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Azize Hemþire
Miralay Tevfik’le
neden evlendi?

Kýdemde fon:
Tazminat hakký ve
güvenceye son! 

Ýþçi kadýnlarýn ortak
çilesi: Gece çalýþ, 
gündüz çocuk bak!

BÝR BAHAR BÜYÜTÜYORUZ ÞÝMDÝ

KIÞ GÖÐÜNÜ AÞTIK
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Zeliþ IRMAK

U
zun süren ve sert geçen ký-
þýn ardýndan aðaçlarýn yeni-
den çiçek açtýðýna tanýklýk
etmek, güneþte ýsýnmak el-
bette iyi gelir insana. Trak-

ya’nýn keskin soðuðundan sonra gelen ba-
har, müjde gibidir. Üstelik bahar; bollu-
ðun bereketin, sýkýntýlardan ve hastalýk-
lardan kurtulmanýn da simgesi kabul edi-
lir, kutlanmayý da hakeder.

Ýnanýþa göre; Hýzýr karadaki, Ýlyas ise
denizlerdeki zorda kalmýþ kimselere yar-
dým eden ululardan iki arkadaþtýr. Hýzýr
bolluðun bereketin simgesi olarak görü-
lür. Ýlyas ise umudun, yeþilliðin simgesi-
dir. Ýki arkadaþ senede bir gün insanlara
umut, bolluk bereket daðýtmak için su ke-
narýnda bir yerde buluþurlar. Hýzýr ile Ýl-
yas var mýdýr, buluþur mu bilinmez ama
insanlarýn buluþtuðu kesin.
TÜM KAPILARDA
TAZE BAHAR DALLARI

Baharýn geliþiyle, Trakya’nýn her ilinde
ilçesinde köyünde mahalle mahalle kutla-
nýr Hýdýrellez.

Doðup büyüdüðüm Lüleburgaz’da ol-
duðu gibi... Apartmanda heyecan, her yýl
5 Mayýs akþamýnda baþlar. Komþularla
plan yapýlýr: Ateþi kim yakacak, oyun için
topu kim getirecek, piknik malzemelerini
kim hazýrlayacak...

6 Mayýs sabahý bir bahar gününe uya-
nýrýz. Anneannem her sene gün doðarken
(onun için bu zaman dilimi sabah ezaný
saatindedir) kalkýp dýþarý çýkar. Bahçeden
taze bahar dallarý, çiçek toplar ve

apartmandaki tüm kapýlara
asar.

Bu, bolluk bereket ve tazelenmek için ya-
pýlýr. Kapýyý açýnca güzel kokulu renkli çi-
çekler süprizimiz olur.

O gün kadýnlar ev iþlerini hýzlý hýzlý ya-
par; akþama ateþ atlanacaktýr çünkü. Ev-
den çýkanlara tembihlenir, “akþama geç
kalma”. Güneþ batmaya baþladýðýnda
komþular bahçede toplanýr. Kadýnlar ve
çocuklardýr kalabalýk olan. Bir yandan
sohbet baþlar, bir yandan piknik yapýlýr.
Güneþ battýðýnda ateþ yakmanýn vakti gel-
miþtir artýk. Sokaklardan sesler ve du-
manlar yükselmeye baþlar.
CESARET VE ÖZGÜRLÜK 

Ateþten atlamaya küçük bir çocukken
kucakta baþlamak âdettendir. Kendi baþý-
na ateþten atlamak ise, bir büyüme gös-
tergesi sayýlýr. Ýlk atlama anýnda, gözlerin
üzerinde toplandýðýný hisseder insan, aca-
ba atlayabilecek, kendini yakmamayý baþa-
rabilecek midir? Ateþin baþýnda uzun
beklenmez, daha sýrada bekleyen dilekler
vardýr. Cesareti toplamak, o uzun adýmý
atmak gerekir. Ateþin üzerinden atlama,
bir rahatlamayla birlikte kendine güveni
getirir. Belki de cesareti ve öz-
gürlüðü yaþadýðýn ilk an-
dýr. Bir kez atlamak yet-
mez, bu kez geri dö-
nüp ayný ateþin üze-
rinden ters yöne
atlanýr. Bu gidiþ
geliþ, üç kez
tekrarlanýr ve
o sýrada, ate-
þin tanýklý-
ðýnda, di-
lek tutu-
lur. 

Hýdýrellez ritüelleri, farklý kökenlerden
insanlarý ayný ateþin etrafýnda buluþturur,
her sene. Baþka diller konuþsa da, inanýþ-
larý çeþitlilik gösterse de, farklý memle-
ketlerden göçmüþ olsa da, çocuðundan
yaþlýsýna herkes Hýdýrellez’i kutlar. 

6 Mayýs akþamý, Denizleri anma etkin-
liðinden çýktýðýnda bile bu âdetten vazge-
çemez insan. 

Mahalledeki ateþe yetiþemeyiz belki, o
zaman bulunduðumuz yerde bulduðu-
muz ilk ateþten atlarýz. Çünkü gün bit-
meden o ateþten atlanacaktýr. 
HADÝ DIÞARI ÇIKALIM!

Dilek sadece ateþten at-
larken dilenmekle kal-
maz, onu yazýlý hale ge-
tirmek de gerekir. Ha-
va kararýnca, gül
aðacýnýn altýna di-
lekler ve bozuk

pa-

ralar gömülür. Gömülecek olan kaðýdýn
üstünde, dilek çizgilerle anlatýlýr. Dilekler
söylenmez elbette. Ama komþunuzun ka-
ðýda ne çizdiðini bilmek zor deðildir; ev,
araba, diploma... Saðlýk, mutluluk, aþk
meþk için artýk gerisi çizenin yaratýcýlýðý-
na kalýr. 

Trakyalýlarýn bulunduðu ve Balkan
göçmenlerinin de yoðun yaþadýðý Ýzmir,
Bursa, Balýkesir, Çanakkale gibi þehirler-
de mutlaka karþýlaþýrsýnýz Hýdýrellez ate-
þiyle.

Bugün Hýdýrellez... Hadi dýþarý çýka-
lým! Küçük bir ateþ yakýp üzerinden atla-
yalým. Saðlýk, huzur, mutluluk, barýþ için.
Hem belli mi olur, dumaný gören gelir

belki...

ATEÞÝN TANIKLIÐINDA DÝLEKLER

Hýdýrellez HIDIRELLEZ’le ayný güne denk gelen Kakava,
Edirne’de yaygýn olarak kutlanan bir gelenektir.

Hýdýrellez-Kakava âdetlerinde ateþ baþrolde-
dir. Hýzýr doðanýn tazelenmek için ihtiyacý olan
ýsýyý, sýcaklýðý getirir beraberinde. Bu da bolluk ve
bereket anlamýna gelir. 

Kakava için “Çingenelerin Hýdýrellezi” de de-
nir. Çingeneler için mitolojik özellikleri olan bir
müjdeci vardýr. Bu, ayný zamanda kurtarýcý bir ki-
þilik olarak görülen Baba Fingo’dur. Yolu her ba-
har gözlenen ve hiçbir zaman gelmeyen Baba
Fingo...

Tunca nehrinin kýyýsýndaki Sarayiçi’nde alev-
leri metrelerce göðe yükselen Kakava ateþinin
yakýlmasýyla baþlar þenlikler. Müzikler çalýnýr,
danslar edilir. Kutlama alaný adeta panayýra dö-
ner. 

6 Mayýs sabahý hava henüz tam aydýnlanma-
dan yola düþülür. Tunca Nehri’nde suya girilir.
Bu, inançlarýna göre arýnmak ve Baba Fingo’yu
beklemek içindir.
KIZILDENÝZ’DEN TTUNCA’YA

Kakava’nýn efsanesi þöyledir: Antik Mýsýr’da
firavunun zulmü altýnda ezilen halklardan biri de

daima hor görülmüþ Koptlar yani bölgenin o dö-
nemdeki çingeneleridir. Musa peygamber Kýzýl-
deniz’i ikiye yarar ve kaçýrabildiði topluluðu Ke-
nan diyarýna geçirir. Bir inanýþa göre Musa ile bir-
likte hareket eden topluluðun içinde firavundan
en çok çekmiþ olan Koptlar’dan da bir kesim var-
dýr. Liderleri Baba Fingo adýyla bilinir. Musa’nýn
yola düþtüðü haberini alýnca ona katýlmak üzere
yola düþerler. Ne var ki, geride kaldýklarý için far-
kedilmemiþler, Musa ve takipçilerin karþý kýyýya
geçiþinden sonra Kýzýldeniz kapanýnca dalgalarýn
arasýnda boðulmuþlardýr. Tüm bu olaylar, bir ba-
har gününde yaþanmýþtýr.
BÝNLERCE KKÝÞÝ KKATILIYOR

Edirne’deki þenlikler 5-6 Mayýs tarihlerinde
þehre on binlerce kiþiyi toplayacak renklilikte ve
güçtedir. Artýk turistik bir etkinlik haline dönen
Kakava etkinliklerine yakýn illerden turlar bile
düzenleniyor. Kakava’nýn dönüþümü, þehrin kal-
kýnmasý, geleneðin tanýtýlmasý için olumlu bir ge-
liþme olarak deðerlendirilebilir. Ancak bu durum
kültürün devamýný mý saðlar, yoksa ticari bir iþe
dönüþtüðü için zaman içinde deðiþime uðrayýp
yitip gider mi tartýþýlýr.

ÇÝNGENELERÝN HIDIRELLEZÝ; KAKAVA
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T
am da dergimizi basýma ha-
zýrladýðýmýz saatlerde inter-
net haber sitelerinin baþlýk-
larýna þu cümleler diziliyor:
Çorum’da ailesi tarafýndan

zorla evlendirilmek istenen 22 yaþýndaki
G.A. 8 katlý bir maðazanýn çatýsýna çýka-
rak intihara kalkýþtý.  

Siirt’te 29 Nisan akþamý kaldýðý yurda
giderken Nurhayat’ý katleden kiþinin, sal-
dýrýdan bir hafta önce bir kadýna cinsel
saldýrýda bulunduðu için gözaltýna alýndý-
ðý ve serbest býrakýldýðý öðrenildi. 

2017’nin ilk 4 ayýnda en az 133 kadýn
katledildi. Katledilen kadýnlarýn yüzde
72’si tanýdýðý erkekler tarafýndan öldürü-
lürken, yüzde 10’u tanýmadýðý erkekler
tarafýndan öldürüldü.

Bursa’da A.Ö. isimli kadýný yaralayan
emekli polis memuru saldýrgan ifadesin-
de “Ýki yýl arkadaþlýk ettikten sonra ayrýl-
dýk. Sosyal medya hesaplarýnda yüzlerce
fotoðrafý vardý. Giyimine dikkat etmesini
söyledim. Söylediklerimi hiç dikkate al-
madý. Geldiðimde yine açýk kýyafet giy-
miþti. Daha sonra kendimi kaybettim ateþ
ettim” dedi.

Otobüste þort giydiði bahanesiyle Ay-
þegül Terzi’ye tekme atan saldýrgan Ab-
dullah Çakýroðlu’ya yine tutuklama yok. 

Ýzmit’te, halk otobüsünde bir kadýný
taciz eden R.S. gözaltý iþlemlerinin ardýn-
dan serbest býrakýldý.

Karaman’da cinsel istismar iddiasýyla
tutuklanan M.P. isimli öðretmenin 13 ço-
cuðu 4 yýl boyunca istismar ettiði ortaya
çýktý. 

Kaçak yurtlarýnda çocuklarýn cinsel is-
tismara uðradýðý Ensar Vakfý, Cumhur-
baþkanlýðý onaylý bir projeyle ortaokul ve
liselerde dini içerikli seminer, konferans,
sýnýf içi etkinliklere baþladý. AKP’li hâ-
kimler göreve atanmaya devam ediyor.
Hâkim olarak alýnan bin 341 kiþi arasýn-
da, çocuklara cinsel istismar olaylarýnýn
yaþandýðý yandaþ Ensar Vakfý’nýn Ankara
Þube Baþkaný da yer aldý.

Silopi’de gece saatlerinde içkili olduk-
larý iddia edilen polislerin kullandýðý ak-
rep tipi zýrhlý araç bir evin içine girdi. Ev-
de uyuyan Muhammet (7) ve Furkan Yýl-
dýrým (6) kardeþler yaþamýný yitirdi. Vali
“kader” dedi.

Ýstanbul Tuzla’da 20 yýllýk evliliði bo-

yunca þiddet gördüðü kocasýnýn 11 yaþýn-
daki kýzýný istismar ettiðini öðrenen Ay-
þegül D. savcýlýða baþvurdu. Adam çýka-
rýldýðý ilk mahkemede denetimli serbest-
lik uygulamasýyla serbest býrakýldý. Ev
hapsine gönderildi. Ayþegül çocuklarýyla
beraber evden ayrýlmak zorunda kaldý, iki
çocuðu devlet gözetimine alýndý. Hakkýn-
da uzaklaþtýrma kararý olan adam, Ayþe-
gül’ü çalýþtýðý yerde 4 kurþunla yaraladý.

Ýþte 2017 Türkiyesinden 3 günlük bir
kesit. Bu, ne arzu ettiðimiz ne de katlan-
mak zorunda olduðumuz bir tablo! 

Artan þiddet, artan sömürü, artan iþ-
sizlik, artan yoksulluk, artan iþ kazalarý,
artan eþitsizlik... Bu karanlýk tablodan çý-
kýþýn anahtarý olacak þey de dergimizin
geçen sayýsýndan bu yana yaþadýðýmýz iki
tarihte gizli: 16 Nisan referandumu ve 1
Mayýs... Ýkisi de kadýnlarýn bütün bu þid-
det, sömürü, iþsizlik, yoksulluk, iþ kazala-
rý, eþitsizlik sarmalýna karþý artan öfkesi-
nin bir ifadesi olarak karþýmýzda duruyor. 

Herhangi bir seçimde deðil, OHAL
koþullarýnda yapýlan en adaletsiz, en þai-
beli seçimde devletin bütün olanaklarýný
kullananlara karþý sadece kendini ortaya
koyup “Hayýr” dedi milyonlar. Üstelik bu
“Hayýr”ýn, yukarýda sýraladýðýmýz tüm çe-
liþki ve sorunlarý derinden hissedenler
olduðu kadar, bunlara öfke bileyen ve öf-
keyi akýtacak zemin arayanlar olduðu da
aþikar. 

1 Mayýs’a doðru kadýnlarla buluþmala-

rýmýzdan, bize gelen izlenimlerden ve
mektuplardan da gördük ki bu arayýþý
aðýr yaþam koþullarýnýn yükü ve muhtaçlý-
ða muhtaç eden muhafazakar siyaset bile
engelleyemeyecek. Bugün kadýnlarýn “ar-
tan”lara karþý yükselen arayýþlarý, ister
“evet” demiþ olsun, ister “hayýr”, en te-
mel yaþamsal haklara kolaylýkla el uzatýl-
masýna izin vermeyecek bir düzeyde. 

Ýktidarýn tam da þimdi yangýndan mal
kaçýrýr gibi her þeyi hýzlý adýmlarla kendi
çarkýna diþli haline getirme çabasý da
bundan. 

Ýster evet desin, ister hayýr, artan so-
runlar karþýsýnda gündelik hayatlarýný
sürdürme iþini bir direnme tecrübesi
olarak yaþayan birbirinden farklý milyon-
larca kadýnýn hayatýn “baþka” türlü olma-
sýný arzu ettiðini görüyoruz. En baþta
saydýðýmýz tüm “artan”larýn, biraz da ka-
dýnlarýn bu hayatýn “baþka türlü olmasý”
arzusuna verilen erkek egemen ve muha-
fazakar tepki olduðunu görmek, bu de-
rinleþen aralýkta kadýnlarýn arzusuna sýr-
týmýzý yaslayarak ilerlemek bize yönelen
her saldýrýya birlikte cevap verebilmemi-
zin yolu... 

Dergimiz kadýnlarýn hayatýn baþka tür-
lü olmasý arzusunu gösteren pek çok de-
neyim ile dolu. Kimisi günde 12 saat ça-
lýþtýðý fabrikanýn içinde baþlattýðý bir tar-
týþmayla, kimisi okuma-yazma öðrenmeyi
bile ona çok gören düzene karþý küçücük
bir dernek odasýndan baþlattýðý “ben va-
rým” mücadelesiyle, kimisi þiddetle us-
landýrmaya çalýþan babanýn, kocanýn, us-
tabaþýnýn, sendika aðasýnýn karþýsýna yal-
nýz çýkmayýþýnýn yarattýðý özgüvenle, ki-
misi ise iþçi arkadaþlarýna bir çömçe fazla
yemek verebilmenin çabasýndan duyduðu
mutlulukla gösteriyor bu arzuyu. Ve der-
gimizin bu sayýsý, bu arzuyu birleþtirici
bir mücadele ekseni haline getirecek bir-
takým acil taleplerimizi de ortaya koyuyor:
Ýþ güvencesi, eþit ücret, kýdem tazminatý
hakkýmýza sahip çýkmak, aðýr iþ koþullarý-
nýn bedenlerimizi yýpratmasýna izin ver-
memek... 

Ýþte bunlar; hangi seçim bizi ne olarak
bölerse bölsün, asla bölünmeyeceðimiz
ortak birleþtiricilerimiz. Bu yaþamý de-
ðiþtirme arzumuz
ise en güçlü tutka-
lýmýz...
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Bitmeyen ve
birbirinin
ayný diziler

Merhabalar ben Adana’dan Aydan, çok
uzun süredir dizi izliyorum. Dizi izleme-
min nedeni genelde can sýkýntýsýndan, yal-
nýz kaldýðýmdan; belki de gerçek hayatta
bulamadýklarýmý orada umduðumdan.

Eskiden dizi izlediðim zaman keyifle iz-
lerdim hatta keyifle izlediðim bir diziyi ta-
kip edebilmek için babamla bile kavga
ederdim, ama son zamanlarda hem sürele-
rinin fazla olmasý hem de eskisi gibi güzel
senaryolarýn olmamasý sebebiyle evde fazla
diretmiyorum ‘Ýzlesem de olur izlemesem
de olur’ diyorum. Son zamanlarda dizilerin
genelinde bütün kadýn karakterler hep
makyajlý, saçlarý hep yapýlý ama gerçek ha-
yatta böyle deðil dizi karak-
terleri uyandýklarýnda bi-
le saçlarý, makyajlarý hiç
bozulmamýþ uyanýyorlar.
Hayatýn gerçekliði bo-
zulduðu için izlerken
çok sýkýcý oluyor. Bir
de hikayeler hep birbi-
rinin aynýsý. Zengin oð-
lan fakir kýz rastlaþýp
aþýk oluyor bir türlü kavu-
þamýyorlar sorunlar, sorunlar...
Baþka konu yokmuþ gibi. Bir dönem de gü-
neydoðu, aða ve töre dizilerinden fenalýk
gelmiþti.

Eskiden az da olsa güzel diziler vardý.
Mesela yýllar önce Hatýrla Sevgili diye bir
dizi vardý o diziyi izledim çok hoþuma git-
miþti. Karakterler Ahmet ve Yasemin’in
hayatý o diziyi izlememe neden olmuþtu. O
güzel ve kaliteli diziler bahanelerle tek tek
yayýndan kaldýrýldý. En önemlisi 15 Tem-
muz’dan bu yana dizilerde ya darbe ya da
terörü anlatan senaryolar olmaya baþladý.
Sürekli bir savaþ, sürekli gerginlik bu da
beni dizilerden soðuttu. Eskiden çok sýký
takipçisi olduðum, sevdiðim dizileri seyret-
mekten vazgeçtim diyebilirim.

Çalýþan, bekar bir kadýným. Ailemle ya-
þýyorum. Akþam iþten çýktým mý direkt eve
geliyorum, anneme kalan ev iþlerinde yar-
dým ediyorum. Çok fazla gezip eðlenecek
imkaným yok, evde vakit geçirmek zorun-
dayým o yüzden televizyon seyrediyorum ve
seyretmeye deðer kaliteli bir dizi olmayýnca
yabancý dizileri izlemeye baþladým. Dizi
sürelerinin kýsa olmasý, özgün konularý ve
çeþitli dizi karakterleri ile ilgimi çekiyor.

Televizyon izlemenin yerine baþka bir
alternatif koyamadýðým sürece dizi seyret-
meye devam edeceðim.

AAyyddaann ÇÇEELLÝÝKK
AADDAANNAA

Birlik, mücadele, dayanýþma............................................3
Olcay Geridönmez

Gece çalýþ, gündüz çocuk bak!.........................................4
Adile DOÐAN

Sokaklarda gülen insanlar görmek istiyorum......................4
Hadise Özçelik 

Maketini deðil, taþýyabilirsen gerçeðini taþý hadi!...............5
Buse Vurdu

Çömçeyi kim tutacak?.....................................................5
Fatma Koç Þahin

Örgütlenme nasýl olmaz!..................................................6
Nuray Öztürk

TARÝH: Kökü 1950’lere dayanan dava.................................7
Müslime Karabatak

Anne olmayýnca anlarsýn!.................................................8
Fatma Koç Þahin

Azize Hemþire  Miralay Tevfik’le neden evlendi?.................9
Tülin Tankut

ÝÇÝMÝZDEN BÝRÝ.............................................................. 10
Yasemin Akpýnar

SINIRLARIN ÖTESÝNDE......................................................11
Lili Can

Kýdemde fon: Tazminat hakký ve güvenceye son!...............12
Feray Yaðmur

Tacize, tecavüze karþý bir imza da sen ver!......................14
Funda Eylem Sancarbarlaz

Korkusuz dolaþabileceðimiz sokaklar istiyoruz.................14
ODTÜ Kadýn Çalýþmalarý Atölyesi

Bu günah kime yazýlacak?...............................................15
Adile Doðan

Hangi kadýn kendini aldatan adama tanýklýk yapar ki!........15
Nurten Özdemir

Görüntü ve gerçek: Evlilik programlarý.............................16
Canan Coþkun

Ataerkil toplumun oluþturduðu farkýndalýksýz þiddet..........17
Yaðmur Þen

Türkiye tipi kumalýk.......................................................18
Tuba Demirci Yýlmaz

Gülbeyaz.......................................................................20
Meltem Teker

Mýzmýzlanmak yerine mücadele ediyoruz..........................21
Hilal KILIÇ

Okuma yazma bil(me)mek...............................................21
Sezen SALIÞ

Kocaeli Ekmek ve Gül Kadýn Dayanýþma Derneði 
þenliðe çaðýrýyor...........................................................22

Kamile Karakuþ / Fatma Þahin

Yarýmca’da kadýnlarla buluþtuk.......................................22
Meryem Göksel

Tüm kadýnlarý buluþturuyor Ekmek ve Gül........................22
Ayten Unay

Gözümün önünden gitmeyen görüntü..............................22
Aysel Menteþ

MEKTUBUMUZ VAR.........................................................23
Hýdýrellez......................................................................24

Zeliþ Irmak

Bizim küçük papatyamýz

Kadýnlar sahneyi devralýyor

Bu yaþamý deðiþtirme arzumuz;
iþte en güçlü tutkalýmýz!

Sürprizlerle dolu bir annelik serüvenim var. Beþ
çocuk annesiydim, þimdi bir de papatyamýz var. Siz-
lerle paylaþmak istiyorum yaþadýklarýmý. Çünkü yaþa-
dýðým olaylar sýrasýnda akýttýðým her gözyaþý, hissetti-
ðim her acý aslýnda bir sevgiyi besledi. Ben mutlu bir
Down sendromlu annesiyim. 

Bazen hiçbir þey sizin planladýðýnýz
gibi gitmez. Bazen sevgiler acýya, acýlar
sevgiye dönüþüverir gözlerinizin önün-
de. 17 Nisan 2014 sabahý, merakla yo-
lunu gözlediðimiz kýzýmýz dünyaya gel-
di ve ben her þeyden habersiz bir þekil-
de Nisa’yý kucaðýma alýp koklamaya
baþladým. Nisa’nýn çok özel bir çocuk
olduðunu hamilelik testini yaptýrmaya
gerek duymadýðým için tam 4 ay sonra
öðrenebildim. Çünkü ne çevremde ne
de etrafýmdaki akrabalarda böyle bir
durum mevcut deðildi. Ýlk þüphelen-
diðim durum ise Nisa’nýn söyledikle-
rime tepki vermemesi ve beni duy-
muyor korkusuydu. ‘Kulaðýnda bir
sorun mu var?’ endiþesiyla doktora götürdüm.
Nisa’yý birçok kez farklý doktora götürdüðümüz halde
hiç birinde anormal bir durum ile karþýlaþmamýþtýk,
ta ki Nisa nefes almakta zorluk çekip aile doktoru-
nun bizi yönlendirmesine kadar. Doktor, “Down
sendromlu olduðunu bilmiyor muydunuz?” diye sor-
duðunda kafam allak bullak oldu, o an hiçbir yerdey-
dim. Doktorun sesi hâlâ kulaklarýmda. 

