz ve daha çok bir araya gelmeye çalýþýy-
oruz.

Önümüzdeki günlerde Evrensel gazetesi okuru olan genç
kadýnlarla buluþmalar gerçekleþtireceðiz. Sorunlarýmýzý ve üstesin-
den birlikte gelebilmek için yapacaklarýmýzý konuþacaðýz.
Umudumuz o ki, sadece bir günlük, büyük olaylar yaþandýktan
sonra yapýlan bir buluþma olmayacak bu. Bundan sonra birlikte ve
daha güçlü olmak için buluþacaðýz.

Bol kahkaha atacaðýmýz, özgürce dolaþabileceðimiz, hayatýn her
alanýnda özellikle de eðitim ve iþ yaþamýnda eþit fýrsatlara sahip
olabileceðimiz günleri konuþacaðýz. Ve o günlere giden yolu birlik-
te açacaðýz. 

B
en 14 yaþýnda bir kýz çocuðuydum.
Büyüklerim beni evlendirme kararý
almýþtý. Artýk bir çocuk deðil, ev
kadýný olmamý istediler benden. Evet
bu mümkün deðildi. Çünkü ben 14

yaþýnda okula gidip arkadaþlarýyla oyun oyna-
masý gereken bir çocuktum daha. Çok küçük-
tüm. Bir evin sorumluluðunu taþýyamazdým.
Ýstemediðim bir evlilik yapmak zorunda
deðildim. Ama çocuktum iþte, büyüklerimin
düþüncesini uygulamak zorunda kalan bir
çocuk. Artýk onlarýn gözünde bir çocuk deðil 14
yaþýnda bir gelindim. Ýmam nikahý ile
evlendirildim. Arkadaþlarým okula giderken,
oyun oynarken, ben kocaman bir evin yükünü
omuzlarýmda taþýyordum. Bütün haklarým
elimden alýnmýþtý artýk. Zaman geçmiyordu da,
geçiyordu iþte. 

16 yaþýmdaydým, karnýmdaki hareketlenmeler,
sancýlar korkutuyordu beni. Ve beklenen  gün
geldi. 16 yaþýnda bir çocukken bir kýz çocuðum
oldu. Ben artýk anneydim. Küçük yaþta anne
olmak ne kadar hissedilebilirdi ki... Ben hala
camdan dýþarýda oynayan çocuklarý, okula giden
arkadaþlarýmý içimdeki buruklukla izliyordum.
Keþke diyordum keþke ben de onlar gibi okula
gidebilsem. Hayallerimdeki gibi avukat ola-
bilsem. Ama artýk hayal bile kurmaya hakkým
olmadýðýný düþünüyordum. Yine büyüklerimizin
boþ konuþmalarý benim hayatýmý yönetiyordu.
Erkek çocuk doðurmamý istiyorlardý. 18 yaþýmda
ikinci kýzým dünyaya geldi.  Ama bu büyüklerim-
izi memnun etmedi. Ýlla ki erkek çocuk doður-
malýydým. 

20 yaþýmda bir oðlum oldu. Artýk istedikleri
olmuþtu, erkek doðurmuþtum. 20 yaþýmda üç
çocuk annesi oldum. Sorumluluklarým çok art-
mýþtý. Onlarýn ihtiyaçlarýný karþýlamak için bir
þeyler yapmalýydým. Bir iþte çalýþamazdým. 26
yaþýma kadar sadece çocuklarýma bakýp evimle
ilgilendim. Bir gün “Neden evde kazanç
saðlamayayým” dedim. Sonuçta ben
küçük yaþta büyük yükler
taþýmýþtým. Kendi imkanlarým-
la yaptýðým bir iþim vardý
artýk. 27 yaþýmda üç
çocuk annesi olarak
çocuklarýma daha
iyi bir gelecek
saðlamak

için iþimi daha da ilerlettim. Etrafta “Üç çocukla
kadýn baþýna yapamazsýn” diyenleri hiç duy-
madým. Evde öðrendiðim iþimle bir dükkan
açtým. Kendi iþimin patronu olmuþtum. Çok
güzel kazanç saðlamaya baþladým. 

Aylar sonra oðlum bir kaza geçirdi. Bu beni
çok etkiledi. Sürekli oðlumun kaza geçirmeleri
fikrimi tamamen deðiþtirdi. Dükkan çokta önem-
li deðildi. Çünkü ben amacýma ulaþmýþtým.
Kadýn baþýna yapamazsýn dediklerini yapmýþtým.
Dükkanýmý kapattým ama hala kazancýmý bu
iþten saðlýyorum. 

“Ben yapabildiysem her kadýn yapabilir” diye
düþünerek Tuzluçayýr Kadýnlarý Dayanýþma
Derneðinde gönüllü olarak kokulu taþ, ahþap
boyama ve kiþiye özel tasarýmlar öðretmeye
çalýþýyorum. Kadýnlarýn çabasý ve mücadeleci
olmalarý daha da güçlendiriyor beni. Paylaþmayý
çok seven bir insan olarak internet sitesi de
açtým. Burada da kullanmadýðýmýz tüm eþyalarý
paylaþarak geri dönüþümü saðlamaya, ihtiyaç
sahibi olan insanlarýn ihtiyaçlarýný elimizden
geldiðince karþýlamaya çalýþýyoruz. 

Bir kadýn olarak bunlara vesile olmak beni çok
mutlu ediyor. Kadýnlar mücadele eden, çaba
gösteren ve sorumluluklarýný yerine getirmek için
çýrpýnanlardýr. Bu yazý kadýnlarýn kadýna verdiði
cesaret ile yazýlmýþtýr. Her çocuk gelin benim
kadar þanslý olmayabilir. Çocuk-
larýn çocukluðu, kadýnlarýn
özgürlüðü elinden alýn-
masýn. Paylaþmayý  ve
dayanýþmayý seven insanlar
olalým.

Büyümeyen ÇÇocuk //
ANKARA

Çocuklarýn çocukluðu, kadýnlarýn
özgürlüðü ellerinden alýnmasýn
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Özgürlüðe giden yolu
birlikte açacaðýz

ESKÝÞEHÝR’DEN METAL ÝÞÇÝSÝ BÝR KADININ MEKTUBU:



Çocuklar için etkili, kolay ulaþýlabilir, güvenilir ve hak
temelli baþvuru mekanizmalarý oluþturulmalý, çocuklar bu þe-
kilde güçlendirilmeli.

Ebeveynlerin ve çocuklarla çalýþan uzmanlarýn konuyla
ilgili bilgi ve farkýndalýk düzeyleri artýrýlmalý, bu konuda hak
temelli yaklaþým ve tutum geliþtire-
cek güçlendirici çalýþmalar planlan-
malý.

Çocuða karþý her türlü þidde-
tin suç olduðu yasalarda yer almalý,
bu konuda bildirim yükümlülüðünün
bulunduðunun tüm toplum tarafýn-
dan benimsenmesi saðlanmalý.

Çocuða karþý cinsel þiddet va-
kalarýnýn hiçbir gerekçe ile cezasýz
kalmamasý ve yargý mensuplarýnýn
çocuk istismarý konusunda hak te-
melli bir algýya sahip olmalarý sað-
lanmalý.

Önleyici ve koruyucu yaklaþýma sahip, etkili, hak temelli
bir çocuk koruma sistemi kurulmalý ve sistemin etkisini izleye-
cek hak temelli bir izleme mekanizmasý kurulmalý.

Yasa gereði 18 yaþýný doldurmayan her bi-

rey çocuk olduðuna göre evlenme yaþý 18’e çýkarýlmalý, 16 ya-
þýnda hakim izni ile, 17 yaþýnda veli onayý ile evlenmeye izin
veren Medeni Kanun düzenlemesi kaldýrýlmalý.

Çocuklarýn gayri resmi evlendirilmesinin önlenmesine
yönelik önlemler alýnmalý. Bu tür birlikteliklere meþruiyet

kazandýran uygulamalar önlenmeli ve
söylemleriyle toplumda bu bilinci üre-
ten kiþilere dönük cezai yaptýrýmlar
saðlanmalý.

Çocuðun yargýlama sýrasýnda
ikinci kez örselenmesini önlemeyi
amaçlayan yasal düzenlemeler uygu-
lanmalý. Bunun denetimi ve takibi sis-
temli olmalý. 

Çocuklarýn okula devam takibi
yapýlmalý, devamsýzlýk nedenleri orta-
ya çýkarýlýp çocuk lehine çözümlen-
meli. 

Okullarda yeter sayýda ve yetkin rehber öðretmen bu-
lunmalý, çocuklar etkin þekilde desteklenmeli.

Cinsel istismar suçunun failinin de çocuk olmasý duru-
munda, çocuk fail bakýmýndan cezalandýrýcý deðil onarýcý ada-
let ilkeleri uygulansýn.

HADIM CEZASI 
ÝSTEMEK NE DEMEK?

HADIM cezasý istemek, cinsel suçlarý iþleyenleri ‘hasta’ görmek de-
mektir. “Tecavüz ve tüm cinsel saldýrýnýn temelinde erkeklerin cinsel

haz arzusu vardýr”, “Bazý erkekler kendilerini tutamaz, hastalýklý, sa-
pýk erkeklerin devlet eliyle bedenlerine müdahale edilmesi gere-

kir” düþüncelerinin ifadesidir. Oysa bu, doðru deðildir. Tecavüz
ve cinsel saldýrý kadýn-er-
kek arasýndaki güç eþit-
sizliklerinden baðýmsýz
düþünülemez.

ÝDAM
ÝSTEMEK 
NE
DEMEK? 

ÝDAM ‘kýsasa kýsas’
hukukunun iþlemesi
demektir. Devlete bireyin
yaþamýný elinden alma

hakkýný verir, idam cezasý adalet sistemini öç alma ve þiddet uygu-
lama üzerinden kurar. Bütün araþtýrmalar ortaya koymakta ki idam

cezasýnýn olduðu ülkelerde cinsel þiddet ve cinayetlerde azalma olmuyor.
Ýdam cezasýnýn olduðu Hindistan, Afganistan, Pakistan, Suudi Arabistan, Irak,

Ýran gibi ülkelerde tecavüz oldukça yaygýn. Üstelik Türkiye’de idam cezasý olduðu
süre içerisinde tek bir erkek tecavüz nedeniyle idam edilmedi. Bunun aksine 10’u
aþkýn kadýn erkekleri öldürdüðü için idam edildi.

Anayasa Mahkemesi bir yasa iptaliyle “Çocuklarýn cinsel
iliþkiye rýza yaþýnýn 15’ten 12’ye indirilmesi”nin önünü açtý.

2016 Kasým ayýnda çocuk istismarcýlarýnýn evlilik yoluyla ceza-
sýz býrakýlmasýný öngören bir önerge AKP Hükümeti eliyle Meclise geti-
rildi. Önerge, halkýn tep-
kileriyle geri püskürtül-
dü.

2017 Mayýs ayýnda
çocuk istismarýnýn önlen-
mesi için hazýrlanan
araþtýrma önergesi, AKP
milletvekillerinin oy çok-
luðu ile reddedildi.

Aile ve Sosyal Poli-
tikalar Bakanlýðý’nýn 2016
Faaliyet Raporu bakanlý-
ðýn sorumluluk alanýnda-
ki birçok hedefin gerçek-
leþtirilme oraný “sýfýr”
olarak belirtildi. Kadýn,
çocuk, engelli, yaþlý, þehit
yakýný ve gazilerin hakla-
rýnýn korunmasý ile ilgili bakanlýk birimi hedeflerinden sadece
1’ine ulaþtý. O da “Çanakkale Zaferi için 81 ilde mevlit okut-
ma” planý!

Yapýlan bir yönetmelik deðiþikliðiyle çocuk is-
tismarlarýný en çok açýða çýkaran meslek grubu
olan rehberlik öðretmenlerinin görev taný-
mý deðiþtirildi!

Av. Devrim AVCI

Ü
lkemizde ne zaman kadýnlara ve çocuklara
yönelik vahþice iþlenen tecavüz, cinsel is-
tismar, cinayet suçlarýnda bir artýþ yaþansa,
gelen tepkilerin en önemlisi hemen “Ýdam
edelim, hadým edelim bunlarý” oluyor. Ya

da “Ýçeride icabýna baksýnlar” temennisi... Ýþlenen bu
suçlara en aðýr cezanýn verilmesi elbette herkesin tale-
bi. Okulundan evine gitmeye çalýþan bir genç kýza teca-
vüz edip öldüren, sonra yakan þahýslara en aðýr cezanýn
verilmesini kim istemez? Hayatý yeni yeni anlamaya ça-
lýþan çocuklarý küçük yaþta travmalara itenlere en aðýr
cezanýn verilmesi kimin içini rahatlatmaz? 

Kadýnlara karþý adeta bir cins kýrýmýn yaþanmasýna, üs-
telik en olmadýk bahanelerle iþledikleri bu aðýr suçlarý ký-
lýfýna uydurmaya çalýþanlara karþý öfkemiz dinmiyor. Hele
de bu suçlarýn çocuklara karþý iþlenmesi, öfkemizi daha da
artýrýyor. Çocuklara yönelik cinsel istismar vakalarýnýn ar-
týþý karþýsýnda idam tartýþmalarý ve kimyasal hadým cezasý
özellikle siyasi iktidarýn da kýþkýrtmasý ile uzun zamandýr
sürekli gündemde tutuluyor. 

ÖFKELENMEKTE HAKLIYIZ, ANCAK...
Ülkemizde çocuklara yönelik cinsel istismar suçlarý

açýsýndan maalesef gündeme adeta bomba gibi düþen va-
kalara bakýnca öfkelenmemek mümkün deðil. Karaman’da
Ensar Vakfý yurtlarýnda kalan çocuklarýn cinsel istismarý,
Ýstanbul Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi’ne beþ ay
içinde baþvuran 115 hamile çocuðun varlýðý, Ataþehir’de
bir çiftlikte alýkonulan ve istismara uðrayan kýz çocuklarý,
Adana’da 3 yaþýndaki bebeðe cinsel istismar vakasý... Bu
mide bulandýrýcý olaylarý daha fazla uzatmayalým. Sonuç
olarak, kimsenin kolay kolay unutamayacaðý ve ülkenin
gündeminde kara harflerle yerini alan bu cinsel istismar
vakalarýna yönelik, saðduyu sahibi herkesin bir daha ya-
þanmasýn diye tepki vermesi son derece normal. 

Ancak faillerin en aðýr cezayý almasý denince, maalesef
büyük çoðunluðun aklýna idam cezasý, hadým etme geli-
yor. Yukarýda da deðindiðimiz gibi, iktidarýn söylemleriy-
le de bu durum körükleniyor. Çocuklara yönelik cinsel
istismar vakalarýnda istatistiklere de yansýyan artýþý ve
halkýn tepkisini kendi gerici hedeflerine baðlýyor. Týpký
Cumhurbaþkaný ve AKP Genel Baþkaný Erdoðan’ýn,
çocuklara yönelik cinsel istismar sanýklarýna kimyasal
hadým cezasý getirileceði müjdesi (!) verirken, bu arada
zina konusunda yanlýþ yaptýklarýný, onu da düzenleyecek-
lerini söylemesi gibi...

AKP bu tutumu, kanun çýkarma taktiði açýsýndan bir
bahane olarak uygulamakta, uzunca bir süredir: “Zaten
uygulamada bu var, biz sadece yasal hale getiriyoruz”. 

Uygulamada kanunlara aykýrý bir þekilde var olan bir
durumu, kendi açýsýndan meþru kýlarak halka da kabul et-
tirme çabasý. Çocuk  yaþta evliliklere karþý bir politika ge-
liþtirmesi gereken iktidarýn, “Evli erkeklere ceza verilince
maðduriyet oluyor” demesi; çocuk yaþta evliliklere karþý
bir önlem almamasý ya da çocuðun cinsel istismarýna iliþ-
kin yasal düzenlemede sürekli “çocuðun rýzasý” gibi bir
kavramý ortaya atmasý hukuka aykýrý uygulamalarýn deva-
mýna yeþil ýþýk yakmasý anlamýna geliyor. 

Basýnda, sosyal medyada her geçen gün bir baþkasýný

tartýþtýðýmýz, dinci gerici hocalarýn açýklamalarý da iþin bir
diðer boyutunu oluþturuyor. “6 yaþýnda kýz çocuðuyla da
evlenilebilir”, “Kýz çocuklarýn eve getirdiði para haram-
dýr”, “Kadýn çalýþýrsa fuhþa teþvik eder” gibi birçok gerici
açýklama adeta boca ediliyor. Gerici ve cinsiyet ayrýmcý,
kadýn cinsini aþaðýlayýcý ifadelere, siyasi iktidarýn müdaha-
le etmemesi, aksine cesaretlendirmesi de kadýn ve çocuk-
lara yönelik suçlarýn artmasýnýn nedenlerinden biri. 6 ya-
þýndaki çocukla evlenilir açýklamasýnýn yapýlmasý normal
ama bunu eleþtiren haberlerin yapýlmasý sakýncalý kabul
edilip, bu haberlere eriþim engelleme kararý verilmesi bu-
nun vahim bir örneðidir. 

ÝNFÝALÝN GAZINI ALMAK
Çocuklara yönelik cinsel istismar suçlarýnda, faillere

idam cezasý verilmesinin talep edilir hale gelmesinin
önemli nedenlerinden biri de yargý pratiði. Mahkemelerin,
bu suça iliþkin olarak verdiði cezalar, maalesef sadece ka-
muoyunu derinden sarsan, protesto eylemlerine neden
olan, toplumda infial yaratan vakalar olduðunda, bir “ce-
za” oluyor. Özgecan Aslan’ý öldürenlerin kýsa süren yargý-
lama neticesinde hiçbir indirim verilmeden aðýrlaþtýrýlmýþ

müebbet cezasýna çarptýrýlmasýnda veya Ensar Vakfý yur-
dundaki istismar davasý sanýðýnýn 600 yýl ceza almasýnda
olduðu gibi... Peki, ya bunlar dýþýndaki davalar?     

Yargýnýn tutumunun “diðer” davalarda ne olduðunu ise
bizler yaþadýðýmýz pratikten, basýna yansýyan haberlerden
acý bir þekilde görüyoruz. “Çocuðun rýzasý” gibi bir kavra-
mý çocuða yönelik cinsel istismar davalarýnda bir içtihat
haline getiren mahkemeler, bu açýdan dahi çocuk istisma-
rýný cesaretlendiriyor. Tecavüz maðduru kadýnlara “Neden
baðýrmadýn, neden etek giydin” gibi kadýný suçlayan soru-
lar soran mahkemeler, ayný tutumu maalesef çocuklarýn
cinsel istismar davalarýnda da “çocuðun rýzasý” ifadesi ile
sergilemektedir. 

Küçük bir çocukla yetiþkin bir insan arasýnda rýzaya da-
yalý bir “cinsel iliþki” olabileceðini öngörmek ve bu yönde
kararlar vermek Birleþmiþ Milletler Çocuk Haklarý Sözleþ-
mesi’ne aykýrýdýr. Ayrýca Çocuk Haklarý Sözleþmesinde,
Çocuk Koruma Kanununda, Medeni Kanunda 18 yaþýn
altýndaki her birey çocuk kabul edilirken; Türk Ceza Ka-
nununda 15 yaþ sýnýrý belirlenmesi de çocuk haklarý açý-
sýndan hukuka uygun deðildir. 

ÇOCUÐUN ÜSTÜN YARARI ÝÇÝN
Maðdur vekili olarak takip ettiðim ve basýna yansýmayan

bir davada, üç kýz çocuðuna da cinsel istismarda bulunan ba-
banýn davasýnda, mahkeme heyeti de dahil kýz kardeþlerin
yaþadýklarýný dinlerken göz yaþlarýmýzý tutamadýk. Ancak, bu-
na raðmen çocuklarýný istismar eden baba tutuklanmadý. Ya-
ni ne kadar “duygulansa” da mahkeme, yerleþmiþ cinsiyet
önyargýlarýný aþamadý. 

Bu açýdan, intikam nidalarý eþliðinde yürütülen hadým et-
me, idam gibi tartýþmalar, çocuða yönelik cinsel istismar
suçlarýný toplumsal bir mesele olmaktan çýkarmaya hizmet
ediyor. Tüm bu çocuk yaþta evliliklere yeþil ýþýk yakýlmasý, 6
yaþýnda çocukla evlenilebilir gibi akýl dýþý açýklamalar, “ama
çocuðun da rýzasý vardý” zihniyetinin mahkeme kararlarýyla
meþrulaþtýrýlmasý bütünlüklü þekilde ele alýnmayýnca, soru-
nun politik ve toplumsal kaynaklarý görünmez kýlýnýyor. 

Her gün çocuðun cinsel istismarýna yönelik bir baþka
vaka ortaya çýkarken, çocuklarýmýz daha da güvensizliðe
itilirken, çocuðun üstün yararýna sahip çýkmak için,
çocuklarýn çocuk olarak kalmasý için, çocuk sussa da bi-
zim asla susmamamýz gerekir. 

ÝSTÝSMARI 
TEÞVÝK EDEN 
ADIMLARDAN BAZILARI

?NELER 
YAPILMALI

Çocuk istismarýnda büyüteçle nereye bakmalý?
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E
skiþehirliyim doðma büyüme,
40 yaþýndayým. Eskiþehir Orga-
nize Sanayi’de bir metal fabri-
kasýnda çalýþýyorum. Çalýþýyo-
rum ama ne kadar çalýþmak de-

nilirse buna. Baskýlar, mobbingler, psikolo-
jik savaþlar ve daha niceleri...

Geçtiðimiz günlerde bir boþanma süre-
cine girdim. Bu süreçle beraber saðlýk so-
runlarým da baþ göstermeye baþladý. Adli-
yede geçen günler, hastanede geçen gün-
ler... Ameliyat sürecimden dolayý iþyerim-
den bir ay uzak kaldým. Departman þefim-
den bu süreçte bir destek bekledim, kadýn
olduðu için... Aslýnda destekte deðil az bi-
raz anlayýþ. Fakat göstermedi; iki yýldýr ça-
lýþtýðým bölümü deðiþtirdiler. Arkadaþla-
rýmdan uzak kalmam bir yana çalýþma yü-
kümü artýrdýlar. Hem boyumdan hem ki-
lomdan daha fazla malzeme kaldýrmak ve
yerleþtirmekle cezalandýrdýlar beni. 

Fabrikada baþýma bunlar gelirken o ara-

da asgari ücrete yapýlan zam geldi günde-
me. Ayný zamanda fabrikada her sene baþý
yapýlan zamlar da var tabi. Fabrikada yapý-
lan zammý konuþmak bile anlamsýz þu an,
o kadar gülünç rakamlar var ortada. Bir
yandan asgari ücrete yapýlan zammýn da
bir hayrýný göremedim. Kaþýkla verilen
kepçeyle geri alýnýyor çünkü.

ARTIK NEFES ALMAK
ÝSTEDÝÐÝMÝ ANLAMIYORLAR

Ýþ hayatýnda bunlar olurken bir yandan
hayatým boyunca kendim için bir tek karar
aldýðým zaman baþladý; Boþanma. Zaten
maddi sýkýntýlarla boðuþurken eve gelme-
yen, bize bakmayan bir eþle hayatýmý daha
fazla devam ettirmek istemediðimi fark et-
tim. Zaten 15 yaþýmdaki bu evliliði kendi
rýzamla istememiþtim, evlendirdiler oldu
bitti iþte. Dört çocuðum var, biri benim ya-
nýmda ilkokula gidiyor. Asgari ücretle hem
ona bakýyorum hem de evimizi çeviriyo-
rum. En azýndan artýk kafam çok rahat. 

Ra-
hat dediy-
sem her þey öyle
güllük gülistanlýk deðil. “Bu yaþtan sonra
ne boþanmasý”, “Boþandýysan köye geri
dön”, “Hayatýnda biri mi var, o yüzden mi
boþanýyorsun”... Herkesin aðzýnda bu cüm-
leler dolanýp duruyor. Artýk nefes almak is-
tediðimin farkýna varamýyorlar. Hepsine
karþý her zaman ayakta durmaya devam
edeceðim. Ailem, çocuklarým, eþim dostum
bana sýrtýný dönmüþ olsa bile...

YAPAMAZSIN
DÝYENLERE ÝNAT...

Bir kadýn olarak ailemden, çocuklarým-
dan, eþimden az da olsa deðer görmek is-
terdim. Evimde huzur olsun isterdim, top-
lumda söz hakkým olsun isterdim. Babam

beni okula
göndermediðin-

de “Gitmek istiyo-
rum” demek isterdim.

Evlendirmek istediklerinde
“Evlenmek istemiyorum” demek

isterdim... Kýsacasý mutlu olmak isterdim.
Bir iþçi olarak da hakkým olaný almak

isterdim. Ýþyerinde bütün günüm bitmesin
isterdim. Yanýmdaki insanla ayný iþi yaptý-
ðým halde onun gibi maaþ almak isterdim;
ondan daha az deðil, çünkü daha az çalýþ-
mýyorum...

Kýsacasý hem kadýn olarak hem iþçi ola-
rak hakkým neyse onu isterdim, fazlasýný
deðil. Bundan sonra kendi mutluluðum
için çabalayacaðým. 

Bu mektubu okuyan herkese söyleyece-
ðim; dik durun, hayallerinizin peþinden gi-
din ve en önemlisi asla umutsuzluða kapýl-
mayýn. Yapamazsýn diyenlere inat yapýn,
gülün, mutlu olun.

Bundan sonra kendi
mutluluðum için
çabalayacaðým

Bundan sonra kendi
mutluluðum için
çabalayacaðým

Bundan sonra kendi
mutluluðum için
çabalayacaðým

Bundan sonra kendi
mutluluðum için
çabalayacaðým

Bundan sonra kendi
mutluluðum için
çabalayacaðým

Fatma ÞAHÝN
Kocaeli

S
izlerle geçenlerde yaþamýþ oldu-
ðumuz ve beni þaþýrtan bir olayý
paylaþmak istiyorum.
Ýki hafta önceydi, Ekmek ve Gül
Kadýn Dayanýþma Derneði ola-

rak, bir gecekondu mahallesindeki ilkoku-
lun toplantý salonunda, kadýnlar için, þid-
detle ilgili seminer düzenledik. Sað olsun
gönüllü avukat arkadaþýmýz deðerli vaktini
ayýrarak bu etkinliðimize destek verdi. 

Müdür yardýmcýsý aracýlýðý ile çocukla-
rýný okula getiren kadýnlara etkinliðin du-
yurusu yapýlmýþtý. Baþlama saatini bekler-
ken, erken gelen kadýnlardan biri okulun
alt katýnda bir halý kursu olduðunu belirt-
ti. Kendisinin de bu kursa gittiðini, gün-
lük 7,5 lira karþýlýðýnda ipek halý dokuduk-

larýný söyledi. Etkinliðe gelenlerin bir kýs-
mýnýn da oradan geldiðini belirttikten
sonra diðer kadýnlarý da etkinliðimize ça-
ðýrdýðýný, fakat gelmediklerini söyledi. Ka-
dýnlar, “Belki siz gidip çaðýrýrsanýz katýla-
bilirler” deyince hemen üç arkadaþ alt ka-

ta indik. 
Ýçerisi oldukça havasýzdý ve rutubet ko-

kuyordu. Bir sürü halý tezgahý ve tezgahla-
rýn baþýnda birer kadýn vardý. Ücretsiz et-
kinliðimize katýlmalarý için davet ettik.
“Yetiþmesi gereken iþleri olduðunu” belir-

terek teklifimizi geri çevirdiler. Hatta kurs
hocasý, “Çok meþgulüm, bakýn ben Tay-
yip’in resmini dokuyorum” dedi. “Kolay
gelsin” diyerek salona geri dönüp etkinli-
ðimize baþladýk. Ama aklým aþaðýda takýlý
kalmýþtý. Dokuduklarý halýlar ipek halýydý.
Ýncecik, ip incecik iplerle, durmadan dü-
ðüm atýyorlardý.

Akþam eve döndüðümde bir araþtýrma
yaptým. Bu halýlarýn her santiminde 1600
ilmek vardý ve günde ortalama birkaç mi-
lim yüksekliðinde halý dokunabiliyordu.
Günlük 7,5 lira karþýlýðýnda iki büklüm bir
halde binlerce ilmek! Ve üstelik bu halýla-
rýn, bir tablo büyüklüðünde olanlarý 2000
ila 7000 lira arasýnda alýcý bulmaktaydý.
“Kurs” adý altýnda müthiþ bir sömürü tez-
gahý kurulmuþtu. Kadýnlar da bu akýntýya
kapýlmýþ, haklarýndan bi’haber, sürüklenip
gidiyor. 

KURS ETÝKETLÝ SÖMÜRÜ TEZGAHI
Her santiminde 
1600 ilmek var ve
günde birkaç milim
yüksekliðinde
dokunabiliyor.
Günlük 7,5 lira
karþýlýðýnda 
binlerce ilmek!

Burcu DÝYÝP
Tuzluçayýr Kadýn Dayanýþma Derneði

K
adýn ve çocuklar üzerinde baskýnýn arttýðý þu gün-
lerde taciz ve tecavüzün de arttýðýný görüyoruz.
Geçtiðimiz haftalarda Mamak’ta yaþanan istismar
olayýndan sonra neredeyse her gün gündemimiz bu
konu. 

Yaný baþýmýzdaki mahallede 14 yaþýndaki bir çocuðun istismara
uðramasý ve sonrasýnda mahallemizde hep birlikte yaptýðýmýz
yürüyüþ ile birlikte, bu konu liselerde de kýz öðrenciler arasýnda
yoðun þekilde tartýþýlmaya baþlandý. Görüþtüðümüz lise öðrenci-
leri, taciz ve tecavüz faillerinin en aðýr cezayý almasýný istiyor. Yasal
yaptýrýmlar gerektiði gibi uygulanmazken, þu an bile bu tarz suçlar
iþleyenlere gerekli cezalar verilmezken idam tartýþmalarýna olumlu
bakmýyorlar. 

Günümüzde akademisyenler ve gazeteciler sadece düþünceleri-
ni dile getirdikleri için içeri atýlýyor; taciz, tecavüz gibi olaylardan
tutuklanan suçlular ise iyi hal indirimi alýyor veya para cezasý ile
serbest kalarak sokaklarda rahatça dolaþabiliyor. Genç kadýnlar bu
durumun kendilerini daha da huzursuz ve güvensiz hissettirdiðini
söylüyor. 
Taciz ve tecavüz vakalarýnýn bu denli artmasýnda “9 yaþýndaki
çocukla evlenilebilir” fetvasýnýn verilmesi, hamile býrakýlan 115
çocuðun hastane kayýtlarýnda gizlenmeye çalýþýlmasý gibi olaylarýn
etkisi olduðunu düþünüyorlar. “Artýk ‘Benim baþýma gelmez’
demiyoruz, diyemiyoruz. Çünkü olanlar bizlerden uzakta deðil.
Küçücük kardeþlerimiz dahi özgürce parklarda oynayamýyorlar, bir
gözümüz sürekli onlarda oluyor” diyorlar. 

Bizler uzun bir süredir “Peki, biz ne yapabiliriz?” sorusunu
kendimize soruyoruz. Hukuki olarak haklarýmýzý, benzer bir olayla
karþýlaþtýðýmýzda nerelere baþvuru yapabileceðimizi, psikolojik
olarak baþa çýkmanýn yollarýný öðrenmeye çalýþýyoruz. En önemlisi
ise mahallemizde de gördük ki yan yana olmak, sesimizi çýkarmak,
susmamak hepimiz için çok çok önemli. Bu dayanýþmayý büyüt-
menin önemini fark ediyoruz ve daha çok bir araya gelmeye çalýþýy-
oruz.

Önümüzdeki günlerde Evrensel gazetesi okuru olan genç
kadýnlarla buluþmalar gerçekleþtireceðiz. Sorunlarýmýzý ve üstesin-
den birlikte gelebilmek için yapacaklarýmýzý konuþacaðýz.
Umudumuz o ki, sadece bir günlük, büyük olaylar yaþandýktan
sonra yapýlan bir buluþma olmayacak bu. Bundan sonra birlikte ve
daha güçlü olmak için buluþacaðýz.

Bol kahkaha atacaðýmýz, özgürce dolaþabileceðimiz, hayatýn her
alanýnda özellikle de eðitim ve iþ yaþamýnda eþit fýrsatlara sahip
olabileceðimiz günleri konuþacaðýz. Ve o günlere giden yolu birlik-
te açacaðýz. 

B
en 14 yaþýnda bir kýz çocuðuydum.
Büyüklerim beni evlendirme kararý
almýþtý. Artýk bir çocuk deðil, ev
kadýný olmamý istediler benden. Evet
bu mümkün deðildi. Çünkü ben 14

yaþýnda okula gidip arkadaþlarýyla oyun oyna-
masý gereken bir çocuktum daha. Çok küçük-
tüm. Bir evin sorumluluðunu taþýyamazdým.
Ýstemediðim bir evlilik yapmak zorunda
deðildim. Ama çocuktum iþte, büyüklerimin
düþüncesini uygulamak zorunda kalan bir
çocuk. Artýk onlarýn gözünde bir çocuk deðil 14
yaþýnda bir gelindim. Ýmam nikahý ile
evlendirildim. Arkadaþlarým okula giderken,
oyun oynarken, ben kocaman bir evin yükünü
omuzlarýmda taþýyordum. Bütün haklarým
elimden alýnmýþtý artýk. Zaman geçmiyordu da,
geçiyordu iþte. 

16 yaþýmdaydým, karnýmdaki hareketlenmeler,
sancýlar korkutuyordu beni. Ve beklenen  gün
geldi. 16 yaþýnda bir çocukken bir kýz çocuðum
oldu. Ben artýk anneydim. Küçük yaþta anne
olmak ne kadar hissedilebilirdi ki... Ben hala
camdan dýþarýda oynayan çocuklarý, okula giden
arkadaþlarýmý içimdeki buruklukla izliyordum.
Keþke diyordum keþke ben de onlar gibi okula
gidebilsem. Hayallerimdeki gibi avukat ola-
bilsem. Ama artýk hayal bile kurmaya hakkým
olmadýðýný düþünüyordum. Yine büyüklerimizin
boþ konuþmalarý benim hayatýmý yönetiyordu.
Erkek çocuk doðurmamý istiyorlardý. 18 yaþýmda
ikinci kýzým dünyaya geldi.  Ama bu büyüklerim-
izi memnun etmedi. Ýlla ki erkek çocuk doður-
malýydým. 

20 yaþýmda bir oðlum oldu. Artýk istedikleri
olmuþtu, erkek doðurmuþtum. 20 yaþýmda üç
çocuk annesi oldum. Sorumluluklarým çok art-
mýþtý. Onlarýn ihtiyaçlarýný karþýlamak için bir
þeyler yapmalýydým. Bir iþte çalýþamazdým. 26
yaþýma kadar sadece çocuklarýma bakýp evimle
ilgilendim. Bir gün “Neden evde kazanç
saðlamayayým” dedim. Sonuçta ben
küçük yaþta büyük yükler
taþýmýþtým. Kendi imkanlarým-
la yaptýðým bir iþim vardý
artýk. 27 yaþýmda üç
çocuk annesi olarak
çocuklarýma daha
iyi bir gelecek
saðlamak

için iþimi daha da ilerlettim. Etrafta “Üç çocukla
kadýn baþýna yapamazsýn” diyenleri hiç duy-
madým. Evde öðrendiðim iþimle bir dükkan
açtým. Kendi iþimin patronu olmuþtum. Çok
güzel kazanç saðlamaya baþladým. 

Aylar sonra oðlum bir kaza geçirdi. Bu beni
çok etkiledi. Sürekli oðlumun kaza geçirmeleri
fikrimi tamamen deðiþtirdi. Dükkan çokta önem-
li deðildi. Çünkü ben amacýma ulaþmýþtým.
Kadýn baþýna yapamazsýn dediklerini yapmýþtým.
Dükkanýmý kapattým ama hala kazancýmý bu
iþten saðlýyorum. 

“Ben yapabildiysem her kadýn yapabilir” diye
düþünerek Tuzluçayýr Kadýnlarý Dayanýþma
Derneðinde gönüllü olarak kokulu taþ, ahþap
boyama ve kiþiye özel tasarýmlar öðretmeye
çalýþýyorum. Kadýnlarýn çabasý ve mücadeleci
olmalarý daha da güçlendiriyor beni. Paylaþmayý
çok seven bir insan olarak internet sitesi de
açtým. Burada da kullanmadýðýmýz tüm eþyalarý
paylaþarak geri dönüþümü saðlamaya, ihtiyaç
sahibi olan insanlarýn ihtiyaçlarýný elimizden
geldiðince karþýlamaya çalýþýyoruz. 

Bir kadýn olarak bunlara vesile olmak beni çok
mutlu ediyor. Kadýnlar mücadele eden, çaba
gösteren ve sorumluluklarýný yerine getirmek için
çýrpýnanlardýr. Bu yazý kadýnlarýn kadýna verdiði
cesaret ile yazýlmýþtýr. Her çocuk gelin benim
kadar þanslý olmayabilir. Çocuk-
larýn çocukluðu, kadýnlarýn
özgürlüðü elinden alýn-
masýn. Paylaþmayý  ve
dayanýþmayý seven insanlar
olalým.

Büyümeyen ÇÇocuk //
ANKARA

Çocuklarýn çocukluðu, kadýnlarýn
özgürlüðü ellerinden alýnmasýn

11

Özgürlüðe giden yolu
birlikte açacaðýz

ESKÝÞEHÝR’DEN METAL ÝÞÇÝSÝ BÝR KADININ MEKTUBU:
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Biz bu devraný deðiþtirebiliriz

Filiz TALÝ
Bursa

8
Mart’ýn yaklaþtýðý þu günlerde biz kadýnlarýn
söyleyecek sözü ve birçok talebi var. Tacizin ve
tecavüzün, çocuk istismarýnýn, kadýnlarýn kat-
ledilmesinin son bulmasý, OHAL‘in kaldýrýlma-
sý, insanca bir yaþam ve insanca çalýþma koþul-

larý, iþyerleri ve mahallelerimizde ücretsiz ve kolay ula-
þabileceðimiz kreþler, 8 Mart’ýn ücretli izin sayýlmasý,...
Eþit, özgür, savaþsýz, barýþ içinde yaþadýðýmýz bir dün-
ya istiyoruz. Bu talepler için mücadele ederken çevre-
mizdeki kadýnlara da soruyoruz: Siz ne istiyorsunuz?

Uludað Üniversitesinden genç kadýnlar, “Biz zaten
gelecek kaygýsýyla, taciz, þiddet, mobbing ve tecavüz
tehditleri altýnda yaþamýmýzý sürdürmeye çalýþýrken,
ülkemizin bir de savaþa girmesi kaygýlarýmýzý daha da
artýrýyor. Yaþadýðýmýz ülkenin öncelikle kendi iç sorun-
larýný çözmesini istiyoruz. Her gün haberlerde kadýn
ve çocuklara yönelik taciz ve tecavüz haberlerini gör-
mek istemiyoruz. Genç kadýnlar olarak özgür, eþit ve
barýþ içinde yaþadýðýmýz, yarýna dair endiþelerimizin
olmadýðý bir yaþam için; parasýz, bilimsel, demokratik
eðitim talebimizle 8 Mart’ta alanda olacaðýz” diyor. 
GÖZYAÞINA BOÐULMAMIÞ
BÝR ÝNSANLIK

Ýþçi Kerime ise yüzyýllar boyu insanlýðýn toprak için
birbirini öldürdüðünü söylüyor. “Ne kazanmýþ oluyo-
ruz peki ölümlerden baþka?” diye soran Zahide devam
ediyor: “Babasýz çocuklar, dul kalmýþ kadýnlar, evladýný
kaybetmiþ analar. Acý içinde kývranan halklar. Kan ve
gözyaþý... Ben bir anneyim. Oðlumu askere gönderdi-
ðimde korktum, onu kaybetmekten. ‘Aman oðlum
kimseyle siyasi, dini tartýþmalara girme’ diyorum. Biri-
leri neyin peþinde bu dünyada, insanlarý birbiriyle sa-
vaþtýrýp öldürtüyorlar. Ortadoðu’yu mahvettiler, deniz-
lerde boðulan insanlar... Bir reklam filmi vardý. Asker
kadýn çocuðuna sarýlýp, ‘Dünyanýn öbür ucuna gidip
döneceðim’ diyordu. Onu internette deðiþtirip ‘Dün-
yanýn öbür ucuna gidip baþka çocuklarý öldürüp döne-
ceðim yavrum’ yazmýþlar. Savaþ gerçeðinin böylesi kor-
kunç bir þey olduðunu düþündürdü bu bana. Benim 8
Mart’tan talebim gözyaþýna boðulmamýþ bir insanlýk.”
KADERÝMÝZ BU DEÐÝL

“Savaþ; açlýk, korku, travma, yastan çýkamama hali...
Savaþta anneler-babalar çocuklarýný topraða verir. Re-
simlerde savaþ karanlýk simsiyah anlatýlýr. Savaþlarda
hiç kazanan olmamýþ, hep yoksul halk kaybetmiþtir”
diye söze giriyor Eðitimci Derya. 8 Mart sabahý inancý-
ný yeniden yeniden büyüterek, umudunu çoðaltarak,
sesini kat kat artýrarak sokaða çýkacaðýný söylüyor. Þid-
detin olmayacaðý, çocuklarýn güle oynaya büyüyeceði,
kadýnlarýn yüzlerinin güleceði ve hayatýn her alanýnda
kendini eþit bileceði bir dünya istiyor ve ekliyor: “Ka-
derimiz bu deðil ve biz bu devraný deðiþtirebiliriz.”

8 Mart’tan ne çok þey istiyoruz
aslýnda. Ama bugünlerde en çok
istediðimiz þey umut. Savaþ,
þiddet, baský kaderimiz deðil.
Tek ihtiyacýmýz inanmaktan,
umut etmekten geçiyor. 

Ebru AKTAÞ
Bornova

K
uruluþ süreci devam eden Bornova
Kadýn Dayanýþma Derneði, bir
yandan da 8 Mart’a hazýrlanýyor.
Dernek çalýþmasý yürüten kadýnla-
rýn oluþturduðu koro, 10 Mart’ta

Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenecek 8
Mart etkinliðinde sahne alacak. 

Haftada iki gün koro çalýþmasýný sürdüren ka-
dýnlarla bir araya gelerek, 8 Mart Dünya Emekçi
Kadýnlar Günü’nü hangi taleplerle karþýlayacakla-
rýný konuþtuk. Geleceðe dair kaygýlarýný dile geti-
ren kadýnlar, yaþanan þiddeti, tacizi, çocuk istis-
marýný, hükümetin kadýn politikalarýný, ülke için-
de ve dýþýnda sürdürülen savaþý düþündüklerinde
karamsarlýða kapýldýklarýný söylüyor. Ama savaþ-
sýz, özgür ve eþit yarýnlar için birlikte mücadele
etmekten vazgeçmemek gerektiðini ekliyorlar. Ya-
ni umut hep var ve umudu kadýnlar büyütüyor.

Serap AKKUÞ: Olumlu düþünmeye çalýþsak
da bir sürü sýkýntý var, gelecekten kaygýlýyým. 8
Mart üreten, çalýþan kadýnlarýn gücü ama eve ka-
palý kalmýþ durumdayýz. Ben 42 yaþýnda olmama
ve Ýzmir Bornova’da oturmama raðmen özgürce
ve rahatça geceleri dýþarý çýkamýyorum. Endiþele-

rimiz çok fazla. Ýnsanlara güvenimiz kalmadý. Her
gün ya bir kadýn cinayeti ya da tecavüz olayý duyu-
yoruz. Ýnsanlarý bilgilendirmeli, haklarýný arama-
larýný öðretmeliyiz. Kadýn cinayetinin olmadýðý,
çocuk istismarýnýn yaþanmadýðý bir dünya istiyo-
ruz. 

Azime ÇELÝK: 8 Mart’a kadýn derneðimizin
korosu ile hazýrlanýyoruz. Kadýnlarýn öldürülme-
mesi için bireysel olarak deðil örgütlü bir þekilde
mücadele etmeliyiz. Haklarýmýzýn daha iyi olmasý
için çalýþmamýz lazým. Çocuk gelin ve çocuk istis-
marýnýn olmadýðý bir ülkede yaþamak istiyoruz. 

Eylem TURAN: Ülkenin durumundan en çok
kadýnlar ve çocuklar etkileniyor. Umutlu bir gele-
cek yok ama biz istersek yaparýz. Kadýn cinayetle-
rinin olmadýðý, eþit iþ eþit ücret haklarýmýzýn ol-
duðu, savaþsýz bir ülke istiyoruz. Laik yarýnlar is-
tiyoruz.

Aygün TURAN: Bir savaþýn içindeyiz. Oðlum
askerde, her akþam ne olacak diye düþünüyorum.
Savaþtan en çok anneler, kadýnlar, çocuklar etkile-
niyor. 8 Mart için halk müziði korosu kurduk. Or-
tam gergin en azýndan türkülerle biraz neþelenip
mutlu olalým istedik. Kadýn cinayetlerinin olma-
dýðý, iþsizliðin azaldýðý, savaþsýz bir ortamýn oldu-
ðu; bir günün deðil her günün kadýnlarýn günü
olduðu bir ülkede yaþamak istiyorum. 

Bornovalý kadýnlar
türkülerle umudu büyütüyor

Çocuklarýmýzý tembihlemekten yorulduk 
Çocuk istismarý meselesini
konuþtuðumuz kadýnlarýn
elinden gelen sadece 
çocuklarýný sýký sýkýya 
tembih etmek oluyor.
Çünkü her gün 
duyduklarý haberlerin 
öznesi olmak istemiyorlar. 

Zeynep ÇELÝK 
Sincan / Ankara

Adana’da 3 yaþýnda bir kýz çocuðuna
istismarda bulunulmasý ile ilgili
haberler tüm Türkiye’de olduðu gibi

Sincanlý kadýnlar arasýnda da epeyce
konuþuldu. Kadýnlar idam, kimyasal hadým,
caydýrýcý cezalar gibi her yöntemi
tartýþýyor bu günlerde. 

Biz de iþçi, öðretmen, ev kadýný, çeþitli
kesimlerden kadýnlara fikirlerini sorduk. 

30 yýllýk öðretmen olan Ayça toplumun
kutuplaþtýrýldýðýný ve bu durumun çok
tehlikeli olduðunu ifade ediyor. “30 yýllýk
öðretmenlik hayatýmda hiç bu kadar cinsel
istismarýn, tacizin, tecavüzün olduðu bir
dönem hatýrlamýyorum. Toplum hükümet
eliyle yozlaþtýrýldý, her gün birileri çýkýp
akýl almaz bir açýklama yapýyor. Bu
olaylarý bu kadar sýk yaþamamýzýn sebebi
bence bu. Bu tür olaylar daha caydýrýcý
cezalarla ve kýz çocuklarýnýn
özgürleþmesi, erkek çocuklarýndan ayýrt
edilmemesi ile çözülebilir. Ýktidar
söylemleri ve bakýþý bu istismarcýlarý,
tecavüzcüleri cesaretlendiriyor.”
Ev kadýný Asiye, “Çok acý bir þey bu, ben
bu konuda konuþmak bile istemiyorum”
dese de “Çocuklarýmýza temkinler
vermekten yorulduk. Erdoðan, bu sorunu
çözmek zorunda, artýk yeter” diye
konuþuyor. 

Ýki kýz çocuðu olan Serap da
“Çocuklarýmýz Allah’a emanet yaþýyor”
diye baþlýyor söze ve devam ediyor:
“Sürekli çocuklarý uyarýyoruz, çok yakýn
tanýdýklarýmýz konusunda bile uyarýyoruz.
‘Aman kýzým biz yanýnýzda yokken kimseye
güvenmeyin’ diyoruz. Bu da ne kadar
doðru onu da bilmiyorum. Ýdam olmaz tabii
ama kimyasal hadým konusunda emin
deðilim. Türkiye’deki adalete de güvenimiz
kalmadý. Müebbet hapis diye atýyorlar
içeri, bir de bakýyorsun bir sürü
indirimden faydalanmýþ.”

Cemre ÇÝÐDEM 
Kocaeli

S
on zamanlarda arka arkaya küçük çocuklarýn
istismar edildiði haberlerini duymak belki
de bardaðý taþýran son damla oldu. Otobüs-
te, kafede, sýnýfta her yerde insanlar istismar
meselesini konuþur hale geldi. Tepkiler çok

büyük. Patlayan öfke idam, hadým talebine döndü.
Peki, çözüm gerçekten idam ve hadým mý? 

Kocaeli Üniversitesi Ekmek ve Gül Kadýn Çalýþ-
malarý Atölyesi olarak kampüste, bu meseleyi tartýþ-
týk. Üstümüze çöken bu karanlýðý nasýl yýrtacaðýmý-
za kafa yormaya çalýþtýk. Hepimizin kafasýnda soru
iþaretleri vardý: Ýstismarý idam ve hadým mý çöze-
cekti? Bu suçun ortadan kaldýrýlmasý için neler ya-
pýlmalýydý? Devletin üzerine ne düþüyordu? 

Bir arkadaþýmýzdan “Ýdam olmalý, böylece bu
büyük suç cezalandýrýlýr” tepkisi gelince suçu deðil
suçluyu ortadan kaldýrmanýn kalýcý bir çözüm ol-
madýðýný, idam cezasý olan ülkelerde cinsel istismar
olaylarýnýn azalmadýðýný tartýþmaya baþladýk. Bu
tartýþma idam cezasýnýn çözüm olmadýðý fikrini

güçlendirdi. 
Kadýna ve çocuða yönelik þiddeti ve istismarý ön-

leyici politikalarýn olmamasý da durumu bu noktaya
getiriyor. Kanunlar düzenlenirken kadýn örgütleri-
nin, çocuk haklarý alanýnda çalýþan uzmanlarýn öne-
rileri ve talepleri dikkate alýnmýyor. Ýstismar suçla-
rýyla ilgili yeni düzenleme için bakanlardan oluþtu-
rulan komisyon buralarý dikkate almalýdýr. Bu süreç
devam ederken çocuðun yararý düþünülmelidir. 

Tartýþmalarýmýzdan biri de çocuk istismarý mese-
lelerinde çözüm olarak önümüze getirilenlerin hep
istismar yaþandýktan sonrasýný ele alýyor oluþu. Peki,
istismarýn yaþanmamasý için ne yapmalýyýz? Burada
görev herkese düþüyor aslýnda. Anneye, babaya, öð-
retmene, bize, size, aslýnda toplumun tüm bireyleri-
ne... Eðitimdeki müfredattan, iktidardaki ve toplum-
daki bakýþ açýsýna kadar pek çok þey deðiþmeli.

Tüm bunlarýn yanýnda bize düþen bir de sessiz
kalmamak. Sýnýfta, fakültede, evde her yerde cinsel
istismarý ve çözümlerini tartýþarak sesimize bir ses
daha katmalýyýz. Bulunduðumuz her alanda, özellik-
le de üniversitelerde tartýþmanýn araçlarýný yaratma-
lýyýz. Çünkü bu karanlýðý ancak beraber yýrtabiliriz. 