Kýzýmýn Down sendromlu olabileceðini kabullen-
miþtim, ama sonraki ziyaretlerimde diðer bebeklere

bakýp kýzýmla benzerliklerini bulmaya çalýþmaktan
vazgeçemedim. Fakat bu sadece kýzýmýn farklý oldu-
ðuna daha da inandýrdý beni. Artýk test sonucu gelme-
den bile Down sendromlu olduðuna emindim. 

Hastaneden çýkýp eve geldiðimiz andan itibaren
hayatýmýz neredeyse tamamen deðiþti. Evde Down

sendromlu bir bebek olduðu için deðil;
evde bir bebek olduðu için. Hastanede
hissettiðim o korkunç duygular hasta-
nede kaldý. Sadece ben ve eþim deðil
ailelerimiz, arkadaþlarýmýz, komþularý-
mýz da Nisa’yý çabucak kabullendi. Ta-
bii ki bizim için üzüldüler ama sevgi hiç
eksik olmadý etrafýmýzdan. Günler geç-
tikçe Nisa’nýn bebekken bile ne kadar
mücadeleci olduðunu gördük ve bu bize
umut verdi.

Aylar geçtikçe keþkeler yerini ‘iyi ki
varsýn Nisa’ya ve daha sonra ‘iyi ki böyle
varsýn Nisa’ya býraktý. Mutlu olmayý, sa-
býrlý olmayý, güvenmeyi, araþtýrmayý, öð-
renmeyi, Nisa’yý kendimize saklamayý de-
ðil herkesle paylaþmayý hayat felsefemiz

yapmaya çalýþtýk. Þimdi Nisa 3 yaþýnda ve sadece bizi
deðil çevremizdekileri de her gün þaþýrtýyor. Bence
çok þeyler baþardý, ama daha çok yolu var. Kýzým daha
yürüyecek, konuþacak, resimler yapýp, þarkýlar söyle-
yecek, okula gidecek, sevecek, aþýk olacak. Ben bu
günleri her anne gibi göreceðime inanýyorum. Belki
biraz daha geç ama yine de göreceðim.

SSaddiye SSOLMAZ
SSultangazi // ÝÝSSTTANBUL

Hacettepe Üniversitesi Kadýn Çalýþmalarý Toplu-
luðu için bir tiyatro atölyesi oluþturma fikri amatör,
yarý-profesyonel tiyatro ile ilgilenen arkadaþlarýmýzýn
varlýðýyla ortaya çýktý. Ýlkin geçtiðimiz güz dönemi bi-
timinde aldýðýmýz toplantýlarla ‘Hayata Seyirci Kalmý-
yoruz, Sahneyi Biz Devralýyoruz!’ diyerek gönüllü
oyuncu ve yazarlarýmýzý aramaya baþla-
mýþtýk. En baþta Dario Fo ve Franca
Rame’nin yazdýðý kadýn oyunlarýn-
dan metinler seçmiþtik. Ancak daha
sonra kendi metnimizi oluþturma
sürecine giriþtik. Kadýn müca-
delesinin taleplerinin ve sorun-
larýnýn nerelerde ortaklaþtýðýný
gösteren bir metin oluþturmaya
çalýþtýk. Tüm bunlarýn neticesinde
yazdýðýmýz metne ‘Laterna’ adýný
verdik.

Dört farklý kadýnýn -akademik eþitsizlikten muz-
darip entelektüel bir kadýn, kanser hastasý bir iþçi ka-
dýn, mezun olduktan sonra iþ bulamayýp palyaçoluk
yapan genç bir kadýnýn ve trans bir kadýn- hikayesini
yazdýk. Tüm hikayeleri kadýn sorununa ‘eðildiðini
düþünen’ bir küratör ve küratörün sergisinde kullan-
dýðý nesnelerle hikayelerin fitilinin ateþlendiði bir iç

oyun oluþturduk. Bunu yaparken de oyunumuza isim
olarak ayný ezgiyi çalmaya programlanmýþ bir aletin
ismini yani ‘laterna’yý vererek baþka bir ezginin
mümkünlüðünü sorgulamaya açtýk. 

Hacettepe Üniversitesi bünyesinde her dönem çok
güzel iþler yapan tiyatro ve drama topluluklarýmýzýn

dýþýnda tiyatro bizim için bir araçtý. Bu araç
bizleri topluluk tarihinde hiç olmadýðý ka-
dar yoðun okuma ve yoðun prova mesaile-
riyle besledi, iç içe geçirdi, hayatýmýzý bir
ölçüde ortaklaþtýrdý. Tiyatro atölyemizin
en önemli ve en büyük deneyimi; artýk ka-
dýnlarla baþka bir ezginin mümkünlüðü
hakkýnda konuþurken, bu mümkünlüðün
kadýnlarýn ‘devraldýðý sahnelerin’ çoðalma-
sýndan geçtiðini gönül rahatlýðýyla söyleye-
bilecek olmamýz... Þimdi bir dönemdir
emek sarf ettiðimiz oyunumuz için gün sa-

yarken tüm kadýnlardan bir dileðimiz var: Laterna gi-
bi programlanmýþ ezgiler yerine yeni þarkýlara, yeni
þarkýlar için de yeni bir aradalýklara cüret etmek, da-
yanýþmak ve örgütlenmek!

Hacetteppe ÜÜniversitesi
Kadýn ÇÇalýþmalarý TToppluluððu
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Ayten UNAY
Sultangazi / Ýstanbul

K
adýnlar her yerde güçlü, her alanda
gülümsemesini biliyor. Hem gözleriy-
le hem de aðýz dolusu gülmesini...
Yakýn bir zaman önce kýzýmýn okudu-
ðu Bursa’ya gittim. Bursa’da Ekmek

ve Gül çalýþmasý yapan kadýnlarla tanýþtým. Her il-
de çýð gibi büyüyen Ekmek ve Gül Bursa’da da
büyüyordu, gördüm. Kadýnlar ilk buluþmalarýný bir
kahvaltý ile taçlandýrdýlar. Birbirini hiç tanýmayan,
farklý yerlerde oturan, farklý alanlarda çalýþan ama
Ekmek ve Gül ile ortaklaþan kadýnlar. Ben bu buluþmaya
þahit olduðum için mutlu oldum. 
O masada baktýðým her kadýnýn gözünde bir hüzün vardý,
ama o hüzne inat da bir gülümseme. Bir kadýný aðlarken
gördüm, elinde çatalý, aðzýnda lokmasý, gözlerinden yaþlar
dökülüyor. Ellerindekini býraktý, gözyaþlarýný sildi. Yanýna
yaklaþtým, “Neyin var?” diye sordum. Oðlunun öldürüldü-
ðünü söyledi. Çok gençmiþ oðlu, Dersimli bir kadýn, yüre-

ði yaralý bir anne... Ekmek ve Gül için oradaydý. 

YENÝDEN AYAKTA KADINLAR 
Tekstil iþçisi bir kadýn. Sabah makinenin baþýna oturup

pedala bastýðýnda ne hayaller kurar. Güzel hayaller kurar,
evlenip çoluk çocuða karýþma, mutlu bir aile kurma hayali.
O hayal kurarken birden bir ses, “Haydiii, çabuuuuk, ak-
þam oldu iþ adetini vermeniz gerek.” Öyle yoðun geçiyor ki
çalýþmalar, hayal bile kuramaz oluyor o iþçi kadýn. Öylesine

aðýr ki çalýþma koþullarý, hastalanýyor iþçi kadýn ve
çocuðunu düþürüyor. Tüm hayalleri bebeðiyle bir-
likte elinden alýnýyor. Ama o Ekmek ve Gül ile ye-
niden ayakta, yeniden mücadelede þimdi. 

BÝRLÝKTE GÜÇLÜYÜZ
Bazen gülüþmelerin yükseldiði, bazen bakýþla-

rýn uzaklara daldýðý masada saðlýkçý bir kadýn ko-
nuþuyor. Saðlýk ocaklarýnda kadýnlara eðitimler
veriyormuþ. Eðitim verdiði bir gün “Bir de kendi-
mi kontrol edeyim” diyerek göðsüne bakýyor el
yordamýyla. Bir kitle olduðunu hissediyor. Büyük
bir panik ve endiþe yaþýyor o an. “Ben saðlýkçýyým,
nasýl olur da fark etmem” diyor kendine. Ve kan-

serle mücadelesi baþlýyor. Yýllarca sürüyor tedavisi. Þimdi
ise Ekmek ve Gül’le daha çok kadýna ulaþýyor, daha çok
kadýna saðlýk daðýtýyor.

Her kadýnýn bir hikayesi var, yeter ki dokunmayý bilelim
o yüreðe. Birlikte, yan yana, omuz omuza güçlüyüz biz.
Ekmek ve Gül bu buluþmayý saðlýyor bize. Bulunduðu-
muz her yerde baþka Ekmek ve Gül okurlarýyla buluþmayý
önümüze koyalým. Sevgiler... 

Kamile Karkuþ / Fatma Þahin
Kocaeli

H
avalarýn düzeldiði memleketin düzelmediði
günlerden geçiyoruz. Güneþ
tüm sýcaklýðýyla içimizi ýsý-
týrken þaibeli referandumu
atlattýktan ve 1 Mayýs’ý coþ-

kuyla kutladýktan sonra sýra nihayet kadýn
þenliðimize geldi. 

Kocaeli Ekmek ve Gül Kadýn Dayanýþ-
ma Derneði olarak 13 Mayýs’ta tüm ka-
dýnlarla birlikte olmak üzere buluþuyoruz.
Mahallelerden, iþyerlerinden kampüsler-
den genci yaþlýsý tüm kadýnlar hep birlikte
‘Söyleyecek sözümüz var’ diyebilmek, geç-
tiðimiz dönemi deðerlendirmek, bundan
sonra yapacaklarýmýz hakkýnda bilgi alýþve-
riþi yapmak ve illa ki eðlenmek için bir ara-
ya geliyoruz. 

Son dönemde temel gýda maddelerine
yapýlan zamlarý, hele de rekor kýrarak ekmeðe yapýlan
yüzde 25zammý, maaþlarýn eriyip gitmesini konuþmasak

olmaz. Çünkü tencerelere ne kadar sevgimizi katsak da
içine karýn doyuracak bir þey koymayýnca olmuyor. 

Þenliðimizde el birliðiyle ürettiðimiz takýlar, örgüler,
aksesuarlar, kitap ayraçlarý ve anahtarlýklar gibi bilu-

mum hediyelik ürünlerimizi satýþa su-
nacaðýz. Elde ettiðimiz gelirle derne-
ðimizi yeni yerine taþýyacaðýz. Derne-
ðimiz adý gibi dayanýþmayla kuruldu
yine dayanýþmayla büyüyor. 

Derneðimizi taþýyoruz çünkü artýk
þu anki yerimiz bize yeterli gelmiyor.
Bu da bize gösteriyor ki her geçen
gün çoðalýyor, büyüyoruz. Bugüne ka-
dar yaptýðýmýz çalýþmalarda gördük ki
kadýnlar el ele verdikçe pek çok þeyi
baþarabiliyoruz. Kadýnlar birlikte
ürettikçe, paylaþtýkça gücümüz daha
da artacak, buna yürekten inanýyoruz.

Çevremizdeki insanlar hakikaten
bizi destekliyor. Bunu iþ hanýnda bu-
lunan büfe, terzi, kýrtasiye gibi esn-

afýn tutumundan anlýyoruz. Bize toplum için, kadýnlar
için güzel þeyler yaptýðýmýzý söylüyorlar. Bunlarý duymak
bizi mutlu ediyor ve daha güçlü kýlýyor. 

Olcay GERÝDÖNMEZ

M
ayýs ayýný tüm dünyanýn iþçi ve
emekçilerinin birlik, mücadele ve
dayanýþma günüyle karþýladýk bu yýl
da. Kimimiz talepleriyle, bu yýl
daha da kalabalýklaþan ve çoðalan

miting alanlarýna aktý, kimimiz mecburen iþbaþý
yapmadan önce kýrmýzý bir karanfille karþýlandý
fabrika önünde ya da çay molasýndaki kutlamada
bir halay çekti. Kimimiz bundan da mahrum, an-
cak telefonlara düþen haberlerden, mesajlardan
izleyebildi iþçi bayramýnýn ülkede ve dünyada nasýl
geçtiðini… 

ÝÞ VE EKMEK
Ama her nerede ve nasýl girdiysek Mayýs ayýna,

iþsizliðin kol gezdiði, iþsiz kalma korkusunun ya-
kamýza yapýþtýðý bir dünyada insanca bir yaþam
özleminin nasýl da büyüdüðünü daha derinden
hissettik. 

Ýþsiz sayýsýnýn dünyada 200 milyonu, Türki-
ye’de 7 milyonu aþtýðý, resmi verilerle de saptan-
mýþ durumda. Ve ufukta bu gidiþatta bir deðiþiklik
görünmüyor. 

En az masrafla en büyük kârý elde etmek düs-
turuyla iþleyen kapitalizmin çarklarýnýn “fazlalýk”
olarak belirleyip sokaða attýðý bu devasa emekçi
kitlesinin baþýnda kadýnlarýn yer aldýðý artýk malu-
mumuz. Kapitalizmin 
yeryüzünün her parçasýnda en aðýr çalýþma koþul-
larýyla, düþük ücretle köleleþtirdiði ve sömürdüðü
iþçisi, memuru, saðlýkçýsý, eðitimcisi emekçi ka-
dýnlarýn hayatýný daha da karartan istihdam politi-
kalarý da cabasý. Kýsmi, saatlik, kiralýk, parça baþý
vb. çalýþma biçimleriyle kadýnlarýn “evlerinde” ka-
larak da gelir elde edebileceði, istihdamý arttýraca-
ðý vaazlarýnýn uygulamada nasýl bir gerçekliðe bü-
ründüðü her geçen gün en acý biçimde açýða çýký-
yor. Sanki kapitalizm o ev içlerini de çoktan taru-
mar etmemiþ gibi! 

TEMEL HAKLAR VE GÜVENCE 
Bugün dünya çapýnda güvencesiz istihdam, top-

lam istihdam içinde yüzde 42’yi aþmýþ durumda. 1.4
milyar insan demek bu! Çalýþsa da aðýr bir yoksulluk
içinde olan, yani günde 3 dolardan az kazanan
emekçilerin oraný ise yüzde 30. Bu tabloda bu rakam
ve oranlarýn önemli bir kýsmýný kadýnlarýn ve çocuk-
larýn oluþturmasý sürpriz deðil elbette.

Kadýnlarýn içine itildiði ekonomik ve yaþam
güçlükleri bununla sýnýrlý deðil. Açýk ve gizli ver-
giler, temel tüketim maddelerindeki akýl almaz
zamlar, son yýllarýn zirvesine ulaþýp iki haneli hale
gelen enflasyonla bin bir zahmetle bir kenara ayrý-
lan ufacýk birikimlerin buharlaþmasý, üstüne her
emekçi ailesinin borçlandýrýlmýþ olmasý, kredi
borçsuz yaþayamaz hale gelmesi tüm bunlara tuz
biber ekiyor. 

Bir de tabii dünya çapýnda yaþanan diðer olgu-
lar eklendiðinde, kapitalizmin küreselleþmesinin
ve giderek derinleþerek devam eden krizlerinin
sonuçlarýnýn kadýnlarýn yaþamýný ne denli etkiledi-
ðini ve tahrip ettiðini tahmin etmek zor deðil.
Çevre tahribatý, tarým alanlarýnýn yok oluþu, çiftçi-
lerin yaþadýðý yýkým (yalnýzca Türkiye’de son bir
yýlda 204 bini çiftçiliði býraktý), küçük ve orta iþ-
letme sahiplerinin, esnaflarýn iflaslarý, iþ cinayet-
lerinde yaþanan patlama, çocuk emeðinin sömürü-
sündeki dramatik artýþ, iþsizlik ödenekleriyle sos-
yal yardýmlarýn ufalanarak kýrpýlmasý, hak olmak-
tan çýkarýlarak lütuf ve sadaka haline getirilmesi...
Nitelikli eðitim ve saðlýk hakkýnýn gaspý, aile içi
þiddet, kadýn cinayetleri, çocuk istismarý, toplum-
sal þiddetin artmasý, genel olarak kültürel olanak-
larýn daralmasý...

GELECEK
Þimdi de ülkemizde, yeni hak gasplarý kapýda. ‘Tek

adam, tek parti yönetimi’ni dayatan þaibeli 16 Nisan
referandumunun ardýndan AKP Hükümetinin ilk ic-
raatý, OHAL’i uzatmak ve iþçilerin, emekçilerin yaþam
ve çalýþma güvencelerine göz dikmek oldu. 

Emekçiler için gelecek güvencesi durumundaki
kýdem tazminatýnýn fona devredilmesi, kamu
emekçilerinin iþ güvencesini ortadan kaldýrmak
üzere Kamu Personel Rejiminin deðiþtirilmesi
gündeme getirildi. 

Emekçileri sermaye karþýsýnda daha da savun-
masýz hale getirecek, iþlerinden daha kolay atýlma-
larýný saðlayacak bu düzenlemeler ile hükümet,
sermayenin uzun yýllardýr dile getirdiði beklentisi-
ni karþýlayarak onun desteðini arkasýna alma gay-
retinde. Ekonominin göstergeleri iniþi gösterdiði,
þaibeyle gölgelenmiþ referandum sonuçlarý elini
arzu ettiði kadar rahatlatamadýðý bugünkü ortam-
da bu desteðe þiddetle ihtiyacý var.

Kapitalizmin krizden çýkýþ için baþvurduðu
daha aðýr sömürü, yaðma ve savaþ politikalarýnýn
ülkedeki yürütücüsü AKP Hükümeti, kendi kri-
zinden çýkýþý da bu yoldan arýyor. Ýktidar, emekçi-
lerin geleceðini daha da karartan içte ve dýþta sa-
vaþ politikasýnýn patikalarýnda ilerliyor. 

ÖZGÜRLÜK VE DEMOKRASÝ
Kapitalizmin krizi derinleþtikçe, büründüðü

demokrasi paltosuna sýðamaz oluyor; krizden çýkýþ
arayýþý otoriter siyaseti yükseliþe geçiriyor. Dünya-
nýn her yerinde muhafazakâr, gerici, faþizan politi-
kalar boy veriyor. Savaþlar, göç, yabancý düþmanlýðý
yayýlýyor. Emekçilerin en basit hak ve özgürlükle-
rini çiðneyerek onlarýn karþý çýkýþýný engelleme ve
susturma gayretleri artýyor.

Saymakla bitmeyecek tüm bu olgular kadýnlarý
her an kuþatan, insanca yaþam özlemlerinin her
an çarpýp durduðu katý gerçekler halini almýþ du-
rumda. Bu katý gerçekler duvarýna çarpýp parça-
lanmamak, tek tek yapraklar misali rüzgâr nere-
den eserse oraya savrulmamak için güç biriktir-
menin, birlik, mücadele ve dayanýþmanýn elzem
olduðunu, tüm dünyada ve Türkiye’de meydanlara
çýkan milyonlarca emekçi bir kez daha hatýrlattý. 

Tüm dünya emekçilerinin karþýsýnda zorlu yýl-
lar ve zorlu bir yol durduðu aþikar. Fakat dünyanýn
her yerinde hareketlenen, kendilerine dayatýlan
dayanýlmaz koþullarý reddeden, insanca bir yaþam
için mücadeleye atýlan emekçi kitlelerin, kadýnla-
rýn, sömürülenlerin, ezilenlerin sayýsý her geçen
gün çoðalýyor. Kapitalizmin estirdiði sömürü, sa-
vaþ, yaðma, düþmanlaþtýrma rüzgârlarýnda savrul-
mamak için bir araya geliyor, mücadele ve daya-
nýþma yollarýný örüyor.

Rüzgârlar seni savurmasýn

Yarýmca’da kadýnlarla buluþtuk
KOCAELÝ’nin Körfez ilçesinde, Yarýmca Mahallesi’nde birkaç kadýn bir araya geldik ve kadýn derneðimizi, birlikte neler ya-

pabileceðimizi konuþtuk. Kadýnlarýn saðlýk problemlerine, evde, sokakta, iþyerinde þiddete maruz kalmalarýna, kadýn eme-
ðinin sömürülmesine, yakýn zamanda tecavüzü meþrulaþtýrma yasasýnýn kadýnlarýn mücadelesi ile geri çekilmesine deðin-
dik. Ayrýca mahallemizdeki kadýnlarýn ev içi hizmet, çocuk bakýmý gibi problemlerinin olduðunu ve bu sebeple sosyal yaþam-
dan uzak kaldýklarýný gözlemledik. Çalýþan kadýnlarýn çocuklarýný býrakabilecekleri uygun kreþlerin olmamasýna dikkat çek-
tik. Biz kadýnlar deðiþtirme gücümüzün olduðunu ve bu tür problemler karþýsýnda dayanýþma derneðimizin önemli bir rol
oynayacaðýný biliyoruz. Tanýþma ve birlikteliðimizin ilk adýmý olarak önümüze bir etkinlik planý koyduk. 18 Mayýs Perþembe
günü Yarýmca’nýn güzel mi güzel sahilinde açýk alanda hem kadýnlarýn bir araya gelmesi hem de çocuklarýn güzel vakit ge-
çirmesi için kahvaltýda buluþma kararý aldýk. 

Meryem GGökssel // KKOCAELÝ

Gözümün önünden
gitmeyen görüntü

Aysel MENTEÞ
Denizli

Kýþ aylarýnda güneþin ömrü kelebek ömründen bile kýsa olur malum.
Bir bakmýþýnýz doðmuþ, bir bakmýþsýnýz yokmuþ... Yine böyle kýsa ömür-
lü bir günün sonunda; otobüsü kaçýrmamak için alelacele dükkaný kap-
atýp sokaða çýktým. Koþar adým vardýðým durakta her gün gördüðüm
tanýdýk yüzleri görünce derin bir soluk aldým, demek ki otobüs henüz
gelmemiþti. Ýnsanlarla iç içe yaþamaya alýþmýþ sokak köpeklerinin rahat
davranýþlarý durakta bekleyen insanlarýn yüzünde tatlý bir tebessüme
dönüþüyordu. Kýrmýzý ýþýkta bekleyen otobüsün numarasýný görünce
yolun kenarýna yürüdüm, dolu gelen otobüse bindim, yine ayakta
kalmýþtým. Koltuklara þöyle bir göz atým, öðrenciler her zamanki gibi
telefonlarýyla meþguldü. Orta yaþý aþmýþ birinin beklentilerine
girmemek için gözlerimi üzerlerinden çektim. Annelik iç güdüsü yine
devriye girdi, acýdým içten içe çocuklara. Sabahýn köründe evden çýkýp
okuldu, dershaneydi periþan oluyorlardý. Bunca çabanýn sonunda
birçoðu iþsizler ordusunun yeni fertleri olacaktý.

Ayakta yolculuk etmek zorunda kalýnca yakýnýndaki koltuklarda otu-
ranlarýn sohbetlerine istemeden kulak misafiri olunuyordu. Sað tarafta-
ki oturan iki kadýn çarþý pazarýn pahalýlýðýndan bahsediyor, sol tarafta
oturan bakýmlý bir kadýn evdeki kediye aldýðý ciðeri anlatýyordu. Ýki tezat
görüþ dedim içimden. Yaþlý bir amca gençlerden þikayet ediyor, gençler
okul çýkýþýnda gezmekten gelen yaþlýlardan þikayet ediyordu. 

Üç beþ durak sonra kýrmýzý ýþýkta duran otobüsün önümde oturan iki
adamdan biri “Kadýna bak” dedi yanýndaki adama. Ben ve birçok kiþi
ayný anda dýþarýya baktý. Büyük bir bez parçasýyla iki yaþlarýndaki
çocuðunu sýrtýna baðlamýþ bir kadýn çöp bidonlarýndan bulduðu karton
ve þiþeleri pazar arabasýnýn içine oturttuðu büyük bir çuvalýn içine
dolduruyordu. Yanýnda altý yedi yaþýnda bir erkek çocuk daha vardý.
Hava soðuk ve karanlýktý. Hayatýmda gördüðüm en iri ve heybetli
kadýndý. Kadýnýn kaðýt toplamasýndan daha çok ilgimi çekmiþti kadýnýn
heybetli görüntüsü. Üstünden kaç ay geçti o kadýnýn görüntüsü hâlâ
yaðlý boya resim gibi gözümün önünde. Allah herkese taþýyabileceði
kadar yük verir derdi annem. Benim de þöyle demek geliyor içimden:
Neyi yaþamak zorunda kalmýþsa onu öðrenir insan. Hayvanlardan pek
bir farkýmýz yok aslýnda. Kendisi için ciðer alýnan kedi de yaþar, sokakta
yaþayan kedi de yaþar.