Bize düþen sessiz kalmamak
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Y
aklaþan 8 Mart Dünya Emekçi
Kadýnlar Günü vesilesiyle,
“Nasýl bir dünyada yaþamak
istersiniz?” sorusunu yöneltti-
ðimiz Sincanlý kadýnlar, adeta

içlerini döktü. Çocuk istismarýndan ka-
dýna yönelik þiddete, savaþa, sokaklarýn
güvenli olmamasýna kadar birçok konuda

tepkilerini dile getirdi. 
Pazarda rastgele konuþtuðumuz kadýnlardan biri

Irak’tan gelmiþ, çok az Türkçe bildiðini söylüyor.
Birkaç denemeden sonra anlaþamayacaðýmýzý düþü-
nüp yanýndan ayrýlacakken, oðlu Talha imdadýmýza
yetiþiyor ve çevirmenliðimizi yapýyor. 

Ülkelerinde savaþýn devam ettiðini ve henüz geri
dönemeyeceklerini söylüyorlar. “Türkiye’de çok zor-
landýk, bize gidin diyorlar ama nereye gidelim. Eþim
orda kaldý, ben üç çocukla buradayým. Çocuklarým
halý yýkamacýda çalýþýyor. Sigorta falan yapmýyorlar.
Evim kira. Zor geçiniyoruz” diyen Irak göçmeni ka-

dýnýn en büyük dileði savaþýn bitmesi. 
Bu sýrada yanýmýza yaklaþan genç kadýn da

Talha’nýn yengesi. Sohbetimize ortak oluyor:
“Keþke bitse de evimize dönsek ama yýllardýr
bitmiyor. Herkes bir þey söylüyor ben de an-
lamýyorum bu savaþýn sebebi ne? Kim, ne-
den savaþ istiyor çözemedik”.
‘ÖZGÜRLÜK 
ÝSTÝYORUM’

Eþiyle birlikte alýþveriþ yapan Ayþe ise
“Türkiye’de kadýnlar eziliyor, dövülüyor,

sövülüyor, iþte ya da evde fark etmi-
yor, her türlü sömürülüyoruz.
Kadýnlar için özgürlük istiyo-
rum, eþleriyle eþit haklara sa-
hip olmalarýný isterdim” diye-
rek cevaplýyor sorumuzu.
Eþine dönüp “Arada benimki
de sapýtýyor ama ben ezdir-

miyorum kendimi” diyerek gülen Ayþe, þöyle devam
ediyor: “Bana kalýrsa bir iki erkeði alýp bir güzel
dövmek lazým ama bu da çözüm deðil iþte. Hükü-

met bir þeyler yapmalý. Sizce yapýyor mu? Kadýnlarýn
kýskaç altýna almaktan baþka ne yapýyor? Tecavüzcü-
leri sokaða salmaktan baþka ne yapýyor? Daha caydý-
rýcý cezalar gelmeli ancak öyle çözülebilir diye düþü-
nüyorum.”

Yanlarýndan ayrýlýrken “Bir de bu ülkenin baþka-
nýnýn kadýn olmasýný isterdim, kadýnlar daha iyi yö-
netir, buna inanýyorum” diye ekliyor. 
‘GECELERÝ SOKAÐA 
ÇIKMAK ÝSTÝYORUM’

Genç bir kadýn olan Sýla ise geceleri sokaða çýka-
mamaktan yakýnýyor. “Hava kararýnca korkuyorum
vallahi. Sarhoþu, sapýðý hepsi sokakta. Belki daha iyi
aydýnlatma yapýlabilir, yani her yere sokak lambalarý
koysunlar, aklýma bu geliyor.”

Merve ise bir dikim evinde çalýþýyor. Çalýþan ka-
dýnlarýn sorunlarýndan bahsediyor bize. “Öncelikle
çalýþan kadýnýn emeðine deðer verilmeli, benim þart-
larým fena deðil. Ama özel sektörde kadýnlar erkek-
lerle ayný iþi yapýyor, daha az para alýyor. Ben de çalý-
þýyorum, bak bu saatte hâlâ pazardayým, daha gidip
yemek yapacaðým. Evde iki oðlan bir de eþim var, ne-
ye faydalarý var? Bir de bana ‘Anne zaten bütün gün
oturuyorsun sen’ diyorlar. Ýþyerinde herkeste boyun
fýtýðý var oturmaktan. Hayat zor yani, ne denir ki
baþka...”
‘ELÝN ADAMI ÖLDÜRSÜN DÝYE 
DOÐURMADIM’

Merve’yle sohbetimize kulak misafiri olan bir ka-
dýn da söze giriyor: “Karakollar kadýný yanlýþ yönlen-
diriyor. Gidiyorsun ilgilenmiyorlar bile. Yapman ge-
rekeni de yanlýþ söylüyorlar sana. Mutsuzsan boþan
kardeþim, öldürmek, dövmek nedir ya! Ben de anne-
yim. Kýzlarýmý elin adamý öldürsün diye doðurma-
dým” diyor öfkeyle. 

Banu ise “ev kadýnlýðýný sevdiðini” söylüyor. Ama
iþin ekonomik yanýndan þikayetçi: “Valla paran varsa
eðer rahatsýn, ama ekonomik olarak zorlanýyorsan
evde kavga oluyor. Eþim bana hiç vurmadý, ama bazý
dönemlerimiz oldu, kavga ettik. Zor durumdaydýk,
maddi olarak sinirimizi birbirimizden çýkardýk.”

Sincan/ANKARA

B
ir kýz çocuðu anne-
si olarak her gün ta-
ciz, tecavüz ve ka-
dýn cinayeti haber-
leri duymaktan artýk

uykularým kaçýyor. Her günü
yeni fetvalarla karþýlýyor, her
gün istismar haberlerinin daha
çok içine gömülüyoruz. 
Artýk toplumsal bir çürüme ya-
þadýðýmýzý düþünüyorum. Üç
yaþýndaki bir çocuða tecavüz
edecek kadar gözü dönmüþ bir
zihniyete sahip olanlarla ayný
havayý solumak ne korkunç! 

Taciz, tecavüz ve istis-
marýn bu kadar artma-
sýnýn faillerin devlet
eliyle cesaretlendiril-
mesinden kaynaklandý-
ðýný düþünüyorum. 115
çocuk hamile kalmýþ ve bunun üstünü örtmeye çalýþý-
yorlar, bu rezilliði ortaya çýkaran kiþiyi ise cezalandýrý-
yorlar. Daha önce de cemaat evlerinde tacize, tecavüze
uðrayan çocuklarla ilgili Aile ve Sosyal Politikalar Baka-
nýnýn “Bir kereden bir þey olamaz” diyerek, bu olaylarý
nasýl meþrulaþtýrdýðýný unutmadýk.

Çocuklarýmýzý kapý dýþýna tek baþýna çýkarmaya kor-
kar olduk. Komþumuza emanet etmeye bile korkuyo-
ruz. Yaratýlan bu korku hissini de insanlarý yalnýzlaþtýr-
manýn aracý olarak kullanýyorlar. Kimse kimseye gü-
venmesin, irtibatý olmasýn... Sistemin istediði de bu.
Yalnýzlaþtýrýlmýþ toplum! Ama biz kadýnlar kabul etmi-
yoruz, yalnýzlaþtýrýlmýþ toplum örgütsüz toplumdur.
Her sokakta, her mahallede örgütlülüðü yaratýrsak bu
gidiþata da dur diyebiliriz. Var olan yasalarý uygulama-
yan hükümet, her gün yeni bir þeyler çýkarýyor. Yok
idam, yok hadým! Siz mevcut yasalarý gerektiði gibi uy-
gulayýn hele, bak nasýl caydýrýcý oluyor. Zaten çýkara-
caklarý idam cezalarýný da kimlere uygulayacaklarýný
hepimiz biliyoruz. Dertleri taciz ve tecavüzcüleri ceza-
landýrmak olsa, iyi hal vb indirimlerle kolayca sokaða
salmazlar. Ama biz kadýnlar; her zaman ve her yerde
bunlarý teþhir etmeye, sesimizi yükseltmeye devam
edeceðiz. 8 Mart’ýn yaklaþtýðý þu günlerde bizler sesi-
mizi daha da yükselterek, daha çok bir araya geleceðiz
ve daha gür haykýracaðýz: Yaþasýn kadýn dayanýþmasý!

Hatice BBOYRAZ ÖÖZEL // AANKARA

Kadýn belediye iþçilerinin en büyük derdi ‘ayrýmcýlýk’

SÝNCANLI KADINLAR 
NASIL BÝR DÜNYA ÝSTÝYOR?

Bunca kötülüðe inat 
daha çok 
yan yana geleceðiz

Yasemin TÝRYAKÝ
Kartal / Ýstanbul 

TTÜÜRRKKÝÝYYEE’de kadýnlar 8 Mart’ý OHAL koþullarýnda, ülkenin gece
yarýlarýnda çýkarýlan KHK’lerle yönetildiði, muhaliflere yönelik
baskýnýn ayyuka çýktýðý, kadýn haklarýna yönelik saldýrýlarýn yo-
ðunlaþarak sürdüðü bir dönemde karþýlýyor. 8 Mart vesilesiyle ko-
nuþtuðumuz, Kartal Belediyesi’nde çalýþan kadýn iþçiler, en çok iþ-
yerinde yaþadýklarý ayrýmcýlýktan, kadýnlarla erkekleri “fýtratý ge-
reði” eþit görmeyen anlayýþla karþýlaþmaktan þikayetçi. 

Kartal Belediyesi’nde mimar olarak çalýþan kadýnlar, belediye-
ye gelen müteahhitler ve vatandaþlar tarafýndan, anlaþmazlýk du-
rumlarýnda “Sen kadýnsýn ne anlarsýn”, “Ya zaten kadýn deðil mi?
Yapacaðý iþ bu kadar olur” þeklinde söylemlere maruz býrakýl-
maktan yakýnýyor.  Veteriner hekim olarak çalýþan kadýnlar da za-
man zaman kendilerini “hayvansever” olarak adlandýran bazý ki-
þilerin hakaret ve küfürleriyle karþýlaþtýklarýný söylüyor. Zaten ol-

dukça saðlýksýz koþullarda çalýþtýklarýný belirten veteriner hekim-
ler, “Dua et kadýnsýn, yoksa sana yapacaðýmýzý bilirdik” diye teh-
ditler aldýklarýný aktarýyorlar. 

Belediyede temizlik iþlerinde çalýþan kadýn iþçiler ise sað-
lýklý olmayan malzemeler kullandýklarýný, cilt ve akciðer tah-
ribatý tehlikesiyle yüz yüze olduklarýný anlatýyor. Bunun yaný
sýra beraber mesai yaptýklarý erkek iþçiler tarafýndan “Sizden
daha aðýr iþler yapýyoruz, sizinle ayný parayý alýyoruz”, “San-
ki çok iþ yapýyorsunuz, sürekli þikayetçisiniz” sözleriyle aþa-
ðýlandýklarýný söylüyorlar. 

Kartal Belediyesinde farklý statülerde çalýþan kadýn iþçiler,
“taþerona kadro” müjdesiyle çýkan 696 sayýlý KHK’nin “muhalifleri
cezalandýrma ve iþten çýkararak açlýða mahkum etmenin bir ara-
cý olacaðý” endiþesi de yaþýyor. 

Kadýnlarýn ayrýmcýlýða ve sömürüye karþý dayanýþmaktan ve
mücadele etmekten baþka çýkar yolu olmadýðýný dile getiren ka-
dýn belediye iþçileri, tüm kadýnlarýn 8 Mart’ýný kutluyor. 

Pýnar DOKUZ
Mersin

H
er gün yeni bir kadýn cinaye-
tine ya da cinsel istismar ha-
berine uyanýyoruz. Kaldýðý
yurtta, gittiði okulda, oynadý-
ðý parkta ya da evinin soka-

ðýnda cinsel istismara uðrayan çocuklar,
ne kadar da çoklar. Hükümet yetkilileri
“Hayýr, vakalarda deðil davalarda artýþ
var” diyor. Yani “Açýlan davalar olmasa, si-
zin haberiniz bile olmayacaktý” demeye
getiriyorlar. Aslýnda yazýmýzýn konusu
tam da bu tür davalar ve bu davalara baþta
kamu görevlileri olmak üzere bakanlýkla-
rýn ve hükümetin tavrý.
TEK BÝR DAVA BÝRÇOK SORU 

Bugün yaþanan cinsel istismar vakala-
rýnýn görünürlüðü, hükümet tarafýndan
açýlan davalarýn çokluðu üzerinden de-
ðerlendirilince aklýma, stajyer avukat ola-
rak mahkemesine girdiðim Feray Þahin
davasý geldi. Feray, Toros Üniversitesi mi-
marlýk bölümünde okuyan bir öðrenciy-
miþ. Ýstanbul’dan izne gelerek her ne se-
beple Feray’ýn evine girdiði belli olmayan
bir polisin tabancasýndan çýkan kurþunla
hayatý sona ermiþ. Antep’teki ailesini ara-

yan kolluk, kýzýnýz trafik kazasý geçirdi,
Mersin’e gelin demiþ ama öldüðünü söy-
lememiþ. Üstüne üstlük hastane hastane
acillerde çocuklarýný aratmýþlar. Aile ço-
cuðunun ölü bedenine ulaþmýþ, katil zan-
lýsý polis tutuklanmýþ ve davanýn benim
de katýldýðým ikinci celsesi önceki ay gö-
rüldü.

Bakanlýk adýna davaya katýlma talebin-
de bulunan avukat; dosyadan, ailenin avu-
katlarýnýn bildirmesiyle haberdar olmuþ,
böylelikle -ikinci duruþmada- katýlma ta-
lebinde bulunmuþtu. Yani katil zanlýsýnýn
da tutuklu yargýlandýðý bir kadýn cinayeti
sonrasý Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý
söylendiði ve propaganda edildiði gibi ci-
nayet davasýna kendisi müdahil olmamýþ,
ancak ailenin avukatlarýnýn çaðrýsýyla mü-
dahil olmuþtu. 

Bu noktada sayýsýz soru akla geliyor:
Usulen mahkemenin bakanlýða yazmasý
gereken bilgi yazýsý yazýlmýþ mýydý? Ya-
zýldýysa Bakanlýk ikinci duruþmaya kadar
ne yapmýþtý? Kadýn cinayetleri, taciz, te-
cavüz, cinsel saldýrý, cinsel istismar; ger-
çekleþtikten sonra yapýlan yargýlamaya
katýlýnca, gerçekten çözüme ulaþýlýyor
mu? Veyahut Bakanlýk gerçekten mese-
leleri çözüme kavuþturma saikiyle hare-

ket ediyor mu?.. 
Bir kadýn katledilmiþ, tutanaklar tutul-

muþ, soruþturma yapýlmýþ, kovuþturma
açýlmýþ, ilk duruþma görülmüþ ancak Ba-
kanlýk bihaber.
‘MIÞ’ GÝBÝ YAPMAK

Demek ki, Bakanlýðýn kadýn cinayeti,
cinsel þiddet ya da cinsel istismar davala-
rýna müdahil olmasý için önce davanýn
açýlmasý sonra da o davanýn bir þekilde
görünür olmasý gerekir. Yoksa Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlýðý, “mýþ” gibi ya-
pýyor. Tacizi, tecavüzü, cinayeti, cinsel
þiddet ve istismarý görüyor “muþ” gibi.
Müdahil oluyor “muþ” gibi. Katillerden

hesabý soracak “mýþ” gibi...
Mesele önce saðýr sultan duyana kadar

sessiz sedasýz kalýp, sonra davaya katýlýn-
ca çözülmüyor elbette. Elektronik kelep-
çelerin, butonlarýn çözemediði gibi. Üste-
lik rýzasý vardý, psikolojisi bozulmadý, de-
kolte giyinmiþti veyahut yemek yapma-
mýþtý indirimleri bir yanda; kimyasal ha-
dým, yaðlý urgan tartýþmalarý bir yanda.
Þiddete maruz kaldýðý ayan beyan ortada
olan kadýnlarý eve yollayan emniyet, iyi hal
indirimi uygulamak için didik didik sebep
arayan mahkeme, hepsinden önceyse
kürsülerden þiddeti, cinsiyetçiliði ayyuka
çýkaranlar susmadan, ne hadým ne idam
çözüm olacak gibi görünüyor.

B
en yýllardýr ücretli öðretmen-
lik yapmaktayým. Son birkaç
yýldýr da zihinsel engelli
çocuklara öðretmenlik yapý-
yorum. Bu süreçte birçok ha-

yat hikayesiyle karþýlaþtým. Yoksulluk,
kötü aile ortamý, sevgisizlik, þiddet...
Ama en aðrýma giden Suriyeli öðrenci-
min hikayesiydi. 

Öðrencim bir kýz çocuðu. Suriye’de
savaþýn ilk yýllarýnda, henüz 7 yaþýnda
iken babasýný kaybediyor. Annesi ise o yýl-
larda küçük kardeþine hamile. Kendisi de
evlerinin yakýnýndaki bir patlamada ko-
lundan yaralanýyor. O süreçte kardeþi do-
ðuyor. Yaþadýðý bölge IÞÝD’in elinde.
IÞÝD’in orada yaptýðý yýkýmlar, sa-
vaþlar, katliamlar yetmezmiþ gibi
bir de bölgede kimsesiz çocuklarý
zorla alýyor ailelerden. Öðren-
cimle birlikte kardeþini de almak
isteyen IÞÝD’e karþý anne, çocuk-
larýný vermek istemiyor. Çocukla-
rýný kurtarmak için baþka birisiy-
le evlilik yapmak zorunda kalýyor.
Evlendiði adam çocuklarý kendi
soyadýna alýyor, IÞÝD’e kurban

gitmesinler diye. Kadýn
bu savaþta yalnýzca
eþini deðil birçok ya-
kýnýný da kaybediyor.
Çocuklar tam an-
lamýyla tehlike-
den kurtula-
madýklarý

için aile Türkiye’ye geliyor. 
Türkiye’de de sorunlarý bit-

miyor elbette. IÞÝD tehlikesin-
den kurtulmuþ olsalar da
burada da yoksulluk, ya-
bancýlýk, korku, kaygý peþ-
lerini býrakmýyor. Ama yi-

ne de hayata tutunmaya
çalýþýyorlar. Bana gel-

diðinde öðrencim okuma yazma bilmi-
yordu. Bir ay gibi kýsa zamanda okumayý
öðrendi. Her yeni þey öðrendiðinde göz-
lerindeki umut ýþýðýnýn arttýðýný görebili-
yorum. 
Onunla yaptýðým sohbetlerde Türkiye’yi
güzel bulduðunu, buraya savaþ sebebiyle
geldiklerini söylüyor. En büyük arzusunu
sorduðumda ise gözlerindeki ýþýltýyla be-
raber ülkesindeki savaþýn bitmesi ve geri
dönme isteðini belirtiyor. 
Ýþte ben kendi penceremden savaþýn na-

sýl bir yýkým getirdiðini ve neden bit-
mesi gerektiðini böyle görüyorum.

Bu benim gördüðüm hikaye-
lerden sadece biri. Görmedi-
ðimiz, duymadýðýmýz ama
bir hikayeden çýkardýðýmýz
sonuçla bile, savaþ en çok
çocuklarý ve kadýnlarý yara-
lar diyebilirim. Ýnsan olarak
dileðim dünya üzerinden
savaþ eyleminin yok olmasý.
Bu dünya hepimize yetecek
kadar büyük inanýn.

Atanamayan üücretli bbir
kadýn ööðretmen // KKOCAELÝ

Bu dünya hepimize yetecek kadar büyük, inanýn!

Ýstismarý görüyor ‘muþ’ gibi... 
Hesap soracak ‘mýþ’ gibi...
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Pastayý
sendikacýlar
yesin!
Ç

imse-Ýþ Sendikasýnýn
örgütlü olduðu bir
fabrikada çalýþan bir
kadýn iþçiyim. Fabri-
kada çoðunlukla ka-

dýn iþçiler çalýþýyor.
Günde 8 saat çalýþýyoruz ama zo-
runlu olarak 16 saat çalýþtýrýyor-
lar. Kadýnlar maaþ yetmediði için
zorunlu mesaiyi kabul ediyorlar.
Patron ayný iþçi sayýsýyla ciroyu
ikiye katlayacaðýný, bizden feda-
karlýk beklediðini söylüyor. 

Çimse-Ýþ Sendikasý iþçiye de-
ðer vermeyen, iþçilerin kendileri-
ni sorgulamasýndan rahatsýz olan
patron yanlýsý bir sendika. Sendi-
kalý iþçiyiz ama sendika hiçbir za-
man yanýmýzda olmuyor. Bir ta-
lepte bulunduðumuz zaman
“Ben patronun malýnýn ortakçýsý
mýyým?” diyor. 

Erkek iþçiler bizlere göre daha
rahat koþullarda çalýþýyor. Bize
uyguladýklarý disiplini onlara uy-
gulamýyorlar. Ustaya “Kadýn er-
kek ayrýmý mý yapýyorsunuz?” de-
diðimde “Evet yapýyorum, çünkü
kadýnlarýn çalýþmasýný istemiyo-
rum, gidin evinizde oturun” di-
yor. 

Fabrikada iþçiler birbirleriyle
devamlý rekabet halindeler. Bir-
birlerinin hatalarýný ustaya anlatý-
yorlar. Patronun bir þey yapmasý-
na gerek kalmadan iþçiler birbiri-

ne düþüyor ve gerçek
sorunlarýný göremiyor-
lar.

Fabrikada taciz hat
safhada, fakat iþten atýl-
ma korkusuyla kimse
ses çýkaramýyor. Önü-
müz 8 Mart... Sendika-
mýz 8 Mart’ta önümüze
bir tane pasta koyuyor.
Bu kadar tacizin, mob-
bingin, kadýn cinayetle-
rinin olduðu bir dö-
nemde, 8 Mart’ta bun-
larý konuþmalýyýz. Biz
Dünya Emekçi Kadýn-
lar Günü’nde talepleri-
mizi haykýrmak için
alanlara çýkmak istiyo-
ruz. Pastayý sendikacý-
lar kendileri yesin!

Tuzla // ÝÝSTANBUL

B
ursa Organize Sanayi’de bir
dokuma fabrikasýnda çalýþýyo-
rum. Gece vardiyasýnda, ye-
mekten sonra oturduk, kadýn
kadýna sohbet ediyorduk. Ben

kýzlara, 8 Mart’ýn onlar için ne ifade etti-
ðini sordum. “Bildiðim kadarýyla kadýn-
lar günü ama bana bir þey ifade etmiyor”
diyen bir arkadaþým, nedeni-
ni þöyle açýklýyor: “Biz kadýn-
larý duyan yok zaten. Kadýn-
larý sadece o gün hatýrlýyorlar,
her gün hatýrlasýnlar. Televiz-
yonda görüyoruz, kadýnlar
dövülüyor, öldürülüyor yasalar
hiç bir þey yapmýyor. Adamla-
rý iki günde salýveriyorlar,
adamlar da nasýl olsa ceza-
sý çok aðýr deðil diyor, kadýn-
larý öldürüyor, dövüyor, teca-
vüz ediyor... Onlara dur diyen
birileri yok. Kadýnlar soka-
ða çýkmaya korkar oldu, baþý-
ma bir þey gelir diye eve hap-
soldu. Biz de evle iþ arasýnda
gidip geliyoruz. Gece vardiya-
sýnda eþlerimiz ya da çocukla-
rýmýz duraða götürüyor, iþ dö-
nüþü duraktan almaya geli-
yor.”
BÝR GÜN BÝLE OLSA...

Diðer arkadaþým ise “8 Mart
madem kadýnlarýn günü, bir
gün bile olsa kocam bana deðer
versin, sevsin istiyorum” diye
baþlýyor söze. Çalýþmak isteme-
diðini çünkü üç aylýk oðlu Me-
sut’u ve 4 yaþýna giren Meh-
met’i kaynanasýna ve görümce-
sine býrakýp iþe geldiðini söyle-
yen arkadaþým, þöyle devam edi-
yor: “Yeni doðum yapmýþ kadý-
na üç vardiya yasak deniyor
ama ben çalýþýyorum, iþine ge-

lirse diyorlar. Üç çocuk yapýn diyorlar, üç
çocuðum var, büyüðü 15 yaþýnda, okula
gitmek istemedi, gitmediði için bize para
cezasý geldi, onu ödüyorum. Sütümü saðýp
kavanozda soyunma dolabýnda bekle-
tip çocuðuma götürüyorum... 

Hangi derdimi söyleyeyim ki, kadýn ol-
mak çok zor. 8 Mart keþke tatil olsa da

çalýþmasak, evde çocuklarýmla ilgilensem.
Bunlarý düzeltecek, kadýný çocuðu koruya-
cak yasalar çýkartsalar ne güzel olur.”
HEP ÝTAATÝ ÖÐRETTÝLER

Baþka bir arkadaþ, “Bize itaatkar olmayý
öðrettiler, kadýn erkeðin elinin kiridir, der-
lerdi. Kadýnlar, kýz çocuklarý, sofraya er-

kekler yedikten sonra oturur-
du. Yatakta sýrtýný kocana dö-
nemezsin günah, derlerdi
büyüklerimiz. Biz hiç sesi-
mizi yükseltmezdik, korkar-
dýk. Dayak meþruydu, ayýp-
lamazlardý dayaðý, her kadýn
bir kere de olsa yemiþtir.
Neyse, kadýnlýðýmýzý bileme-
dik ki bilelim 8 Mart’ý. Gö-
zümü açtýðým günden bugü-
ne bize her þey yasak ve gü-
nah, tek bildiðim bu.”
BÝLMEK
DEÐÝÞTÝRÝR

Bu sohbette þunu gör-
düm ki çoðu kadýnýn 8
Mart’tan haberi yok ya da il-
gisini çekmiyor, bilmenin
hayatýnda hiçbir þeyi deðiþ-
tirmeyeceðini düþünüyor.
Oysa 8 Mart’ý tüm kadýnla-
rýn bilmesi, öðrenmesi la-
zým. 8 Mart, bir zamanlar
Amerika’da Þikagolu doku-
ma iþçisi kadýnlarýn, sahip
çýkamadýðýz haklarýmýz için
bedel ödeyerek kazandýðý
bir mücadele ve anma gü-
nü. Arkadaþlarýmla bunlarý
paylaþtým. Kimsenin biz is-
temeden ve haklarýmýza sa-
hip çýkmadan bize bir þey
vereceði yok. 8 Mart’ýn coþ-
kusu ve heyecanýyla öpüyo-
rum sizleri sevgili kadýnlar.

Ben Türk Metal Sendikasý üyesi bir iþçiyim.
Çalýþtýðým fabrika hiçbir sorunu olmayan
gayet disiplinli bir yer gibi görünse de

gerçek öyle deðil. Ýþçileri baský altýna aldýklarý
için bir sessizlik var. Bu nedenle bir sorun
yokmuþ gibi görünüyor. Bir çok komþum ‘Beni de
fabrikaya aldýrsan, orasý çok güzel’ diyor. Halbuki
içi beni dýþý sizi yakar!

Türk Metal üyesi bir iþçi, siyasi bir partiye üye
olamaz. Bir partiye üye olsa bile siyasi görüþünü
dile getirmesi yasak. Sadece onlarýn fikirlerine
yakýn olan dernek, parti vs. gitmek zorundasýn.
Sosyal medya hesabýnýzdan haber ya da muhalif
þeyler paylaþmanýz iþten atýlma nedeniniz
olabilir. 

Baþýmdan geçen bir olayý sizlerle de
paylaþmak istiyorum. Benim çalýþtýðým bölümde

iþçiler bir cemaate gidiyor. Kadýn iþçilerden de bu
cemaate gidenler var. Geçtiðimiz günlerde bir
kadýn arkadaþým beni de çaðýrdý. “Benim iþim
olmaz, gelmem öyle yerlere” dedim. Bana “Sen
nasýl türbanlýsýn?”dedi. “Benim türbaným
kendime. Ben zaten ibadetimi yapýyorum,
cemaate ihtiyacým yok” dedim. Bu konuþmadan
sonra çalýþtýðým bölümde beni dýþladýlar. O kadar
bunaldým ki bölümümü deðiþtirmek istedim.
Baþka bir bölümün ustasýyla, beni oraya almasý
için konuþtum. O da bana bu bölümde “Alevi
iþçiler çok, rahat edebilecek misin?” diye sordu.
“Biz iþ arkadaþýyýz neden rahat etmeyeyim?”
dedim. Kadýnlarýn üzerindeki baskýya bir de din
baskýsý eklendi. Ýþyeri temsilcilerinin eliyle bu
ayrýmlar yapýlýyor.

Türk Metal Sendikasýndan önce TEKSÝF

üyesiydim. Çalýþtýðým tekstil fabrikasýnda
mücadele etmeye baþladýðýmýzda o zaman
sendikamýz da patronlar da bizden korkmaya
baþladý. Hem 8 Mart’ta hem de 1 Mayýs’ta bütün
iþçiler miting alanlarýna aktýk.

Türk Metal ise 8 Mart’ý bile kendi çýkarlarý
uðruna deðerlendiriyor, iktidarýn siyasi
çýkarlarýna uygun hareket ediyor. Bizi 8 Mart’ta
Ankara’ya götürmek istiyorlar. Bir çok kadýn da
ayný þeyi söylüyor: Biz Ankara’ya gitmek
istemiyoruz. Kendi fabrikamýzda sorunlarýmýzý
konuþacak, çözüm bulacak etkinlikler yapýlsýn
istiyoruz. Maaþlarýmýzýn yükseltilmesini,
kadýnlara ve çocuklara uygulanan þiddetin,
ayrýmcýlýðýn ve din baskýsý da dahil her türlü
baskýnýn kaldýrýlmasýný istiyoruz.

TTuuzzllaa // ÝÝSSTTAANNBBUULL

8 Mart’ta Ankara’ya gitmek istemiyoruz 

Hazýrlayan: Berivan BALKAY

G
üney Asya’da dünya çapýnda moda
markalarý için kýyafet üreten kadýnlarýn
yazdýklarý günlükler, çok ucuza ve çok
uzun çalýþtýrýldýklarýný, her gün tacizle
karþý karþýya ol-

duklarýný ve müdürlerin
onlara sürekli baðýrdýðýný
ortaya çýkardý. 

Kamboçya, Hindistan
ve Bangladeþ’te 500’den
daha fazla kadýn iþçiyle ya-
pýlan ve bir yýl süren araþ-
týrma, iþçilerin ailesini ge-
çindirmek ve kirasýný öde-
yebilmek için sürekli fazla
mesaiye kaldýðý ya da eþle-
rinden ödünç para aldýklarý
sonuçlarýný ortaya çýkardý. 

Araþtýrmacýlar “Günlük-
lerin amacý modanýn ‘insan bedeli’ni göstermek ve iþ-
çilerin hayatýný iyileþtirmekti” diyorlar. Moda endüst-
risi üreticileri, özellikle 2013’te Bangladeþ’te Rana
Plaza’nýn çöküþünden sonra çalýþma koþullarýný ve iþçi

haklarýný iyileþtirme konusunda baský altýnda. 
Araþtýrmacýlar, bu üç ülke arasýnda Hindistan’ýn

yaþam ve çalýþma koþullarý bakýmýndan diðerlerinden
daha iyi olduðunu ifade ediyor. Saat ücreti en düþük

olan ve sürekli borç almak zo-
runda kalanlar Bangladeþli
kadýnlar. Kamboçya’da ücret-
lerin düþüklüðü, fazla mesai-
ye raðmen, çoðu iþçinin týbbi
bakým ve beslenme konula-
rýnda sýkýntý yaþamasýna ne-
den oluyor. Chenda’nýn
Kamboçya’da yaptýðý bir
araþtýrmaya göre, iþçilerin
çoðu 20’li yaþlarda, ilkokul
eðitimi almýþ ve evli. 48 sa-
atlik bir çalýþma karþýlýðýnda
ancak 45 dolar kadar bir üc-

ret alabiliyorlar. 
Mikrofinans Fýrsatlar adlý “küresel sivil toplum

örgütü”nün Ýcra Müdürü Guy Stuart, “Düþük ücre-
tin ve belirsizliðin birleþmesi karþýsýnda gördükleri-
miz direnç hikayeleridir” diyor.

Seks karþýlýðý
insani yardým
rezaleti!
S

uriye’deki kadýnlarýn Birleþmiþ Mil-
letler ve uluslararasý yardým kuruluþ-
larý adýna görev yapan erkekler tara-
fýndan yiyecek karþýlýðýnda cinsel iliþ-
kiye girmeye zorlandýklarý ortaya çýktý.

BBC, 3 yýl önce istismara iliþkin uyarýlarýn ya-
pýldýðýný, ancak yeni yayýmlanan rapora göre ül-
kenin güneyinde bu durumun devam ettiðini
belirtti. 

Raporda “Suriye’nin Sesi 2018” baþlýðý altýnda
yer alan bazý maddelerde;

Kadýnlarýn yiyecek alabilmek için ‘cinsel
hizmetler’ adý altýnda kýsa süreliðine görevlilerle
evlendikleri,

 Distribütörlerin kadýnlarýn telefon numara-
larýný istedikleri,

 Kadýnlarýn evlerine yardým yapýp, karþýlý-
ðýnda bir þeyler istedikleri, 

 Hizmet karþýlýðý olarak kadýnlarla bir gece
geçirdikleri kayýtlara geçti.

Yardýmcý iþçiler, erkeklerin yiyecek ve taþýma
karþýlýðýnda cinsel istekte bulunduklarýný, Suriye-
li kadýnlarý sömürdüklerini, kadýnlarýn bu sebep-
le daðýtým merkezlerine gitmeyi reddettiðini söy-
lediler. Bir iþçi BBC’ye, “Suriye personelinin eri-
þemediði tehlikeli bölgelere yardým etmenin tek
yolu üçüncü þahýslarý ve yerel yetkilileri kullan-
mak olduðu için bazý insani yardým kuruluþlarý-
nýn bu sömürüyü görmezden geldiðini” söyledi.
Bu iddialarý Mart 2015’te Ürdün’deki bir mülteci
kampýnda kalan kadýnlardan duyan insani yardým
danýþmaný Danielle Spencer, Daara ve Quneitra
gibi bölgelerdeki yerel konseylerdeki erkeklerin
kendilerine seks karþýlýðýnda yardým teklifi sun-
duklarýný anlatan bazý kadýnlar üzerinden incele-
me yaptý. Spencer, BBC’ye “Teslim edilen yar-
dýmlarý kesmiþler. Daha sonra da bu kadýnlarý
cinsel iliþkiye girmek için kullanýyorlardý” diyor
ve insani yardým kuruluþlarýnýn bu istismarý gör-
mezden geldiðini belirtiyor. 

LONDRA/ÝNGÝLTERE
Dünya Emekçi Kadýnlar Günü için Londra’da 150’den

fazla etkinlik planlandý ancak bugüne kadar
yapýlanlarýn en büyüðü ‘4 Mart Kadýnlar Yürüyüþü’
olacak. CARE International UK’nin ev sahipliði
yapacaðý bu yürüyüþ, “cinsiyet eþitliði açýsýndan
küresel bir hareket olarak” tanýmlanýyor. Tüm
dünyada kadýnlarýn karuz kaldýðý cinsiyetçilik, taciz,
istismar ve þiddetin yaný sýra, Ýngiliz kadýnlarýnýn ilk
kez oy kullanmasýnýn 100. yýlý olmasý da düzenlenen
etkinliklerin gündemi. 

LOS AANGELES, NNEW YYORK // AABD 
8 Mart, bugün Los Angeles þehir merkezinde

kutlanacak. Ocak ayýnda Los Angeles’ýn ev
sahipliði yaptýðý ve yaklaþýk 6 yüzbin
kiþinin katýldýðý kadýn yürüyüþünden daha
büyük ve daha kalabalýk olmasý
bekleniyor. Los Angeles’taki yürüyüþte,
Cinsiyetler Arasý Uçurum Raporu’nun
göstergelerinin “harekete geçirdiði”
patronlarýn sloganý #PressforProgress
(Ýlerleme Ýçin Bastýr). Feministler ise
‘Baþkaldýrý: Feminist Bir Geleceðe Doðru!’
sloganýyla yürüyüþte yer alacak.

Amerika’nýn en büyük þehri New
York’ta ise Uluslararasý Kadýn Grevi

hareketinin 8 Mart günü düzenleyacaði yürüyüþe
binlerce kadýn ve erkeðin katýlmasý bekleniyor. 

MELBOURNE // AAVUSTRALYA
Avustralya’nýn 25 þehrinde çeþitli etkinlikler

yapýlacak ve muhtemelen en önemlisi Melbourne’da
gerçekleþecek. 8 Mart günü her yaþ grubundan ve
farklý etnik gruplardan oluþan onbinlerce insan,
Melbourne sokaklarýnda yürüyecek. (Uluslararasý
Kadýnlar Günü-International Women’s Day) IWD
Melbourne Facebook Grubu, 8 Mart için ekonomik
eþitlik, tüm kadýnlar için yaþanýlabilir bir gelir,
sendika hakký, ücretsiz ve eriþilebilir saðlýk hizmeti,
uygun fiyatlý konut gibi çeþitli taleplerini yayýmladý.

DÜNYADA 8 MART’A DOÐRU 

Gece vardiyasýnda 8 Mart sohbeti 
Modanýn ‘insan bedeli’ni
gözler önüne seren günlükler
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Meltem TEKER

M
erhaba kadýnlar...
Bugünkü selamýmýz yal-
nýzca benden deðil; ayrý-
ca kimden biliyor musu-
nuz? Hepimizin, yüre-

ðinde yer alan “anne” imgesinin, belki
de en hassas yerinde sakladýðý Gülsüm
Anne’den.

Geceden kalma boz bulanýk karanlýðý
daðýtarak gelen yeni günün ýþýltýsýný,
gülüþüne harmanlayýp, sýcacýk ekmeðin
gevrek týnýsýný sesine serpiþtirerek gel-
miþ yanýmýza Gülsüm. Kýrýk kolunun
acýsýný, avucuna sýmsýký saklayarak anla-
týyor þikayetlerini. Zaman ilerleyip de
sohbetimize, taze demli çayýn tadý karý-
þýnca, bir “kadýn” olarak onu daha ya-
kýndan tanýmaya çalýþmamý makul kar-
þýladý tabi... 

1972 Dersim doðumlu Gülsüm. Do-
kuz çocuklu ailenin beþinci çocuðu. Ba-
basý, yörenin ileri gelenlerinden, halkýn
güvenini kazanmýþ, akýllý, becerikli, ör-
nek insan. Yaklaþýk yirmi beþ yýl, köyün
muhtarlýðýný da yapmýþ, hocalýðýný da...
“Babam bizi etrafýna toplar, kitaplar,
masallar okurdu; cenazelerde de Kur’an
okurdu. Yeri gelir diþ çekerdi, yeri gelir
aileler arasý anlaþmazlýklarý çözer, onla-
ra öncülük ederdi. Köy yerinde rahat ya-
þadýk. Anlý þanlý maddi durumumuz da
yoktu. Ýçimizde kalan yüksekokullar
okuyamamak oldu. Babamýn muhtar
maaþý olduðu için yatýlý okula kayýt edi-
lemedik. Onlar, kýz erkek ayýrmadan he-
pimizi okutmak istedi. Yazýk ki olmadý.
Zaten sonra da köy boþaltmalar baþla-
dý... Ne anneden ne babadan bir fiske
yemeden büyüdük.”

Burada, çayýna iki þeker istiyor. Hu-
zur yayan bir nefesle yüzüme eðiliyor;
“Onlar birbirini hep dengelerdi.” Baba-
sýnýn hayata bakýþýný, onun kütüphane-
sini, çocukluk anýlarýný büyük bir keyifle
anlatmaya devam ediyor. Ýnsan ayrýmý
bilmeden büyüdüðünden, hayatta en
büyük nimetin “hoþgörü” olduðundan,
bunun her daim bilinmesi gerektiðin-
den bahsediyor...

1992 senesi, Ýstanbul’a, evli aðabeyi-
nin yanýna gelmiþ Gülsüm. Emekçi yok-
sul semtlerden biri. Tekstil atölyesinde
çalýþmak istemiþ. Bu konuda hiçbir bas-
ký veya zorlama yaþamadýðýný ýsrarla yi-
neliyor. Eþiyle de iþ arkadaþlarý aracýlý-
ðýyla tanýþmýþ. O vakitler evliliðe karþýy-
mýþ. Ne zaman evlilik konusu geçse,
temkinli yaklaþýyor hatta karþý olduðunu
belirtiyormuþ. Babasýndan aldýðý destek,
onun övünç kaynaðý olmuþ. “Kýzlarým
istemediði sürece asla evlenmeyecek-
ler” cümlesi hala kulaðýndaymýþ Güs-
lüm’ün... Eþi de Gülsüm’ün yaþýnýn kü-
çük olduðunu zannederek, incinmesin
diye, ona hiç açýlmadan birkaç yýl bekle-

miþ. Ta ki köyün tadý tuzu kalmayýp, ai-
lece göç edilen bu semtte, Gülsüm dü-
zenini kurup, ona “Evet” diyene kadar...
ESASLI BÝR KIZ KARDEÞ 

Evliliklerinin ilk yýllarý, ekonomik ne-
denlerle, eþinin ailesi ile birlikte yaþamýþ-
lar. “Asýl mücadelemiz beþ yýl sonra evimi-
zi ayýrýnca baþladý” diye devam ediyor an-
latmaya. “Eþimin kesim atölyesi vardý.
Ekonomik krizde kapandý. Haliyle, geçici
iþler dönemi baþladý. Simit sattýk. Ekmeði-
mizi yemeðimizi halletmiþ olduk. Son ço-
cuðuma hamileyim. Haberim yok, çünkü
adet oluyorum. Önceki gebeliklerde yaþa-
dýðým hiçbir þikayeti yaþamýyorum. Ne bu-
lantý, ne baþka bir þey. Aþýrý kanama þika-
yetiyle gittiðim doktor, bana hamile oldu-
ðumu söyledi. Çaresiz aldýracaðým. Mua-
yene sonrasý doktor bana bakýp, aynen
þunlarý söyledi; burdan çýkýp eve git ve öte-
ki çocuklarýný öldür. Ayný þeyi yapmýþ olur-
sun. Çünkü bebeðin kalp atýþlarý var.” 

Annesinin çektiklerini bildiðinden
midir nedir, 8 aylýk doðmuþ bebeði. Eþi

de iþlerini epey düzeltmiþ bu arada.
Gülsüm, çocuklarýnýn baþýnda, ev okul
arasý mekik dokuyor. Çocuklar birer se-
ne arayla baþlamýþlar okula. Nasýl oldu-
ðunu anlayamadan, eþinin iþine son ve-
rilmiþ bu arada. Geçici iþler dönemi yi-
ne dayanmýþ kapýya. Bu kez “diyabet”
denilen illeti de getirmiþ yanýnda.
Çocuklarý okula býrakýp, evde küçük el
iþçiliðine koyuluyor, bulabildiði her iþe
dört elle sarýlýyor Gülsüm. Eþi hýzla kilo
kaybediyor, üþüyor... Gülsüm haziran
ayýnda soba kurmak zorunda kalýyor.
Hafta sonlarý ve gecelerde düðün salon-
larýnda temizlikte çalýþarak ekmeðini
bir lokma daha artýrmanýn derdindedir
artýk. Tam bir buçuk sene kirasýný vere-
mediði ev sahibinden bahsediyor sonra.
“Kardeþlerinin, akrabalarýnýn tüm kýþ-
kýrtmalarýna raðmen beþ kuruþ para al-
madý benden. Esaslý bir kýz kardeþ olsa
bu kadar yapardý.”
HALA BEKLENEN HEDÝYE!

Gülsüm ve eþi, hem saðlýklarýný hem

de maddi durumlarýný biraz toparlayýnca
yüzleri de gülmeye baþlamýþ artýk. Bir
gün, Anneler Günü hediyesi almak için
çocuklar ve babalarý ellerinde ne var ne
yok birleþtirip tek taþ yüzüðü getirir ta-
karlar Gülsüm’ün emektar parmaðýna...
Gülsüm, gözünden akýttýðý tek damla
gözyaþýný siler o sýrada. Mayýsta aldýðý
hediyeyi, eylülde satmak zorunda kal-
mýþtýr. Oðlu, “Anne nereye?” diye sordu-
ðunda; “Az yukarý gidip geleceðim” diye
kýsa kesse de, ýsrarla annesinin peþinden
gelir. Bu kez aðlayan oðludur kuyumcu-
da. “Þimdi beþinci sýnýftayým. Ortaokul
bitsin, liseye baþlarken sana bu yüzüðü
ben alacaðým.” Gülsüm gururla sarýlýr
oðluna: “Tabii ki alýrsýn biliyorum. Zaten
bana en büyük hediye sizsiniz.” Olanlarý
hüzünle izleyen kuyumcunun yarým ya-
malak tesellileri hala kulaðýnda Gül-
süm’ün. Dalýndan sarkan kuru bir yap-
rak gibi titreyerek, ikimizin de boðazýný
kazýyan o cümleyi sarf ediyor ardýndan.
“Hala bekliyorum!” 
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Gülsüm gururla
sarýlýr oðluna:
‘Tabii ki alýrsýn
biliyorum. 
Zaten bana 
en büyük hediye
sizsiniz.’ 
Olanlarý 
hüzünle izleyen 
kuyumcunun 
yarým yamalak
tesellileri 
hala kulaðýnda
Gülsüm’ün. 

Kadýnlar iþe çocuklar kreþe!
Nuray ÖZTÜRK

Ýzmir

K
adýn istihdamýný artýrmak için ‘yarý za-
manlý çalýþma’ adý altýnda esnek çalýþ-
mayý dayatan AKP iktidarý, bir yandan
da kadýnlara 3’ten 5’e çýkardýðý çocuk
sayýsýyla “doðurun” çaðrýsý yapýyor.

“Doðurun” kelimesini bile müstehcen bulduklarýn-
dan olsa gerek ve aslýnda çocuklarý da metalaþtýr-
dýklarýndan “doðurun” yerine “yapýn” diyor. Araba
gibi bir þey zaar... 

Ama ayný iktidar, kamu kurumlarý ve yerel yöne-
timlerdeki kreþ ve gündüz bakým evlerini ya kapattý
ya da ihaleye çýkararak özelleþtirmeye çalýþýyor.
2004’te 497 olan kreþ sayýsý 2015’te 121’e, 2016’da
ise 56’ya düþmüþ. Özel kreþler ise her yýl katlanarak
artmýþ, 2017 verilerine göre Türkiye genelinde 2 bin
190 özel kreþ, gündüz bakýmevi ve özel çocuk kulü-
bü bulunuyor. 

Kreþ ve çocuk bakým hizmetiyle ilgili icraatlarý
bununla da kalmýyor iktidarýn; örneðin Kamu Sosyal
Tesislerine Ýliþkin Teblið’de 2005 yýlýnda yapýlan dü-
zenlemeyle kamu bütçesinden harcama yapýlmasý
yasaklandý. Buna dayanarak kamu iþletmelerinde yer
alan kreþler “kamu zararý” denilerek kapatýldý. Bir
þekilde ayakta kalanlarsa, TCDD kreþleri örneðinde
olduðu gibi hem gayet yüksek sayýlacak bir ücretlen-
dirmeye tabi (550 TL) hem de tuvalet kaðýdý ihtiya-
cýndan tutun da kreþ için alýnacak oyuncaklara kadar
ailelerden para toplanýyor. Bunun dýþýnda drama,
dans, müzik, satranç, Ýngilizce gibi etkinlik saatleri
özel ders muamelesi görüyor onun için de ayrý para
toplanýyor. Dolaysýyla sembolik olarak alýnmasý gere-
ken kreþ ücreti özel kreþ fiyatýna geliyor. Yani aslýnda
þu haliyle kalan 56 kreþi de kamu kreþi saymak pek
mümkün görünmüyor.
KREÞ TALEBÝ 
ACÝLÝYETÝNÝ KORUYOR

Kamuda kadýn çalýþanlarýn yoðun olduðu hasta-
nelere özel olarak deðinmek gerek. Ýþ Kanununa gö-
re 150 ve üzerinde kadýn çalýþan olan iþyerlerinde
kreþ açmak zorunlu ancak, kreþler sosyal tesis sayýl-
dýðýndan kamu iþyerlerinde zorunluluk yok. Dolayý-
sýyla kamu hastanelerinde var olan kreþler de ya ka-
patýlýyor ya da özel þirketler tarafýndan iþletiliyor.
Doðrudan hastane yönetimine baðlý az sayýdaki
kreþlerde ise taþeron iþçiler kamu çalýþaný sayýlmadý-
ðýndan kreþ hizmetinden yararlanamýyor. Hal böyle
olunca; kreþi olan hastanelerde nöbete kalanlar ile
taþeron iþçiler maðdur. 

O yüzden saðlýk emekçilerinin “7 gün 24 saat
açýk kreþ” talebi, karþýlanana kadar her daim gün-
demde kalacak gibi. Çünkü saðlýk emekçisi kadýnla-
rýn çoðu nöbet sistemiyle çalýþýyor. Bekar olan anne-
ler veya eþleri de nöbet sistemiyle çalýþan kadýnlar,
çocuklarýný gece býrakacaklarý aile büyükleri yoksa
gece bakýmýný üstlenecek güvenecekleri bir bakýcý
bulmakta zorlanýyor ya da külfeti altýnda eziliyor. Bu
yüzden de bu 8 Mart’ta tüm kadýnlarýn, kreþ ve
çocuk bakým evleri talebi özellikle saðlýk emekçisi
kadýnlar açýsýndan aciliyetini koruyor. 

Ýþyerlerinde kreþ açýlmasý þartlarýnýn, cinsiyet
eþitsizliklerini ortadan kaldýracak þekilde yeniden
gözden geçirilmesi talebimizi yýllar öncesinde gün-
deme getirdik. Ancak iktidar 2008’de kaldýrdýðý yasa-

yý tekrar ayný biçimde 2013’te yeniden yürürlüðe
koydu. Yasada çocuk bakým izinleri salt kadýnlar
üzerinden düzenlenmiþ durumda, ebeveyn izni diye
bir þey yok, babalýk izni ise çok sýnýrlý. 
PATRONA TEÞVÝK DE 
BÝZÝM CEBÝMÝZDEN

SGK istatistiklerine göre Türkiye’deki 1 milyon
593 bin iþyerinin 1 milyon 579 bininde çalýþan sayýsý
100’ün altýnda. Yani bu düzenleme ile iþyerlerinin
yalnýzca yüzde 1’inden daha azý çocuk bakým yurdu
açma zorunluluðu kapsamýna giriyor. Bu rakam 150
kadýn çalýþan olarak belirlendiði için çok daha düþük
bir kapsamdan bahsetmek mümkün. Durum böyle
olunca 150 kadýn çalýþaný olan iþyerleri bu sayýyý

149’da sabitlemek için kadýnlarý iþten çýkarýyor. 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Fatma Betül Sa-

yan ise kýsa bir süre önce Organize Sanayi Bölgeleri-
ne 2018 yýlý içerisinde birer kreþ açacaklarýný ve bu-
nun için iþverenlere kiþi baþý 300 TL destek verecek-
lerini açýkladý. Yani diyor ki; en iyi halde asgari ücret
alan iþçi kadýnlarýn, çalýþabilmesi için maaþýndan
kestiðimiz vergilerden patronlara teþvik vereceðiz! 