Tüm kadýnlarý buluþturuyor Ekmek ve Gül

Kocaelili kadýnlara þenlik çaðrýsý

BÝRLÝK
MÜCADELE
DAYANIÞMA
Tüm dünya emekçilerinin karþýsýnda zorlu yýllar
durduðu aþikar. Tek tek yapraklar misali rüzgâr
nereden eserse oraya savrulmamak için... 
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Mýzmýzlanmak yerine mücadele ediyoruz 
Hilal KILIÇ

Ankara

T
uzluçayýr Kadýnlarý Dayanýþma Derneði
üyeleri olarak haftalýk dernek toplantýmýz-
da referandum sonuçlarýný, sonrasýný ve 
1 Mayýs’ý konuþtuk. Farklý cümleler ve ba-
kýþ açýlarý toplamýnda ortaya çýkan tek so-

nuç ise; mücadele etmenin önemiydi.
Toplantýya katýlan kadýnlardan biri referandum günü

yaþanan þaibelerle ilgili “Böyle olacaðýný biliyorduk. Artýk
sandýða da güvenmiyorum, sanýrým baþka seçimlerde ar-
týk sandýða gitmeyeceðim. Sanki ne yapsak sonuç deðiþ-
meyecek diye düþünüyorum” sözleriyle umutsuzluðunu
dile getirdi. Onun bu cümlelerinden sonra hararetli bir
sohbet baþladý.

Hemen ardýndan söze giren baþka bir kadýn “Birlikte
çalýþtýk, bir þeyler yapmaya çalýþtýk. Kendi çapýmýzda gi-
debileceðimiz her yere gittik. Her kesimden vatandaþýn
eþitlendiði herkese bir söz hakký verildiði yerdi benim
için sandýk. Evet bu inancýmý yitirdim, demokrasi inan-
cýmýzý öldürmeye çalýþýyorlar. Ama bu bizlerin önünde
engel olmadý. Kutuplaþtýrma politikalarýna karþý özellik-
le biz kadýnlar bir karþý duruþ sergiledik ve bence biz
kazandýk. Bence bu süreç hiç yan yana gelmez denilen
kesimleri birleþtirdi. Hayýr cephesi oldukça geniþti. Ak
Partili olup artýk Ak Parti politikalarýný karþý çýkan ka-
dýnlar tanýdýk. Özellikle ‘hayýr diyenlerin karýlarý bize
helaldir’ söylemi bence AKP’ye çok sayýda kadýn seçme-
nini kaybettirdi. Referandumdan beri sokaklara çýkýyo-
ruz, tepkimizi bir þekilde dile getiriyoruz ve þimdi bu
tepkinin büyümesinden korkuyorlar” diye konuþtu. Son-
rasýnda gelen “Bunca þaibeye raðmen yüzde 49 oranýnda
‘hayýr’ oyu, büyük illerin ‘hayýr’ demiþ olmasý bizim için
baþarýdýr”, “Bu kadar eþitsiz çalýþma ortamýna raðmen
en fazla yüzde 51 alabildiler. Bu bizim birliðimizin, ge-
niþliðimizin gücünü gösterir” deðerlendirmeleri aslýnda

baþarýnýn gözle görülür olduðunu gösterdi. Gelecek
günlerin zorlu olacaðýný söyleyen kadýnlar, umutsuzluk
yerine mücadeleye vurgu yaptýlar. Bir kadýn arkadaþýmý-
zýn yaptýðý þu deðerlendirme belki de sohbetimizin eti-
keti oldu: “Hastalanýnca ‘ay hastalandým öleceðim’ deyip
evde öylece oturuyor muyuz? Doktora mý gidiyoruz? O
zaman mýzmýzlanmak, kabullenmek yerine bu durum-
dan rahatsýzsak mücadele etmeliyiz, bir araya daha çok
gelmeliyiz.”
‘1 MAYIS DAHA ÖNEMLÝ’

Sohbetimiz ilerledikçe 1 Mayýs’a iliþkin tartýþmalar ya-
pýldý. Ýþ yaþamýnda kadýnlarýn cinsiyet eþitsizliðine ma-
ruz kalýþýna, ucuz iþ gücü olarak görülmelerine, kreþ ta-

leplerine, ev kadýný olanlarýn eþlerinin iþ koþullarý üze-
rinden yaþadýklarý zorluklara ve daha bir çok konuya de-
ðindik. 1 Mayýs’ýn özellikle bu dönemde daha da önemli
olduðu üzerine konuþtuk. 

23 Nisan’da birinci yýlýný dolduran derneðimiz için
kutlama planýmýz vardý, ancak bu etkinliði ileri bir tarihe
ertelemeyi kararlaþtýrarak þimdi “Asýl iþimiz 1 Mayýs” de-
dik. Görev almak isteyenler, Tuzluçayýr’da bulunan diðer
derneklerle ortak 1 Mayýs çalýþmasý yürütmek için iþe
koyuldu. 29 Nisan Cumartesi günü “Kadýnlar ‘hayýr’ý 
1 Mayýs alanýna taþýyor” diyerek sokaktaydýk. 

Sizler bu yazýyý okuduðunuzda ise yepyeni planlar için
yola koyulmuþ olacaðýz. Biz diyoruz ki kadýnlara umut-
suzluk deðil kahkaha ve birlik yakýþýr. 

Sezen SALIÞ
Kocaeli

M
erhaba Ekmek ve Gül okurlarý; ben
Sezen. Sosyoloji mezunu zihinsel en-
gelliler okulunda ücretli öðretmenlik
yapan, ‘iþsiz’ bir kadýným. Bir taraftan
da Kocaeli Ekmek ve Gül Kadýn Da-

yanýþma Derneðinde yaklaþýk 2 aydýr kadýnlara oku-
ma yazma dersi veriyorum. 

Derslere baþladýðýmýzdan beri yaþamýn zorluklarýný
bir kez daha gördüm. Okuma yazma bilmediði için
hastanede saatlerce bekleyen, hayatý boyunca otobüse
tek baþýna binip þehir merkezine gidemeyen kadýnlar
var. Ve baþka baþka hikayeler...

Ýçlerinde en genç olaný 32 yaþýndaki Nazlý; insan
ilk duyduðunda ‘Bu yaþta hâlâ okuma yazma bilme-
yen mi var!’ diye düþünmeden edemiyor. Ama var;
ben gördüm, biliyorum. Nazlý’nýn yaþadýklarýnýn ta-
nýðýyým. Gencecik bir kadýnýn kendi ayaklarý üzerin-
de durma çabasýnýn tanýðýyým. Hayata ayný koþullar-

da baþlamýyoruz, hele kadýnsak hiç öyle olmuyor.
Nazlý tam da bir þeyler deðiþmeli dediði sýrada biz-
lerle karþýlaþtý ve deðiþimi de okuma yazma öðren-
meye baþlama kararý ile oldu ve artýk daha mutlu, 
þiir okuyabiliyor.

Bir baþka kadýn ise 60 yaþýndaki Melek abla. ‘Okuma
yazma bilseydin ne yapardýn?’ sorusuna genç yaþta kay-
bettiði aðabeyinin hayatýný yazmak istediði yanýtýný ve-
riyor. Biz de neden olmasýn diyoruz ona. 

Hayatýnda hiç tek baþýna otobüse binemeyen Ayþe
ablamýz var. O da önünden geçen otobüsün nereye git-
tiðini bilmek istiyor, belki de eþi Ýbrahim amcaya artýk
o okumak istiyor gazetesi Evrensel’i. 

Son bir hikaye daha var. Fatma ablanýn bir hastane
sýrasýnda canýna tak ediyor okuma yazma bilmemek.
Okumasý olmadýðý için aradýðý yeri bulamayýp saatlerce
oradan oraya dolaþtýrýlýyor. “Orasý deðil, þurasý; oradan
çýk, þuradan aþaðý yürü, yukarý koþþþþ” derken Fatma
ablanýn yolu derneðe düþüyor. Onun da isteði, hastane
sýrasýnda beklerken ekranda kendi adýný okuyup ‘Ýþte
sýra bende!’ diyebilmek.

KADINLAR KENDÝ GÜCÜNE
ÝNANMALI

Onlar o kadar güçlü ve azimli ki ders zamanlarýnda
çok eðleniyoruz. Hayatýn olumsuzluklarýna iki saatte
olsa kapýlarýmýzý kapatýp sadece kendimiz için yazýyo-
ruz, okuyoruz. Onlar mutlu, dolayýsýyla ben de çok
mutluyum. Þunu gördüm onlarýn gözlerinde; duymu-
yorsunuz ve bir yýðýn insan konuþuyor anlamak için
dudaklarýna bakýyor yine de bir þey anlamýyorsunuz.
Bu anlattýklarým sadece bir kýsmý. Evet, artýk sýra ka-
dýnlarda! Deðiþime böyle baþlýyor kadýnlar, kendi gücü-
ne inandýkça da sürecek. Yeter ki vazgeçmeyelim.

Okuma yazma bil(me)mek...

Adile DOÐAN 
Esenyalý / Ýstanbul 

Ý
þçi sýnýfýnýn Birlik, Mücadele ve
Dayanýþma Günü 1 Mayýs’a biz
kadýnlar da kendi taleplerimizle
hazýrlandýk. Esenyalý Kadýn Da-
yanýþma Derneði’nde kadýnlarýn

öne çýkan talepleri etrafýnda bir araya
gelerek çeþitli etkinlikler düzenledik.
Bu yýl farklý bir þey denedik ve dernek
üyesi kadýnlarla tiyatroya gittik. Haya-
týnda ilk kez tiyatroya giden kadýnlarýn
mutluluðu görülmeye deðerdi. Derne-
ðimizde bir araya geldiðimiz iþçi ka-
dýnlarla Ford iþçisi kadýnlarýn yaptýðý
grevi anlatan ‘Kadýnýn Fendi’ filmini
birlikte izledik. Bunun yaný sýra iþçi
kadýnlarla çalýþtýklarý fabrika ve iþyerle-
rinde yaþadýklarý sorunlar üzerine soh-
betler düzenledik. Hem iþçi kadýnlarla
yaptýðýmýz sohbetlerde hem de diðer
etkinliklerde kadýnlarýn öne çýkan ve
acil çözüm istedikleri sorunlarýn baþýn-
da gece vardiyasý, esnek çalýþma, düþük
ücretler ve artarak devam eden kadýna
yönelik þiddetin son bulmasý geliyordu. 
SERVÝS OLSA DA...

Ýþçi kadýnlarýn en büyük derdi, gece-
leri çalýþýp gündüzleri çocuklara bakmak
zorunda kalmalarý. Çünkü uykusuz ve
yorgun bir þekilde tekrar iþbaþý yapýyor-
lar. Eðer eþleri de vardiyalý çalýþýyorsa
neredeyse birbirilerini hiç göremiyorlar.
Sanayide çalýþan kadýn iþçiler hem gece
hem de gündüz vardiyasýnda çalýþýrken
servis sorunu yaþadýklarýný ve birçok fab-

rikada keyfi uygulamalar yaþandýðýný an-
latýyorlar: “Servis var ama hep sorun.
Gece 23.00’te servise binip iþe gideceðiz
ama bizleri sadece belirli duraklardan
alýyorlar. Belirledikleri yerler cadde üze-
rinde ve evlerimize çok uzak. Servise
binmek için o saatte tek baþýmýza yürü-
yoruz. Ne yazýk ki sokaklar o kadar gü-
venli deðil...”
PSÝKOLOJÝK BASKI 

Esnek çalýþma ve düþük ücretlerden
ötürü ihtiyaçlarýný karþýlayamadýklarýný,
giderek yoksulluða mahkum edildiklerini
anlatýrken “Her þeyden kýsarak yaþamaya
çalýþýyoruz. Bu da yetmezmiþ gibi bir de

kýdem tazminatýmýza göz diktiler” diyor
kadýnlar. Bir yandan iþlerin azaldýðýný
söyleyerek iþten çýkartmakla tehdit eden
patronlarýn diðer yandan sürekli fazla
mesai yaptýrdýðýna dikkat çekiyorlar. “Ýþ-
siz kalma endiþesi günden güne artmýþ
durumda. Bu durum psikolojik olarak da
bizi çok yýpratýyor. Ýþin zorluklarýný bile
konuþamýyoruz” diyen iþçiler, amirlerin
baskýsýnýn psikolojilerini bozduðunu dile
getiriyorlar. 

Toplumda giderek artan þiddet en çok
kadýnlarý etkiliyor. Kadýna yönelik þiddet
de her ortamda giderek artýyor. Eþinden
gördüðü þiddet yüzünden çok uzun sü-
redir boþanmaya çalýþan genç bir iþçi ka-

dýn, gördüðü þiddetin bütün kanýtlarýný
ortaya koymasýna raðmen “Boþanmanýz
için yeterli neden yok” gerekçesiyle da-
vasýnýn düþtüðünü anlatýyor. Mahkeme
tarafýndan verilen bu karar önümüzdeki
dönem biz kadýnlarý neler beklediðinin
bir göstergesi gibi.

Biz kadýnlar yaþadýðýmýz tüm bu so-
runlara karþý 1 Mayýs’a hazýrlandýk. Ta-
leplerimizi bir kez de alanlarda haykýr-
mak için yan yana geldik. 1 Mayýs günü
bütün baskýlara, OHAL’e, tatil olmasýna
raðmen birçok fabrikanýn iþçileri çalýþ-
týrmak istemesine raðmen büyük bir
coþkuyla, çocuklarýmýzla 1 Mayýs alanýn-
da yerlerimizi aldýk. 

M
erhaba; ben bekar, üç çocuk
annesi bir temizlik iþçisiyim. Ýki
kýzým ve bir oðlum var.
Kýzlarýmý ve oðlumu eþit
þartlarda yetiþtirmeye

çalýþýyorum. 
Ege Üniversitesi Týp Fakültesi Eðitim ve

Araþtýrma Hastanesinde taþeron firmada
temizlik iþçisi olarak çalýþýyorum. Sendikam
yok, asgari ücretle, haftanýn 6 günü, günde
8 saat çalýþýyoruz. Sadece öðle yemeði var.
Baþka sosyal hakkýmýz yok. O kadar
yoruluyoruz ki, çalýþma saatleri dýþýnda
kendime zaman ayýramýyorum. Zaman olsa
harcayacak para yok zaten. Evim kira, üç
çocuk var. Onlarýn ihtiyacý, bir de oðlum
okuyor ve ben bu parayla ancak yeme

ihtiyacýmýzý karþýlýyorum.
Çalýþtýðým yerde, her yerde olduðu gibi

biz kadýnlara yönelik baský ve ayrýmcýlýk
söz konusu. Kadýn olmamýzdan kaynaklý
daha kolay ezeceklerini düþünüyorlar.
Çoðumuz hayat þartlarýnýn zorluðu ve
iþsizliðin yarattýðý tehdit nedeniyle gerçek
anlamda hakkýmýzý arayamýyoruz. 

Hükümetin görevi iþ güvencemizi
saðlamak, çocuklarýmýz için iyi bir eðitim
ve gelecek hazýrlamak. Fakat iktidar
kadýný her zaman ikinci sýnýf insan olarak
görüyor. Kadýný eve kapatmak ve çalýþma
alanýndan, sosyal hayattan çekmek
istiyor. Kadýný köleleþtirip can güvenliðini
riske atýyor. Ýktidarýn kadýna yönelik bu
politikasý, hem çalýþma alanýmýzda hem de

sosyal hayatta daha çok ezilmemize yol
açýyor. Bu durumu deðiþtirmek için kadýn
her yerde çalýþma alanýnda olmalýdýr.
Ekonomik özgürlüðünün ve özgüveninin
olmasý gerekir. Ýktidar kadýnlara eþit
þartlarda bakmalý ve kadýn istihdamýnýn
önünü açmalýdýr. Kadýn olarak deðil insan
olarak görmeli. Doðurmak biz kadýnlarýn
elinde olmalý iktidar buna karýþamaz. 

Ben sendikasýz biriyim ama yine de 1
Mayýs’a katýldým. Kadýnýn özgürlüðü ve eþit
ücret hakký için, insanca yaþama ve
çalýþma hakký için katýldým. Tecavüze,
tacize, çocuk istismarcýlarýna ve çocuk
iþçiliðine karþý 1 Mayýs alanýndaydým. Doða
ve nehirlerin korunmasý için alandaydým.
On binlerce insan her þeyden önce kýdem

tazminatýnýn fona devredilmesine karþý
alandaydý. Geçim derdinden,
ötekileþtirilmekten, ezilmekten insanlar
mutsuz. Ben sokaklarda gülen insanlar
görmek istiyorum. Bu nedenle bu
taleplerimizin takipçisi olacaðýz. 

1 Mayýs ülkemizde yaþanan baskýlara
raðmen oldukça kalabalýk ve coþkulu geçti.
Bundan sonra özellikle kýdem tazminatýnýn
fona devredilmesine karþý sendikalara
büyük görevler düþüyor. Sadece üyeleri
için deðil biz örgütsüz iþçiler için de
mücadele etmek zorundalar. En azýndan
buna karþý daha güçlü bir kamuoyu
oluþturmalýlar ki herkes bu mücadeleye
korkusuzca katýlabilsin. 

Hadise ÖÖZÇELÝK // ÝÝZMÝR

ÝÞÇÝ KADINLARIN ORTAK ÇÝLESÝ: 

Gece çalýþ, gündüz çocuk bak!

Sokaklarda gülen insanlar görmek istiyorum
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Buse VURDU
Ankara

27
Nisan günü ODTÜ’de DÝSK’e baðlý
Genel-Ýþ Sendikasý’nda örgütlü
taþeron iþçilerin çaðrýsý ve Tez-Koop-
Ýþ, Eðitim Sen ve öðrencilerin
katýlýmýyla coþkulu bir 1 Mayýs kutla-

masý yaptýk. 
Ýþçilerin insanca çalýþma koþullarý ve insanca bir

yaþam taleplerini dile getirdiði yürüyüþte yurtlarda
çalýþan kadýn iþçilerin kartondan bir çamaþýr makinesi
ile yürüyüþe gelmeleri dikkat çekti. “Maketini bile 3-4
kiþi taþýyabiliyorken yurt-
larda bunlarý tek
baþýmýza taþýmak zorun-
da býrakýlýyoruz” diyen
kadýn iþçiler aðýr çalýþma
koþullarýna tepkilerini
dile getiriyorlardý. 

Ertesi günlerde öðle arasýnda maketi yapan
kadýn iþçilerle buluþtuk. Sidal abla maketi yap-
maya nasýl karar verdiklerini anlatarak söze
baþladý. Sendikada tek tek birim temsilcilik-
lerinin oluþturulma sürecinden, 40’a yakýn tem-
silciye eriþtiklerinden ve iki hafta boyunca her
öðle arasýnda yurtlarý gezerek iþçilerle buluþ-
tuklarýndan bahsetti. Yurtlardaki kadýn iþçilerle
konuþtukça ortak sorunlarýnýn makine ve deter-
jan gibi temizlik ürünleri taþýmak olduðunun
farkýna vardýklarýný ve neredeyse yurtlarda
çalýþan bütün kadýn iþçilerin ilerleyen yýllarda
fiziksel rahatsýzlýklar yaþadýðýný söyledi. 

Nazife abla da onu onaylayarak “Ya bel fýtýðý
ya diz kaymasý; ben de ameliyat oldum, 45 gün rapor
verdiler, ücretsiz izine çýktým. Biz gerçi yine iyiyiz,
diðer yurtlarda buzdolabý taþýtýyorlar. 6 kat yukarýya
makine taþýyoruz” dedi. 

Bu aðýr koþullarda rahatsýzlandýklarýnda ise üniver-
sitenin saðlýk merkezini kullanamýyorlar. Saðlýk
merkezinde yalnýzca ilk müdahale yapýlýyor. Daha

sonra iþçiyi ambulansla en yakýndaki
devlet hastanesine götürüp býrakýyor-
lar. Ýþyeri doktorunun kendilerine þir-
ket ofisinde bakmasýndan þikayetçil-
er: “Doktor da telefon ýþýðýyla
boðazýmýza bakýyor, öyle doktor
yani...” diyorlar. 
‘BÝZ OLMASAK ODTÜ
PÝSLÝKTEN GÖRÜNMEZ’

Nazife abla, önceleri okulun kreþ ve
havuz gibi olanaklarýndan da yarar-
lanamadýklarýný, sendikalý olduktan
sonra bu durumun deðiþtiðini belirtti.
Hafta sonu da çalýþmalarýna karþýn yol
ücretlerinin verilmediðini, bunun için
de ses çýkarmalarý gerektiðini ekledi. 

O sýrada maketi hazýrlayan Melek
ablanýn içeriye gelmesiyle diðerleri,
“Hah, geldi bak maketçi” deyip
gülüþtüler. “Ne diyorsun, sence dikkat

çekti mi maket” diye sorunca “Çook, çok dikkat çekti o
kesin tabii. Benim yapmam da dikkat çekti” diyen
Melek abla, þöyle devam etti: “Konuþmayayým diyorum
ama yarama tuz bastýn valla. Baþtakiler rahatsýz oluyor,
laf söylüyor ya da dalga geçiyorlar. Siz þimdi yurtlarý
geziyorsunuz da ne olacak diyorlar. Ýnsana biri laf söy-
leyince iþ yapasý gelmiyor, benim elim ayaðým boþalýyor
biri bir þey deyince. Ben burada ekmeðim için
mücadele ediyorum. Artýk itilip kakýlmak, ikinci hatta
üçüncü sýnýf insan muamelesi görmek istemiyoruz.” 

Fatma abla “Halbuki biz olmasak ODTÜ pislikten
görünmez, bok götürür valla buralarý” diye söze gir-
erken, Sidal abla da “Dalga geçsinler bakalým, görürler
yakýnda” diye onu destekledi. 

ELÝN ÝÞÝ BÝTER, EVÝN ÝÞÝ BÝTMEZ
Kadýn iþçiler olarak hem evde hem iþte çalýþmanýn

zorluklarýný da dile getirdiler. Fatma abla geçen hafta-
larda Diyarbakýr’dan kayýnpederinin teyzesinin geldiði-
ni, üç hafta ona bakmak zorunda kaldýðýný söyledi;
“Burada çalýþ, evde çalýþ; haftada bir gün ‘güya’ izin var,
onda da ev iþi bitmek bilmiyor. Vallahi elin iþi biter, evin
iþi bitmez! Erkekler de hiç yardýmcý olmuyor.” Sidal
abla “Bu ülkede kadýn olmak zor Buse’ciðim, en çok
yükü biz çekiyoruz. Evin iþi, çocuðun ödevi, her þey
bizde!” diye araya girdi. “E ne yapacaðýz peki?” deyince
“Çalýþmaya devam!” dediler, “Bak yurtlarý gezdik,
insanlar geldiler. Canlarýna tak etmiþ çünkü...” 

Meltem TEKER

M
erhaba kadýnlar... Þimdi, saatin kaç
olduðuna bakmadan, ýlýk bir yaz sa-
bahýnda olduðunuzu hayal etmenizi
isteyeceðim sizden. Kocaman bir
tarlanýn kenarýnda, yalýn ayak yürü-

düðünüzü düþleyiniz. Altýn sarýsý baþaklarý yalayýp
gelen ýlýk rüzgarýn, avuçlarýnýzý doldururken çýkar-
dýðý iniltiyi duydunuz mu? Gülbeyaz’ýn hikayesini,
iþte bu sesin týnýsýndan daha etkili anlatacak  hiçbir
kelime bulamadýðýmý itiraf etmeliyim.

Sivas’ýn köylerinden birinin kýzýdýr Gülbeyaz.
Hani þu ‘milletin efendisi’ olan köylülerinden biri-

nin kýzý... Annesi, genç yaþta þeker hastalýðýna ya-
kalanýyor. Daha sekiz senedir evli. Üç kýzý var

bu evlilikten. Büyük kýzý, fakirlik ve bakýmsýz-
lýktan mýdýr nedir; küçük yaþta göçüp gitmiþ-
tir bu dünyadan. Çok geçmeden annesinin
saðlýðý da kötüye gitmeye baþlamýþtýr. “Ser-
çe parmaðýnda yara gibi bir þey çýkmýþýdý.
Aðrýsý sýzýsý durmayýnca önce hocaya son-

ra da doktura götürdüler anamý. Hiç
unutamam gözü gözümde kalmýþýdý

giderken” diye anlatýyor. Hafiften ter-
lemiþ pembe yanaklarýna,  çocuksu

bir itirazýn çizgilerini serpiþtiriyor
aniden; “Bir salý sabahýydý.