Sonuç olarak, bu iktidar iþçi ve emekçi kadýnlarý
temsil etmiyor. Dolayýsýyla yaþamýn her alanýnda
eþitlik baþta olmak üzere kamu ve özel sektörde ça-
lýþma sistemlerine uyumlu 7 gün 24 saat ücretsiz
kreþ talebimizin karþýlanmasý da mücadeleyi yük-
seltmekten geçiyor. 

7 GÜN 24 SAAT AÇIK KREÞ ÝSTÝYORUZ
““665577’ye baðlý hemþire olarak çalýþýyorum. Bizde taþeron iþçiler, kreþ olmasýna raðmen, kad-

rolu olmadýklarý için çocuklarýný hastanenin içinde olan kreþe getiremiyor. 6-7 yýl öncesine ka-
dar, iþçi arkadaþlar çocuklarýný kreþe verebiliyordu. Daha sonra yönetmelik deðiþikliði ya-
pýldý ve iþçi statüsünde çalýþanlar da þimdi bu haktan mahrum. Doðal olarak hastane dý-
þýndaki pahalý özel kreþlere veya anneanne ya da babaannelerine çocuklarýný emanet et-
mek zorunda kalýyorlar. Devlet son yaptýðý deðiþikliklerle hastanelere ait olan kreþleri
de ihale yoluyla özel iþletmelere açtý. Biz saðlýk çalýþanlarý, kamusal ve çalýþma koþul-
larýmýza uygun bir þekilde 24 saat açýk kreþler istiyoruz. Ve bu kreþlerden iþçi memur
ayrýmý yapýlmadan tüm çalýþanlarýn yararlanmasý gerektiðini düþünüyoruz. Bu yýl 8
Mart, özellikle kadýn iþçi ve emekçiler için diðer sorunlarýmýzýn yaný sýra 24 saat açýk
kreþ talebimizi dile getireceðimiz bir yýl olacak.”

Ýzmir GGöðüss HHasstalýklarý HHasstanessi 

KREÞLER KAMUYA AÝT OLMALI
““88 yýllýk hemþireyim 7 yaþýnda çocuðum var. Önce komþum baktý, sonra özel kreþler,

þimdi okul. Küçükken çalýþtýðým yerin kreþinde bana sýra gelmedi, bence özel kreþleri des-
teklemek için kapasiteleri artýrýlmýyor ya da kreþler açýlmýyor.  24 saat kreþ talebi ancak ku-
rumsal olursa, kamuya ait olursa olur. Öðretmenleri ve bizim gibi hemþireler nöbet tutarsa olur.
Yoksa olmaz. Korkarým, tacizler ve tecavüzler... korkunç.

Ýzmir AAtatürk EEðitim AAraþtýrma HHasstanessi

“12 yýllýk hemþireyim,
çocuðum 14 yaþýnda. 2,5 ya-

þýndayken eþimden ayrýldým.
Çalýþtýðým iþyerinde kreþ yoktu,

eðer benim gibi gece çalýþan
kreþ olsaydý anneme muhtaç ol-
mazdým. 24 saat açýk kreþi dü-
þünmek bile bana çok lüks geli-
yor. Böyle alýþmýþýz, çocuklar
hep bizim sorumluluðumuzda.
Þu an 24 saat açýk kreþ tale-

bini düþününce kendime
acýdým.”

Ýzmir Atatürk Eðitim 
Araþtýrma 
Hastanesi

KENDÝME
ACIDIM!
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Zahide ÇERÝKÇÝ KÝPER
Esenyalý / Ýstanbul

Ç
alýþýp üretmek beni ço-
ðu zaman motive eden
durumlardan biri ol-
muþtur. Ortaya iyi bir
þeyler çýktýðýnda da in-

san kendini iþe yarar bir
pozisyonda buluyor. Fakat belli eko-
nomik kaygýlarý yaþayan biriyseniz
üretim alanýnýz genellikle kýsýtlýdýr.
Bu durumda olanlarýmýz için mes-
lek edinme olanaklarý sosyal ve eko-
nomik nedenlerden ötürü elinden
alýnmýþtýr. 

Ben de bu sosyal ve ekonomik
koþullardan nasibini alanlardaným.
Para kazanýp geçimimi saðlamak
adýna yapmýþ olduðum birbirinden
farklý iþlerden sonra, bir anda artan
sorumluluklarýmla beraber, “Artýk
bu son mesleðim olsun” dediðim
kuaförlük iþime bir yýllýk bir eðitim-
den geçerek baþladým. Yine bir yýllýk
çalýþma hayatýndan sonra yaþadýðým
mahallede bir kuaför salonu açmayý
düþündüm ve beni cesaretlendiren
bir ortaklýk kararý sonucunda kollarý
sývayýp esnaflýðýn ve zanaatýn birlik-

teliðiyle iþe baþladýk. Kýsa bir süre
sonra salonun müþteri potansiyeli-
nin iki emeðe yetmemesi yüzünden
ve çalýþma arkadaþýmýn cinsiyeti ne-
deni ile (fazla mutaassýp bir mahal-
le oluþundan) dükkaný ben devral-
mak durumunda kaldým. Ýlk beþ yýl
üç kiþi çalýþýrken, sonraki beþ yýlda
iki ve son iki yýlda da tek baþýna kal-
mýþtým. 
SAÇ KESÝMÝ BÝLE
LÜKS HALE GELÝRKEN...

Kadýnlarýn mutfak masraflarýn-
dan ayýrýp kendilerini iyi hissettire-
cek bir saç kesimi yaptýrmasý bile
bir lüks haline gelmiþti artýk ve ben
biraz da utanarak ücret limitini be-
lirtiyordum. Oysa bir sigara parasý-
nýn çok az üzerinde, kýrk beþ daki-
kalýk bir emekle iþimi bitiriyordum.
Eðer bir bakkal dükkaný çalýþtýrmýþ
olsaydým çoktan iflas etmiþ olabilir-
dim. Özellikle Gezi olaylarý baþladý-
ðýnda yapmýþ olduðum iþe olan iste-
ðim de azalmýþtý ve insanlarýn ye-
meye ekmek bulamadýðý bir ülkede
kadýnlarýn güzelleþmesine katkýda
bulunmak beni mutsuz etmeye baþ-
lamýþtý. Fakat bir taraftan bakýp bü-
yütmekte olduðum çocuklarým

olunca baþka bir mücadele söz ko-
nusu oluyor. 

On yýllýk bir mücadeleden sonra
iki yýllýk son maraton benim için
dönüm noktasý olmuþtu. Artýk tek
baþýna çalýþmam gerekiyordu, ko-
þullarým baþka türlüsünü kaldýrmý-
yordu. Buna raðmen her türlü
olumsuzlukla kendimi ekonomik
açýdan var ettiðim emektar dükka-
nýma veda etmek zorunda kaldým.
Esnafýn sýrtýna vurulan gelir vergi-
si, kullanýlan malzemelerin yurt dý-
þýndan gelmiþ olmasý nedeni ile
üzerine konulan ek vergiler, esnafýn
kamburu oda aidatý, elektrik, su,
telefon, kira vs. derken kalan üç
kuruþ para ve aynalarda asýlý kalan
güzelleþme çabalarý yüzünden hiç
piþmanlýk duymadan, on iki yýlýn
ödenmemiþ gelecek güvencesi ile,
bitmeyen ekonomik kaygýlarýmý
çantama koyarak ve güzelliði daha
gerçek alanlarda bulmak umudu ile
arkama bile dönüp bakmadan ora-
dan ayrýldým. Yýllarca devlete ve
dükkan sahibine çalýþmýþ olmanýn
verdiði ezilmiþlik duygusu ile haya-
týma kaldýðým yerden devam etmek
üzere evimin yolunu tuttum.

 EKMEK... KAHVALTI ÝÇÝN
Çok geçmeden, geçirdiði bir ev kazasýyla

ayaðý kýrýlýr Gülsüm’ün. Altý ay alçý sonrasý fi-
zik tedavi görmeye baþlar. “O halimle ayakta
kalarak çalýþtým. Tuvalet temizledim, helal ka-
zandým. Kapýmdan içeri bir lokma haram sok-
madým. Tekstile geçtim. Ayaðým el verdiðince
makine baþýndan ortacýlýða, yorulunca iþ  te-
mizlemeye her kademede ter döktüm. Çocuk-
lar büyüyor. Ev çok nemli ve küçük. Taþýnma
telaþýna girdik. Ev arýyoruz. Haziran gelip çattý.
Eþimle oturup hesap yapýyoruz. Gezi olaylarý
baþlamýþ. Ortalýk karýþýk. Hani bir laf vardýr;
öleceðini bilsen mezarýný kendin kazarsýn. Ne
bilelim baþýmýza gelecekleri...”

Gülsüm’ün oðlu, ortaokul mezuniyet töreni
heyecanýndadýr. Alýþveriþler yapýlmýþ, güç yetti-
ðince ihtiyaçlar alýnmýþtýr. Annesi oðluna harç-
lýk bile vermiþ. Tam 5 TL... Oðlan, iki buçuk
lirasýna döner ekmek alýr. Bir lirasýný sanal
oyuna harcar. Kalan bir buçuk lirasý ise tören-
de patlatacaklarý “kýz kaçýran” dedikleri oyun-
cak için harcanmýþ. Ýþte çocuk dünyasýnýn eþ-
siz mutluluðu... Akþamýn alacakaranlýðý çök-
müþ. Dýþarý kalabalýk, gençlerin halayýna gaz
bombalarý karýþmakta. Herkes çocuklarýnýn te-
laþýnda. Yorucu, karmakarýþýk gecenin ardýn-
dan, sabahýn ilk ýþýklarý semte yayýlmaya baþla-
mýþ. Kahvaltý için ekmek alýnacak. Gülsüm
tam kapýya çýkacakken, oðlu atýlýyor öne. “Anne
ben gideyim. Bak eþofman giymiþim. Daha
hýzlý koþarým” demesi ile çýkmasý bir olmuþ.
Gülsüm’ün içinde ince bir sýzý, tam arkasýndan
çýkmaya hazýrlanýrken, kapýnýn zili acý acý çal-
mýþ. Çocuklar balkona, anneleri kapýya fýrla-
mýþ. Çýðlýklar içinden duyulan tiz bir ses tüm
kulaklarý doldurmuþ aniden: “KAFASI KIRIL-
MIÞ!..”
UMUT HEP VAR

Bardaklarýmýzda bekleyen yarým kalan çay-
lar, etraftaki her þey gibi sessiz, mahzun dinli-
yor Gülsüm’ü... O ise, odanýn her köþesinde,
yavrusundan bir iz bulma telaþýyla devam edi-
yor sözlerine. “Aklýma hiçbir þey gelmiyor. Dý-
þarý çýktým. Komþu kadýn beni gördü. Bana sa-
rýldý. Hem dinliyor, hem inkar ediyorum. Ame-
liyathaneye almýþlar. Konduramýyorum. Çekti-
ðim her þeyin dýþýnda, bu süreç bambaþka ol-
du. Her gün, her sabah, her dakika, çalan her
telefon içimde kor kor yanýp söndü. Toz kon-
durmuyorum. Umut hep var. Önümde eriyor.
Ben de eriyorum. Yalvardým doktorlara. Ne ge-
rekiyorsa benden alýn, ona takýn, beynimi vere-
yim. Olmuyormuþ! Onun acýsý bir yandan, hak-
lý haksýz yorumlar bir yandan. Ben kendimi
unuttum. Kaldýracaðým dedim. Kaldýramadým.
Yarasý o kadar aðýrmýþ ki beyni yakýlmýþ atýlmýþ
yavrumun. Sonra da kaybettim onu.” 

Evet, annesine dahi belli etmeden, sessiz
sedasýz dünyaya gelen bu ana kuzusu, giderken
býraktýðý depremle, hepimizin yüreðini sarsma-
ya devam etmekte...
SÖZÜN BÝTMEDÝÐÝ
YERDEYÝZ ÞÝMDÝ! 

Gülsüm, onlarca kez gözünde kuruttuðu
yaþlarý bana gösteriyor. Kadýnlarý selamlýyor
tüm direnciyle. “Çocuklarýn üzerinde, ‘kirli el-
leri’ kabul etmiyorum. Hele ki onlara art niyet-
le bakýlmasýný asla... Onlar masum. Küçük yaþ-
ta evlendirmeyin kýzlarýnýzý. Onlar ne anlar
saðdan, soldan, evlilikten. Dokunmayýn onlara.
Karartmayýn geleceðimizi...”

Kadýnlarýn 
mutfak 
masraflarýndan 
ayýrýp kendilerini 
iyi hissettirecek 
bir saç kesimi 
yaptýrmasý bile 
bir lüks 
haline gelmiþti artýk 
ve ben biraz da 
utanarak 
ücret limitini 
belirtiyordum.

BÝTMEYEN KAYGILARIMI DA ÇANTAMA KOYDUM, ARKAMA BÝLE BAKMADIM

12 yýllýk mesleðimi býraktým
Adile DOÐAN 

Tuzla / Ýstanbul 

8
Mart, kadýnlarýn sorunlarýný
yüksek sesle konuþtuðu, talep-
lerini dile getirdiði, mücadele
ve direniþin yükseldiði bir dö-
nem. Kadýnlarýn sorunlarý gün

geçtikçe büyüyor. Kadýna yönelik þid-
det, çocuk istismarý, çalýþma koþullarý-
nýn zorluðu ve artan yoksulluk... Ama
en önemlisi bu dönemde dayanýþma
da çoðalýyor. 

Bulunduðumuz her alanda -evlerde,
sokakta, fabrikada- her vesileyle bir
araya geliyor, mücadeleyi büyütmeye
çalýþýyoruz. Birbirimize sadece dertle-
rimizi anlatmýyoruz, çözüm önerileri
de sunuyoruz. Anlattýkça çoðalýyor, ço-
ðaldýkça da güçlenmeye devam ediyo-
ruz.

Her gün yenisinin ortaya çýktýðý
çocuk istismarý, bütün kadýnlarýn kor-
kulu rüyasý olmuþ durumda. Her çal-
dýðýmýz kapýda kadýnlarýn tepkisi
“Günlerdir bunu konuþuyoruz, rahat
deðiliz. Sessiz kalmayalým! Bir þeyler
yapalým, sokaða çýkalým...” þeklinde.

Kadýnlarý susturmak için devreye
sokulan yöntemler de var tabii. Kur’an
sohbetinden dönen bir kadýn, mutsuz
bir þekilde “Hoca ‘çocuk istismarýný
konuþmak günah, eðer konuþursanýz
evinize haram koymuþ olursunuz’ di-
yor. Bu konuþulmayacak bir konu
mu?” diye soruyor. Fakat görüyoruz ki
kadýnlar, çocuklara karþý iþlenen suçla-
ra, karþý çýkmaya kararlý. 

BÝR ÞEY YAPMALI!
Ülkenin genelinde kadýna yönelik

þiddet olaylarýnýn artýþ gösterdiðini bi-
liyoruz; örneklerini kendi mahallemiz-
de de görüyoruz. Erkekler artýk sadece
kadýnlarý boþanmak ya da ayrýlmak is-
tedikleri için tehdit etmiyor. Kadýnlara
yönelik þiddet günlük bir duruma dö-
nüþmüþ durumda. Ev ziyaretlerinde,
kapý aralarýnda yaptýðýmýz sohbetler
sýrasýnda ya kendisi ya kýzý ya da
komþusu þiddet gören kadýnlarýn ta-
nýklýklarýný dinliyoruz. “Yeter artýk, bir
çözüm olmalý, bir þeyler yapmalý!” diye
isyan ediyorlar. 

Bir araya geldiðimiz kadýnlar ara-
sýnda, iktidara muhalif olanlarýn, her
þeye güvenlerini kaybettiklerini göz-
lemliyoruz. “Yeni bir þeyler olsa...
Güçlü bir muhalefet temizler her þe-
yi” diyorlar ama “güçlü muhalefet” ko-
nusunda kafalarý karýþýk. Ýçlerinden
biri “Ýyi Parti bence iyi, sanki onlar bir
þeyler yapacak gibi duruyorlar” diyor.

Konu kadýnlarýn kendi gücünü fark et-
mesine geldiðinde ise tartýþmanýn sey-
ri deðiþebiliyor. 

BASKI DOLU
ÇALIÞMA KOÞULLARI

Her yýl Esenyalý Mahallesi’nde 8
Mart etkinliði düzenliyoruz. Aylar ön-
cesinden baþlayan 8 Mart hazýrlýklarý
kapsamýnda paneller, söyleþiler, ev
toplantýlarý yapýyoruz, kadýnlarla bu-
luþmalar gerçekleþtiriyoruz. Baþta iþçi
kadýnlarýn elleriyle yarattýðý bu müca-
dele gününü anlamýna ve ruhuna uy-
gun kutlamak için çaba harcýyoruz. 

ÝÞÇÝ KADINLARIN
EN ACÝL TALEBÝ ‘KREÞ’

Bir araya geldiðimiz fabrika iþçisi
kadýnlar, büyük bir koþuþturma içinde
geçen günlerinden, çalýþma koþullarý-
nýn aðýrlýðýndan bahsediyor; asgari üc-
retin yetersizliðinden yakýnýyor. Çalý-
þan kadýnlar, çocuk istismarý haberleri
üzerine kendi çocuklarý için endiþe
duyduklarýný söylüyorlar. Çalýþtýklarý
için çocuklarý gündüz ya kreþte ya ba-
baannesine/anneannesine ya da bir
komþusuna býrakýyorlar. Çocuklarýný
býraktýklarý bu kreþlerin çoðu aslýnda
sýbyan mektebi. “Hadi babaannenin
baktýðý biraz güvende ama ya komþ-
udaki, ya kreþte ki? Öyle tam teþekkül-
lü kreþe kaç tane iþçi kadýnýn aldýðý
ücret yeter ki?” diyorlar. Ýþçi kadýnlar

için kreþ talebi en acil talep olarak ön-
lerinde duruyor. 

YOKSULUN SIRTINDAN
DOYAN DOYANA 

Yoksulluk giderek artýyor. Ödene-
meyen krediler, çocuklarýn bitmeyen
okul masraflarý giderek küçülen ek-
mek kadýnlarýn hayatlarýný aðýrlaþtýrý-
yor. Bitmeyen masraflar ve borçlarýn
iþten atýlma korkusunu büyüttüðünü,
bu yüzden haksýzlýklara karþý çýkama-
dýklarýný söylüyorlar. Fabrikalarýnda
kadýn iþçilerin çoðunlukta olduðunu
belirten bir kadýn iþçi, “Sendikalý ol-
duðumuz halde 16 saat çalýþýyoruz.
Patron ‘karýmýzý ikiye katýlýyoruz, hadi
bakalým çok çalýþacaðýz’ diyor. Peki, iþ-
çi alacak mý? Tabii ki hayýr. Var olan iþ-
çiyle, fazla mesailerle servetini iki ka-
týna çýkaracak” diye anlatýyor. 

Bir maðazada çalýþan 10 kadar kadýn
iþçi, iþyerlerinde uygulanan psikolojik
baskýdan yakýnýyorlar. Bir ürün eksildi-
ðinde ya da hatalý olduðunda nasýl azar-
landýklarýný, aþaðýlandýklarýný anlatýyor-
lar: “Müþterinin yanýnda ‘hanýmefendi’
diye sesleniyorlar bize, ama arkadan hi-
çe sayýyorlar. Ýnanýlmaz baský altýna alý-
nýyoruz. Þöyle düþünün bir müþterinin
yanýnda elinizden kazayla bir ürün yere
düþtüðünde reyon þefinden tutun mü-
düre kadar neredeyse herkesten hakaret
iþitiyorsun. Gururun incinince, lanet ol-
sun deyip çekip gidiyorsun. Bu yüzden

4-5 yýllýk çalýþanlar tazminatlarýný býra-
kýp iþten çýktý.” 

ÇÝÇEK SÝZÝN OLSUN,
8 MART KADINLARIN 

Deðinmeden geçemeyeceðimiz bir
diðer mesele ise sendikalarýn kadýn iþ-
çilerin sorunlarý ve 8 Mart konusunda-
ki tutumu. Tuzla bölgesinde metal,
tekstil, deri, gýda, petro kimya ve sera-
mik iþkollarýndaki çeþitli fabrikalarda
örgütlü sendikalar var. Bunlarýn kimisi
büyük fabrikalar ve bu fabrikalarda
önemli oranda kadýn iþçi çalýþýyor. Ki-
mi fabrikalarda imzalanan sözleþmede
8 Mart tatil günü olarak tanýnmasýna
raðmen, sendikalar kadýnlarý sokaða
çaðýrmak yerine salon etkinlikleri yapý-
yor. Ya da sendika temsilcisi tarafýndan
kadýn iþçilere çiçek daðýtýlarak geçiþti-
riliyor. 

Dünya Emekçi Kadýnlar Günü’nün
mücadele ve kazanýmlarla dolu tarih-
çesi ve bugün kadýnlarýn yaþadýðý so-
runlar tartýþýlmadan bir 8 Mart daha
geçip gidiyor. Ýþçi kadýnlar bütün bir
yýl sömürü koþullarýnda çalýþýp karþýla-
dýklarý 8 Mart’ýn anlamýndan her yýl
biraz daha uzaklaþtýrýlýyor. 

Ancak bu böyle gitmez. Kadýnlar el-
bette bu kadar sömürü ve þiddet karþý-
sýnda ayaða kalkacak ve bir çiçekle,
süslü laflarla geçiþtirilmeye çalýþýlan 8
Mart’a da, geleceklerine de sahip çýka-
cak.

Birbirimize
sadece
dertlerimizi
anlatmýyoruz,
çözüm
önerileri de
sunuyoruz.
Anlattýkça
çoðalýyor,
çoðaldýkça da
güçlenmeye
devam 
ediyoruz.

Birlik ve dayanýþma için 8 Mart’ta buluþalým
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Ardýndan irili ufaklý birçok ayaklanma ve grevde
kadýn iþçileri görmek mümkündü artýk. Ve kadýnlar bin-
ler, on binler halinde hak mücadelelerine atýldý.

New York’ta kurulu Cotton Tekstil Fabrikasý’nda gre-
ve çýkan binlerce kadýn iþçinin talepleri þöyleydi: Çalýþ-
ma koþullarýn iyileþtirilmesi, iþ gününün 10 saate indi-
rilmesi, eþit iþe eþit ücret.

Patron diðer iþçilerin dayanýþmasýný önlemek için
fabrikanýn kapýlarýna kilit vurdu. Olaylar sýrasýnda fabri-
ka içinde þüpheli bir yangýn baþladý. Kaçabilecek hiçbir
yeri olmayan kadýn iþçilerden 129’u yanarak hayatýný
kaybetti. Takvimler 8 Mart 1857’yi gösteriyordu...

1908’de yine mart ayýnda ve yine dokuma iþçisi ka-
dýnlar bu kez 8 saat iþ günü, çocuk emeði sömürüsüne
son verilmesi ve kadýnlara oy hakkýnýn tanýnmasý gibi
taleplerle greve gitti. 
20 BÝNLERÝN AYAKLANMASI

Bu dalga dalga gelen eylemlerin biri de tarihte “20
Binlerin Ayaklanmasý” adýyla anýlacak olan, çoðunluðu
Yahudi, Rus ve Ýtalyan göçmeni New Yorklu tekstil iþçi-
lerinin greviydi. 23 Kasým 1909’da baþlatýlan on bir haf-
talýk bu grev, Amerikan tarihinde kadýnlarýn baþýný çek-
tiði en büyük grev olarak biliniyor. 

Binlerce iþçi ‘shirtwaist’ denilen bluz üretiminde ça-
lýþýyor, patronlar milyon dolarlar kazanýyordu. Ne var ki
üretimin bu bolluðuna karþýlýk iþçiler sadece karýn tok-
luðuna çalýþýyordu. Özellikle vasýfsýz yeni iþçiler, çok
düþük ücretler karþýlýðýnda çalýþmak zorunda kalýyordu.
Bu vasýfsýz iþçilerse genellikle evlenene kadar çalýþan,
genç, Yahudi kadýnlardý. 

Ücretlerin düþük, koþullarýn aðýr, saatlerin uzun, sö-
mürünün bol olduðu ama güvenliðin ve güvencenin ol-
madýðý iþler için Ýngilizcedeki tabir ‘sweatshop’; yapýlan
iþin aðýrlýðý kadar pisliðini de anlatacak en iyi ifadeyle
‘ter dökülen iþyeri’. Ýþte tam da böyleydi bu iþyerleri... 