Kontrola gidecekken hastaha-
neye, peþinden koþtum ben

de. Öyle de bir hýznan he-
mi de kurþun atsan inan
ki yetiþmez. Ölüm vaktiy-
miþ meðer ne bilelim...”
Gülbeyaz’ýn anasýnýn
kangrene dönüþen ya-

rasý, ‘müdahaleye geç
kalýndýðý’ için
ölüm sebebi ola-
rak geçiyor ka-
yýtlara.
KÝM EL,

KÝM
KARDEÞ?

Civar köylerde çobanlýk yapan
babasý, biri üç, diðeri altý yaþýn-
da iki yetimiyle, kalýyor biçare...

Ne acýdýr ki anne tarafýn-
da tüm kadýnlarý da, ba-
baanneyi de daha otuzu-
na varmadan kaybetmiþ-

lerdir. Þimdi ise babalarý,
küçük kýzlarýn aklýnýn henüz

ermediði hesaplar içindedir. Dü-
þünür taþýnýr, onlarý çobanlýk yaptý-

ðý köyegötürmeyi uygun bulmaz el-
bette. Fakat baþka çaresi de yok gibi-

dir. “Ezendere derler. Babamýn çoban-
lýk ettiði köyde kaldýk bir vakit. Evin sa-
hibi yaþlý bir kadýndý. Çok severdi bizi.
Ebem derdim ona. Çok aðýr bir ateþli
hastalýða tutulmuþum orda. Kýzamýk
demiþler bana. Bir ay yatakta kalmý-
þým.” 

Artýk böyle devam edemeyeceðini
anlayan baba, büyük þehirde çaresini
aramaya karar verir. Kýz çocuklarýný
‘el kapýsýnda’ býrakacaðýna, karde-
þinin evine teslim edecektir.
“Unumuzu, bulgurumuzu, her
bi ihtiyacýmýzý temin edip am-
camýn evine teslim etti bizi”

derken, aðzýndan bir çýrpýda döktü cümlesini. Týp-
ký odanýn ortasýna saçtýðý soru iþaretleriyle dolu
sert bakýþlarý gibi.

Henüz yedi yaþýnda Gülbeyaz. Hayata merhaba
diyecekken, artýk okullu olacaðý çaða gelmiþken,
hâlâ sýcak bir ana kucaðý aramakta kendisine. Ken-
di evine hiç benzemez burasý. Babasýnýn aksine,
baský ve þiddetin arkasýna saklanacak kadar küçük-
müþ bu evin erkekleri. Doðal olarak da hýrçýn ve
asabiymiþ kadýnlarý. Bir sabah uyandýðý yataktan çý-
kamaz küçük kýz. Altýna kaçýrmýþ, çok utanmýþtýr
bu yüzden. Üstüne bir de maþa ile dayak tehdidi
gelince kaçmaya karar verir aniden. Yollara vurur
kendini. Tozlu köy yolunda býraktýðý küçücük ayak
izlerinde tek tek yazmaktadýr çektiði acýlarý; itiraz-
larýný, geri istediði sýcacýk anasýný, ocaðýný, hatta
kafasýnda bir türlü tanýmlayamadýðý umutlarýný...

Yolda köyün çobaný rastlamýþtýr Gülbeyaz’a. Ne-
reye gittiðini sorduðunda, “Ebemin yanýna” cevabý
gelir. “Bugün yaþasaydý sýrtýmda taþýrdým” dediði,
sevgi dolu, erdemli, emektar ‘kadýn’ýn yanýna. “Va-
ramazsýn oraya” der çoban. “Yolda kurtlar çýkar
karþýna” diye de ekler üstüne. Korkuyu baktýðý her
yerde gören Gülbeyaz, iyi kalpli çobanýn götürdüðü
köyde babasýný bekler. Çok geçmeden kýzlarýný ya-
nýna alan baba, þehir merkezindeki Sümerbank’ta
çalýþmaya baþlar. 
TEREDDÜTSÜZ BÝR ‘HAYIR’

Tam burada karþýlýklý derin bir nefes almayý
umacakken, sesi deðiþir Gülbeyaz’ýn. Bakýþlarýna
maðrur bir ifade katarak, dikeltir baþýný. “Dürüst
adamý çekerler mi Hocam? Çekemezler elbet.”
Hakkýnda iþten ihraç edilme kararý çýkan iþçi baba
itiraz yoluna gider. Fakat iþe dönmeyi baþaramaz.
Bu konu nedeniyle mi bilinmez, bir þekilde Sivas
valisi ile kesiþir yollarý. Vali, kýz kardeþleri evlat
edinme teklifinde bulunur. Tereddütsüz teklifi red-
dederler, ‘Hayýr’ cevabýný verir kýzlar da babalarý
da. Þartlar ne olursa olsun, hayatlarý boyunca kendi
emeðinden baþka hiçbir þeye minnet etmemiþler,
‘evet’ dememiþlerdi çünkü. Köye geri döndüklerin-
de ise onlarý yine zor koþullar beklemektedir. Aç
kaldýklarý da olur, kafalarýnýn bitlendiði de... Birlik-
te olmanýn yarattýðý güvenle sarýlýrlar birbirlerine... 

Zorlu geçen bunca yýldan sonra, kýz kardeþler
büyümüþ, elleri iþ tutacak duruma gelmiþti artýk.
Ufukta Tarsus yolu gözükmekteydi. Gülbeyaz,
‘çocuk bakýcýlýðýna’ baþlamýþtý o kýþ. Çalýþtýðý evi
anlatýken gözleri sevinçle doluyor, “Bana çok iyi
davranýyorlardý” cümlesini defalarca tekrarlýyordu.
“Düþünün Meltem Hocam, bana yeni elbise hediye
ederlerdi” derken, insana layýk görmek konusunda
ders veriyordu adeta...
RÜZGARIN SESÝ

On beþine geldiðinde, akraba çevresinin ‘karþý
konmaz’ dedikleri baskýsý karþýsýnda halasýnýn oðlu
ile evlendirilmiþ Gülbeyaz. Adýnýn ne ‘Gül’ünün,
ne de ‘Beyaz’ýnýn masumiyetini bozmamak adýna
evlendiði günden bu yana hiç fevri olmamýþ. Kala-
balýk ailenin gençlerine anne emeðini adamýþ, yaþ-
lýlarýna evlat hürmetini. Doðumu yaklaþmýþ gebey-
ken, tarlada pancar çapaladýðý da olmuþ; þuurunu
yitirene dek þiddet gördüðü de. Bugün kendisinden
af dileyenleri sýralýyor sonra. Ýyilikten daha büyük
bir gücün yeryüzüne henüz gelmediðini anlatýyor
tek tek sýrayla.

Tedavi seansý bitip de ayaða kalktýðýnda, buðulu
gözlerle süzüyor etrafý. Engin bir tarlanýn yaný ba-
þýndayýz þimdi... Ýçimden haykýrmak geliyor kendi-
sine; Bak iþte, hepimiz duyabiliyoruz rüzgarýn inil-
tisini. Fýsýldýyor bize Gülbeyaz’ýn onurlu yaþam
mücadelesini.
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GÜLBEYAZ

Fatma KOÇ ÞAHÝN 
Adana

E
mine 53 yaþýnda, evli ve 4 çocuk annesi. 44
yaþýna kadar hiç çalýþmamýþ, ondan sonra
da geçim zorluðu nedeniyle bir tekstil
fabrikasýnda aþçý olarak 9 yýl çalýþmýþ. Yak-
laþýk dört aydýr iþsiz. Ekonomik kriz nede-

niyle iþine son verilmiþ.
Ýþe giriþte sigorta baþlangýcý yapýlmýþ ama çalýþtýðý za-

man boyunca sigortasý hiç yatýrýlmamýþ. “Kimin sigorta-
sý var, kimin yok, kim ne maaþ alýyor kimse bilmiyordu.
Kimse aldýðý maaþý, sigortasý yatýyor mu yatmýyor mu
söylemezdi, patron yasaklamýþtý” diyor.

Çalýþtýðý iþyeri 6 katlý bir bina, mutfak en üst katta.
“Pazar alýþveriþi, yemek yapmak, yemek daðýtmak, te-
mizlik hepsini tek baþýma yapýyordum” diye anlatýyor.
Alýþveriþ torbalarýný 6. kata kadar asansörsüz taþýdýðý
için boyun fýtýðý olmuþ. 

Ýþçiler yemeðe iki grup olarak çýkarmýþ; 12.00-12.30
arasý birinci grup, 12.30-13.00 arasý ikinci grup. “Ýlk
grup yemeðini yiyip biraz dinlenmek isterdi ama ben
sürekli ‘yemeðini bitiren kalksýn diðer grup gelecek’ di-

yerek onlarý aþaðý göndermek zorunda
kalýyordum. Mutfakta yeterli tabak, çatal,
kaþýk olmadýðý için hemen bulaþýklarý
yýkayýp masalarý temizleyip ikinci grup
için mutfaðý hazýr etmem gerekiyordu”
diyor. Patron fazla tabak almamýþ mut-
faða; böylece iþçiler daha az mola verip
makinelerin baþýna dönüyormuþ. 

Bir hastalýðý yüzünden ameliyat ol-
masý gerekmiþ Emine’nin, iki ay iþe
gidememiþ. Ýki ayýn sonunda iþçiler
onu sevinçle karþýlamýþ. Çalýþmadýðý
dönemde mutfakta patronun annesi
çalýþmýþ. “Ben pazara gidince hep iyi
meyve sebze alýrdým, onlarýn sevdiði
yemekleri yapmaya çalýþýrdým” diyor Emine, patronun
annesi hep çürük domates, buruþuk patlýcan, sararmýþ
yeþilliklerle yemek yapýyormuþ. Ýþçiler yemekler kötüleþ-

ti, salatalar kokuyor demiþ. Kadýn, iþçilere yemek daðýtý-
lan çömçeyi (kepçe) büyük bularak evden küçük çömçe

getirmiþ. “Ben herkese bol bol veriyordum
hatta doymayan olunca isteyene ikinci ta-
baðý da dolduruyordum ama patronun
annesi kimseye ikinci tabaðý vermemiþ,
hatta kiþi baþý yarým ekmek payýný da çey-
rek ekmek yapmýþ” diye aktarýyor. Ýþçiler
onu görünce “Abla sen nerde kaldýn, bu
kepçeyle doymuyoruz” demiþ. 

Özellikle Suriyeli iþçiler geri dönmesine
çok sevinmiþ. Çünkü onlar günde bir
öðün, onu da yemekhanede yiyormuþ. Ka-
lan yemekler kimseye verilmez, çöpe atýlýr-
mýþ. “Suriyeli iþçiler birkaç kez kalan ek-
mekleri istedi, verdim. Patron gördü, ‘kim-
seye ekmek, yemek verilmeyecek, artan ye-
mekler çöpe gitsin, ister kedi yesin ister kö-
pek, ama kimse götüremez’ diye kýzdý.”

Emine konuþtukça düþünüyorum, çömçe-
yi iþçi tutup yemek adaletli daðýtýlýnca herke-

sin karný doyuyor, yüzü gülüyor. Çömçe patronun eline
geçince yemek kötü ve adaletsiz daðýtýlýyor, herkes aç...

Çömçeyi kim tutacak?

Maketini deðil, taþýyabilirsen gerçeðini taþý hadi!
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Nuray ÖZTÜRK
Ýzmir

A
yþegül Bacaksýz, Gaziemir’de
bulunan Ege Serbest Böl-
ge’de kurulu, savaþ uçaklarý
için kablo üretimi yapan Fok-
ker ELMO fabrikasýnda çalý-

þýyor. Fabrikada 300’ü aþkýn iþçi var,
250’si kadýn iþçi. 

Ayþegül’le uzun sohbetimizin fabri-
kadaki çalýþma koþullarý ve 1 Mayýs ta-
lepleriyle ilgili ilk bölümü
ekmekvegul.net’te yayýmlandý. Dergi-
mizdeyse maalesef kötü bir sendikal ör-
gütlenme sürecini içeren ikinci bölümü
aktaracaðýz. Bu deneyimi aktarmaktaki
amacýmýz sendikalara olan güveni sars-
mak deðil. Tam tersi buradan çýkarýla-
cak derslerle sendikalara sahip çýkmak,
örgütlenmede ýsrarcý olmak ve karþýla-
þacaðýmýz sorunlarla örgütlü bir þekilde
mücadele etmek. 
EV EV DOLAÞIP 
ÖRGÜTLENDÝK AMA...

Ayþegül ve arkadaþlarý, 2013 yýlýnda
Türk Metal Sendikasýnda örgütlendi.
Fabrika yönetimi sözleþme görüþmele-
rine yanaþmayýnca kadýn iþçiler, greve
çýktý ve 81 gün süren zorlu bir grev sü-
reci yaþandý. Sonuçta fabrika yönetimini
sözleþme masasýna oturmaya ikna etti-
ler. Sözleþme imzalandý ancak Ayþe-
gül’ün aktardýðýna göre görüþmelere iþ-
yeri temsilcileri hatta þube yöneticileri
bile katýlmadý. Sendika Genel Baþkaný
Pevrul Kavlak, tek baþýna iþçilerin onay-
lamadýðý bir sözleþmeye imza attý. Hal
böyle olunca iþçiler tek tek sendikadan
istifa etti. Ýkinci sözleþme dönemi gel-
diðinde Türk Metal Sendikasý yetkiyi
kaybetmiþti. 

Ayþegül, o dönemde yaþadýðý heyeca-
ný ve haklý gururu biraz da içi sýzla-
yarak aktarýyor; “Kadýnlarý sen-
dikaya örgütlemek için ev ev
dolaþtýk. Kadýnlarý ikna ettik,
yetmedi, kocasýný, babasýný da
ikna ettik. Ýþyerinde baský
gördük, düþünün sendikada
örgütlendim diye terfimi bile
aldýlar. Çok zor ve yoðun
bir süreç yaþadýk. Ama
ciddi kazanýmlarýmýz
oldu. Sendikal
örgütlenme ön-
cesi servisimiz
yoktu. Servis
hakký kazan-
dýk. Sonra
hastalýk
durumun-
da muaye-
ne, rapor,
sevk gibi

sorunlar yaþýyorduk, bu sorunumuzu
çözdük. Ancak sendikacýlarýn yanlýþ tu-
tumu tüm emeklerimizi boþa çýkardý.
Ýmzalanan sözleþme beklentilerimizin
çok altýndaydý. Ýþçiler neden sözleþme
görüþmelerine katýlmadýðýmýzý sorunca
söyleyecek hiçbir þey bulamadýk. Çünkü
bizim bile haberimiz yoktu.” 

Ýþçilerin hiçbir söz hakkýnýn olmadýðý
bu sözleþmenin imzalanmasýndan sonra
doðal olarak fabrikada bir memnuniyet-
sizlik baþlamýþ. Bir de iþyeri temsilciliði

seçimi yapýlýrken iþçiler tarafýndan
aday gösterilen ve en çok oyu

alarak seçilen Ayþegül yerine,
baþka biri baþtemsilci olarak
atanýnca ipler iyice kopmuþ
ve istifalar baþlamýþ. 

SENDÝKACILARDAN
TACÝZ

Devamýnda neler oldu-
ðunu Ayþegül’den dinleye-

lim: “En kötü tecrübemiz
sendikacýlarýn kadýn

iþçileri taciz etmesiy-
di. Kadýn iþçileri
sendikanýn olanak-
larýyla etkilemeye
çalýþtýlar ve mesaj-
lar, telefonlarla ta-

ciz ettiler. Bu
sendikaya olan

inancýmýzý
sarstý. Dola-

yýsýyla biz de iþin peþini býraktýk. Ýstifa-
lar iyice arttý ve ikinci sözleþme dönemi
gelince sendika yetkiyi kaybettiði için
sözleþme masasýna oturamadý. Bu du-
rumu deðiþtirmek için de hiçbir þey
yapmadýlar.” 

Tacizi gerçekleþtiren sendikacýlara
karþý bir þey yapýp yapmadýklarýný soru-
yorum, örgütlü bir duruþ sergileyeme-
diklerini, bireysel mücadele içine gir-
diklerini aktarýyor. 

Ayþegül tüm olumsuzluklara raðmen
yaþadýðý deneyimden piþman deðil. Sen-
dikalara olan güveni sarsýlmýþ ancak
önemlerinin de farkýnda. Yeni bir örgüt-
lülüðe ise fabrikadaki duruþlar, iþçilerin
hazýr olmamasý ve güvensizlik nedeniyle
sýcak bakmýyor, ama þimdilik! “Örgütlü-
lük vazgeçilmez” diyor, “Sendikal mü-
cadele içine girmekten asla piþman ol-
madým. Þu an sendika yok ama verdiði-
miz mücadele sayesinde daha insani
þartlarda çalýþýyoruz. Ücretlerimiz de
eskiye oranla daha iyi...”

Emek örgütlerini ya da Evrensel ga-
zetesini yakýndan takip edenler Türk
Metal Sendikasýnýn iþçinin taleplerini
ve çalýþma koþullarýný nasýl görmezden
geldiðini, patronla nasýl uzlaþtýðýný bilir.
Fokker ELMO iþçileri bunlarý bilmiyor-
du. Dolayýsýyla sendikacýlarýn iþçileri
sözleþme dýþýnda tutmasý, kadýn iþçile-
rin ilk deneyimi olmasý, fabrika içinde
gerçek bir örgütlülüðün saðlanamamasý
bu sonucu doðurdu. Üstüne üstlük bir

de bazý sendikacýlarýn tacizleri, Ayþegül
gibi mücadeleci kadýnlarý bile süreçten
geri çekti. Þimdi örgütsüzler... 

O dönem þube yönetiminde olan bazý
sendikacýlar ise görevden alýnmýþ ancak
neden alýndýðý muallak. 
ÖRGÜTLÜLÜK 
PAHA BÝÇÝLEMEZ!

Ayþegül’ün aktardýðý bu örgütlenme
süreci aslýnda sendikal örgütlenmenin
sadece sendikalara üye olmak ya da üye
yapmakla bitmediðini, iþçilerin sýnýf bi-
linci kazanmasýnýn gerekliliði, bunun da
fabrikada gerçek örgütlülük ve dayanýþ-
mayla saðlanabileceðini gösteriyor. Eðer
Ayþegül ve arkadaþlarý, toplu sözleþme
görüþmelerinin her anýnda varlýk göste-
rebilselerdi, fabrika içinde kurduklarý
komitelerle, sözleþme taslaðýný kendileri
hazýrlasaydý, görüþmelere sendikacýlara
raðmen katýlmakta ýsrar etselerdi elbette
þu an böyle bir durumla karþýlaþmaya-
caklardý, bu Türk Metal gibi bir sendika
olsa bile... 

Sonuç olarak kadýn sorunu ve emek
mücadelesi birbiriyle kopmaz baðlarla
baðlý. Dolayýsýyla taciz örneðinde olduðu
gibi sendikalarda bile karþýmýza çýkan bu
erkek egemen zihniyetin deðiþmesinin
yolu yine bizim çalýþma yaþamýnda ve do-
layýsýyla emek örgütlerinde daha ileriden
rol almamýza baðlý. Ayþegül’ün dediði
gibi yaþanmýþ tüm olumsuzluklara rað-
men ‘yine de örgütlülük vazgeçilmez.’

Örgütlenme nasýl olmaz!

“SURÝYELÝ kumalar” yeni bir mevzu deðildir. Suriyeli
kadýnlarla çoklu evlilikler, Suriye sýnýrýnýn çekildiði tarihten
itibaren yaygýn olarak uygulanmakta. Aþiret/kabile gibi sosyal
birlikleri daðýtan çaðdaþ sýnýrlara raðmen iki taraftan
bireyler, siyasi-ekonomik dinamiklerin þekillendirdiði talebe
göre evlenmeye devam etmiþlerdir. Bu evliliklerin bir bölümü
Suriye devletinin çokkadýnlýlýðý resmen uygulamasý ve bu
konuda iki taraftaki yaygýn kültürel kabul nedeniyle
sürmüþtür. Özellikle 1980’den sonra Türkiye tarafýnda göreli
olarak yükselen ekonomik refah, akrabalýk iliþkileri ve Suriyeli
kadýnlar için istenen baþlýk/evlilik masraflarýnýn buraya
kýyasla düþük olmasý, onlarý Türkiye’de evlenmeye,
ikinci/üçüncü kadýn olmaya sürüklemiþtir. Savaþtan çok
öncesinde, özellikle Mardin ve Urfa’nýn sýnýra yakýn
kýsýmlarýnda erkeklerin ikinci/üçüncü eþ olarak Suriye
vatandaþý kadýnlarý tercih etmesi yaygýndýr.

Suriyelilerin ülkemize göçü zorunlu, aslýnda bir kadýn çocuk
göçüdür. Ailenin erkeklerini savaþta veya üçüncü ülkelere
mülteci olarak kaybeden kadýnlar, Suriyeli nüfusun aðýrlýklý
kýsmýdýr ve bu durum onlarý Türkiye’de zaten artýþ eðiliminde
olan çokkadýnlý evliliklerin hedefi haline getirmiþtir. “Suriyeli
kumalar” açýsýndan dinin-geleneklerin etkisi de büyüktür;
çokkadýnlý evliliklerin yasal, her eþin ayný haklara sahip olduðu
Suriye de bir namus/utanç toplumudur. Evlilik burada olduðu
gibi Suriye’de de hem sosyal statü, hem de ekonomik-sosyal

güvence sistemidir. Savaþ nedeniyle buralara sürüklenen,
ailedeki eril kontrolün dýþýna çýkarak, fuhuþ ve emek
sömürüsü gibi baþka eril tehlikelerin hedefi haline gelen,
Suriye’nin küçük kentleriyle kýrsal bölgelerinden gelen
kadýnlar, Türkiyeli erkeklerle evlenerek mültecilik ve zorunlu
göçten kaynaklý sorunlarýný çözeceklerine inandýrýlmýþlardýr.

Kýsaca, Suriyeli kumalar mevzuu, Suriyeli kadýnlardan
Türkiyeli kadýnlara yönelmiþ bir tehdit deðil, savaþ þartlarýnýn
hâlihazýrdaki toplumsal cinsiyet eþitsizlikleri ile iç içe geçerek
keskinleþtirdiði bir dramdýr.

Suriyeli kadýnlar, ekonomik sorunlar/sosyal güvence
arayýþý nedeniyle, ailelerinin mültecilik nedeniyle baþlýk/çeyiz
gibi talepleri hayatta kalma yolu olarak yeniden ele almasý,
yersiz-yurtsuzluk, “erkeksizlik” yahut erkeklerin ailenin
geçimini saðlayamýyor olmasý yüzünden kumalýða
sürüklenmektedirler.

Mesele Suriyeli genç kadýnlarýn Türkiyeli kadýnlarýn
kocalarýna göz dikmeleri deðildir. Aksine dezavantajlý genç ve
kýrýlgan kadýnlara göz koyanlar, çokkadýnlý evlilikleri hem ilk
eþleri uysallaþtýrma aracý, hem de yarattýklarý “taleple”
cinsel istismardan, insan simsarlýðýna, ücret karþýlýðý
çöpçatanlýk da dâhil türlü sorunu tetikleyenler,
davranýþlarýyla “demokrasimizin sözcüsü” medyadan resmi
kurumlara her yerde cinsiyetçi ve ýrkçý önyargýlar oluþmasýna
neden olan çokeþlilik meraklýsý erkeklerdir. Türkiye’nin
önümüzdeki yýllarda bu birlikteliklere giren kadýnlar ve
çocuklarý, resmi eþler ve çocuklarý, bu gruplarýn yaþadýðý
cinsel istismar da dâhil aile içi þiddetin pek çok biçimiyle,
katmanlý toplumsal sorunlarla uðraþmasý kaçýnýlmaz. Özellikle
medyanýn ayrýmcý-cinsiyetçi dili, çokkadýnlý olmayan, maddi
kaygýlar ve cinsel sömürü düzleminde gerçekleþmeyen
Suriyeli-Türkiyeli karma evlilikleri ve mülteci hayatlarýnýn
normalleþmesine de engel oluþturuyor. Dolayýsýyla
Suriyelilerle çokkadýnlý evlilikler ve bu durumdan kaynaklý
sorunlarýn ele alýnmasý hem çokeþliliðin ardýndaki etkenlerin
etraflýca deðerlendirilmesini, hem de bu sorunlarý insani
perspektiften, bu konunun maðdurlarý yararýna tartýþmayý
zorunlu kýlýyor.