Kalabalýk, havasýz odalarda, saðlýksýz koþullarda sa-
atlerce çalýþýyorlardý. Verilen aralarýn dýþýnda tuvalete
gitmeleri bile yasak olduðundan, iþçiler idrarlarýný ol-
duklarý yere yapmak zorunda býrakýlýyordu. Bu da ça-
lýþtýklarý yerin daha da pis ve saðlýksýz olmasýna yol
açýyordu. Zaten havada uçuþan kumaþ artýklarýndan
nefes almak zordu. Ayrýca aldýklarý üç kuruþluk ücretle
kendi dikiþ malzemelerini temin etmek zorundalardý.
Bir de iþçileri aþaðýlarcasýna, çalýþma saatlerinde kapý-

lar üzerlerine kilitle-
niyor ve çýkýþta bir þey
çalýp çalmadýklarý
kontrol ediliyordu.
CLARA 
LEMLÝCH VE 
DÝÐERLERÝ

Tüm bunlar canýna
tak etti iþçilerin. Daha iyi yaþamayý hak ettikleri düþün-
celeri ve grev söylentileri dolaþýyordu. Bu durum “genç
kýzlarýn bir genel grevi sürdüremeyeceðini” düþünen
Kadýnlarýn Sendika Ligi (WTUL) gibi sendikalarý da
zorluyordu. Kurulalý henüz 9 yýl olmuþ Uluslararasý Ka-
dýn Giyim Ýþçileri Sendikasý’nýn (ILGWU) bir kadýn ör-
gütçüsü, WTUL’un bir toplantýsýnda ayaða fýrlayýp “Bu-
rada bahsedilen dayanýlmaz koþullardan muzdarip olan-
lardan biriyim ve genel þeylerin konuþulmasýndan býktým.
Greve çýkýp çýkmayacaðýmýzý konuþmak için buradayýz.
Hemen genel greve gitmeyi öneriyorum!” dediðinde tüm
iþçilerin desteðini almýþtý. Bu kadýn, kendisi de göçmen
bir iþçi olan sosyalist Clara Lemlich’ti. 

Clara gibi liderlerin önderliðinde birkaç hafta içinde,
göçmen kadýnlarýn baþýný çektiði, grev ilan edildi. Ýstek-
leri çok basitti aslýnda; ücretlerin artýrýlýp çalýþma saat-
lerinin azaltýlmasý ve iþ güvenliði istiyorlardý. Bir de
özellikle kadýnlarýn yaþadýðý taciz ve tehditlerin son bul-
masýný... Ve elbette etrafýnda örgütlendikleri sendikala-
rýnýn tanýnmasýný istiyorlardý ki örgütlülükleri kendileri-

ne güvence olsun. 

KADINLARI HÝÇBÝR 
ÞEY CAYDIRAMADI 

23 Kasým’da binlerce iþçi iþ-
yerlerinden çýkýp iþi durdur-
muþtu, ama gazeteler sanki

hiçbir þey olmuyormuþ gibi davraný-
yordu. Ancak baþta göçmen örgütleri ve Sosyalist Parti’nin
desteðini alan kadýnlar zamanla halkýn desteðini de aldýlar.
‘Kürk timi’ diye adlandýrýlan zengin kadýnlar da iþçiler için
kampanya baþlattýðýnda artýk gazeteler de onlarý yazmaya
baþladý. 

Diðer yandan patronlar grevi kýrmak için ellerinden ge-
leni yapýyordu. Kadýnlara saldýrtmak için sopalý adamlar
tutuyor, polislere ve hâkimlerine rüþvet veriyorlardý. Fakat
kadýnlarý hiçbir þey caydýramadý. 1910 Þubat’ýnda 353 fir-
madan 339’u sözleþme imzalamak zorunda kaldý. 

Taleplerin çoðu kabul edilmiþti; 52’ye düþürülen hafta-
lýk çalýþma saati, yýlda en az dört günlük ücretli izin, dikiþ
malzemelerinin patron tarafýndan saðlanmasý, sendika
üyelerine ayrýmcýlýk yapýlmamasý, iþverenle ücret pazarlýðý
ve ölü sezonlarda iþin eþit daðýtýmý... 

Bu grevden sonra, 1910 yýlýnda, II. Enternasyonal’in
Danimarka’nýn Kopenhag kentinde gerçekleþtirdiði konfe-
ransta, Alman delege Clara Zetkin, Amerikalý dokuma iþ-
çisi kadýnlarýn mücadelelerinden de hareketle, kadýnlar
için uluslararasý bir mücadele günü ilan edilmesini önerdi.
Bu tarihten itibaren 8 Mart, kadýnlarýn cinsel ve sýnýfsal
sömürüye karþý, eþit ve özgür bir yaþam taleplerini haykýr-
dýðý, haklarýna sahip çýktýðý uluslararasý bir mücadele gü-
nü olarak tarihe geçti.

TRIANGLE YANGINININ ATEÞÝ 
1911’de ilk kez dünya çapýnda kutlandý. Amerika’da ise

þubat ayý sonunda sosyalist kadýnlar örgütlemiþti binlerce
kadýnýn katýldýðý, taleplerini haykýrdýðý eylemleri. Birkaç
hafta sonra, “8 Mart belleði”mize büyük ve acý bir olay
daha eklendi.

20 binler grevinde sendikayý tanýmamakta ve sözleþme-
yi imzalamakta direten iþyerlerinden Triangle Shirtwaist
Factory’de yaþandý bu olay. Eðer diðer iþyerlerinde olduðu
gibi Triangle patronu da sözleþmeyi imzalanmýþ olsaydý,
iþçilerin can güvenliði için gerekenleri yapsaydý iþçilerin
üzerine kapý kilitlenmeyebilir, asansörlerin ve yangýn çýkýþ-
larýnýn güvenliði saðlanabilirdi. Ve Triangle’nin adý, 25
Mart 1911’de 146 tekstil iþçisinin –123’ü kadýn, 23’ü er-
kek– yanarak can verdiði fabrika olarak tarihe geçmeyebi-
lirdi. Bu yangýn, insanca çalýþma koþullarý için mücadele
halindeki iþçi hareketini daha da harladý. Baþta Uluslarara-
sý Kadýn Giyim Ýþçileri Sendikasý olmak üzere sendikalar,
iþçi saðlýðý ve güvenliðini temel mücadele taleplerinden
biri haline getirdi. Amerika’daki çalýþma yasalarýnýn deðiþ-
mesini, iþçi güvenliði ve saðlýðý ile ilgili ilk yasal düzenle-
melerin getirilmesini saðladý. 

Eylem LODOS / Elif BAÞER
Eskiþehir

K
im demiþ kadýndan taksici olmaz diye?
Olur, çok da güzel olur... “Elinin hamuru ile
erkek iþine karýþanlardan” biri de Figen Al-
tuð. Eskiþehir’de taksi þoförlüðü yapýyor.
Ayný zamanda stadyumda güvenlik görevlisi

olarak çalýþýyor. 
Toplumda erkeklere atfedilen iki iþte birden çalýþan

Figen Altuð ile Tarihi Odunpazarý Bölgesi’nde yer alan
Eskiþehirli araba sevdalýlarý tarafýndan kurulan AutoSh-
ow 26 adlý dernekte bir araya geldik. Kadýn taksi þoförü
ve güvenlik görevlisi olmanýn zorluklarý, arabalar derken
koyu bir sohbete baþladýk... 
UZAYLI GÖRMÜÞ GÝBÝ...

Figen Altuð, daha 22 yaþýnda. Bir yýldýr taksi þoförlüðü
yapýyor. Taksiye binenlerin kendisini gördüðünde çok þa-
þýrdýðýný söyleyen Figen, “Kimse beklemiyor. Kadýnlarýn
ilk tepkisi genelde iyi yönde, onlar daha çok ‘Baþka mes-
lek yok muydu, neden taksi?’ gibi sorular soruyor. Ama
erkeklerden ‘Kadýnlar araba kullanýr mý? Kadýn taksici
olur mu?’ tarzýnda þeyler duydum” diye anlatýyor karþý-
laþtýðý tepkileri. Ama þimdiye kadar öyle “çok sert bir
tepki ile karþýlaþmadýðýný” da sözlerine ekliyor. 

Figen, gündüz çalýþmayý tercih ettiðini belirtiyor. Ka-
dýn þoför olarak trafikte olumsuz durumlarla karþýlaþýp
karþýlaþmadýðýný soruyoruz. “Arabanýn üstüne doðru ge-
liyorlar, sýkýþtýrýyorlar, bir de þimdi cam filmlerini kaldýr-
dýk, arabanýn içinde beni gören uzaylý görmüþ gibi baký-
yor” diye yanýtlýyor. “Onlar beni sýkýþtýrdýðýnda el kol ha-

reketi yapýyorum. Copum, biber gazým ve elektro þokum
var” diye de ekliyor. Gülüyoruz... 

BEN DE ONLARIN ÜSTÜNE GÝDÝYORUM
Taksi þoförlüðünün yanýsýra stadyumda özel güvenlik

görevlisi olarak çalýþan Figen, yaptýðý iþi, “Stadyumda bi-
let kontrol ediyorum, kavga çýkýnca seyircinin arasýna ge-
çip kavga ayýrýyorum” diye anlatýyor. Zorlanýp zorlanma-
dýðýný soruyoruz, “zorlanmadýðýný” söyleyerek, “Artýk
alýþtýðým için kolay geliyor. Onlar benim üstüme geldikçe
ben de onlarýn üstüne gidiyorum” diyor. 

Her iki iþin birbirinden farklý ve birbirini etkileyen
yanlarý olduðunu söylüyor. “Aslýnda güvenlik iþi yaparken
daha çok tepki alýyorum. ‘Bu kadýn, bu bir þey yapamaz’
diye düþünüp beni umursamýyorlar. Ama takside cevap
vermeyince susmak zorunda kalýyorlar. Güvenlik olmak
takside de çok iþime yarýyor, kendimi savunmayý biliyo-
rum” diyen Figen’e ailesinin taksici olmasý ile ilgili ne
düþündüðünü sorduk.  

ARABA TUTKUNLARININ DERNEÐÝ
Babasýnýn kendisine her zaman destek verdiðini anla-

tan Altuð, “Benim dedem, babam ve aðabeyim taksici.
Þoförlük bizim aile mesleði, küçüklüðümden beri taksi-
lerin içinde büyüdüðüm için sarýya karþý bir aþk oluþtu
bende” diye konuþuyor. 

“Sarý þekerim” diye seslendiði arabasýný çok sevdiðini
dile getiren Figen Altuð ve Eskiþehir’deki diðer araba
tutkunlarý AutoShow 26 diye bir dernek kurmuþ. Derne-
ðin AutoShow Women diye bir de kadýn grubu var. “Bu-
rasý kardeþlik yeri” diyen Altuð, sadece erkekler için et-
kinlikler düzenlemediklerini de özellikle belirtiyor.

Kadýnlarý artýk bi
rahat mý býraksanýz!

Zeynep ÇELÝK
Ankara

Bizim çocuðun kreþ ödevi için Youtube’a
‘Keçeden kivi yapýmý’ yazýnca sayfanýn aþaðý
kýsýmlarýnda alakasýz olarak ‘Her Kadýnýn

Bilmesi Gereken 20 Görgü Kuralý’ diye bir video
gördüm. Merak edip açtým, aðzým açýk izledim ve
birkaç þey yazamadan geçemedim.

“Görgülü ve asil bir leydiye dönüþmek
istiyorsanýz...” diye baþlayan video, “Sadece
süslenmek ve makyaj yapmak bir kadýný ilgi çekici
hale getirmez...” diye devam ediyor. Zaten
kadýnlarýn tek amacý ilgi çekici olmak! Neymiþ;
“Gerçek bir leydi asla düðmeleri zor kapanan bir
gömlek giymez”miþ. Dar pantolon giyilmemeli,
abartýlý takýlar takýlmamalý, aþýrý makyaj
yapýlmamalýymýþ... 

“Bir kadýn sinirlerini kontrol edebilmeyi ve
düzgün cevaplar vererek kendini ifade edebilmeyi
bilmelidir...” Mesaj açýk: Sen sinirlerini kontrol et
ki sonra evde koca veya iþyerinde patron
baðýrdýðýnda sen de ona baðýrýrsan ne kadýnlýðýn
kalýr ne de leydiliðin! 

“Görgülü bir kadýn ailesi ve arkadaþlarý
dýþýndaki kiþilere hapþýrdýklarýnda ‘çok yaþa’
demez” … “Görgülü bir birey kendisine ikram
edilen þeyleri geri çevirmez”… “Bir kadýn saçý açýk
bir þekilde terleyene kadar dans etmez”…
“Çorbanýz sýcaksa sakýn üflemeyin, hoþ bir görüntü
olmaz”… “Saçlarýnla oynama, týrnaklarýný yeme,
ayaklarýný sallama...” Böyle böyle bolca cümleler
kurulmuþ. Ýnsan hangisine sinirleneceðini þaþýrýyor.

“Görgülü bir kadýn aðzýný aça aça gürültülü
kahkahalar atmaz, gülmenin de bir adabý vardýr”
Bu biraz tanýdýk geldi sanki... “Baðýrarak da
konuþmaz. Net ve anlaþýlacak bir ses tonuyla
konuþmak yeterlidir.”

ÇÇÝÝZZÝÝLLEENN SSIINNIIRRLLAARR FFAAÝÝLLLLEERREE BBAAHHAANNEE 
Video ciddiye alýnacak gibi deðil aslýnda. Ama

þiddetin korkunç boyutlara ulaþmasýnda sürekli
“Kadýnlarýn ne yapmalarý, ne yapmamalarý
gerektiðinin” söylenmesinin payýnýn ne kadar
büyük olduðuna her olayda tanýk oluyoruz. Kimi
izleyene ‘masumane’ gelebilecek videodaki
içerikler, yüzlerce kadýnýn canýný aldý, hayatýný
kararttý. Kahkahamýza, oturup kalkmamýza,
rujumuza, konuþmamýza, kýyafetimize, ne zaman
nerede olabileceðimize vb. çizilen sýnýrlar faillere
bahane oldu, suçlarýna meþruiyet kazandýrdý,
cezalarý hafifletildi.

Kadýnlarý artýk bi rahat mý býraksanýz? Biz
kadýnlar, kýz çocuklarýmýzý istedikleri þeylere
gülme konusunda cesaretlendirip, yaþý, cinsiyeti,
sosyal statüsü ne olursa olsun istemedikleri
þeyleri yapmalarý konusunda baský yapan insanlarý
uyarmalarý ve gerekirse onlara baðýrmalarý
konusunda destekliyoruz. Erkekse pembe, kýzsa
mavi kýyafet giyebilmelerinin normal olduðunu
söylüyor; tamiri kadýnlarýn, yemeði ve temizliði ise
erkeklerin gayet de yapabileceklerini aþýlýyoruz.
Kýz çocuklarýnýn ‘pembe bebeklere’ hapsedilmesine
izin vermeyeceðiz. Hodri meydan!

Aileden taksici

Figen ve ‘sarý þeker’i
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Müslime KARABATAK

M
art ayýna girerken kýþýn aðýrlýklarýyla be-
raber yorgunluðumuzu, endiþelerimizi,
mutsuzluklarýmýzý da atmak istiyoruz.
Ýþte tam da böyle bir gün var önümüz-
de: 8 Mart... 

Öfkemizi umutla yer deðiþtirebildiðimiz; ev, iþ, ülke
üçlüsündeki dertlerimiz çok olsa da yalnýz baþýna deðil,
hemhallerimizle derman aradýðýmýz bir gün. Geleceði
deðiþtirebileceðimizi hatýrlatan bir gün.

Geleceði de ancak geçmiþimizi bilerek deðiþtirebile-
ceðimize göre o zaman, neydi 8 Mart’ý bize önemli ký-
lan? O günkü durumumuz, taleplerimiz nelerdi bilirsek,
belki bugün kazandýklarýmýz ve hala mücadele ettikleri-
mizi daha iyi anlar ve önümüze bir yol çizebiliriz.
KÖKLERÝ SINIF SAVAÞINDA

Öncelikle bilelim ki Birleþmiþ Milletlerin 1975’te
Uluslararasý Kadýn Günü olarak ilan etmesinden çok
daha önce, sýnýf savaþýnda köklerini veren bir gün 8
Mart. Uluslararasý Emekçi Kadýnlar Günü olmasýnýn ne-
deni de burada yatýyor. Tamamen kazanýlmýþ bir kýsa
mesafe koþusundan çok; her gelen sene kazanacaklarý-
mýzýn listesi artan ve direnç isteyen uzun soluklu bir
maraton. Bu maratonun baþýný, kapitalizmin evinden çý-
karýp fabrikalara götürdüðü kadýnlar çekiyor ve bize ka-
dar uzanýyor. 

Amerika’da iþ gücünün henüz çoðunluðu erkeklerden
oluþsa da, kadýn ve özellikle çocuklar, daha ucuza çalýþtý-
rýldýklarýndan en çok tercih edilenlerdi. Özellikle tekstil
sektöründe, kopan ipleri onarmasý için, minik çocuklarýn
15-16 saat çalýþmaktan narinliðini yitirmiþ elleri kullaný-
lýyordu. Henüz dikiþ makinesi icat edilmediði için ‘kadýn
iþi’ olarak görülen dikiþ için kadýnlar iþe alýnýyordu. Tek-
stil fabrikalarýnda iþe giren kadýnlarýn çoðunluðu henüz
evlenmemiþ genç kadýnlardý, ama yanlarýnda küçük kýz-
larýný alýp gelen kadýnlar da vardý. Ailelerinden ayrýlarak
fabrika sahiplerinin ayarladýðý ve sýký kurallarýn olduðu
pansiyon ve yurtlarý kiralýyorlardý. Çalýþma koþullarý içler
acýsýydý; saatlerce çalýþmaktan gündüzü göremiyorlardý,
aldýklarý ücretse çok düþüktü. 

LOWELL’DA KURULAN 
KADIN ÖRGÜTÜ 

Ýþte, bu fabrikalardan biri, Lowell. Kadýnlar, 1834’te
ücretlerinin yüzde 15 düþürülmesine karþý greve çýkmýþ,
ama örgütsüz olduklarýndan baþarýsýzlýkla sonuçlanmýþtý.
Koþullarýn giderek aðýrlaþmasýyla kadýnlar da yenilgiler-
den dersler çýkararak deðiþim için örgütlenmenin ilk
adýmlarýný atmaya baþladý. 1840’larda çalýþma gününün
10 saate indirilmesi kampanyasý için imza toplamaya
baþladýlar. Amerika’da iþçi kadýnlarýn ilk örgütü, Lowell
Kadýn Ýþçileri Reform Derneði (Lowell Female Labor
Reform Association-LFLRA) 1845’te kuruldu. Baþta sa-
dece ileri iþçi kadýnlarýn oluþturduðu küçük bir komitey-
ken üye sayýsý giderek artan bir örgüte dönüþtü. Örgüt,
yayýn organý olarak “Voice of Industry” (Endüstrinin Se-
si) gazetesini kullanarak daha çok kadýn iþçiye ulaþtý.

ÝÞÇÝ KADINLARIN DOKUDUÐU TARÝH
Lowell, kadýnlarýn hem üretimin hem de deðiþtirme

isteðinin parçasý olduðunu gösteren ilk örneklerden. 

Deðiþtirebileceðimizi
hatýrlatan bir gün

Geleceði de ancak geçmiþimizi
bilerek deðiþtirebileceðimize

göre, o zaman, neydi 
8 Mart’ý bize önemli kýlan?

Dr. Senem ASLAN

K
adýn cinsini erkek cinsin-
den ayýran anatomik, fizyo-
lojik ve hatta psikogeliþim-
sel farklýlýklar kadýnýn er-
kekten daha fazla saðlýk so-

runu yaþamasýna, bununla birlikte daha
sýk ‘çare arayan’ konuma gelmesine ne-
den olur. Tam da bu sebeple kadýn has-
ta baþvurusu, gerek acil servislerde ge-
rek polikliniklerde erkeklere oranla
daha fazladýr. 

Kadýn, hayatýnýn her evresinde, sadece
kadýn olduðu için bir takým saðlýk sorun-
larý yaþar. Bu yazýda kadýn cinsel hastalýk-
larý ve kadýna özgü kanserleri kaleme al-
maya çalýþtýk.
VAJÝNAL AKINTILAR

Kadýnlar ergenlik, ilk genç kýzlýk döne-
minde ve iki adet arasý bir hastalýk nedeni
olmadan da fizyolojik akýntý yaþayabilir. 

Ya da mantar, bakteri kaynaklý vaya cinsel
yolla bulaþan hastalýk etmenleri ile de akýn-
týlý vajinitler görülebilir. Korunmak için;
cinsel yolla bulaþan hastalýklardan bariyer
yöntemlerle korunmak, genital hijyene uy-
mak, sýký ve dar olmayan giysiler giyerek hi-
jyene katký saðlamak, ihtiyaç halinde ilaç te-
davisi için doktora baþvurmak önerilir. 
ÝNFERTÝLÝTE (KISIRLIK)

Toplum kadýnýn doðurganlýðý ile top-
lumsal etiketi arasýndaki ince çizgiyi kal-
dýrmýþ, ‘doðurursan kadýnsýn’ algýsýný ya-
ratmaya çalýþmaktadýr. Dolayýsýyla kadýnýn
baþa çýkmasý gereken sorunlarýndan biri
de infertilitedir. Týpta ilerlemeler genital
yollarda ya da üreme saðlýðýnda sorun ya-
þayan kadýnlar için umut olurken, bu me-
þakkatli süreç de kadýnýn omuzlarýna aðýr
yükler getirir. Hormon tedavileri, umut
kýrýklýklarý, yalancý vaatler, toplumsal eti-
ket (Kýsýr!), ekonomik zorluklar, saðlýk
hizmetine ulaþým sorunlarý bu yüklerden
bazýlarýdýr. 
DÝSMENORE
(ADET DÜZENSÝZLÝKLERÝ)

Üreme çaðýndaki saðlýklý her kadýn her
ay düzenli adet görür. Düzenli bir adet
mekanizmasýnda beyinden salgýlanan
hormonlar yumurtalýklarý uyarýr ve yu-
murta hücresi büyümeye baþlar. Büyüyen
yumurta hücresi östrojen ve progesteron
üretir. Bu hormonlarýn etkisi ile rahim
içerisindeki doku gebeliðe hazýrlanmak
üzere kalýnlaþmaya baþlar. Kadýn hamile
kalmadýðý her ay bu dokuyu yaklaþýk 60-
80 ml kan ile birlikte atar. 

Bu mekanizma çeþitli nedenlere baðlý
olarak bozulabilir. Kiþiye göre daha çok ya
da daha az kanama görülebilir. Kadýnýn
yaþýna ve fizyolojisine göre de bu düzen-
sizlikler hormonal nedenlerle ya da polip,
miyom, endometriosis, rahim kanseri gibi
patolojik oluþumlar nedeniyle de karþýmý-
za çýkabilir. Cerrahi müdahale, hormon

düzenleme gibi tedaviler uygulanabilir. 
CÝNSEL ÝÞLEV BOZUKLUÐU

Yaþamda çok önemli yer alan ancak
ciddiye alýnmayan cinsellik, bir dürtüdür
ve her dürtü gibi karþýlanmadýðýnda çatýþ-
ma ve kaygý yaratýr. Bu çatýþma ve kaygý
hem psikolojik hem de bedensel olarak
birçok rahatsýzlýðýn sebebi olabilir. Ýlk ge-
ce korkusunun yarattýðý travmanýn ülke-
miz kadýnýna bilançosu yüzde 40 ile en
sýk görülen cinsel iþlev bozukluðu, ‘vaji-
nismus’tur. Kadýnýn sadece kadýn olduðu
için ve bu topraklarda yaþadýðý için yaþa-
dýðý saðlýk sorunlarýnýn baþýnda gelir. Te-
davisi güç, çiftler arasý sorun yaþatan, ka-
dýnýn hayatýný da kabusa çeviren bir du-
rumdur. 
PELVÝK AÐRILAR

Sýk genital enfeksiyonlar, üriner sistem
enfeksiyonlarý, miyom, endometriosis, sýk
ve zor doðumlar sonrasý deformasyon,
anatomik olarak kalýn barsak makat
komþuluðunun olmasý nedeniyle yaþanan
sorunlar kadýnlarý etkileyen durumlardýr.
Þikayetler henüz baþladýðýnda doktora
gitmek, istenmeyen gebelikleri oluþma-
dan önlemek, sýk aralýklý doðumdan ka-
çýnmak ve enfeksiyonlarla mücadele et-
mek koruyucu önlemler olabilir.

KADINA ÖZGÜ KANSERLER
ÜLKEMÝZDE kadýnlarda en sýk görü-

len kanserler sýrasýyla; meme, tiroid ve
kolo-rektal kanserlerdir. Cinsiyete özgü
kadýn kanserlerini ise endometrium
(rahim), over (yumurtalýk) ve rahim að-
zý olarak sýralayabiliriz.

Endometrium KKanseri ((Rahim KKan-
seri): Genellikle menopozdan sonra gö-
rülür (55-58 yaþ), ancak erken yaþta da
karþýmýza çýkabilir. En önemli bulgu me-
nopoz sonrasý kanamalar veya adet dü-
zensizlikleridir. 

Menopoz öncesi düzenli jinekolojik
muayene önemlidir. Hastalýðýn risk fak-
törleri; hiç doðum yapmama, ileri yaþta
adet görme (Türkiye’de kadýnlarda
adetten kesilme yaþý 47’dir), doktor
kontrolü dýþýnda hormon tedavisi al-
mak, yumurtalýklarda hormon salgýla-
yan tümör bulunmasý, ailede meme, yu-
murtalýk ve rahim kanseri vakasý olma-
sýdýr.

Serviks KKanseri ((Rahim AAðzý KKanse-
ri): En önemli bulgu iliþki sonrasý olan,
özellikle aðrýsýz kanamalar, düzensiz
kanama ve tedaviye raðmen geçmeyen
akýntýlardýr. Smear denilen teknikle alý-
nan rahim aðzý örneklerinde, HPV virü-
sün rahim aðzýnda yaptýðý lezyonlarý
tespit etmeye yarayan basit bir incele-
me ile erkenden tespit edilebilir. 