1960’lardan günümüze, ücretli eme-
ðin uluslararasý hareketliliði beraberinde çifte
evlilikleri getirmiþ, memlekete dönüþ yasal so-
runlara, bu da ilk eþin resmi nikâhýndan fera-
gatiyle nikâhsýz ikinci eþ haline gelmesine se-
bep olmuþtur. Aralarýnda toplumsal geliþmiþlik
açýsýndan farklýlýk, ancak kültürel, etnik ve dini
açýdan benzerlik olan ülkelerle sýnýr komþularý
arasýnda çokkadýnlý evlilikler yaygýndýr.

Varlýklý, sýnýrötesi ticaretle uðraþan erkekle-
rin, sýnýrýn karþýsýnda, çokkadýnlý evliliklerin
yasaklanmadýðý ülkelerde ikinci/üçüncü eþler
için yeni evler kurduklarýný, sýnýr komþusu ol-
masa da kadýnlarýn din/dil benzerliði sayesin-
de, ülkelerinde maruz kaldýklarý ekonomik-
toplumsal baskýlardan kurtulmak için burada
ikinci/üçüncü eþler olduklarýna da þahidiz. Su-
riye mülteci göçünün çokkadýnlý evlilikler açý-
sýndan yarattýðý “yeni” durumdan önce, son
yýllarda Fas baþta olmak üzere Kuzey Afrika ül-
keleri ve eski Sovyetlerden kadýnlarla yapýlan
çokkadýnlý sýnýr ötesi evliliklerin, kadýnlar gö-
nüllü olsalar dahi ciddi bireysel-toplumsal
travmalar, emek sömürüsü ve cinsel kölelik ya-
rattýðýný belirtmeliyiz.

Toplumsal cinsiyet eþitsizliklerinin ürünü
erkek egemen anlayýþýn, erkeklerin bakým ve
cinsel ihtiyaçlarýnýn, ekonomik buhran-göç-sa-
vaþ þartlarýnda namusa “halel” getirmeme ve
erkek soy silsilesi saplantýsýnýn çok eþli evlilik-
leri körüklediði açýktýr. Kentli “yeni” zenginler
arasýndaki bir kýsým “azgýn tekenin” de, çokka-
dýnlýlýðý bir tür gösteriþe çevirdiði, kadýnlarý da
ortanca veya büyük haným olarak payelendirdiði
de malumdur. Bu nedenle kumalýða “Türk tipi
taþýyýcý annelik” demek, hem ticari sözleþme
statüsündeki taþýyýcý anneliði, hem de türlü so-
run yaratan çokkadýnlý evlilikleri toplumsal,
ekonomik-siyasi ve psiko-seksüel baðlamýndan
kopartmak olur. Üreme sorunlarý gibi iki cinsi
de ilgilendiren bir mevzuyu kadýnlara mal et-
mek, çokeþliliði yasaða karþýn meþruiyet zemi-
nine yaklaþtýranlara gerekçe sunmak, çokka-
dýnlý evliliklerdeki kadýnlarýn yaþadýklarýyla
mücadele zeminini ve haklarýný yok saymak,
onlarý kuluçka sistemlerine indirgeme riski ya-
ratýr. Kumanýn “soy-baðýný bozmasý” da 2002
yýlýndaki medeni kanun deðiþikliði ikincil bir-
likteliklerden doðan çocuklara resmi evlilikten
doðanlarla ayný haklarý verdiðinden, geçerli de-
ðildir. Velhasýl çokkadýnlý evlilikler salt kadýn
kýsýrlýðý nedeniyle “taþýyýcý annelik” için yapýl-
mýyor. Erkekler yasaða raðmen çocuksuzluktan
çok erkek çocuk, nüfusu artýrmak, itibar/güç
gösterisinde bulunmak, namus ve utanmanýn
baþat olduðu toplumlarda çeþitli etnik, siyasi ve
toplumsal kaygýlar, en önemlisi de “sonsuz”
bakým ihtiyaçlarý ve cinsel arzularý için çokka-
dýnla evlilik yapýyorlar.

Taþýyýcý anneliði bilmek þöyle dursun, konu-
nun yasallaþmasýyla bu iþi üstlenecek kadýnlar-
dan fýrsatýný bulduðunda iktisadi-cinsel sömü-
rü için istifade edecek binlerce erkek olduðu
da ortadadýr.

1990’lardan beri artan çokkadýnlý evliliklere
Mayýs 2015’de Anayasa Mahkemesinin dini ni-
kâh için gerekli resmi nikâh þartýný kaldýrma-
sýyla yaptýðý katký da düþünüldüðünde, kumalýk
gibi geleneksel bir uygulamayý, üremeyi aile-
evlilik tekelinden çýkarabilecek bir yönteme
benzetmek anlamsýzdýr.

SSUURRÝÝYYEELLÝÝ KKUUMMAALLAARR

Türkiye’nin önümüzdeki yýllarda bu
birlikteliklere giren kadýnlar ve
çocuklarý, resmi eþler ve çocuklarý,
bu gruplarýn yaþadýðý cinsel istismar
da dâhil aile içi þiddetin pek çok
biçimiyle, katmanlý toplumsal 
sorunlarla uðraþmasý kaçýnýlmaz.
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Müslime KARABATAK

Y
eni Zelanda’da yýllarýný huzu-
revinde hastabakýcýlýk yaparak
geçiren Kristine Bartlett, diðer
iþ arkadaþlarý gibi saati 14.46
dolara çalýþarak geçinmek için

mücadele ediyordu. Kristine ve sendikasý-
nýn uðraþlarý sonucu 18 Nisan’da Yeni Ze-
landa Hükümeti ve sendikalar, kadýnlarýn
yoðunlukla çalýþtýðý yaþlý ve engelli baký-
mevlerinde hastabakýcýlýk iþi için ‘denk
iþe eþit ücret zammý’ yapýldýðýný ilan etti.
Böylece ayný zamanda ‘kadýn iþi-erkek iþi’
ayrýmcýlýðýnýn da önüne geçilecek bir
adým atýlmýþ oldu. Neredeyse yüzde 90’ý
kadýn yaklaþýk 20 bin iþçinin ücretine yüz-
de 15 ve yüzde 50 arasýnda yapýlacak zam-
la temmuz ayýndan itibaren saat ücretleri
en az 19 dolar olacak, yani bir iþçinin yýllýk
ortalama kazancýna en az 5000 dolar daha
eklenecek.
ASGARÝ ÜCRET TAMAM DA 
YA EÞÝT ÜCRET?

Nasýl oldu bu iþ diye merak ediyorsu-
nuz deðil mi? Hikayeyi biraz baþa alarak
anlatalým...

Yeni Zelanda’yý, 19 Eylül 1893’te ka-
dýnlara oy hakký veren dünyanýn ilk ülkesi
yapan kadýnlarýn, emek dünyasýnda ya-
pacak çok daha fazla iþleri vardý. 1894 yý-
lýnda çýkarýlan Endüstriyel Uzlaþma ve
Tahkim Kanunu’nda ‘erkek’ iþçiler için
“belirli bir yaþam standardýný garantileye-
cek bir ücret”ten yani ‘aile geliri’nden
bahsediliyordu. Daha sonra, iþçi hareketi-
nin yükseldiði 1920lerden itibaren sendi-
kalý iþçilerin daha fazla ücret alabilmesi
için yürütülen kampanyanýn sonunda,
1925’te asgari ücretin “bir erkeðin, karýsý-
ný ve çocuklarýný geçindirmeye yetecek
kadar olmasý gerektiði” hükmü açýkça ka-
nuna eklendi. Ýþçi Partisi’nin 1935’te baþa
gelmesiyle bu yasa yürürlüðe konuldu ve
asgari ücretin belirlenmesi 1945 yýlýnda
tüm iþyerleri için zorunlu hale geldi. Her
ne kadar emekten yana kararlar alsa da Ýþ-
çi Partisi, ‘aile geliri’ kavramý içinde ka-
dýnlarýn erkeklerden daha ücret almasýný,
iþyerlerindeki cinsiyet eþitsizliðini sorgu-
lamadý. 

Kadýnlarýn eþit ücret için verdiði mü-
cadele kamu alanýnda 1950’lerde baþlar-
ken, özel sektöre 1960’lar ve 1970’lerde
sýçradý. 1956’da Jean Parker isimli bir ka-
mu iþçisi çalýþtýðý iþyerini, ücretlerde de-
neyime ve iþin yüküne bakýlmaksýzýn cin-
siyet ayrýmcýlýðý yaptýðý için mahkemeye
verdi ve davayý kazandý. 

1957’de Ýþçi Partisi de Ulusal Parti de

kendi platformlarýna ücret eþitliðini koy-
dular. Ayný yýl sendikalar, kadýn örgütleri,
iþveren örgütü Ücret ve Fýrsat Eþitliði
Konseyi’ni (CEPO) kurdu. Bu kampanya-
lar ile hükümet masaya oturdu. Önce
1960’da kamuda Eþit Ücret Yasasý, ardýn-
dan 1972’de özel sektörde Eþit Ücret Ya-
sasý çýkarýldý. Ýþyerlerinde ücretlerde ay-
rýmcýlýk yapýlmasý yasaklandý ve yasal yap-
týrýmlar konuldu. 

1985’e gelindiðinde kadýn ve erkek iþ-
çilerin saat ücretleri arasýndaki fark yüzde
22’ye kadar inmiþti. Bunda en büyük ne-
den, o dönemdeki toplu sözleþmelerin iþ-
kolunda yapýlmasý, kapsamýnýn geniþ ve
sendika üyeliðinin zorunlu olmasýydý. Ýþ-
kolu sözleþmeleri farklý iþyerlerinde çalýþ-
sa bile ayný iþi yapan bütün iþçilere kaza-
ným saðladý.
SEKRETERLERÝN DAVASI

‘Eþit Ýþe Eþit Ücret’ talebi kazanýlmýþ
olsa da kadýnlarla erkekler arasýndaki üc-
ret farký hala kapanmamýþtý. Geleneksel
olarak ‘kadýn iþi-erkek iþi’ olarak ayrýlmýþ
meslekler arasýndaki ayrýmcýlýða karþý da
eþitlik talep etmeye baþladý kadýnlar.
1970’lerde kadýnlarýn çoðunlukla çalýþtýðý
sekreterlik mesleði, erkeklerin çoðunlukla
çalýþtýðý marangozluk mesleðiyle eþit üc-
rette sayýldý örneðin, ancak 1980’lerde bu
eþitlik tekrar bozuldu. 1986’da Sekreterler
Sendikasý bu konu hak-

kýnda tahkime baþvurdu, mahkeme Eþit
Ücret Yasasý bunu içermediði için reddet-
ti. Çünkü yasada “farklý ama denk iþe eþit
ücreti” gerektiren bir madde yer almýyor-
du. Ücret eþitliði üzerine Emek Depart-
maný bir çalýþma baþlattý ve meslek ayrým-
cýlýðý üzerinden eþitsizliðin hala sürdüðü
rapor edildi. Bu raporla birlikte 1990’da
‘denk iþe eþit ücret’ ve fýrsat eþitliðini sað-
layan Ýþ Eþitliði Yasasý (EEA) onaylandý.

Fakat 1990 seçimini kazanan Ulusal
Parti’nin ilk icraatý bu yasayý yürürlükten
kaldýrmak oldu. 1991’de ise Ýþ Sözleþmesi
Yasasý’ný (ECA) geçirerek, iþçilerin yýllar
boyunca mücadeleyle kazandýðý tüm hak-
larý gasbetme dönemini baþlattý. Sendikalý
olma zorunluluðu kaldýrýlýnca sendikalýlýk
oraný bir sene içinde yüzde 50’ye düþtü,
çoðu sendika kapandý ya da baþka sendi-
kalarýn bünyesine katýldý. 2000’lere gelin-
diðindeyse, sendika üyeliði yüzde 18’lere
kadar düþtü. Ýþkolu sözleþmesinin yerini
iþyeri sözleþmesi aldý, bu da toplu sözleþ-
melerin etkisini daha da azalttý. Ýþ Sözleþ-
mesi Yasasý’ndan önce dünyanýn birçok
yerine göre çok daha iyi koþullarda olan
kadýn iþçiler yasadan sonra en büyük dar-
beyi alan kesim oldu yine.

Kadýnlar zaman içinde hemþirelik, öð-
retmenlik gibi mesleklerin dýþýna çýkabil-
diler, ancak bugün hala kadýnlarýn büyük
bir kýsmý ‘kadýn

mesleði’ olarak görülen bu mesleklerde
çalýþýyor.
YÝNE, YENÝ, YENÝDEN 

1986’da sekreterlerin açtýðý davadan
beri bu konuda açýlan ilk dava Kristine
Bartlett’inki oldu. Yýllardýr, emeðinin kar-
þýlýðýný alamadýðýný düþünen Kristine ve
Hizmet ve Gýda Ýþçileri Sendikasý (þimdi-
ki adý E tû Sendikasý) 2012 yýlýnda Terra-
nova Homes and Çare Ltd þirketine dava
açtý. Kadýn aðýrlýklý bir sektörde verilen
bu ücretin ayrýmcý olduðunu ve iþçilerin
deneyim, sorumluluk, yetenek ve çalýþma
koþullarýnýn hiçe sayýldýðýný dile getirdiler.
Zaten insan haklarý örgütleri ve hüküme-
tin raporlarý da bu iddiayý destekliyordu.
Yeni Zelanda Sendikalar Konseyi ve Ücret
Eþitliði Soruþturma Koalisyonu da Kristi-
ne’in davasýna destek verdi. Yeni Zelan-
da’nýn bakým sektöründeki iþveren örgütü
NZACA ise bu ‘eþit ücret davasý’ tüm
sektörü etkileyeceði için Terranova þirketi
lehine davaya müdahil oldu. Üye iþveren-
lerin dini bütün, kar amacý taþýmayan þir-
ketler olduðunu ve cinsiyet ayrýmý yapma-
dýðýný iddia etti. Ancak mesele zaten bu
tür þirketlerde hastabakýcýlýk yapan kadýn-
larýn, sektörde çalýþan az sayýdaki erkek-
lerle ayný parayý almamasý deðildi. Hasta-
bakýcýlýk gibi ‘kadýn mesleði’ olarak görü-
len mesleklerde genel olarak erkeklerin
yaptýklarý iþlerden daha düþük ücretler ve-
rilmesiydi. Yani aslýnda olan þey, meslek
ayrýmcýlýðýndan kaynaklanan bir ücret
eþitsizliðiydi.

NE KADAR ÖRGÜTLÜLÜK 
O KADAR HAK!

Kristine ve arkadaþlarýnýn baþarýsý sa-
yesinde, huzurevlerinde ve engelli baký-
mevlerinde çalýþan hastabakýcýlar hem üc-
retlerine zam alabildiler hem de daha ön-
ce 50 saat olan haftalýk çalýþma sürelerini
azaltmayý baþardýlar. 

Hükümetin attýðý bu adým iþçi haklarý
ve kadýn haklarý açýsýndan oldukça olum-
lu. Akýllara ‘Yeni Zelanda hükümeti eþit-
likçi mi?’ sorusu gelebilir belki, ama o ka-
dar heyecanlanmayalým. Bu anlaþma hali
hazýrda yasalarýnda ‘ücret eþitliði’ madde-
si olan bir ülkede, yýllar boyunca verilen
yasal ve sendikal bir mücadelenin ardýn-
dan geldi. Üstelik zihinsel engellilerle ça-
lýþan hastabakýcýlar dýþýnda, psikiyatrik ra-
hatsýzlýklarý olanlarla çalýþan hastabakýcý-
larý, hemþireleri, meslek terapistlerini ve
sosyal hizmet uzmanlarýný kapsamýyor.
Hükümetin onlarý ‘unutmuþ’ olmasý belki
örgütlenmenin yetersizliði ile açýklanabi-
lir. Yani, ne kadar örgütlülük, o kadar hak!

HASTABAKICI KRISTINE ‘DENK ÝÞE EÞÝT ÜCRET’ DAVASINI KAZANDI

Kökü 1950’lere dayanan dava Tuba DEMÝRCÝ YILMAZ
Ýstanbul Kemerburgaz Üniversitesi
Sosyoloji Bölümü Öðretim Üyesi

G
eçtiðimiz hafta kumalýk ve taþýyýcý annelik
konusunda yapýlan bir benzetmeyle, ben-
zetmenin sahibi hukukçu akademisyenin
maruz kaldýðý sosyal medya linçi çok tar-
týþýldý.

Tartýþma, üremeye yardýmcý teknolojiler ve hukuk ko-
nusundaki bir etkinliði izleyen röportajda, ülkemizde ya-
sak olan taþýyýcý anneliðin, “kumalýk” biçiminde gerçek-
leþtiðinin, kumalýðýn “Türk tipi taþýyýcý annelik” olduðu-
nun söylenmesiyle baþladý. Açýklamanýn taþýyýcý annelik
konusunda düzenleme ihtiyacý olduðunu vurgulayan kýs-
mý, kumalýk konusunun yasayla düzenlenmesi isteniyor
gibi lanse edildi. Medeni hukuk uzmaný ve tanýdýðým ka-
dýn bir akademisyenin böyle bir talebinin olamayacaðýný
biliyorum. Ancak kumalýðýn meþruiyetini yitirmiþ ama
süregiden sosyal bir olgu yerine taþýyýcý anneliðe indirge-
nip dar hukuki çerçeveden üreme stratejisi olarak tartý-
þýlma hali, basýnýn sýklýkla ele aldýðý bir baþka kumalýk,
toplumsal önyargýlarýn zirvesi “Suriyeli kumalar” konu-
sunda bir deðerlendirmeye de imkân verdi.

Çokeþliliðin sadece Ýslam coðrafyasýna, Türkiye’ye,
burada ise Güneydoðu’ya, Kürtlere-Araplara özgü ol-
madýðýný belirtmeliyiz. Türkiye’de çokeþlilik çokka-
dýnlý þekilde gerçekleþir; kaynaðýný da çokkadýnlý evli-
likleri dört kadýnla sýnýrlayan kutsal kitaptan alýr. Çok-
kadýnlý bir erkeðin eþlerine eþit davranamayacaðý dü-
þünüldüðünden, Ýslam çokkadýnlýlýðý emretmemiþ, an-
cak bazý þartlarda izin vermiþtir. Ýslam’ýn ilk dönemle-
rinde savaþlarýn erkek himayesinden yoksun çok sayýda
kadýn yarattýðý fikri, çokkadýnlýlýðýn arka planýdýr. Ýs-
lam hukuku yaklaþýmlarý ve yerel uygulamalar eþ sayýsý
konusunda farklýlaþsa da, Ýslam çokkadýnlýlýðý, genelde
iki eþlilik biçiminde gerçekleþmiþtir. Bunda Ýslam’ýn

her eþe farklý ev açma telkiniyle, çokkadýnla evlenme-
nin aðýr maddi-manevi yükümlülüklerinin etkisi açýk-
týr. Ýki eþlilik Osmanlý’daki çokkadýnlý evliliklerle, ya-
saklara raðmen günümüzde gerçekleþen çokkadýnlý
evliliklerin de yaygýn þeklidir.

Çokeþlilik konusundaki nihai düzenleme 1926’da çý-
karýlan Medeni Kanunla yapýlmýþtýr. Çokkadýnlýlýk yasak-
lanarak, miras hakký resmi nikâhlý tek eþe verilmiþ, dini
nikâh ancak resmi nikâh sonrasýnda gerçekleþtirilebilir
hale getirilmiþ, aksi durumlar ceza kapsamýna alýnmýþtýr.
Ancak bunlar çokkadýnlý evlilikleri sona erdirmemiþtir;
yasaklar geleneklerin güçlü olduðu yerlerde etki saðlaya-
mamýþtýr. “Çeþitli” sebeplerden çokkadýnlý evlilikler sür-
müþtür. 2011’de TBMM Kadýn Erkek Fýrsat Eþitliði Ko-
misyonu’nun hazýrladýðý bir rapor, ülkemizde 187 bin
dolayýnda çokkadýnlý evlilik tespit etmiþtir. Ancak gerçek-
çi bir baþka tahmin Türkiye’de 400 bin dolayýnda çokka-
dýnlý evlilik olduðunu ifade eder.
ÇOKKADINLI EVLÝLÝKLERÝN
SEBEPLERÝ

Cezai yaptýrýmlara raðmen ekonomik, siyasi ve dinsel
nedenler baþta olmak üzere, nüfus artýþý ve erkek çocuk
sahibi olma arzusu, tarýmýn emek yoðun olduðu düzlem-
lerde güvencesizliði ailedeki çalýþan sayýsýný artýrarak
çözme inancý, toplumsal nüfuz-iktidarý sürdürmek, siya-
si ve cinsel iktidar arzularý çokkadýnlý evliliklerin sebep-
leridir. Türkiye’deki çokkadýnla evlilik oraný yüzde 3-4
oranýnda seyretmekte, bu sýnýrötesi evliliklerinin yaygýn
olduðu, etnik-kültürel yapýnýn ulus devlet sýnýrlarýyla de-
ðiþtiði Güneydoðu Anadolu bölgesinde yüzde 8-9’u bul-
maktadýr.

Kumalýk çocuksuzluk yüzünden deðil, ataerkil bir
arzu olan erkek çocuk arayýþýndan kaynaklanýr. En yay-
gýn nedense, aile kararýyla yapýlan görücü usulü evli-
liklerdir. Yakýnlar/akrabalarla görücü usulü ayarlanmýþ
evlilikler, boþanmanýn “imkânsýzlaþtýrýldýðý” namus ve

utanca dayalý toplumsal düzende, erkekleri “gönlüne
göre” ikinci eþ arayýþýný cesaretlendirir. Üst gelir-statü
grubundan erkekler, örneðin aðalar, þýhlar, þeyhler,
seydalar ve dedeler, çok kadýnla evlenerek güçlerini
pekiþtirir, yaþadýklarý siyasi-ekonomik sorunlarý “yeni
akrabalýklarla” “çözerler.”

Namus/utanç düzeninin belirlediði, ülke ve bölgemize
özgü evlilik türleri de çokkadýnlý evlilikleri tetikler. Genç
bir kadýnýn kendini isteyen kim olursa olsun, ikinci veya
üçüncü eþ olarak, dedikodularý engellemek için evlenme-
si yaygýndýr, çünkü ilk kýsmeti geri çevirmenin evlene-
memeye yol açacaðýna inanýlýr. Kaçarak/kaçýrarak evlen-
meler de çokkadýnlý evliliklere yol açar.

Ölen eþin erkek kardeþi ile evlenme, bakým-destek ih-
tiyacýndaki kadýn ve çocuklarý ailede tuttuðu, yabancýlarla
evlenmeyi engellediðinden kumalýða, kadýn deðiþtokuþu
anlamýna gelen berdelse evlenme çaðýndaki maddi kay-
naklardan yoksun erkeklerin kýzkardeþlerini kuma vere-
rek evlenmelerine yol açar.

Kan davalarýnýn da kumalýkla çözüldüðü, düþman ai-
leye kuma gitmekle “kan bedelinin” karþýlandýðý görülür.
Nüfusun azaldýðý çeþitli etnik-dinsel gruplar “yok olma”
ve “diðerleriyle karýþma” kaygýsýný gidermek için kadýn-
larýn ikinci/üçüncü eþ olarak nüfus artýþý için evlendiril-
mesi yaygýndýr.

Çocuk yaþtaki genç kadýnlarýn evlendirilmeleri de
çokkadýnlýlýðý yaygýnlaþtýrýr; yasal evlilik yaþýna eriþmemiþ
kýzlarý kuma olarak “kayýt dýþý” evlendirmek, çocuk evli-
liklerine ve evlilik yaþýna dair yasal engelleri aþmak de-
mektir. Genç kadýnlar böylelikle hane idaresini ilk eþin
himayesinde öðrenir, erken yaþta baþlayan doðurganlýðýy-
sa hane nüfus artýþýný garantiler. Erkekler arasý gelir
uçurumunun yaygýn olduðu çevrelerde baþlýk uygulamasý
yaygýndýr, aileler kýzlarýnýn ikinci eþ olmasýný önemseme-
den baþlýk için, varlýklý ailelere kuma olarak evlendirirler.
Engelli genç kadýnlarýnsa baþlýklarýnýn düþüklüðü nede-
niyle kuma olarak tercih edildiðini biliyoruz. 

Türkiye tipi kumalýk 

Çokeþliliðin sadece
Ýslam coðrafyasýna,
Türkiye’ye, burada ise
Güneydoðu’ya, 
Kürtlere-Araplara 
özgü olmadýðýný 
belirtmeliyiz. 
Türkiye’de çokeþlilik
çokkadýnlý þekilde
gerçekleþir; kaynaðýný da
çokkadýnlý evlilikleri
dört kadýnla sýnýrlayan 
kutsal kitaptan alýr. 

Yönetmenliðini Umut Dað’ýn yaptýðý ‘Kuma’ filminden bir sahne 
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Fatma KOÇ ÞAHÝN

B
aþlýðý doðru okudunuz bir
yazým ya da bir basým ha-
tasý deðil. Zaten o ünlü
arama motoruna da yazdý-
ðýnýzda size yanlýþ yazmýþ

olabileceðinizi hatýrlatýyor, ama ben
yanlýþ yazmadým. “Anne olmayýnca
anlayan” kadýnlarý bulmak için Ýnter-
net’te arama yaptým ama hiçbir yazý
bulamadým. “Anne olunca anlarsýn”
deyince 95 bin 800 kayýt çýkýyor. De-
mek ki toplumca psikolojimizi boz-
duðunuzdan bizler örgütlenip bir
araya gelememiþiz. 

Devlet bizi yok sayýnca toplum da
yok sayýyor. Evlilik ve miras huku-

kunda da çocuðu olan kadýn-
lara göre haklarýmýzýn ya-
rýsý alýnmýþ durumda ki
ben bu konulara girmeye-

ceðim merak edeniniz var-
sa araþtýrýp öðrenebilir.

HER ÞEY ANNE VE 
ÇOCUK ÝÇÝN
Anne olmayýnca anlarsýn:

Kapitalist toplumda anne olmak
çok kutsal, çok özel, çok önemli...
Çünkü anne ve çocuk sýnýrsýz kural-
sýz tüketim deposu ama anne olma-
yan kadýna ne satacaksýn? O yüz-

den en iyisi yok sayalým gitsin,
toplumdan da uzak dursun

ki maazallah müþteri port-
föyümüzü etkilemesin
diye diye yok sayýlmaya
baþlanmýþýz galiba 

SEN ANNE
DEÐÝLSÝN

ANLAMAZSIN!
Anne olmayýnca anlarsýn:

Toplumsal hayat nasýl evlilik üzerine
kurulu ise, evlendikten sonra da
çocuk üzerine kuruluyor. Bekarken
hatta evliliðin ilk yýllarýnda çok sami-
mi görüþtüðünüz arkadaþlarýnýzla
onlarýn çocuðu olup sizin olmayýnca
baðlarýnýz zayýflýyor, bir süre sonra
iliþkiniz kopuyor. Sayýsýz sebep sýra-
lanabilir; Senin çocuðun yok, nazarýn
deðer... Sen anne deðilsin bilmezsin,
anlamazsýn. Bir araya gelmek için
çaba sarf ettiðinizde de konu hep
çocuk, okul, dersane vs. vs. Tabii bu
konularda sizin fikirleriniz, tavsiyele-
riniz hiç dikkate alýnmaz. Neden?
Çünkü sen anne deðilsin, bilmez-
sin... Ýyi ama kadýn doðum uzmaný
erkekler de hiç hamile kalmadý ama
hamilelik hakkýnda her þeyi biliyorlar
diyorum, o baþka bu baþka diyorlar.

KAYNANASI, ELTÝSÝ, 
GÖRÜMCESÝ...

Anne olmayýnca anlarsýn: Ee tabii
bu iþin kaynana, elti görümce vs. yö-
nü de var. Kraliyet soyundan gelen
ari ýrk erkek ailesinin soyunu kurut-
ma sebebi kadýn olarak sevilmeniz,
ailede istenmeniz mümkün deðil. Bu
durumda ya boþanmak durumunda
kalacaksýnýz ya da onlarýn aptal sap-
tal çocuk yapma yöntemlerinin hep-
sini deneyeceksiniz kurtuluþ yok.
Ben týbbýn biraz daha ilerlemesini
bekliyorum, bence erkekler de doðu-
rabilir. (Eeeee böyle düþünen gelin
sevilir mi, sevilmeeezzzz!)

Anne olmayýnca anlarsýn: Bütün
çocuklarý kendi çocuðun gibi sever,
koklar, kollarsýn ama sadece kendi
çocuðunu seven kadýnlar daha kutsal
kabul edilir. Bütün çocuklara eþit ye-
dirir, eþit davranýrsýn ama kendi ço-
cuðuna diðer çocuklara oranla biraz
fazla yediren, öncelikli davranan ka-

dýn daha merhametli kabul edilir. 

ÞU OKSÝTOSÝN 
HORMONU... 

Anne ile bebeði arasýndaki göz te-
masýnýn annenin beyninde, ‘sevgi
hormonu’ olarak adlandýrýlan oksito-
sin maddesini harekete geçirerek
aradaki baðý güçlendirdiði biliniyor.
Ebeveynle çocuðu arasýnda oluþan
bu duygusal bað sayesinde çocuðun
beslenmesini ve etkileþimini olanaklý
kýlan davranýþlar serisi gerçekleþiyor.

Araþtýrmalar, köpek ile göz temasý
kurmanýn ve okþamanýn da insan
beyninde oksitosin salgýlanmasýna
benzer bir süreci harekete geçirdiði
ve ayný þeyin köpekte de gerçekleþti-
ðini gösteriyor. Japon araþtýrmacýlar,
köpeklerle sahipleri arasýnda karþýlýk-
lý bakýþmanýn, anne ile çocuðu ara-
sýnda oluþan baðlanma duygusuna
benzer bir duygu oluþturduðunu or-
taya koydu. Bu baðlanma duygusu
oluþunca insan, ailesine karþý duydu-
ðu hisleri köpeðine karþý da duymaya
baþlýyor. Böylece iki canlý arasýnda ya-
kýnlaþma oluyor. Araþtýrmanýn sonuç-
larý Science dergisinde yayýmlandý.
(www.bbc.com sitesinden alýnmýþtýr.)

Anne olan kadýnlarýn birbirlerine
verdiði sayýsýz tavsiye ve tecrübe ak-
tarýmýna karþýlýk benim tüm kadýnla-
ra bir bilgi aktarýmým ve tavsiyem
olacak. Evde evcil bir hayvan besle-
yin. Ýnanýn kendinizi daha mutlu
hissedeceksiniz. Hem bu sadece be-
nim tavsiyem deðil bilim insanlarý da
ayný þeyi bilimsel olarak kanýtladýlar.
Benim kýzým da sizin çocuðunuzun
size verdiði kadar mutluluk veriyor. 

Önümüzdeki hafta pazar Anneler
Günü, umarým bu yazýyý okuduktan
sonra anne olmayanlarý da biraz ol-
sun anlarsýnýz. 

Araþtýrmalar, köpek ile göz
temasý kurmanýn ve okþamanýn
da insan beyninde oksitosin
salgýlanmasýna benzer bir 
süreci harekete geçirdiði ve
ayný þeyin köpekte de 
gerçekleþtiðini gösteriyor.

!!AAnnnnee
oollmmaayyýýnnccaa 
aannllaarrssýýnn

Yaðmur ÞEN
Maltepe/Ýstanbul

K
adýn ve erkek eþitsizliðini sorgulama-
ya baþlamam ilkokula baþladýðým dö-
nemlere denk geliyordu. Küçük bir
muhitte oturuyor ve tüm komþularý-
mýzý tanýyorduk. Kendi kendime yap-

týðým sorgulamalarýn en çok hatýrýmda kalan soru
iþaretleri þunlardý: 

Birincisi mahallede meslek sahibi bir tane bile ka-
dýn yoktu, günlerini saçma tasavvurlardan konuþarak
geçiriyor, kýzlarýnýn kocalarýnýn ne kadar çalýþkan,
oðullarýnýn ise çok becerikli olduklarýndan bahsedi-
yorlardý. Oðlanlar bu kadar zirvedeyken gelinlerin
yerden yere vuruluþu kýz çocuklarýnýn haným haným-
cýk ve sessiz olup erkeklerin masaya yumruk vurmasý
gibi konular gündemin ilk sýralarýnda yerini alýyordu.
Akþam beþten sonra dedikodu meclisleri daðýlýr ve
hepsi eþleri ve çocuklarýna yemek hazýrlamak için ha-
nelerine geçerdi. Bir gün oðlunu hararetle öven Adile
teyzeye kýzý Kamile’nin nasýl olduðunu sordum suratý
ekþidi “Napsýn evlenemedi gitti iþte, kaldý baþýmýza,
evlilik, koca bunlar mühim þeyler evladým...” Bu ce-
vap karþýsýnda düþüncelerim öyle karýþtý ki bir kadý-
nýn görevinin evlenip çocuk sahibi olup ömrünün so-
nuna kadar perdelerin daha çok nasýl parlayacaðý ya
da halý lekesinin nasýl çýkacaðý gibi þeylere kafa patla-
masý olduðunu düþünmüþtüm. En nihayetinde yedi
yaþýndaydým ve kitaptan daha deðerli bir þey yoktu
benim için, bilmiyordum.

Eve geldiðimde ilk iþim anneanneme evlilik yap-
mamanýn kötü bir þey olup olmadýðýný sormak oldu.
Sevgili anneannem her ne kadar bana ‘sen okulunu
oku, o iþ sonra gerek’ dese de o da ‘oðlancý’ bir ka-
dýndý. Bazen erkek çocuklarýna düþkünlüðü beni öyle
kýrýyordu ki bu erkeklerde olup bende olmayan ne var
acaba diye sersem tavuk dolanýyordum ortalarda. 
34 ERKEÐE KARÞI TEK BAÞINA

Derken o küçük muhitten taþýnýp Ýstanbul’a gel-
dik. Ufak yaþlardan beri asker olma gibi bir meramým
vardý, annem ve babam ise hemþire olmamdan yanay-
dý. Kime asker olmak istediðimi söylesem ya da er-
keklere askerlik var niye kadýnlara yok desem cümbüþ
baþlýyordu; Ya kýzým sen askerliði kolay mý sandýn, bir
git iki gün dayanamazsýn... Ya Yaðmur evladým erkek
iþi bunlar napýcaksýn askeriyeyi, kadýn kýsmý kibar
olur haným hanýmcýk olur...

Okuldaki hocamdan bakkaldaki yaþlý amcaya kadar
tartýþtýðýmý ve þunu kendime sürekli hatýrlattýðýmý
anýmsýyorum; “Erkeklerden daha iyi olduðumu, onla-
rýn yaptýðý her iþin on katýný yapabileceðimi bu insan-
lara kanýtlamalýyým.” 

Hemþirelik baskýlarýna raðmen denizcilik lisesine
girdim. Çok çalýþýyordum ve sürekli talimlerimiz olu-
yordu. Özellikle yüzme konusunda kendimi sürekli
yetersiz buluyordum. Ayda yirmi beþ kitap bitirme -ki
bu günde yüz yetmiþ sayfaya tekabül ediyor- haftada
yedi konu araþtýrma, tüm derslerden iyi not alma, edi-
törlüðünü yaptýðým okul dergisi için öðrencileri teþvik
etme, tiyatro kursu için piyes yazma ve rol çalýþmalarý,

okulumuzda hiyerarþi olduðundan alt sýnýftaki öðren-
cilere ders anlatmak ve onlarý motive etmek duru-
mundaydým. Mutlaka haftada iki film, dört belgesel
izlemeli, kütüphane ve seminerlerden geri kalmama-
lýydým. Ayný zamanda okulun sunucusu ve onur kuru-
lu baþkaný olduðumdan yerine getirmem gereken
toplantýlar ve ilgilenmem gereken disiplin olaylarý var-
dý. Zaman hiçbir zaman yetmiyordu... 

Üniformamla ordan oraya koþtururken rakip olarak
gördüðüm erkeklerin ise parmaklarý dahi kýpýrdamý-
yordu. Her günü ayrý planlar ve günlük koyduðum he-
defleri sürekli aþmaya çalýþýrdým. Aþamadýðým za-
manlarda ise kendime küser, bundan sonra nefes al-
mak yok, sana müstahak bunlar derdim. Halbuki za-
ten nefes alamýyordum.

Bir süre sonra kendime düþman olmaya baþla-
dýðýmý fark eden sevgili hocalarým toplanýp be-
nimle ciddi bir konuþma yaptýlar. Otuz dört er-
kek bir kýz olan sýnýfta, erkeklere raðmen çok iyi
iþler çýkardýðýmý, artýk durmam ve yaþýtlarým gibi
çýkýp biraz eðlenmem gerektiðini, yoksa iþlerin
daha zor olacaðýný söylediler.

Her seferinde beni ne kadar sevdiklerini dile geti-
ren caným öðretmenlerim “erkeklere raðmen iyi ol-
duðumu” söylüyordu. Yani ben bir kýzdým en nihaye-
tinde ve erkekler zaten benden daha iyi olduklarý için
onlarýn gözünde böyle bir baþarý takdire þayandý! 

Erkeklere göre tüm bunlar birer göz boyamadan
ibaret olmakla birlikte, dünyayý sanki sen kurtaracak-
sýn söylemleri diziliyordu birbiri ardýna... 

Ve þunu fark ettim; Biz kýzlar azimli olmalýyýz
ama fazla deðil, baþarýlý olmalýyýz fakat çok deðil,
yoksa bu erkeði tehdit ve rahatsýz eder!

NEDEN BUNCA YÜK VAR
OMUZLARIMDA?

Kendi ellerimizle oluþturduðumuz toplum koca
bir labirent ve bu labirentin çýkýþ yolu erkeklere yeþil
oklarla gösterilirken kadýnlarýn üzerine çýkmazlar
örüyor. Avukat, feminist, aktivist yazar Feyza Al-
tun’un söylediði gibi erkeklik bu kadar yüceltilirken
kadýnlýðýn yerden yere vurulmasýdýr asýl sorun. 

Erkek egemen toplumda yaþayan bir kadýn;
Eðer araç kullanýyorsa sýkýþtýrýlmaya, eve ka-

dar takip edilmeye, ardý arkasý kesilmez korna
sesleriyle taciz edilmeye üstüne üstlük kadýndan
þoför olmaz yaftalamalarýna hazýrlýklý olmasý
beklenir.

Bir taciz veya tecavüze uðradýðýnýzda nasýlsýn,
bir þeyin var mý, nasýl oldu, kimdi gibi sorulardan
önce o saatte orada ne iþin vardý, ne giymiþtin gibi
ahlak yoksunu sorularla karþýlaþýrsýnýz.

Gerek otobüste, metrobüste, minibüste erkeðin
sana yer açtýðý kadar barýnýrsýn.

Dedikodular, küfürler, mahalle baskýlarý, edep
dersleri yeri geldiðinde özdeyiþ ve deyimlerde hep
senin üzerinden iþlenecek birer konudur adeta.

Kendi karar mekanizman, muhakeme yetene-
ðin yokmuþ gibi bir erkeðin senin hayatýnla ilgili
karar vermesi oldukça olaðanmýþ gibi karþýlanýr.

Velhasýl Agnes Dewenis’in dediði gibi:
“Neden, kadýným diye, söyle bana
Bunca yük var omuzlarýmda 
Tanrý, anayasa ve Birleþmiþ Milletler
Söylerken bana hep birlikte 
Tamamen eþit olduðumuzu?”

Ataerkil toplumun oluþturduðu
farkýndalýksýz þiddet

Üniformamla ordan 
oraya koþtururken 
rakip olarak gördüðüm 
erkeklerin parmaklarý
dahi kýpýrdamýyordu.
Her günü ayrý planlar
ve günlük koyduðum
hedefleri sürekli aþmaya
çalýþýrdým. Aþamadýðým
zamanlarda ise kendime
küser, bundan sonra 
nefes almak yok sana
derdim. Halbuki zaten
nefes alamýyordum.
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Tülin TANKUT

“V
ataným Sensin” dizisinin Azize Hemþ-
ire’si, Miralay Tevfik’le evlenme kararý
alýnca kadýn izleyicilerden bir hoþnutsuz-
luk dalgasý yükseldiðine tanýk olduk: “Ne-
den kendi ayaklarý üzerinde durmadý da

evlendi” diye. Kadýnýn aile dýþýnda bir kimlik arayýþý-
nýn güçlüðü günümüzde bile aþýlamamýþken Azize’nin
evlilik kararýný eleþtirmek, kanýmca tarihsel baðlamýn-
dan kopuk bir eleþtiri olur.

Hatýrlanacaðý üzere hikaye, Osmanlý imparatorlu-
ðunun son yýllarýnda geçer. Balkan Harbi ve Ýzmir’in
iþgali... Ýslami toplum yapýsý içinde kadýnýn temel iþle-
vinin evlenip çocuk doðurmak olarak görüldüðü bir
dönemde... Azize içinde yetiþtiði toplumun muhafaza-
kâr deðerlerini benimsemiþ bir kadýndýr. Ev kadýný,
anne ve hemþire olarak sorumluluklarý onun baðýmsýz
bir kimlik edinmesine  izin vermez. Ailesi ondan soru-
lur çünkü. Hemþireliði savaþ koþullarýnýn zorlamasýyla
gönüllü olarak yaptýðýndan kendi ayaklarý üzerinde
durmasýný saðlayacak parayý kazanamamaktadýr. Ka-
dýnlarýn henüz devletin yurttaþý deðil, uyruðu olduðu
bir dönemden söz ettiðimizi unutmayalým. Evlilik pa-
muk ipliðine baðlýdýr: Koca “Boþsun!” der, boþayýverir
kadýný. Eðitimse erkeklere tanýnmýþ bir ayrýcalýktýr.
Kadýn, zihinsel üretimin gerektirdiði eðitimden yok-
sun býrakýlmýþtýr. Dolayýsýyla Azize bilgisizliðin getir-
diði çaresizlik içindedir. 

Nitekim  kocasý Yüzbaþý Cevdet, ona güvenir ama
düþünsel anlamda onu muhatap olarak görmez; gör-
seydi, “ikili bir hayat” yaþamanýn zorluklarýyla baþ et-
meye çabalarken “sýrrýný” karýsýyla paylaþýrdý. Azize,
Tevfik’le evliliðe de ailesini korumakta zorlandýðý için
karar verir. Kocasýndan gebe kaldýðý ortaya çýkýnca do-
ðacak çocuðu babasýz kalmasýn, toplumun tepkisini
çekmesin diye  kararýný hiç düþünmeden hayata geçi-
rir. Arkasýnda güveneceði ne vardýr? Üstelik kent iþgal
altýndayken... 

Baþkaldýrýsý da haliyle cinsel rolü içinde gerçekleþ-
mektedir: Savaþa isyan, annenin isyaný. Büyük kýzý Yýl-
dýz’ý da kendisi gibi yetiþtirmek arzusundadýr. Ayrýca
kendilerini cinsel rollerinden kurtaran kadýnlarýn baþý-
na neler  gelebileceðine dehþet içinde tanýk olmuþtur.
(Küçük kýzý Hilal, savaþ suçlusu olarak idam sehpasýn-
dan dönmüþtür.)
TOPLUMSAL CÝNSÝYET
ROLLERÝ VE SAVAÞ  

Ancak savaþ koþullarýnda toplumsal cinsiyet rolleri
farklýlaþmýþtýr. Bilindiði gibi, Tanzimat Fermaný
(1839) tarihimizde demokratikleþmenin ilk adýmýdýr.
Onu Birinci Meþrutiyet (1876) ve Ýkinci Meþrutiyet
(1908) reformlarý izler. Reformlarýn etkisiyle kadýnlar

da özgürleþme ve bireyselleþme yolunda ilerlemeye
baþlamýþlardýr. (1861’de kýzlar için rüþtiyelerin açýlma-
sý bu açýdan önemlidir.) Savaþ koþullarýnda kadýnlarýn
özgürlük alaný geniþlemektedir. Örneðin sokaða yalnýz
çýkabilmektedirler.

Öte yandan Avrupa, kendi zevklerini Ýzmir’de tanýt-
makta gecikmemektedir. Giyim-kuþam, kafeler, resto-
ranlar, sinemada Þarlo filmleri... Ama Azize kentli gibi
yaþamaya alýþýk deðildir. Konak yaþamý ilgisini çekmez.
Ýslami deðerlere  baðlýlýðýný korur. Küçük kýzý Hilal’de
milliyetçi-muhafazakâr damar aðýr basarken, büyük ký-
zý Yýldýz’da kadýnýn kendi taleplerini gündeme getirdi-
ðini görürüz. (Görücü usulü evlenmeye karþý çýkar
genç kýz; gece elbisesiyle  balolara gider, dans eder.)
Eylemci Hilal geleneðe baðlý olmakla birlikte, vatanse-
verlikte erkeklerden aþaðý kalmamaktadýr. Halide
Edip’le tanýþýnca iyice coþar. Zekasý, cesareti, yazar
olarak -erkek takma adýyla yazabilmektedir- kitleleri
etkileme gücüyle öne çýkar. Yýldýz’sa geleneksel yaþam
tarzýndan sýyrýlmak için fýrsat kollamaktadýr. 

Toplumsal olaylarýn seyri, Azize’nin bastýrýlmýþ zi-
hinsel, eleþtirel kapasitesini ortaya çýkarýrken genç ka-
dýn kendini daha fazla özne hissetmeye baþlar. 

Miralay Tevfik gençlik yýllarýnda gönlünü Azize’ye
kaptýrmýþtýr. Azize’yi ulaþýlmaz bulur. Ancak erkeðin
þövalyece yiðitliðini anlamlandýrmak için ihtiyaç duy-
duðu platonik bir aþktýr bu; kadýndan ille de cinsel ya-
kýnlýk beklemez. Tevfik, Azize’nin kalbini  kazanmak

için hem çocukluk hem de silah arkadaþý Cevdet’le ya-
rýþ halindedir. Ancak Azize evlenirken Tevfik’le pazar-
lýk yapar: Sonuna kadar Cevdet’e sadýk kalacaktýr. 

Evlilik kararýyla birlikte Cevdet özsaygýsýný yitirece-
ði kaygýsýyla kýskançlýk krizine tutulur. Eski koca ola-
rak konumunu sertleþerek, öfkeyle savunmaya kalkýþýr.
Her iki erkek de üst rütbeli subay olduklarýndan ruh-
sal yapýlarý, egemen  olma duygusunu geliþtirmeleriyle
oluþmuþtur. Ama iktidar tutkusu onlarý gülünç duru-
ma düþürür. Azize, eski ve yeni kocanýn uðrunda bir-
biriyle kýyasýya mücadele ettiði ödül durumuna gir-
miþtir adeta. Ama genç kadýn bütün bu  olanlardan
ötürü zihinsel ve duygusal bir sarsýntý geçiriyor olsa da
maðdur konumuna düþmez.

SAVAÞ KOÞULLARINDA BÝLE... 
Dikkatli izleyici, hikayedeki gizli kalmýþ cinsiyetçi

öðeleri saptamýþ olabilir. Ama onun kadar hikayenin
cinsiyetçilik karþýtý yaklaþýmýný da görmek gerekir.
Emperyalizmin, militarizmin yol açtýðý kiþisel trajedi-
leri, savaþ karþýtlýðý, barýþ gibi evrensel deðerlerle bað-
daþtýrma çabasý seziliyor hikayede. Aþk’ý ele alalým:
Aþkýn nesnesi bir insan olabildiði gibi bir düþünce, bir
ideal vb. olabilmektedir. Savaþ koþullarýnda aþk, kadý-
nýn ve erkeðin mücadele gücünü artýrýr. Aþk birbirine
düþman edilmiþ iki halkýn çocuklarý olan Hilal’le
Leon’a bireyselliklerini kazandýrmýþtýr; savaþ koþulla-
rýnda bile “insan toplumsal koþullarýna indirgenemez”
saptamasýný doðrularcasýna. 

Görüntü ve gerçek: Evlilik programlarý
Canan COÞKUN

M
edya, bunlar arasýnda da özellikle te-
levizyon, bugün modern toplumlarda
kültürün önemli bir alanýný iþgal al-
týnda tutmakta. Bu nedenle
Bourdieu, Televizyon Üzerine baþlýklý

küçük kitapçýðýnda, modern toplumlardaki medya
organlarýnýn ve baþta televizyonun, dayattýklarý çifte
standardý bizzat akladýðýný, böylece de bir yandan
kendilerine kötülüklerle, çetelerle, yolsuzluklarla sa-
vaþan bir kahraman görüntüsü vermekte, ama öte
yandan da kötülükleri, çeteleri, yolsuzluklarý yaratan
düzenin iþlevinde ve onun içinde var olmaktadýr. Bu,
demokrasinin totalitarizm haline gelmesinin bir ka-
talizörü olduðu ölçüde, insaný insan yapan deðerle-
rin korunmasý ve insanýn özgürleþmesinin medyanýn
þartlandýrmalarýna baþkaldýrabilmekle mümkün ola-
bildiðini gösterir. 

Peki televizyon, çetelerle savaþýr görünüp aslýnda
var olan çeteci düzenin sürdürülmesini nasýl saðla-
maktadýr? Daha genel olarak, örneðin modern de-
ðerleri sunma ve temsil etme adý altýnda geleneksel
olaný, demokrasiyi yaygýnlaþtýrma görüntüsü altýnda
totaliter olaný vb. nasýl temsil etmektedir? Bu sorula-
ra yanýt bulmak pek de zor deðildir, zira envai çeþit
film, dizi, tartýþma, haber programlarýnda bunun ör-
neklerini görmek olanaklýdýr. Bu yazýda bizim asýl il-
gimiz evlilik programlarý olacaktýr.