Saðlýk Bakanlýðý’na baðlý aile saðlýðý

merkezlerinde 30 yaþ üzeri kadýnlarda
tarama 5 yýlda bir yapýlmaktadýr.  Özel-
likle risk gruplarýnda; sýk cinsel eþ de-
ðiþtirenlerde, korunmasýz riskli cinsel
iliþki yaþayanlarda ve seks iþçilerinde
daha erken tarama baþlatýlabilir. 

Korunmak için aþýsý mevcuttur. 13-14
yaþ kýz çocuklarýna, cinsel aktif yaþa
gelmeden önce uygulanmasý rahim að-
zý kanserinden koruyucudur.

Meme KKanseri: Her kadýna düzenli
olarak kendi kendine meme muayenesi
önerilmektedir. Anne, abla, teyze, hala
ya da kendisinde rahim kanseri hikaye-
si mevcut ise erken tarama (KKMM ve
USG/MRG, genetik tarama) ile takip
edilmelidir. 40 yaþ üzeri kadýnlarda
mammografi önerilen bir tarama yön-
temidir. Saðlýk Bakanlýðý’na baðlý kan-
ser tarama merkezlerinde ve toplum
saðlýðý merkezlerinde ücretsiz tarama-
lar sürdürülmektedir.

Over KKanseri ((Yumurtalýk KKanseri):
Yumurtalýk (over) kanserinde erken ta-
ný koydurucu özellikli bir þikâyet yo-
ktur. Hastalar karýn aðrýsý, karýn þiþliði,
kabýzlýk gibi daha çok mide barsak has-
talýklarý diye yorumlanabilecek þikâyet-
lerle baþvurduðu için taný genellikle ile-
ri evrelerde konmaktadýr.

Erken taný için düzenli jinekolojik
muayene esastýr.

Bütün bunlar sadece kadýn olduðumuz için...
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8
Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Gü-
nü sadece kadýnlar için deðil, her-
kes için çok önemli bir gün! Öyle
olmasaydý Dünya Bankasý’ndan
IMF’ye, Birleþmiþ Milletler’den Av-

rupa Birliði’ne, çok uluslu þirketlerden hü-
kümetlere, bakanlara, patronlara kadar her-
kes “Kadýnlar kuþtur, çiçektir, böcektir” tü-
ründen açýklamalar yapmazdý.

Peki, kadýnlarýn emeðini sömürenler,
þiddeti her gün yeniden üretenler, çocuk is-
tismarýnda “rýza” arayýp tecavüze “bir kere-
den bir þey olmaz” diyenler, kadýnlarý sü-
rekli savaþ ekonomisine ve politikalarýna
hapsedenler 8 Mart’ý neden kutlar?

Mesela, en prestijlisinden bir beyaz eþya
firmasý; kreþ açmaz, çalýþtýrdýðý yüzlerce
kadýn iþçiye ancak asgari ücret öder. Ama 8
Mart’ta, “Yenilikleri tasarlarken zarif, cesur
ve güçlü kalplerinizden ilham alýyoruz” diye
yað çeker. Neden? Çünkü kadýnlar hem üc-
retli kölesi hem de potansiyel müþterisidir!

Mesela bakkal açar gibi maðaza açan bir
hazýr giyim markasý; ürünlerinin iplik te-
mizliðini, boncuk iþlemesini evlerde günde
3-5 liraya çalýþtýrdýðý kadýn ve çocuklara
yaptýrýr; depo ve maðazalarýnda gün boyu
ayakta çalýþtýrdýðý kadýnlar bel ve boyun að-
rýlarýndan evin yolunu bile zor bulur... Ama
8 Mart’ta mesaj atar: “Ýyi ki varsýnýz!”
Utanmadan bir de yanýna ‘kalp’ yapýþtýrýr.
Neden? Çünkü kadýnlar onun için ancak
ucuz iþgücü olarak iyi ki vardýr!

Yani patronlar, kadýnlarý
daha çok sömürme istekle-
rini maskeleyebilmek için
kutlar 8 Mart’ý!

Oysa 8 Mart içi boþ laf-
larla ‘vitrin’ yapýlacak bir ‘Ka-
dýnlar Günü’ deðildir. Hem ev-
de hem iþyerinde yaþamý her
gün yeniden üreten, emeðiyle
var olan ve var eden kadýnlara
adanmýþ bir gündür. Ve kadýnla-
rýn yaþadýðý gerçekleri gizlemeye
hiçbir maske yetmez: 

Türkiye kadýn erkek eþitliðin-
de 144 ülke arasýnda 131. sýrada. 

Dayak, cinayet, te-
cavüz, taciz, istismar...

Þiddetin her türü
artýyor, þiddet

vahþileþiyor. Geçtiðimiz yýl basýna yansýyan
kadýn cinayeti sayýsý 409. Birçoðu kendisini
öldüren erkekler hakkýnda þikâyette bulun-
muþ, hatta uzaklaþtýrma kararý aldýrmýþtý.
Ama kadýnlarýn koruma altýndayken öldürü-
lebiliyor olmasý bile Aile Bakanlýðý’ný hare-
kete geçirmeye yetmiyor. 

2017’de 387 çocuðun istismar edildi-
ði basýna yansýdý... 10’u babasý tarafýndan
olmak üzere 20 çocuk öldürüldü. 3-5 yaþýn-
daki çocuklar istismar edilirken, hükümet
bu tabloyu “idam ve hadým” gibi cezalarý
yasalara sokmak için fýrsat olarak kullanýyor.
Zina tartýþmalarýyla hedef þaþýrtýyor. Uygu-
lanmayan yasalarý, istismarcýlara cesaret ve-
ren yargý kararlarýnýörmeye-
lim istiyorlar. 

Maðazalarýn depola-
rýnda, merdiven altý tekstil
atölyelerinde, hastanelerin
tuvaletlerinde ya da temizliðe
gidilmiþ bir evin bir odasýnda
kadýnlar sürekli tetikte çalýþý-
yor. Ustabaþýlarýn hakaretleri
ve tacizleri fab-
rikalarý, iþ-
yerlerini
kadýn

için

cehenneme çeviriyor. Yükselen kadýn düþ-
manlýðý, borç içinde sürdürülen yaþamlar
ve iþsizlik korkusu kadýnlarý daha da fazla
bu cendereye hapsediyor. 

Hükümet ekonominin büyüdüðünü,
patronlar sanayide kar rekorlarý kýrýldýðýný
açýklarken, son 15 yýldýr kadýn iþsizliði artý-
yor. Her 3 kadýndan biri iþsiz! 

Son 5 yýlda 1.5 milyon kadýn, çocuk
bakýmý sorunu yüzünden eve döndü. Çün-
kü bir çok iþyerinde ve mahallede kreþ yok;
olanlarý da ‘tasarruf’ gerekçesiyle kapattýlar. 

Kadýnlarý bakým yükümlülükleri ne-
deniyle ya iþ yaþamýndan kopuyor ya da yarý
zaman-

lý, düþük ücretli, güvencesiz iþlere mahkûm
ediliyor. Kayýt dýþý ve güvencesiz çalýþma
nedeniyle Her 2 kadýndan 1’i için emeklilik
neredeyse imkânsýz. 

Çalýþma süreleri uzadýkça uzuyor.
Her 4 kadýn iþçiden 1’i haftada 50 saatten
fazla çalýþýyor. Koþullar aðýrlaþýrken kadýn
emeði ucuzluyor. Her 10 kadýn iþçiden 7’si
açlýk sýnýrýnýn altýnda ücret alýyor.

Tüm bu sorunlara karþý sendikal ör-
gütlenme hakkýný kullanabilen kadýn sayýsý
da çok düþük. Sigortalý kadýn iþçilerin yal-
nýzca yüzde 7,9’u sendika üyesi. 

15 Temmuz darbe giriþimin hemen
ardýndan OHAL ilan ederek ülkeyi
KHK’larla yönetmeye baþlayan hükümetin,
uzun süredir uyguladýðý savaþ politikalarý,
þiddeti de yoksulluðu da körüklüyor.

Türkiye, cihatçý çetelerin son 10 yýlda
adeta kadýn ve çocuk kýrýmý yaþattýðý, kan
gölüne çevirdiði Ortadoðu’daki savaþ ba-
taðýna her geçen gün daha fazla çekili-
yor. ABD ve Rusya’nýn emperyalist
amaçlarýna hizmet eden, geleceði mu-
amma bir dýþ politika yüzünden gençle-
rimiz ölüyor. 

Ölüm, þiddet ve çatýþma adeta bir hasta-
lýk gibi ülkemize bulaþýyor. Haberlerde top,
tank, tüfekten baþka bir þey görmek imkân-
sýz. Ýktidarýn birilerini “düþman” bellemesi
için en ufak bir eleþtiri yeterli. Hükümetin
“düþman” ilan ettiði herkese insan deðil-
miþçesine davranýlýyor. 

Bu þiddet ortamýnda, reddedilen ya
da eþi tarafýndan boþanma davasý açýlan er-
kek de kadýný düþman gibi görüyor. Kadýn-
lar son derece vahþi yöntemlerle, adeta iþ-
kence edilerek öldürülüyor. 
Medya ise tüm bunlarý magazin haberi gibi
sunuyor. ‘Kabadayý’, ‘maço’ erkek tipleme-
lerinin kahramanlaþtýrýldýðý diziler kadýna
þiddeti teþvik ediyor.

Bir yandan da halk, zam ve vergi kýs-
kacýna alýnýyor, maaþlar daha cebe girme-
den eriyor. Hem oðullarýný savaþa gönder-
mesi hem de sürekli ekonomik fedakâr-
lýklar yapmasý beklenen emekçilere reva gö-
rülen asgari ücret ise 1.608 TL; yani açlýk
sýnýrýnýn bile altýnda!
GELECEÐÝMÝZÝ ÝSTÝYORLAR

Sürekli fedakarlýk, milli birlik çaðrýsý ya-
panlar bizden alýn terimizi, çocuklarýmýzý,
geleceðimizi istiyorlar.

Kadýnlarýn payýna ise daha fazla þiddet,
cinayet ve tecavüz düþüyor… Daha fazla
yoksulluk ve iþsizlik düþüyor… Cenazeler-
de gözyaþý dökmek düþüyor… 

Kadýnlar bu topluma hayat veriyor, karþý-
lýðý ölüm olamaz!

Yaþasýn 8 Mart!
SAVAÞA, SÖMÜRÜYE, ÞÝDDETE KARÞI 

Her alanda kadýn-erkek eþitliðini saðlaya-
cak politikalar hayata geçirilsin

Kadýn istihdamýný artýracak ekonomik poli-
tikalar uygulansýn; nitelikli, sürekli ve güven-
celi iþ olanaklarý saðlansýn. 

Çalýþma koþullarý iyileþtirilsin, herkese in-
sanca yaþamaya yetecek bir ücret ödensin. Ýþ-
yerinde ayrýmcýlýða, tacize son!

Sýnýrsýz sendikal örgütlenme hakký tanýnsýn.
Her iþyerine, her mahalleye ücretsiz ve ula-

þýlabilir kreþler açýlsýn... Hasta ve yaþlý bakýmý
kamusal bir hizmet olsun. 

Arabuluculuk uygulamalarýna, din görevli-
lerini telkinle görevlendiren aile politikalarýna,

adaletsiz yargý kararlarýna, iyi hal ve haksýz
tahrik indirimlerine son verilsin. 

Her yerde kadýnlarýn güvenle gidebileceði
danýþma merkezleri ve sýðýnaklar açýlsýn. 

Çocuklarýn istismar edilmesinin önüne ge-
çecek politikalar hayata geçirilsin. Eðitim, sað-
lýk, sosyal hizmet alanlarýnda etkin koruma po-
litikalarý uygulansýn. Çocuk yaþta evlilikle ta-
vizsiz bir mücadele yürütülsün. 

Kadýnlarýn sesinin daha da kýsýlmasýna se-
bep olan savaþ politikalarýna son verilsin.
OHAL kaldýrýlsýn! Savaþa harcanan bütçe, ka-
dýnlarýn ve çocuklarýn ihtiyaçlarý için kullanýl-
sýn.

EÞÝT, ÖZGÜR VE ÝNSANCA BÝR YAÞAM ÝÇÝN 
Dilan DEMÝR 

Beylikdüzü / Ýstanbul

B
öðürtlen Kýþý; evladýný arayan bir annenin acý hikayesi-
ni anlatan bir kitap. Yazar Sarah Jio’nun Arkadya
Yayýnlarý’ndan çýkan kirabýný okurken, talihsiz bir aþka
kapýlan Vera’nýn yoksulluðuna nasýl yenik düþeceðini,
hayatýnýn her evresinde çaresizliði iliklerine kadar ya-

þayan bir annenin evladý için neler yapabileceðine tanýk olacaksý-
nýz. Her sayfasýnda elleriniz yüreklerinizde Vera ve oðlu Daniel
için mutlu bir son umut edeceksiniz. Týpký kitabýn arka kapaðýn-
da yazdýðý gibi “Bu öyküyü yüreklerinizden kolay kolay silip ata-
mayacaksýnýz.”

Vera, bir otelde temizlik iþçisi olarak çalýþmaktadýr. Kimsesi
olmadýðý için 3 yaþýndaki oðlunu evde yalnýz býrakarak iþe gider.
Ýþini kaybetmemek için tüm gücüyle çalýþýrken düþüncesi bir an
evvel eve, yalnýz olan oðluna dönmektir. Oðluna sarýlýp þarkýlar
söylemeyi, belki bir dilim pasta götürebilecek olmanýn umuduyla
Daniel’in yüzünde açacak olan mutluluk çiçeklerini düþünür. 

Ancak hayat çok acýmasýzdýr. Da-
niel, mayýs ayýnda gerçekleþen bir kar
fýrtýnasý gününde ortadan kaybolur.
Artýk Vera’yý büyük bir adaletsizlik ve
bitmek bilmeyen çaresiz günler bek-
ler. Son nefesine dek “Daniel” diye-
cek olan Vera’nýn ve oðlunun acý hi-
kayesi uzun yýllar üstü kapatýlarak
gizlenecektir. Ta ki 80 yýl sonra yine
bir mayýs ayýnda tekrar eden bir kar fýrtýnasý yaþanana kadar. 

Gazeteci Claire, kar fýrtýnasý ile ilgili bir makale yazmak üzere
araþtýrma yaparken 80 yýl önce küçük bir çocuðun kaybolduðu
bilgilerine rastlar. Bu olayýn izini süren Claire, Vera ile küçük Da-
niel’in üstü kapatýlmýþ hikayesini aydýnlatmak için çabalarken
Daniel’e ne kadar yakýn olduðunu bilmemektedir. 

Bir solukta okuyacaðýnýz Böðürtlen Kýþý kitabýný bitirdik-
ten sonra kahve soslu jambonlu sandviç yapýp yemeyi ve
Victor Young/Stardust þarkýsýný dinlemeyi unutmayýn. Ýyi
okumalar...

Çorum’da
kadýnlarýn
bir ‘gün’ü!

Ceylan GÖKKAYA
Çorum

O
n beþ kiþilik bir kadýn grubu
olarak ‘gün’ adý altýnda toplan-
dýk. Hoþbeþ görüþmeler, gü-
lüþmeler, þakalaþmalarla... Ev
sahibimiz Meliha Haným’ýn

hazýrladýðý birbirinden lezzetli ikramlar
eþliðinde sohbetimiz ilerledi de ilerledi. 

Hepimiz ayný topraklarda ayrý ayrý ev-
lerde yaþanan hikâyelerin baþ kahraman-
larýydýk. Hikâyelerimiz, ortamlarýmýz, ya-
þam koþullarýmýz farklýydý ama sýkýntýlarý-
mýz, sorunlarýmýz, gelecekten beklentile-
rimiz, endiþelerimiz, kaygýlarýmýz aynýydý. 

8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Gü-
nü’nü de hedefleyecek bir gündem oluþ-
turduk. Ýlk sözü alan Meliha, “Mücadele
etmeliyiz, çalýþmalýyýz, üretmeliyiz. Top-
lumun her alanýnda olmalý ve kendimizi
ifade edebilmeliyiz. Düzene boyun eðme-
meli ve haklarýmýzý bilmeliyiz” . Haklarýn-
dan haberdar olmayan çok kadýn var” di-
yerek, kadýnlarýn birlikte hareket etmesi
gerektiðini belirtiyor. 
SIRF ERKEK OLDUÐU ÝÇÝN
KÖYÜN DELÝSÝNE
OY VERÝRLER DE...

Zeynep ise çalýþan bir kadýn olarak yaþa-
dýðý sýkýntýlarý dile getiriyor: “Ev, iþ, çocuk-
lar, geçim sýkýntýsý, gelecek kaygýsý... Çev-
remden aldýðým tepkiler beni çok yoruyor,
yýpranýyorum, saðlýðýmdan oluyorum. Ama
hayatýmý sürdürmek, çocuklarýmýn eðitimi-
ni devam ettirmek için kimseye el açma-
mak, insanca yaþamak için çalýþmalýyým.” 

Köyüne muhtar olmak istediðini, an-
cak eþinin ve çevresinin buna engel oldu-
ðunu söyleyen Asuman, “Köyün delisine
sýrf erkek olduðu için oy verirler de ben
kadýn olduðum için adaylýðýmý bile koya-
mam” diyor. Yeter de “evde, iþte, içeride,
dýþarda, doðuda, batýda, köyde, þehirde...
kadýn olmanýn her yerde zor olduðunu”
ifade ediyor. 

Ceylan’ýn çaðrýsý ise barýþ. Ülkenin kö-
tü yönetiminin tüm herkesin hayatýný ve
geleceðini tehdit ettiðini belirten Ceylan,
þunlarý söylüyor: “Barýþ ve kardeþlik için-
de yaþayabiliriz. Bu topraklar hepimize
yeter. Binbir sýkýntý, yokluk, sefaletle bü-
yüttüðümüz; ömrümüzü, hayatýmýzý ada-
dýðýmýz, aðzý süt kokan çocuklarýmýz ölü-
yor. Okulda, otobüste, sokakta baþlarýna
ne geleceði belli deðil. Artýk bu korkularla
yaþamak istemiyoruz...”

Emine KARAKURT 
Antalya

Çalýþtýðým zamanlarda KESK üyesi, þimdi ise emekli ve Emek Partisi
üyesi bir kadýným. Bunun yaný sýra kýzý çalýþtýðý için 1.5 yaþýndaki toru-
nuna bakan bir anneanneyim. Eðitim Sen Tiyatro Grubu ve Ekmek ve
Gül Tiyatro Atölyesi oyuncularýndan biriyim. Hayatým boyunca haksý-

zlýða boyun eðmedim, hep mücadele ettim. Çocuklarým için, kendim için
hep daha yaþanýlabilir bir ülke inancýna sahiptim. Þimdi de torunuma güzel
bir gelecek býrakmak istiyorum. 

1995 yýlýnda eþim politik nedenlerden
dolayý cezaevine girdi. O yýllarda henüz
küçük olan iki kýz çocuðumu cezaevi
kapýlarýnda büyüttüm. Geçen hafta bir
sabah kapý çaldý. Yorgun olduðum için
kalkamadým, kapýyý eþim açtý. Daha sonra
yanýma geldi ve polislerin beni sorduðunu
söyledi. Hýzlýca kalktým; dört erkek, bir de
kadýn sivil polis kapýdalardý. Arama izinleri-
ni gösterdikten sonra salona girdiler. Cep
telefonlarýmýzý ve bilgisayarlarý istediler.

Bu sýrada odasýnda yatmakta olan büyük
kýzým garip bir þeyler olduðunu hissetmiþ,
hemen yakýn bir arkadaþýmýzý arayarak durumu izah etmiþ. Polis “Evde
silah var mý?” diye sorduðunda eþim yüreðini gösterdi.

Kibarca her yeri aradýlar. Kibarca diyorum çünkü eþim 1995 yýlýnda
evden alýndýðýnda, evin altýný üstüne getirmiþlerdi. Suç delili olarak aradýk-
larý þeyin evde deðil, sosyal medya hesaplarýmda olduðunu öðrendim. Bir
yandan ‘Ýyi ki bugün evde yalnýz deðilim’ diye düþündüm. Sabah kýzým iþine
gittiðinde, torunum ve ben evde yalnýz kalýrýz. Eþim ayný zamanda
sendikacý olduðu için, çoðunlukla evde kalmýyor. Kýzým Uzakdoðu’dan bir
aylýðýna izne geldiði için torunum Can’ý ona býrakmýþtým. Polisler aramayý

bitirmiþ, tutanaðý tutmuþlardý ve sýra bana gelmiþti. Üzerimi giyinip gelme-
mi istediler. Giyindim, eþim ve kýzým ile vedalaþtým. O anki hüznümü his-
setmesin diye torunumu öpmek istemedim.

Karakola vardýk, saðlýk kontrolünden sonra nezarete indirildik, bir de
baktým ki emekli öðretmen arkadaþým Nigar da burada. Gayet neþeli bir
þekilde sabah sporumuzu yapýyoruz, þarkýlarla, türkülerle, halaylarla
zaman geçiriyoruz... Üçüncü gün bir gün önce gözünden ameliyat olan,
arkadaþýmýz Songül’ü getirdiler. Diðer gözü çok görmeyen arkadaþýmýzýn
mikrop kapmamasý için kendimizce önlem aldýk. Kýzým da sonradan bize
yastýk kýlýflarý, battaniye gönderdi. Kýyafetlerimizi kýlýflarýn içine koyarak

Songül’e yastýk yaptýk. Ýki gün sonra Songül
saðlýk durumundan dolayý ifadesi alýnarak
serbest býrakýldý. 

“Yedinci gün çýkarýz” diye düþünürken,
avukatlarýmýz ek süre alýndýðýný söyledi.
Okuyacak bir þey olmayýnca zaman da
geçmiyor. Bize yemek verilen köpük tabak-
lardan okey taþlarý yaptýk ve oynamaya
baþladýk. Okey oynarken fark ettik ki bir
sürü türkü biliyormuþuz. 

Songül de ben de sosyal medya pay-
laþýmlarýmýzdan dolayý buradaydýk. Ayný
gün 11 kiþiyi daha almýþlar. 

Onuncu gün adliyeye sevk edildik. Koridordan geçerken kalabalýk bir
grup arkadaþýmýzý görmek güzeldi. Kimsenin yanýmýza gelip bize dokun-
masýna izin vermediler. Kýzýmýn izni bittiði için geri dönmesi içimi burk-
muþtu, fakat torunum heyecanla bana bakýyordu. Savcýnýn odasýna
girdiðimde sosyal medya paylaþýmlarýmý sordu. “Bir kadýn olarak savaþtan
endiþeliyim, barýþ istiyorum. Bu kadar” dedim. Bana ait olmayan fotoðraflý
bir paylaþýmý gösterdiler, itiraz ettim. Ýfadelerimiz alýndýktan sonra serbest
kaldýk. Koridora çýkýnca “Hey özgürlük” diye baðýrdým. Barýþý savunmak,
insanca yaþamý savunmak, taa yüreðimde hissederek savunmak...

BÝR KÝTAP: BÖÐÜRTLEN KIÞI 

Köpük tabaklardan okey taþlarý 

Temizlik iþçisi Vera’nýn
kahreden arayýþý 
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H
ayatlarýmýz, kadýnlýðýmýz hiç
bu kadar kuþatýlmamýþtý;
çocuklarýmýzýn gülüþlerine,
rüyalarýna ve oyunlarýna hiç
bu kadar el uzatýlmamýþtý.

Emeðimiz iþyerinde canýmýzý çýkaraka-
cak denli sömürülürken, varlýðýmýz ev
içinde hiç bu kadar yok sayýlmamýþtý. 

Sanki mahkemeye “Boþanmak istedi,
vurdum; seviyorum hakim bey” diyen er-
keðe indirim uygulama dememiþiz gibi...
Sanki Aile Bakanlýðý’na “Ýþini yap, kadýn-
lara yönelik þiddetin önleyicisi ol, istis-
mar ve þiddet davalarýna katýl kadýn ve
çocuklardan taraf ol” dememiþiz gibi...
Sanki ezcümle siyaset erkanýna “Ekono-
mik, toplumsal, siyasal eþitlik olmadan
þiddet çözülmez, gerçek bir eþitlik is-
tiyoruz” dememiþiz gibi...
Sanki þimdiye dek kadýna
yönelik þiddetle, tacizle,
tecavüzle kadýnlar de-
ðil de “Tecavüze uð-
rarken neden baðýr-
madýn?” diye soran
hakimler, 45 öðren-
ciye tecavüz edil-
mesine “Bir kereden
bir þey olmaz” diyen
bakanlar, “Kadýn erkek
eþitliðine inanmýyorum”
diyen siyasetçiler mücadele
etmiþ gibi... Sanki þiddete karþý
mücadele için yapmasý gerekenleri
yapmýþlar, hak ve hukuku yerine ge-
tirmiþler de, þiddete karþý þiddetten
baþka bir seçenekleri kalmamýþ
gibi... Ýdam ve hadýmla sus-
turmaya çalýþýyorlar þim-
di de bizi. 

Evet, aklýmýzýn
ayarlarýyla hiç bu
kadar oynanma-
mýþtý.