REYTÝNG ÝÇÝN HER ÞEY MÜBAH!
Namus cinayetle-

rinde sýkça rastlanan
durumlardan birkaçý,
aþký yüzünden ailesi-
ne direnen bir kýzýn,
yine ailesinin kara-
rýyla kendi babasý ya
da kardeþleri tarafýn-
dan öldürülmesi, ya
da kocasýndan ayrýl-
mak isteyen bir kadý-
nýn, kendisini aldat-
týðý, olmadý baþkasý-
na yar etmeyeceði
gerekçesiyle bizzat
kocasý tarafýndan öl-
dürülmesidir. Dikkat
edilirse burada orta-
ya çýkan gerekçeler,
aile kurumunun
“kurallarý”, daha
doðru bir deyimle,
aile üyelerinin, yani

gerek anne ve babanýn birbirini, gerekse çocukla-
rýný denetleme ve yönlendirme konusunda gös-
terdikleri çabadan kaynaklanýr. Burada meselenin
daha önemli tarafý, evlilik programlarýnýn gerek
içeriðiyle gerekse katýlýmcýlarýnýn tavýrlarýyla na-
mus cinayetlerine iliþkin ayný mantýðý tekrar tek-
rar yeniden üretmesinden baþka bir þey deðildir.
Yani basitçe Bourdieu’nun dediði olur: Gelenek-
sel evlilik iliþkisinin yerine geçirilmiþ ya da ona

karþý gibi görünen bir flört/aþk iliþkisinin kahra-
manlýðýný yaparak bunu televizyondan canlý canlý
izletirlerken, asýl olarak beslendikleri o gelenek-
sel aile rejimlerini ve dolayýsýyla da namus cina-
yetlerini yeniden üretirler. 

Belki de bu programlarýn çok fazla izlenmesi-
nin altýnda yatan neden de budur: Halihazýrda
geleneksel evlilik ve aile iliþkilerinden kopama-
mýþ olan bir toplumda kendisine, kendi girdiði
iliþkilerden tamamen farklý ve “modern” olduðu
söylenen bir aþk iliþkisini sunan bir program el-
bette reytingleri toplayacaktýr. Bu programlarýn,
hatta televizyonun beslendiði temel tam da bu-
dur, yani reytingleri toplamak için her þey mu-
bahtýr.

CÝNAYETLERÝ MEÞRULAÞTIRIYOR
Bu duruma evlilik programlarýndan bir kaç ör-

nek vermek mümkün. Genel olarak deðerlendi-
rildiðinde bu türden programlarda özellikle de
katýlýmcýlar tarafýndan erkek rolleri þu cümlelerle
ifade edilir: Adam dediðin net olur, erkek güçlü
olmalý, erkek kadýný mutlu etmeli, erkek çalýþýr ve
birikim yapar. Kadýna düþen ise neredeyse bunla-

rýn tersidir: Kadýn kýrýlgandýr, namusludur, kadýn
erkeðe uymalýdýr, erkeðin istediði gibi giyinmeli-
dir, kadýn isterse baþarýr. Dolayýsýyla namus cina-
yetlerini meþrulaþtýran neredeyse her þey vardýr:
Kadýnýn giyeceði kýyafete yasaklar konur; kadýnýn
erkeðin yanýnda konuþamayacaðý, çocuk yapýp ev-
de oturmasý gerektiði dile getirilir; evlilik öncesi
erkeðin yaþadýðý her þey mubah kadýnýn yaþadýk-
larý yüz karasýdýr.

Bir evlilik programýnda bir erkek adayýn, kadýn
adaylardan birinin evlenmeden önce kendisiyle
iliþkiye girdiðini belirtmesiyle program sunucu-
sunun tepkisi meseleyi anlamamýzý kolaylaþtýrýr:
“Ben kýzýyorum da, sonra bana diyorlar ki bu
kadýn niye baðýrýyor. Bak, gördünüz mü? Bu ko-
nuyu kapatýn. Bir kere daha nikahtan önce bir
görüþürsünüz, kadýnlara sesleniyorum, adýnýz
böyle çýkar. Erkeklere bir þey olmaz, erkek erkek-
tir yapar. Kadýnlara söylüyorum. Kafanýza göre
çýkarsýnýz, dýþarýya çýkarsýnýz... Yapýn yapmayýn,
doðru olun olmayýn, adam burada sinirlendiði
zaman kendini aklamak için bir þey derse üstü-
nüze yapýþýr kardeþim...” 

Sonuç olarak düþünülenin tam tersi biçimde
bu programlarýn ailede kadýnýn ve erkeðin rolleri-
ni tanýmlayarak geleneksel aile iliþkilerini besle-
yip büyüttüðü söylenebilir. Bu anlamda medya,
insanlar adýna ve insanlara sormadan kliþe dü-
þünceleri ve buyruklarý bir geçmiþ, bir bugün ve
bir gelecek yaratmaya yeltenmekte, bunu yapar-
ken de geleneksel olaný yeniden üretmektedir.

Elbette ki bu, var olan iktidar için de bulun-
maz nimettir. Bu çerçevede, AKP iktidarýnýn bu
programlarý kaldýracaðýný belirtmesi hiç de ger-
çeðe uymayacaðý gibi, bunu beklemek yerine top-
luma dayatýlanlarý reddetmek daha doðru bir ta-
výr olacaktýr.

?Azize Hemþire 
Miralay Tevfik’le 
neden evlendi

Azize, eski ve yeni kocanýn

uðrunda birbiriyle kýyasýya

mücadele ettiði ödül 

durumuna girmiþtir adeta.

Ama genç kadýn bütün bu

olanlardan ötürü zihinsel ve

duygusal bir sarsýntý 

geçiriyor olsa da maðdur

konumuna düþmez.

Sonuç olarak düþünülenin
tam tersi bir biçimde 
bu programlarýn ailede 
kadýnýn ve erkeðin rollerini
tanýmlayarak geleneksel 
aile iliþkilerini besleyip 
büyüttüðü söylenebilir. 
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Yasemin AKPINAR
Esenyalý / Ýstanbul

2
013 yýlýnda Gezi Parký direniþi sýrasýnda
mahallede yapýlan yürüyüþlerde yan yanay-
dýk. Polis kamerasýnýn önüne geçip “Ne-
den gençleri çekiyorsun, ne yapýyorlar?”
diye soran, kendini gençlere siper eden

bir kadýn Cihangül abla. Mahallede düzenlediði-
miz park forumlarýnda kadýnlarýn yaþadýðý sorun-
larý konuþurken, “Neler yapabiliriz? Nasýl yan ya-
na gelebiliriz?” derken, bir dernek kurma fikri et-
rafýnda bir araya gelme kararý aldýðýmýz kadýnlar-
dan... 

Kendi yaþýtlarýnýn bir çoðu “Bizden geçti artýk”
derken o hep mücadele etmeyi seçti. Dört yýldýr
da Esenyalý Kadýn Dayanýþma Derneði’nde, biz-
lerle beraber dayanýþmayý büyütüyor.

‘ÖNEMLÝ OLAN 
ÞÝMDÝYÝ DEÐÝÞTÝRMEK’

Cihangül abla 1960 Erzincan doðumlu. Üç
çocuk annesi. Geçim sýkýntýsý yüzünden 30 yýl ön-
ce Ýstanbul’a göç etmiþler. 

Henüz 15 yaþýnda bir çocuk iken halasýnýn oð-
luyla görücü usulüyle evlendirilmiþ. “Yeni gelinsin
kaynananla konuþmanýn imkanýn yok. Bir þey so-
ramýyorsun. Ýlk evlendiðimde ev epey kalabalýktý.
Çocuktan tut büyüðüne kadar herkesin iþine ko-
þuyordum. 15 yaþýndaydým, hamileliðin ne oldu-
ðunu bile bilmiyordum” diye anlatýyor o dönem
yaþadýklarýný. 

Yaptýðý aðýr iþler sonucu ilk bebeðini kaybetmiþ.
“Bebeðim karnýmda hareket etmiyordu. Kimseye
soramýyordum. Bu baþka bir çaresizlik” diyor.
Sonradan köydeki baþka bir yaþlý kadýna durumu-
nu anlatabilmiþ ve o zaman bebeðinin karnýnda
öldüðünü öðrenmiþ. Yaþadýðý bu kayýp sonrasýnda
aðýr bir hastalýk süreci yaþamýþ. Geçmiþte yaþa-
nanlarý anlatýrken, “Kimseye kýzgýn deðilim” di-
yor, “O zaman öyleydi... Önemli olan þimdiyi de-
ðiþtirmek!”

Ama okuyamamak içinde uhde kalmýþ. “Oku-
saydým, dýþarýda çalýþsaydým daha farklý olurdum.
Sadece evde yemek yapýyorum” diyor. Bunu bildi-
ði için de kendi okuyamamasýnýn acýsýnýn çýkarýr
gibi, kýzýnýn okumasý, bir meslek sahibi olup ken-
di ayaklarý üzerinde durabilmesi için çabalamýþ. 

Bu arada “Sadece yemek yapýyorum” diye
önemsizleþtirdiði iþle, sadece ev halkýnýn deðil her
gün kapýsýný çalan mahallenin gençlerinin de kar-
nýný doyuruyor Cihangül abla.

HER KADINA ELÝNÝ UZATIR, 
ANLATIR, DÝNLER 

Kendi çocuklarýný zorluklarla büyütürken, ma-
hallede zor durumda olan kadýnlara yardým elini
uzatmaktan geri durmadý hiç. Çalýþmak zorunda
olduðu için çocuðunu býrakacak kimsesi olmayan

kadýnlarýn çocuklarýna gönüllü baktý hep ve hala
kapýsý herkese açýk. Mahallede iki özel çocuðuyla
yaþadýðý zorluklara direnmeye çalýþan Zekiye’nin
can yoldaþý... Dernekteki ve mahalledeki çocukla-
rýn ‘Çiçek annesi’... 

Bir zamanlar ayaðýnda sallayarak büyüttüðü kýz
çocuklarýyla þimdi dernekte birlikte mücadele edi-
yor Cihangül abla. Alçakgönüllülükle “Ben bir iþ

yapamadým” dese de aslýnda çok iþ baþarýr. “Bu-
gün biraz hastayým, kendimi iyi hissetmiyorum.
Ben derneði açarým, siz dýþarýdaki iþlere koþtu-
run” der mesela... Derneðin kapýsýný çalan her ka-
dýnýn hikayesini dinleyip bir çözüm bulmaya çalý-
þýr... Ya da 8 Mart þölenine hazýrlanýrken yazdýðý-
mýz bildirileri kapý kapý dolaþýp daðýtýr... Sokakta,
otobüste, hastanede tanýþtýðý kadýnlarý dinleyip ya-
þadýklarý sorunlarý kendine dert edinip çözüm
bulmaya çalýþýr... 

Kendi deyimiyle hiç çalýþmamýþ olsa da geçen
iþçi servislerine bakýp “Biz bu kadýnlara nasýl ula-
þýrýz” diye düþünür. Fabrika hayatýný bilmez ama
çalýþan kadýnlarýn sorunlarýna da göz ardý etmez.
“Bu iþçi kadýnlarda keþke derneðe gelseler” diye-
rek onlarý da  dernekle buluþturma çabasý içine
girer... 

“Bu dergide bizim kadýnlarýmýz da yazýyor. Ek-
mek ve Gül dergisini de yanýmýza alalým. Karþýlaþ-
týðýmýz kadýnlara dergiyi veririz. Okusunlar kadýn-
larýn neleri baþardýðýný” diyen hiç durmayan bir
emekçi kadýndýr o...

Aslýnda 30 yýlda koca bir dayanýþma örmüþ et-
rafýnda, güzel þeyler olacak umuduyla. Biz onun
bu umudu ve direngenliðiyle dört yýl önce tanýþtýk.
Þimdi hep birlikte ondan öðrendiklerimizle bera-
ber mücadeleyi büyütmeye devam ediyoruz.

Kendi çocuklarýný zorluklarla büyütürken, mahallede zor durumda
olan kadýnlara yardým elini uzatmaktan geri durmadý hiç. Çalýþmak
zorunda olduðu için çocuðunu býrakacak kimsesi olmayan kadýnlarýn
çocuklarýna gönüllü baktý hep. Kadýnlarýn can yoldaþý, çocuklarýn
‘Çiçek annesi’... Biz onun bu umudu ve direngenliðiyle dört yýl önce
tanýþtýk. Bir zamanlar ayaðýnda sallayarak büyüttüðü kýz çocuklarýyla
þimdi dernekte birlikte mücadele ediyor.

Kadýnlarýn, çocuklarýn ‘Çiçek’ ablasý; 

CÝHANGÜL
Adile DOÐAN 

Esenyalý Kadýn Dayanýþma 
Derneði Baþkaný

U
zun süredir derneðimizde
yürüttüðümüz çalýþmada
tanýþtýðýmýz bir çok kadý-
nýn hikayesini sizle pay-
laþtýk. Bazen þiddet, ba-

zen bir iþçi kadýnýn çalýþma koþullarý-
ný, bazen istismarý, bazen mücadeleyi

anlattýk. Bu defa 16 yýldýr iktidarda
olan hükümetin kadýnlarýn, emekçile-
rin hayatýný nasýl etkilediðini örnekler-
le anlatmak istiyorum.

Çalýþmalarýmýz sýrasýnda dokundu-
ðumuz hayatlarda gördük ki; düne gö-
re daha fazla birbirimize ihtiyacýmýz
var. Bir araya geldiðimizde bazen he-
yecan duyduðumuz umut dolu, bazen
de bizi derinden yaralayan sohbetler
oluyor. 18-20 yaþlarýndaki genç kadýn-

larýn, eðitim hayatlarýnda, iþyerlerinde
ve aile içinde yaþadýðý sorunlar yaþla-
rýndan büyük.

Ýlk olarak bir genç kadýnýn sorunuy-
la baþlamak istiyorum. Henüz lise son
sýnýfta, rengarenk pýrýl pýrýl bakmasý
gereken gözleri hüzünlü... Ýnsan ilk
baktýðýnda “Bu yaþta ne olabilir ki” di-
ye sormadan edemiyor. “Caným en
fazla ergenlik döneminde klasik aile
baskýsý yüzündendir bunu hangimiz

yaþamadýk ki” diyecekken o sana öyle
þeyler anlatýyor ki yutkunamýyorsun.
NAFAKA ÖDEMEMEK ÝÇÝN
YETÝMHANEYE

Daha çok küçükken annesi sürekli
þiddete maruz kaldýðý için babasýndan
ayrýlmýþ. “Boþanýrken mahkeme hiç
araþtýrmadan babamýn ve dedemin be-
yanýyla bizi yok saymýþ” diyor. Karde-
þiyle beraber bir süre yetimhanede
kalmýþ. Annesi uzun çabalar sonucu
kýzlarýný almýþ ama sorunlar bitmemiþ.
“Annemiz gece çalýþýyordu, hasta baký-
cý olarak çalýþtýðýný sanýyorduk. Aslýn-
da baþka türlü bir iþte çalýþýyormuþ.
Annem eli öpülesi bir kadýn. Herkes
bize kötü davranýrken o çekip kurtardý.
Babamý tanýmýyorum bile. Nafaka öde-
memek için bizi reddetti” diyor.

Bir çok yere yardým için baþvur-
muþlar. Sosyal hizmetlerden yardým
talep ettiklerinde anneye kýzarak
“Daha gençsin, git çalýþ” denmiþ. Ýkti-
darýn kadýn haklarý diye bas bas baðýr-
dýðý dönemin maðduru genç bir kadýn.
POLÝSE DEÐÝL
ÝMAMA GÖTÜRDÜLER

Baþka bir genç kadýn, AKP iktidar
olduðunda henüz 6 yaþýndaymýþ. O da
yaþadýklarýný þöyle anlatýyor: “15 yaþýn-
da evlendim. Yaþýtlarým hep o yaþta ev-
lenince ben de okulu býraktým. Zaten
baþýmdan kötü bir olay geçmiþti. Bir
yakýným tarafýndan küçükken istismara
uðramýþtým. Beni önce doktora, sonra
imama götürdüler. O zaman anlama-
mýþtým neden polise deðil imama git-
tiðimizi. Sonra öðrendim ki, bu iþin
günahýnýn kime yazýlacaðýný sormak
içinmiþ. Ýmam, günahýn anneme yazýl-
dýðýný, bu yaþta kýzýný neden kapatma-
dýðýný sormuþtu. Hâl böyle olunca beni
istismar eden haklýydý yani!” Bir ür-
pertiyle “Allah’ým beni affet, o imam-
dan nefret ettim, tiksindim” diyor.

Erken yaþta evlilik büyük sorunlarý
beraberinde getirmiþ. Dayak, hakaret
ve iki çocukla nereye gideceðini bile-
memek. “Boþanmak istedim, karþýma
bir sürü sorun çýktý. Karakola gittim
‘çare yok savcýlýða git’ diyorlar. Savcý-
lýkta beni ikna ediyorlar, ‘Daha genç-
sin düzelir’ diyorlar. Ailem ‘erkektir’
diyor. Ne yapacaðýmý bilemiyorum
herhalde ölünce kurtulurum. Yaþadýk-
larýmýn tek sorumlusu kesinlikle be-
nim de oy verdiðim hükümet. Benim
yaþadýklarýmý etrafýmdaki birçok kadýn
yaþýyor. Kadýna deðer yok, hak yok, ya-
sa yok.

Bazen sokaða çýkan, hak arayan ka-
dýnlarý görünce içim bir tuhaf oluyor
bir yaným ‘neden böyle biri olmadým’
diyor, diðer yaným sus içinde kalsýn
duymasýnlar.”

BU GÜNAH KÝME YAZILACAK?

Nurten ÖZDEMÝR

G
üzel bir mayýs sa-
bahý ve ben yine
uykumdan içimde
sebebi belirsiz bir
endiþeyle uyanýyo-

rum, anneliðin verdiði önsezi
mi yoksa gelecek endiþesi mi
hâlâ çözemediðim bir duygu
bu.

Nisanýn ilk haftasýndaki bir
hayli sýkýntýlý geçen duruþmadan
sonra 20 Nisan’daki davayý da at-
lattýk. Ýki duruþma da temmuza
ertelendi. Belirsizlik dolu bir sü-
reçte beklemedeyiz yine ‘Baka-
lým, hayýrlýsý’ diyerek.

Güzelim Türkiye’mde ‘KADI-
NIN ADI YOK.’ Buna bir kez
daha emin oldum artýk. 20 Ni-
san’daki duruþmaya karþý taraf
yine kalabalýk bir grupla gelmiþti.
Sanki suçlu olan onlar deðil biz-
miþiz gibi 6-7 kiþiydiler, bir de
Kader Aydemir. Ben bu kadýný
hep þaþkýnlýkla izliyorum. Neden
derseniz; kocasý bir tecavüz suç-
lusu. Kendisini defalarca aldatan
bir adamý cansiperane savunma-
sý olaðanüstü ters geliyor bana
ama o ýsrarla tanýklýk yapmaya
geliyor. ‘Yahu kadýnlýk onuru, gu-
ruru da mý yok bunun’ diye dü-
þündüm hep. Ama son duruþma-
da onun duruþu vicdanýmý ta derinden
yaraladý dersem abartý olmaz sanýrým. 
BU DAVANIN MAÐDURU
SADECE KIZIM VE 
TORUNUM DEÐÝL

O gün bir dünya konuþup onu incite-
bilecek kelimelerimin karþýsýnda bile
sus pus duruþu gitmiyor aklýmdan. Bir

an için yüzüne baktýðýmda kalbim o ka-
dar sýzladý ki bunu yaþamayan anlaya-
maz. Hâlâ aklýmdan çýkmýyor. Halbuki
bu davanýn tek maðduru kýzým ve toru-
num deðil, bu davanýn bir maðduru
daha var o da bu kadýn. Hangi kadýn gu-
rurunu ayaklar altýna alýr da kendini al-
datan bir adamýn peþinden onu haklý çý-
karmak için tanýklýk yapar ki. Benim ký-

zým maðdur evet, ama þu var
ki her zaman yanýnda bir an-
nesi var onu koruyup kolla-
yan, maddi, manevi yanýnda
duran ailesi, kan baðý olmasa
da can baðý olan dostlarý var.
Ama onun kimsesi yok. Ken-
dimi onun yerine koymaya ça-
lýþtým. Kendini aldatan hatta
arkasýndan ona “Gerizekalý,
manyak bir karým var” diyen
bir adamla deðil ayný yataðý
ayný evi paylaþmayý, ayný hava-
yý solumayý bile istemez hiç-
bir kadýn. Çünkü onuru kýrýl-
mýþ, gururu incinmiþtir. Ama
kadýnýn elinden tutacak ona
arka çýkacak kimsesi yok ki.
Çünkü ona gelin olup çýkar-
ken “Bu kapýdan ancak ke-
fenle girersin” denmiþti. Ve
içimdeki onca kýzgýnlýk ve ki-
ne raðmen yüreðime bir acý
çöktü. “Ya ben ne yapýyorum”
dedim kendi kendime. Ayrý
saflarda da olsak ikimizde ka-
dýnýz. Aman Allah’ým bu nasýl
bir kara yazgýdýr! O günden
bu yana kendi kýzýmla birlikte
kaderin kara yazgýsýna da að-
layýp üzülmekteyim.

Halbuki hayat ne kadar gü-
zeldi. Ama bu devran böyle
gitmemeli. Kadýnlarýn her þe-
yin üstesinden gelebileceðine
inanan biri olarak söylüyo-

rum; bu kötü düzenin çarklarýný el ele
vererek kýrabiliriz. Bu dünyayý cennete
çevirebilme gücü olan kadýnlardýr. Bu-
nun bir gün gerçekleþeceðinin bilincin-
de bir kadýn ve bir anne olarak artýk
‘KADININ ADI VAR’ diyebilmeliyiz.
EKMEK de GÜL de bizim hakkýmýz ve
bu hakkýmýzýn sonuna kadar peþindeyiz.

Hangi kadýn kendini aldatan
adama tanýklýk yapar ki!
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Funda Eylem SANCARBARLAZ
Bursa

G
örükle’yi hatýrlayacaksýnýz. Bir kadýnýn iþten çýkýp evi-
ne giderken takip ediliþini mesela. Sonra baþka bir
gün yine takip ediliþini... Ýstemediði birisi tarafýndan
öpülmeye çalýþýldýðýný... Zengin iþ adamlarýnýn kafele-
ri mesken tutup “Belki genç bir kýz düþürürüm” ha-

yallerini... Patronlarýn “Victoria Secret gibi çalýþanlar arýyorum”
dediðini... Hatýrlýyorsunuz elbette.

Tam biz bunlarý yeni konuþmuþken, bunlarý sizinle paylaþalý bir ay
olmuþken bir taciz olayý ile daha karþý karþýya kaldý bir arkadaþýmýz.
Olay apartta bir çýðlýk sesi duyarak sesin geldiði kata indiðimizde
baþladý. Bir kadýn arkadaþ korkudan konuþamýyor, titriyor ve aðlýyor-
du. “Biri beni öptü ve kaçtý” diyordu. Hemen polisi aradýk. O sýrada
arkadaþý sakinleþtirmeye çalýþtýk. Polis geldiðinde ise kadýnýn ne hal-
de olduðunu umursamadan birtakým sorular yöneltti. Karakola ifade
vermeye gittiðimizde de ayný sorular devam etti. “Bu saatte dýþarýda
ne iþin vardý?”, “Senin yalan söylemediðini nereden bileceðiz, belki
bizi kandýrýyorsun?” gibi can sýkýcý sorular...  Sürekli sorguya alýnan
arkadaþýmýz her polise tek tek olayý anlatmak zorunda kaldý ve anlat-
týkça aðladý. Anlattýklarý karþýsýnda polislerin inanmamasý üzerine ve
yaþadýðý travma ile birlikte daha kötü olmuþtu. Polisin “Siz çýkarsanýz
sokaða bizde kalem de kaðýt da bitmez” cümlesi ile karþýlaþan arka-
daþýmýz polisin bu tepkisinden kaynaklý bu iþin peþine düþmek is-
temediðini belirtti. 
DUR DEMEK LAZIM!