Önce ekonomik,
sosyal ve siyasal ola-
rak yoksunlaþtýrýlýyo-
ruz. Önce çaresizleþti-
riliyor, çözümsüzleþtiri-
liyoruz. Sonra da çözüm ol-
mayan bir çözüm, baþka bir þiddet

biçimi dayatýlýyor bize. Sayfalarýmýz
çocuklara uzanan ellere duyulan öfkeyle
dolu; tam da bu öfkemizden kavrýyorlar
bizi. Ýlk azarýmýz, ilk tokatýmýz, ilk dayak,
ilk taciz, tecavüz geliyor belki de gözü-
müzün önüne, sonra çocuklarýmýz. Bir
kez de öfkemizden maruz kalýyoruz istis-
mara. Tam da bu yüzden, en çok da aklý-
selim düþünme zamaný bu 8 Mart. Ger-
çekten idamýn, hadýmýn, “içerde icabýna
bakýlýr”ýn çocuk istismarýný önleyeceðini
düþünüyor muyuz? Kim, neyi, neden ve
ne için istiyor? Bu sorularý etraflýca dü-
þünmemiz gereken bir 8 Mart, bu 8
Mart! 

Yarýn, tecavüze uðradýðý için ilk idam
edilecek kadýnýn caný bizim ellerimiz-

deymiþ gibi düþünmek zorundayýz.
Okuma yazma öðrenecek

yaþta “rýzasý var” diye-
rek “gerdek” odalarý-
na sürüklenen kýzla-

rýn geleceði bizim
ellerimizdeymiþ
gibi düþünmek
zorundayýz. Çün-
kü ya bizim ve
çocuklarýmýzýn

hayatý ve geleceði el-
lerimizde olacak ya
da ‘6 yaþýndaki ço-

cuðun cinsel iliþkiye gire-
bileceði’ fetvasýný verenlere in-

san öldürme yetkisi vermiþ
olacaðýz. Biz kadýnlar bu

ikiyüzlülüðü görmek,
teþhir etmek ve

bozmak zorunda-
yýz. Öfkesi istis-
mar edilen ka-
dýnlara çaðrý bu
sayýdaki her
sayfamýz; bu-
gün her yerde,
erkek eliyle de,

devlet eliyle de
þiddete rýzamýz

yok, demek zorun-
dayýz.

Bu 8 Mart baþka...
Emekçi Kadýnlar Günü deðil de

“Emekçi Kadýnlarýn Fedakarlýk Günü”ne
dönüþtürülmek isteniyor bu 8 Mart. Sa-
vaþtayýz diyorlar, kâr etmemiz lazým di-
yorlar, “yerli ve milli” birlik diyorlar, isti-
yorlar da istiyorlar... Neyimiz var feda
edecek? 14 yaþýnda bir gün “Artýk çocuk
deðil, ev kadýný olmamý istediler, evlen-
dirdiler” diyor çocukluðu feda edilmiþ
bir kadýn... Yoksulluðun kendini güzel ve
iyi hissetmeyi bile lüks haline getirdiði
bir mahallede kepenk indiren bir kuaför
mesleðinden, kadýnlar yine kendilerin-
den feda ediyor. Sürekli ölüm haberi ta-
þýyan savaþ haberleriyle, sürekli bir “yas-
tan çýkamama hali”nde analar evlatlarýný,
kadýnlar eþlerini, çocuklar babalarýný fe-
da ediyor da “Ne kazanmýþ oluyoruz
ölümden baþka?” Bir santimi 1600 il-
mekli ipek halý günde 7,5 liraya dokunu-
yor ilkokullarýn bodrum katlarýnda, eller
ve gözler feda ediliyor. Ýþten eve gelince
bitmeyen yemekler, bulaþýklar, temizlik-
ler, ödevler… Kadýnlarýn uykularý feda
ediliyor. Patronun kârý ikiye katlansýn di-
ye günde 16 saat çalýþan ama kreþin lafý-
ný bile edemeyen kadýnlar, sütlerini saðýp
kavanozda soyunma dolabýnda bekletip
çocuðuna götürüyor. Kim, daha neyin fe-
dakarlýðýndan bahsediyor!

Bu 8 Mart baþka… Baþka, çünkü bu 8
Mart’ta bunca kuþatýlmýþlýk içinde çok
derin bir nefes alýp, tutuþan ellerimizi
sakince çoðaltýp, daha sýký kenetlenmiþ
kollarýmýzla, daha emin basan adýmlarý-
mýzla karanlýðýn üzerine yürümemiz,
korkunun gözlerinin içine bakýp cesaret-
le bertaraf etmemiz ve aldýðýmýz o nefes-
le hep birlikte “Kýzýmý elin adamý öldür-
sün diye doðrumadým!” dememiz gere-
kiyor; “Oðlumu saraylar sefa sürsün diye
büyütmedim!” dememiz gerekiyor. 

Nerde, nasýl, ne þekilde nefes alýp giyi-
neceðimize, kimin çýkarý için kaç çocuk
doðuracaðýmýza ve “yerli ve milli” saray
menfaatleri için onlarý ne zaman topraða
vereceðimize karar verenlere karþý þunu
diyebilmenin huzuruna ihtiyacýmýz var bu
8 Mart’ta: “Bizi
bir rahat býrakýn!
Býrakmayana,
hodri meydan!”
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mektubumuz var

Ekmek ve Gül dergisinin þubat ayý sayýsýndaki
sunu yazýsýný okurken bir an kendimi oradayým
gibi hissettim, korkunçtu. Savaþ bu yüzden beni
çok korkutur. Þiddet içerikli hiç bir þey izlemem,
izleyemem. Kan çiçekleri... Mavi kelebeklerin
sadece kan kokan bir toprakta
büyüyen çiçeklerden beslenmesi ne
acý. Günümüzdeki kanla beslenen
silah ticareti yapan insan görünümlü
katilleri, savaþ severleri týpký mavi
kelebeklere benzettim. Ne acýdýr
ki bugün günümüzde siyaset yapan
mavi kelebekler var; dilerim onlarýn
ömrü kelebekler gibi kýsa olsun.
Savaþ deyince ölüm gelir insanýn aklýna.
Çocuklar, kadýnlar en çok zarar görendir.
Büyüklerimiz anlatýrdý; kýtlýklar, hastalýklar, yok-
luk, eþleri ölen kadýnlar, babasýz kalan çocuklar... 

Birkaç saniye hayalini kurun, bir savaþýn için-
desiniz. Korkunç bir çýðlýk, silah ve bomba ses-
leri, insanlar ölüyor yaný baþýnýzda. Biri belki en
yakýnýnýz, sevdiðiniz. Ne hissedersiniz? Hala
savaþ olsun mu? Ölen kendisi ya da yakýný

olmayýnca çok kolay savaþ çýðýrtkanlýðý yaparlar.
Savaþ “ölüm” demek. Sen ya da baþkasý, hiç fark
etmez. Ýnsan ölüyor, insanlýk ölüyor. Ama sana
“öl ya da öldür” diyenlere hiçbir þey olmuyor;

çünkü sen kurban olarak seçildin. Savaþa
“hayýr” de ki insanlýk ölmesin.

Çünkü, yaþam hakký kutsaldýr.
Ve 8 Mart... En çok o zaman

kadýnlar hatýrlanýr. Sokaklar o gün
kadýnlarýndýr. Televizyonlar,
gazeteler, dergiler, siyasetçiler bile
o gün kadýnlarý çok düþünürler,
“Bu günü nasýl kazasýz belasýz,
sorunsuz atlatýrýz” diye. O gün 8
Mart’týr evet ama ertesi gün kadýn
cinayetleri, çocuk tecavüzleri,

dayak, þiddet, devam eder. Bir güne sýðdýrýlan 8
Mart Dünya Emekçi Kadýnlar günü, bir günlük
“özgürlük” diyelim en azýndan. Ama yine de biz
kadýnlar hiçbir zaman umudumuzu yitirmeden
alanlarda olmalýyýz, bütün bunlara inat!

SSeevim // DDokumaa ÝÝþþççissi
BBURSSA

Savaþ çýkartanlarýn ömrü mavi kelebekler kadar olsun

vi 2

i Ç i N D E K i L E R

Viyan Kadýn Korosu olarak 8 Mart Dünya
Emekçi Kadýnlar Günü’nde bir etkinlik
düzenlemek için bir araya geldik.
Bunun için her bir kadýn arkadaþý-
mýz büyük bir özveri ile kendi ma-
hallesinde çalýþma yürüttü. Her bir
kadýn arkadaþýmýz iþin parçasý
olmak için bir görev üstlendi.
Kimi biletlerin basýmý ile uðraþýr-
ken kimisi de etkinliðin yapýlacaðý
yer için gerekli görüþmelerde bu-
lundu. Kimi arkadaþlarýmýz ise biz ka-
dýnlara ait toplumsal sorunlarýn yazýldýðý
pankart ve önlükleri hazýrladý. Her bir kadýn se-
siyle, yazdýðý skeçle, seslendireceði türkü ve þiir-
le etkinliðimizin hazýrlýðýnda yer aldý.

Dünyada ve Türkiye’de kadýna yönelik taciz,
tecavüz ve þiddetin, sömürünün gün

geçtikçe arttýðý, neredeyse günde
üç kadýnýn ölüm haberini aldýðý-
mýz, çocuk gelinlerin meþrulaþtýrýl-
dýðý, ekonomik dayatmanýn daha
çok kadýnlar üzerinde etkisinin gö-
rüldüðü bir toplumda yaþayan biz
kadýnlar olarak; çocuklarýmýza açlý-
ðýn, sefaletin olmadýðý korkuyla ya-
þamýn sürmediði, kendilerini özgür-
ce ifade edebilen bireyler olarak ye-
tiþtirmek için barýþ ve huzur dolu

bir dünya istiyoruz. Bir de gül...
Viyaan KKaadýýn KKorossu’ndaan bbir ggrup kkaadýýn 

Çiððli // ÝÝZMÝR

Tüm renklerimizle 8 Mart’tayýz

Silahlarýn susmadýðý Afrin Harekatý’nda bir ayý acýlar içinde seyirci kalarak

geride býraktýk. Bu bir ay içerisinde her gün ölüm haberleri aldýk. Analarýn

yürekleri yandý. Gencecik yaþta þehit düþen askerlere aðladýk. Kadýnlara,

masum çocuklara, gencecik bedenlere aðladýk.  Savaþýn dini, dili, ýrký, rengi

olmaz. Savaþ, gariban masum halklarýn yok olmasýdýr. Ýktidarýn çýkarlarý uðruna

masum insanlar katledilmesidir. Adaletin ve özgürlüðün olmadýðý bir dünyada sus-

mayalým. Zaman, birlik beraberlik zamaný. Fidanlar kýrýlmasýn, güllerimiz solmasýn,

analar aðlamasýn. Sevgi ortak dilimiz, dünya bizim ülkemiz. Saygýlarýmýzla... 
DDeeppoo iiþþççiilleerrii 
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Elin Molinoðlu

Ýstanbul’un en önemli sorunlarýndan biri trafik. Çalý-
þanlar iþ gidiþ dönüþü otobüs, metrobüs, minibüslere bi-
nebilmek için neler yaþandýðýný iyi bilirler. Her sabah ben
de yaþarým bu hengameyi. Araç týka basa doludur ama iþe
yetiþmek için insanlarla itiþe kakýþa binmeye çalýþýrsýn. Bu
durumlarda kimse kimseyi görmez. Binince de ayrý dert.
Ýçeride türlü türlü insanlarla dip dibe, üst üste gidersin
tüm yolu. Öksüren, burnu akan, ter ve daha bir sürü koku-
lara maruz kalýrsýn inene kadar.

Bir sabah gene böyle bir h[RTF bookmark start: _Go-
Back][RTF bookmark end: _GoBack]engamede burnuma
beni çocukluðuma götüren bir koku geldi: Lavanta kokusu. 

Benim çocukluðum Bulgaristan’ýn
asýrlýk çam ve meþe aðaçlarý olan
ormanýn eteklerinde kurulu bir
köyde geçti. Köyümüzde bir kü-
tüphanemiz, bir bakkalýmýz,
sinema ve tiyatro sahnemiz
bile vardý. Evimiz konum ola-
rak köyün, ormana ve tarlalara
gidiþ yolunun üzerindeydi. Bah-
çemizin bittiði yerde gözünüzün
göremediði büyüklükte lavanta tar-
lalarý vardý. Penceremden bakýnca gökyüzünün mavisiy-
le birleþen mor þeritler halinde uzanan sýra sýra lavantalarý
görürdüm. Yaz tatiline denk gelirdi çiçek açmalarý. 60 san-
time kadar uzanan yüksekliðinde bir çalý öbeði, yapraklarý-
nýn arasýndan uzanan sap sap mor çiçekler. Öðleye doðru
bal arýlarý üþüþür tarlaya. Arkadaþlarýmýzla lavanta sýralarý-
na dalar, öbeklerin üzerinden engelli koþu misali düþe kal-
ka yarýþ yapardýk. Ellerimiz, kollarýmýz çizikler içinde olur-
du ama aldýrmazdýk. Çünkü düþtüðümüz yerler mis gibi
lavanta kokuyordu ve huzur veriyordu bize. (Sonradan öð-
rendiðime göre lavantanýn sakinleþtirici özeliði varmýþ.) 

En çok hoþumuza giden de bizi eve çaðýrdýklarýnda, git-
mek istemiyorsak, tehlike geçene kadar lavanta sýralarýnýn
arasýna yatýp saklanmaktý. Gizli sýðýnak gibi gelirdi bize. 

Hasat zamaný da ayrý bir güzeldi. Tarým iþçileri gelip la-
vantalarý biçerler, çuvallara doldururlardý. Kamyonlar gelip
çuvallarý alana kadar onlarý boþ bir alana dizerlerdi. Biz
çocuklara baþka bir oyun alaný olurdu. Lavanta kokulu çu-
vallarý ya sýðýnak ya da  atlama rampasý yapardýk. Ben en te-
peden, yere minder gibi dizdiðimiz çuvallarýn üzerine atla-
mayý severdim. Hava karardýktan sonra, ev ahalisinden biri
“Hadi! Artýk yeter” diyene kadar eve girmezdik. “Lütfen
beþ dakika daha”lardan sonra nihayet eve girince üstümüz
toz pas içinde olmasýna raðmen, mis gibi lavanta kokardýk.
Ben böyle bir çocukluk yaþadýðým için kendimi þanslý his-
sediyorum. 

Sanýrým o günlerin güzel ve masum hatýralarý ruhuma
iþlediði için bir tarafým hala çocuk kaldý. Bugünün metro-
pol çocuklarý için çok üzülüyorum. Hayatlarýný sýnavlara
adamýþlar, yaþamlarý sanal dünya olmuþ. Vurdulu kýrdýlý
oyunlar, mafya dizilerine hayranlýk, uçuk yaþantýlara özen-
ti...

Mark Twain’ýn dediði gibi “Hayat öyle kýsa ki; tartýþma-
lara, özür dilemelere, kýskançlýklara, hesap sormalara za-
man yok. Sadece sevmek için bir an var.”

MMeerrggüüll ÇÇoobbaannooððlluu
SSuullttaannggaazzii // ÝÝSSTTAANNBBUULL

Lavanta tarlasýnda
çocuk olmak

Bu 8 Mart, baþka
8 Martlara benzemiyor

Adaletin ve özgürlüðün olmadýðý
bir dünyada susmayalým
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Çocuk istismarýnda
büyüteçle 
nereye bakmalý?

Modanýn ‘insan
bedeli’ni gözler önüne
seren günlükler

Deðiþtirebileceðimizi
hatýrlatan bir gün

ekmek ve gül
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Elin MOLÝNOÐLU

Kadýnlar ve onlarýn kaderiyle yaþamým
boyunca ilgilendim. Beni sosyalizme geti-

ren onlarýn kaderiydi. Sovyet ülkesine ger-
çekleþmiþ bir düþ olarak çok deðer veriyo-

rum. Bu, düþlerimin devletinin kusursuz
olmasýný ve orada insanlarýn, kaygýsýz ve

mutlu yaþamalarýný istiyorum. 
(Kollontay, 1950)

Þ
ura Domontoviç, Ukrayna kökenli
aristokrat bir baba ve Finlandiya
kökenli köylü bir annenin kýzý ola-
rak dünyaya geldi. 31 Mart
1972’de. Çocukluðundan ergenli-

ðine kadar kadýnlarýn iç dünyasýna,
savaþýn sebep olduðu yoksulluða, sýnýf
farklýðýnýn göstergesi olan eþitsizliðe ve
adaletsizliðe dair fikirlerinin oluþmasý için
ev ahalisinin yaþantýsýna bakmasý yetiyordu.
Evdeki hizmetçiler çok yataklý odalarda ka-
lýyor, aile üyelerinden farklý yemekler yiyor,
ayakkabýsýz geziyor ve sürekli birkaç yýl ön-
ce kalkan kölelikle o günkü durumlarýný ký-
yaslýyorlardý. 1877-78 Osmanlý-Rus Sava-
þý’nýn hemen sonrasýnda babasýnýn görevi
için gittikleri Bulgaristan’da eskiyen çorap-
larýnýn daðýtýldýðý diðer çocuklarda savaþýn
býraktýðý derin izleri görüyordu. Çarlýk mo-
narþisine karþý anayasal bir düzenin savu-
nulduðu sohbetlere, bir düzenin yýkýlýp ye-
rine daha iyisinin getirilmesi düþüncesine
aþina bir çocuktu. Belki de bu yüzden 20
yaþýnda tanýþtýðý Komünist Parti Manifes-
tosu ona hiç yabancý gelmedi. Çocukken
mutsuzluk kaynaðý olarak gördüðü ne var-
sa, hepsini ortadan kaldýrabilecek bir dü-
þünce ve eylem kýlavuzu! Düþ artýk sadece
düþ deðil, gerçekleþebilir bir düþtü.
1917’de Ekim Devrimi’yle olan da buydu;
gerçekleþmiþ bir düþ!
YASAL EÞÝTLÝK YETMEZ, 
GERÇEK EÞÝTLÝÐÝ 
BULMA ARAYIÞI…

Rusça’nýn yaný sýra daha çocukluðun-
dan itibaren Ýngilizce, Almanca, Fransýz-
ca, Fince konuþan, bu sayede pek çok
düþünce akýmýný okuyup deðerlendirme
fýrsatý bulan Aleksandra’nýn, Marksizmi
benimsedikten sonra örgütlenmesi þaþýr-
týcý deðil elbette. Ancak Rusya Sosyal
Demokrat Ýþçi Partisi’ne (RSDÝP) katýl-
masý, kendisinin de dediði gibi, ta en ba-
þýndan beri, kadýnlarýn ezilen cinsiyet ol-
masýyla da yakýndan ilgiliydi. 

Çarlýða karþý 1905 Devrimi’nin yarattýðý
uyanýþ hali kadýnlar açýsýndan da geçerliy-
di. 20. yüzyýlýn baþýnda birçok ülkede oldu-
ðu gibi, siyasal programý kadýnlarýn vatan-
daþlýk, eðitim ve oy haklarý ile sýnýrlý bir
hareket Rusya’da da geliþmiþti. Rus Sosyal

Demokratlarý ve Sosyal-Devrimciler de
burjuva kadýn hak savunucularý ile iliþkiler
konusunda net bir fikir birliðine varamý-
yordu. Sonunda Bolþeviklerin de ‘sosyalist’
grup olarak yer aldýðý “Eþitlik Ýçin Birlik”
adlý bir platformun kurulduðu bir dizi top-
lantýnýn sonunda örgütlenen Petrograd yü-
rüyüþünde Kollontay, burjuva feminizmiyle
iþbirliðini reddetti. 

Rusya’yý terk etmek zorunda kaldýðý
1908 yýlýna kadar kadýn iþçiler arasýnda
sosyalist çalýþmanýn yürütülmesine yö-
neldi. 
ÝÞÇÝ KADINLAR ARASINDA

Kollontay burjuva feminizmiyle arasýna
mesafe koymakla yetinmedi, özellikle genç
ve iþçi kadýnlar arasýndaki etkisini kýrmak
ve sosyalizm fikrinin örgütlenmesi için ça-
lýþtý. Bu ideolojik netlik ayný zamanda Par-
ti’nin kadýn kitleleri içerisinde özel bir ça-
lýþma yürütmesi gerektiði fikrini doðurdu. 

1907’de II. Enternasyonal Kongresi top-
lantýsýna ve ilki gerçekleþen Uluslararasý
Sosyalist Kadýnlar Konferansý’na katýldý ve
Clara Zetkin’le konuþmalarý sonucunda
Parti’nin kadýnlar arasýndaki çalýþmasýna
iliþkin daha net fikirlerle Rusya’ya döndü.
1906’dan 1908 yýlýna kadar kadýn iþçiler
arasýnda, büro, dernek, kulüp vb birçok ör-
gütlenme biçimi üzerinde düþündü, dene-
di. Bu çabalarýnýn birçoðunda henüz ayný
ideolojik netliðe sahip olmayan partili er-
keklerin direnciyle karþýlaþtý. Ne ironiktir
ki, “Kadýn Kurtuluþ Hareketinde Feminist
Kadýnlarýn ve Proleter Kadýnlarýn Rolü”
semineri verdiði bir dönemde “feminist
sapma” ile suçlandý. 

O dönem çarlýk ve demokrasi konulu
rejim tartýþmalarýna dahil olan burjuva
feministler tüm sýnýflardan kadýnlarýn or-
taklaþmasýný hedefleyen bir kongre çaðrý-
sý yaptý. Kollontay, 1908’in sonunda ger-

çekleþen I. Bütün Rusya Kadýnlar Kon-
gresi’ne kadýn iþçilerin kendi programlarý
ve kararlarýyla kongreye katýlmalarýnýn
son derece eðitici olacaðýný öngörüyordu.
Ýþçi kadýnlarýn da desteðiyle baðýmsýz bir
çalýþma yürüttü ve kongreye giderken bu-
nun kadýnlar üzerindeki etkisini gören
Bolþevik Petersburg Komitesinin desteði-
ni kazandý. 700 delegeye karþý 45 delege
olarak katýlan Kadýn Ýþiler Grubu, kýrmýzý
karanfillerle girdikleri kongre salonunu
“sýnýfa baðlý olmayan bir merkezde olma-
yý reddederek” terk etti. 

Bu sýrada Kollontay, Vershbolova istas-
yonunda, ayrýlmak zorunda kaldýðý Rus-
ya’ya ne zaman ve hangi koþullar altýnda
döneceðini düþünüyordu. Rusya’ya dev-
rim çanlarý çalarken iktidarý ele geçirmek
üzere dönecekti.
SÜRGÜN YILLARI 
VE ÝLK 8 MART! 

1908’den 1917’ye kadar Almanya, Ýngil-
tere, Fransa, Ýsveç, Norveç, Danimarka, Ýs-
viçre, Belçika ve ABD’de iþçi sýnýfý örgütle-
rinin ve partilerinin çaðrýlarý üzerine özel-
likle kadýn sorununa dair eðitimler verdi,
broþürler ve kitaplar yazdý. “Kadýn Soru-
nunun Sosyal Temelleri”, “Yeni Kadýnlar”,
“Toplum ve Analýk” bu dönemki eserlerin-
den sadece birkaçý.  

1910 Aðustosunda toplanan II. Ulusla-
rarasý Sosyalist Kadýnlar Konferansý’na
17 ülkeden katýlan 100 delegeden biriydi.
Konferansta ‘Ana ve Çocuðun Korunma-
sý’ baþlýklý bir rapor sunan Kollontay,
uluslararasý sekretaryaya seçildi. Birkaç
gün sonra gerçekleþen II. Enternasyo-
nal’in 8. Kongresi’nde Clara Zetkin’in 8
Mart’ýn Dünya Kadýnlar Günü olarak ilan
edilmesi önerisini destekledi.

Uluslararasý kutlanan ilk Dünya Emekçi
Kadýnlar Günü konuþmasýný 19 Mart
1911’de Frankfurt/Main’da yaptý. Bu ilk
Dünya Emekçi Kadýnlar Gününde, ülke-
sinden uzakta, iþçi kadýnlarýn oy hakký üze-
rine konuþmuþtu. Bundan 6 yýl sonra Rus-
ya’ya Çarlýk otokrasisini, gerici burjuvaziyi
yenilgiye uðratacak Ekim Devrimi’nde ak-
tif rol oynamak üzere geri döndü. Ýç savaþla
geçen yýllarýn sonunda, 1920 8 Martý’nda
ise dünya kadýnlarýna þöyle sesleniyordu: 

“Sadece kapitalizmin yýkýlýp Sovyet ik-
tidarýnýn kurulmasý, kapitalist ülkelerde-
ki emekçi kadýnýn hayatýný zorlaþtýran
acý, aþaðýlanma ve eþitsizlik dolu dünya-
dan kurtarabilir. Emekçi Kadýnlar Günü
oy hakký mücadelesi için bir gün olmak-
tan çýkmýþ, kadýnlarýn tam ve mutlak öz-
gürleþmesi için uluslararasý bir mücade-
le gününe dönüþmüþtür. Bu da Sovyetle-
rin zaferi için, komünizm için mücadele
demektir!” 

Gerçekleþmiþ Bir Düþ Kuran Kadýn

Aleksandra Kollontay


	KAD1.pdf
	KAD2.pdf
	KAD3.pdf
	KAD4.pdf
	KAD5.pdf
	KAD6.pdf
	KAD7.pdf
	KAD8.pdf
	KAD9.pdf
	KAD10.pdf
	KAD11.pdf
	KAD12.pdf
	KAD13.pdf
	KAD14.pdf
	KAD15.pdf
	KAD16.pdf
	KAD17.pdf
	KAD18.pdf
	KAD19.pdf
	KAD20.pdf
	KAD21.pdf
	KAD22.pdf
	KAD23.pdf
	KAD24.pdf