Yaþadýðýmýz taciz ve tecavüz olaylarý ne ilk ne sondu. Bunu biliyor-
duk. Yetkililerin ise bunun karþýsýna koyduklarý herhangi bir çözüm
yoktu. Bunu da biliyorduk. Ama dur demek lazým! Asýl bilmemiz ge-
reken ise buydu. Buradan hareketle bir imza kampanyasý baþlattýk.
‘Tacize, tecavüze dur de, bir imza da sen ver’ kampanyasý. Bir hafta
boyunca açtýðýmýz stantta yaklaþýk bin kiþiye ulaþtýk. Ulaþmaya da de-
vam ediyoruz. Ýmza verenlerden kimisi “Ne bu çektiðimiz, son bul-
sun artýk” derken, kimisi imza metinlerinden alýp çevresinden imza
toplama sorumluluðunu üstlendi.  

Görükle’de her beþ kadýndan üçü sözlü veya fiziksel tacize maruz
kalýyor. Bu gerçek aslýnda beraberinde her kadýnýn kampanyamýzýn
öznesi olduðu sonucunu doðuruyor. Biz de standýmýzda bunu anlatýp
her kadýn arkadaþýmýzý yaþadýðýmýz taciz ve tecavüze karþý birlikte
mücadele etmeye davet ediyoruz. Topladýðýmýz imzalarý ise yine imza
veren arkadaþlarýmýzla birlikte belediyeye götüreceðiz. Taciz ve teca-
vüz son bulana dek mücadelemize devam edeceðimizin vurgusunu
yapýyoruz. Gerek ýþýklandýrmalar gerekse yetkililerin sorumluluklarý-
ný yerine getirene kadar buradayýz, gitmiyoruz!

G
eçtiðimiz günlerde Ortadoðu Tek-
nik Üniversitesi’nin (ODTÜ) ya-
nýndaki 100. Yýl Mahallesi’nde bir
kadýnýn zorla bir araca bindirilerek
kaçýrýldýðýný duyduk. ODTÜ Kadýn

Çalýþmalarý Atölyesi’nden bir arkadaþýmýzýn þahit
olduðu olayda zaman kaybetmeden emniyeti ara-
yýp aracýn renginden, plakasýndan, kaçýrýlan ka-
dýn ile kaçýranlarýn eþkallerinden ve olayýn ayrýn-
týlarýndan bahsettik. Emniyetten hemen ekip yol-
layacaklarýný söyleyip telefonu kapattýlar. 

Arkadaþlarýmýz, ODTÜ öðrencileri ve 100. Yýl
halkýnýn üyesi olduðu 100. Yýl Evleri grubuna da
durumdan bahseden bir ileti attýlar. Grup üyeleri
birçok insan emniyeti aramaya ve durumu sosyal
medyada yaymaya baþladý. 

Bir saatin ardýndan, emniyeti arayan arkadaþý-
mýzýn isminin alýnmadýðýný fark etmemiz ve za-
man geçmesine karþýn ekiplerin gelmemesi üze-
rine tekrar emniyeti aradýk. Bu sefer aldýðýmýz
yanýt “Yakýnlarýndan biri kayýp ya da kaçýrýldý diye
baþvurmadýðý sürece tanýk ifadesiyle bir þey ya-
pamayýz, isminizi býrakýn biri baþvurursa sizi
tekrar ararýz” oldu. 

Bunun üzerine Kadýn Çalýþmalarý Atölyesi
olarak hem kaçýrýlma olayýndan hem de emniye-
tin tutumundan bahseden bir açýklama yayýnla-
dýk ve okulumuzdaki diðer kadýn gruplarýna
ulaþmaya baþladýk. Aile ve Sosyal Politikalar Ba-
kanlýðýnýn hattý 183’ü harekete geçmeleri için
aradýk ancak “Kendilerinin de emniyeti aramak-
tan baþka bir þey yapamayacaklarýný” öðrenmiþ
olduk. Olayýn haberini yaparak sosyal medyada
milletvekillerine, sanatçýlara, kadýn örgütlerine
ulaþmaya çalýþarak bir yandan da Çankaya Emni-
yet Müdürlüðü ile Ankara Ýl Emniyet Müdürlü-

ðünü aramaya devam ettik. Yüzlerce kiþi saatler
boyu hem gönderiyi yayarak hem de ulaþabilece-
ði kiþilere ve platformlara ulaþarak olayýn duyul-
masýný saðladý. 

SORUMLULARIN
SORUMSUZLUÐU!

Kaçýrýlan arkadaþýmýzdan ancak ertesi gün
haber alabilsek de durumunun iyi olduðunu öð-
renmek hepimizin içini rahatlattý. Ancak emni-
yetin “Yakýnlarýndan biri baþvursun” dediði kýz
kardeþimizi kocasý kaçýrmýþtý! Polis, kadýnýn ifa-
desini araçta, kocasýnýn yanýnda almaya çalýþ-
mýþ; kadýn þikayetçi olmayýnca da dosya kapan-
mýþtý... 

Tüm bu süreçte gördüðümüz; kadýnlarýn ya-
þamlarýný korumada, güvenliðini saðlamada ve
yaþamlarýný iyileþtirmeye yönelik politikalar üret-
mede sorumluluðu olan emniyetin ve Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlýðýnýn nasýl etkisiz ve
atýl kaldýðý, buna karþýlýk kadýnlarýn el ele vere-
rek neleri baþarabileceði oldu. Öte yandan ma-
hallemizin orta yerinde, gündüz vakti bir kadý-
nýn kaçýrýlmasýnýn bu kadar kolay gerçekleþebil-
mesi ve emniyetin buna bu kadar ilgisiz yaklaþ-
masýnýn yarattýðý tedirginlik ise “Kadýnlar olarak
mahallemizde nasýl daha güvenli yaþayabiliriz?”
sorusunu gündeme getirdi.

Önümüzdeki günler, bu soruyu daha çok tar-
týþýp daha çok kadýnla bir araya geleceðimiz bir
dönem olacak. Genç kadýnlar olarak gerek okulu-
muzda, gerek mahallemizde korkusuz dolaþabi-
leceðimiz sokaklar istiyoruz, günlük yoðunluðu-
muz içerisinde ‘Baþýmýza bir þey gelir mi?’ kay-
gýsýyla yaþamak istemiyoruz. 

OODDTTÜÜ KKaaddýýnn ÇÇaallýýþþmmaallaarrýý AAttööllyyeessii

Tacize, tecavüze karþý
bir imza da sen ver!

Korkusuz dolaþabileceðimiz
sokaklar istiyoruz

Hazýrlayan: Lili Can

A
merika’daki seçimlerde þiþirilmiþ ‘Hilary
Clinton feminizmi’nden sonra, medya
önümüzdeki dönemde yapýlacak Ýngilte-
re genel seçimi ve Fransa cumhurbaþ-
kanlýðý seçiminde de ayný hamuru kul-

lanmaya çalýþýyor. Ama Ýngiliz ve Fransýz kadýnlarý
bu oyuna pek gelmeyecek gibi... 

Amerika demiþken, hatýrlayalým kadýnlara yaptýðý
hakaretlerle hep gündemde olan Trump’ýn baþkanlýðý
dünyada tartýþýlýrken Fransa’dan Ulusal Cephe Partisi
Baþkaný Marine Le Pen, onu ilk kutlayanlar arasýnda
yerini almýþtý. Ýngiltere’de Baþbakaný ve Muhafazakar
Parti lideri Theresa May ise Trump’ýn savaþ politikala-
rýnýn yanýnda olduðunu her fýrsatta gösteriyor.

Gelelim bu kadýn adaylarýn ne kadar kadýn yanlýsý

politikalar izleyeceklerine...
MARÝNE LE PEN

Fransa Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinin ikinci turu-
na, hedefini ‘milyarder olmak’ olarak açýklayan baðým-
sýz parti adayý Emmanuel Macron ve aþýrý saðcý Le Pen
kaldý. Le Pen “Kadýn haklarýný savunacaðým” gibi bir
cümleyi seçim vaadi olarak kullanýyor, ama diðer yan-
dan cumhurbaþkaný seçilmesi durumunda eþcinsel ev-
liliðe izin veren yasayý yürürlükten kaldýracaðýný söyle-
di. Avrupa Parlamentosu üyesiyken kadýnlarla ile ilgili
verdiði tek soru önergesi meme kanseri hakkýndaydý.
2016 Mayýs’ýnda yoksulluk ve kadýn erkek eþitliði üzeri-
ne yapýlan ve heteroseksüel, lezbiyen, biseksüel ya da
trans kadýnlarýn erkeklere oranla daha fazla yoksul ol-
duðunu tanýmaya dair bir önergede ret oyu kullandý.

2016 Nisan’ýnda dijital çaðda kadýnlarýn daha da güç-
lendirilmesine dair yapýlan önergede de ret oyu kullan-
mýþtý. Çocuk bakýcýsý, ev iþçisi kadýnlar üzerine verilen
önergeye de ‘hayýr’ dedi. 2015 Ekim’inde cinsiyet eþit-
liði ve kadýnlarýn güçlendirilmesi AB etkinlik planýnýn
baþlatýlmasýna karþý da ‘hayýr’ oyu kullandý. 2010 Ma-
yýsýnda ekonomik gerileme ve kriz konteksinde kadýn-
erkek eþitliði meselesine dair önergeye de ret oyu verdi.
Avrupa’ya göçmüþ kadýnlarýn rolü ve yeri üzerine veri-
len öneriyi de kabul etmedi... Bunlar sadece birkaçý. 

Le Pen’in kadýnlar hakkýnda verilen önergelerde ver-
diði yanýtlardan, cumhurbaþkaný olursa neler yapacaðý-
ný kolaylýkla çýkarabiliriz herhalde.
THERESA MAY 

Ýngiltere’de ise bir anda erken seçim kararý alan
Baþbakan Theresa May, Muhafazakar Parti’den tekrar
aday. Ülkenin Margaret Thatcher’dan sonra ikinci ka-
dýn baþbakaný May. Ýngiltere’de son yýllarda artan iþsiz-
lik, düþen yaþam kalitesi, saðlýk sektöründe yapýlan ke-
sintiler en çok kadýnlarý ve çocuklarý etkiledi. Çocuk
hastalýklarý ve ölümleri yoksul mahallelerde artarken,
insanlar yemek bankalarýndan yiyecek saðlamaya çalýþý-
yor. Hemþirelerin bile yemek bankalarýný kullanýyor ol-
masý Muhafazakar Parti’nin yaptýðý Ulusal Saðlýk Servi-
si kesintilerinin ne boyutta olduðunun bir göstergesi.
Okullara ayrýlan bütçenin de kesintiye uðramasý yine
en çok emekçi aileleri etkiledi. 

Göçmenlere karþý May de Le Pen gibi pek sýcak
bakmýyor, ülkedeki göçmen merkezleri yapýlan ke-
sintiler yüzünden kapatýlmaya baþladý. Kadýnlar kul-
landýklarý tampon için bile vergi vermek zorundalar.
Fakat bu kemer sýkma politikalarý sanki Muhafazakar
Parti döneminde yapýlmamýþ gibi ‘Ben seçilirsem, bu
tasarruf politikalarý azaltýlabilir’ gibi inandýrýcýlýðý
pek olmayan vaatler veriyor. Karþýnda ise Ýþçi Parti-
si’den Jeremy Corbyn var. O da vaatlerini açýkladý;
bazýlarý þöyle: Ýþçileri sömüren geçici iþçiliðin yasak-
lanmasý, ücretsiz stajý yasaklamak, asgari ücretin sa-
atini 10 pound yapmak, babalýk iznini artýrmak, ücret
eþitsizliðine çözüm bulmak...

Yaptýklarý yapacaklarýnýn teminatýdýr

KADINLARIN seçme ve seçilme hakkýný
2015’te kazandýðý en son ülke olan Suudi Arabis-
tan, sanýrýz bu büyük baþarýsý nedeniyle, Birleþmiþ
Milletler Kadýn Haklarý Komisyonu’na seçildi. Bir-
leþmiþ Milletler’e göre Suudi Arabistan, kadýnlarýn
yaþam koþullarý ve haklarýný iyileþtirecek kararlar
alacak ve kadýnlarýn güçlendirilmesi ile eþitlik me-
selelerinde adýmlar atacak. 

Kadýnlarýn araba sürmelerinin bile yasak olduðu,
önemli kararlarýný bir erkeðin vermesi gerektiði bir

ülkenin kadýn haklarýný korumasý için seçilmesi el-
bette büyük tepki aldý. 

Geçtiðimiz aylarda Suudi Arabistan’ýn Qassim
ilinde kýz çocuklarý konseyi düzenlendi, ancak ka-
dýnlar farklý bir odada olmak zorunda olduklarý için
fotoðraf karesine bile girememiþlerdi. Dünya Eko-
nomik Forumu’nun 2015 Küresel Cinsiyet Eþitsiz-
liði raporunda 145 ülke arasýnda 134. sýrada olan
Suudi Arabistan’ý BM Kadýn Haklarý Komisyonu’na
hangi ülkelerin seçtiði bilinmiyor.

KADIN
HAKLARI

SUUDÝ
ARABÝSTAN’A

EMANET!



Feray YAÐMUR

R
eferandumun ardýndan kýdem
tazminatý fonu tartýþmalarý yeni-
den alevlendi. Aslýnda bu tartýþ-
ma yýllardýr sürüyor. Ancak AKP
Hükümeti bu sefer oldukça ka-

rarlý gözüküyor. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik
Bakaný Mehmet Müezzinoðlu, tam bir mu-
tabakat aramayacaklarýný, yüzde 70’lik bir
mutabakat saðlandýðýnda konuyu Meclise ta-
þýyacaklarýný açýklamýþtý. Dolayýsýyla bu sefer
iþ, her zamankinden daha ciddi. Kýdem taz-
minatý hakkýmýz tehlikede! 

FON NE ÝÇÝN, KÝMÝN ÝÇÝN?
Hükümet temsilcileri, iþçilerin yüzde

75’inin kýdem tazminatý alamadýðýný, fon
sistemi gelirse tüm iþçilerin kýdem tazmina-
týný alabileceðini söylüyor. Fon sisteminde
kýdem tazminatý hakkýnýn güvence altýna alý-
nacaðýný iddia ediyor. Oysa iþin aslý baþka! 

Ýþveren örgütleri, daha kolay iþçi atabil-
mek için kýdem tazminatý hakkýnýn küçül-
tülmesini istiyor. Aslýnda hükümetin de der-
di bu! Eski Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kaný Süleyman Soylu’nun þu sözleri, bu ger-
çeði apaçýk gözler önüne seriyor: “Ýþveren
‘kýdem tazminatý yükünü nasýl karþýlayaca-
ðým’ diye iþten çýkarmýyor. Ýþverenimizin ký-
dem tazminatý yüzünden kâbuslar görmesi-
ni istemeyiz.” 

KIDEM TAZMÝNATI 
VE ÝÞ GÜVENCESÝ

Bakanýn sözleri boþuna deðil. Çünkü bu-
gün kýdem tazminatý, iþçilerin en büyük iþ
güvencesi. Türkiye’de yasal anlamda iþ gü-
vencesi hakkýna sahip olabilmek için, en az
30 iþçi çalýþtýran bir iþyerinde çalýþýyor ol-
mak gerekiyor. Oysa Türkiye’de iþçilerin ya-
rýsýndan fazlasý 30’dan az iþçi çalýþtýran iþ-
yerlerinde çalýþýyor. Dolayýsýyla iþverenler,
her 2 iþçiden 1’ini hiçbir gerekçe gösterme-
den, istedikleri zaman, kýdem tazminatlarýný
ödeyerek iþten çýkarabilir. Ýþçi de iþe iade
davasý açamaz! Dolayýsýyla Türkiye’de yakla-
þýk 7,5 milyon iþçinin tek güvencesi kýdem
tazminatý. Fon sisteminde iþte bu tek güven-
ce de kalkacak. Ýþ güvencesi kapsamýnda
olan iþçiler için de durum çok farklý deðil.
Çünkü iþçi iþe iade davasýný kazansa bile, iþ-
veren 8 aylýk ücret tutarýný ödeyip iþçiyi iþba-
þý yaptýrmama hakkýna sahip. Dolayýsýyla ký-
dem tazminatý bu iþçiler için de önemli bir
güvence anlamýna geliyor. 

FON, GÜVENCEYÝ 
NASIL YOK EDECEK?

Henüz kamuoyuna açýklanmýþ bir taslak
yok. Ancak basýnda çýkan haberler ve önceki
taslaklardan hareketle fon sistemi þöyle ola-
cak: 

 Fon sisteminde her bir iþçinin ayrý bi-

reysel hesabý olacak. Ýþveren her ay iþçinin
hesabýna kýdem primi yatýracak. 

 Kýdem primi, SGK’ya bildirilen o ayki
ücret üzerinden ödenecek. Bugün kýdem
tazminatýna dâhil olan birçok hak, kýdem
primine yansýmayacak.

 Primin bir kýsmý, devlet tarafýndan
ödenecek; böylece iþverenlerin yükü hafifle-
tilecek. 

 Ýþçi, iþten çýkarýldýðýnda ya da ayrýldý-
ðýnda kýdemini alamayacak. Bu durumda fo-
na o güne kadar yatan primler duracak. Ýþçi
yeniden iþe girdiðinde yeni iþveren fona
prim yatýrmaya devam edecek. 

 Ýþçinin fonda biriken tutara dokunabil-
mesi için en az 15 yýl geçmesi gerekecek. Ýþ-
çinin kýdeminin tamamýný alabilmesi için ise
emekli olmasý gerekecek. 15 yýlý doldurup
fondaki tutarýn bir kýsmýný alan iþçinin, ye-
niden fondan para çekebilmesi için her sefe-
rinde en az 5 yýl daha çalýþmasý gerekecek. 

Sonuç olarak; fon sisteminde iþveren iþçi-
yi iþten atarken cebinden tazminat ödeme-
yecek. Kýdem tazminatýnýn iþverene olan
maliyeti düþecek. Ýþten atmalar kolaylaþacak.
Ýþten çýkarýlan ya da ayrýlan iþçinin yeniden
iþ bulana kadar hayatýný idame ettirmesinin
de önemli güvencesi kýdem tazminatý. An-
cak fon sistemiyle bu güvence de ortadan
kalkacak. 

KIDEM TAZMÝNATI 
VE KADINLAR 

Kadýn iþçiler, çalýþma yaþamýndaki en gü-

vencesiz kesimi oluþturuyor. Kadýn iþçilerin
çoðunluðu küçük iþyerlerinde çalýþýyor ve
kadýn iþçilerin çoðunun tek güvencesi ký-
dem tazminatý. Ýþten çýkarmalar söz konusu
olduðunda ilk önce topun aðzýnda olanlar da
kadýn iþçiler. Kýdem tazminatýnýn iþ güven-
cesi boyutunun ortadan kalkmasý ile birlikte
en çok kadýnlar, güvencesizliðe mahkûm
edilmiþ olacak.

Öte yandan “15 yýl çalýþma ve kýdem pri-
mi” koþulu da en çok kadýnlarý vuracak.
Çünkü kadýnlarýn önemli bir kýsmý, düzen-
siz ve aralýklarla çalýþýyor. Evlilik, çocuk, iþ-
ten çýkarma gibi nedenlerle bir süre çalýþýp
sonra ara veren sonra yeniden çalýþmaya
baþlayan kadýnlar için 15 yýl koþulu, kýdem
tazminatý hakký önünde büyük bir engel
oluþturacak.

Kadýn iþsizliði, erkek iþsizliðinin 1,5 katý-
na ulaþmýþ durumda. Kadýnlar, daha sýk ve
daha çok iþsiz kalýyor. Ýþten çýkarýlan iþçinin
15 yýla takýlýp kýdem tazminatýný alamadýðý
koþullarda kýdem tazminatý “kara gün” dos-
tu olmaktan çýkacak. Bu durumdan en
olumsuz etkilenecek olanlar da, en sýk ve en
çok iþsiz kalan kadýnlar olacak! 

Bugün kadýn iþçiler, iþyerlerinde yaþadýðý
sorunlar karþýsýnda “haklý fesih” yapýp, kýde-
mini alýp ayrýlma hakkýna sahip. Dolayýsýyla
kýdem tazminatý, “ücretin ödenmemesi,
haklarýn verilmemesi, taciz ve mobbing” gi-

bi sorunlar karþýsýnda kadýn iþçilerin patron-
lara karþý kullanabileceði önemli bir koz.
Ancak fon sisteminde kadýn iþçi, haklý fesih
yapsa bile kýdem tazminatýný alamayacaðý
için bu koz da ortadan kalkacak. Patronlar,
daha da pervasýz davranabilecek. 

Türkiye’de kadýn iþçilerin ücretleri, er-
kek iþçilerin ücretlerinden daha düþük. Ayný
sektörde ayný iþte çalýþan, ayný eðitim düze-
yine sahip olan kadýn ve erkek iþçilerin üc-
retleri arasýnda önemli farklar var. Ancak ký-
dem tazminatý, son, giydirilmiþ ve brüt üc-
ret üzerinden hesaplandýðý için, ücreti dü-
þük olan kadýn iþçilerin bile eline azýmsan-
mayacak tutarlar geçebiliyor. Ancak fon sis-
teminde kýdem tazminatýnýn miktarý da
esaslý bir biçimde düþeceði için zaten üc-
retleri düþük olan kadýn iþçiler, çok daha
fazla kayba uðrayacak. 

Tam da bu nedenle kýdem tazminatý hak-
kýný korumak için yürütülen mücadelede ka-
dýnlarýn en ön safta yer almasý gerekiyor.

SORUN VARSA, 
ÇÖZÜMÜ DE VAR! 

Bu arada kýdem tazminatýna iliþkin bir-
çok sorun olduðu hepimizin bildiði bir ger-
çek. Amaç bu sorunlarý çözmek ise fon sis-
temi olmadan da çözüm mümkün. Dolayý-
sýyla bir yandan kýdem tazminatý hakkýmýzý
savunurken, bir yandan da taleplerimizi dile
getirmenin tam sýrasý! 

“15 yýl çalýþma ve kýdem
primi” koþulu en çok 
kadýnlarý vuracak. 
Çünkü kadýnlarýn 
önemli bir kýsmý, 
düzensiz ve aralýklarla
çalýþýyor. 
Evlilik, çocuk, iþten 
çýkarma gibi nedenlerle
bir süre çalýþýp sonra ara
veren sonra yeniden 
çalýþmaya baþlayan 
kadýnlar için 15 yýl 
koþulu, kýdem tazminatý
hakký önünde büyük 
bir engel oluþturacak.

KIDEMDE FON: TAZMÝNAT HAKKI VE GÜVENCEYE SON! 

1) KKýdem ttazminatý nnedir?
Kýdem tazminatý, iþ sözleþmesi sona erdi-

ðinde, iþçiye çalýþtýðý süre (kýdem) ile orantýlý
olarak ödenen tazminattýr. 

2) KKoþullarý nnelerdir?
Ýþçinin iþyerinde en az 1 yýldýr çalýþýyor olma-

sý ve iþ sözleþmesinin kýdem tazminatýna hak
kazanacak þekilde sona ermiþ olmasý gerekir. 

3) HHangi ddurumlarda öödenir?
Ýþveren iþçiyi iþten çýkardýðýnda (Ýþ Yasa-

sý’nýn 25/2 maddesi hariç) kýdem tazminatý
öder. Belli durumlarda iþten ayrýlan iþçi de ký-
dem tazminatýna hak kazanýr.

4) ÝÝþçi iiþten nnasýl aayrýlýrsa kkýdemini aalýr?
a) Haklý fesih yaparak 
b) Erkek iþçi askere giderken 
c) Kadýn iþçi evlendikten sonraki 1 yýlda iþ-

ten ayrýlýrsa 
d) Emeklilik, malullük veya toptan ödemeye

hak kazanýldýðýnda, 
e) 15 yýl, 3.600 gün doldurulduðunda (sigor-

ta giriþi 8 Eylül 1999 tarihinden önce olanlar
için). 

5) ÝÝþçi hhayatýný kkaybederse nne oolur?
Ýþçinin kýdem tazminatý mirasçýlarýna

ödenir. 

6) KKýdem ttazminatý nnasýl hhesaplanýr?
Kýdem tazminatý her 1 yýllýk kýdem için 30

günlük giydirilmiþ brüt ücret tutarýndadýr. Son
ücret esas alýnýr. Düzenli ödenen tüm parasal
ve para ile ölçülmesi mümkün haklar (servis,
yemek) dâhildir.

7) KKýdem ttazminatýndan kkesinti yyapýlýr mmý?
Hesaplanan kýdem tazminatýndan sadece

binde 7.59 oranýnda damga verisi kesilir. Baþka
bir kesinti yapýlmaz.

8) KKýdem ttazminatý öödenmeyen iiþçi nne
yapabilir?

Ýþçi dava açarak kýdem tazminatýný alabilir.
Geciken süreler için mevduata uygulanan en
yüksek faiz (þu an yýllýk yüzde 20) uygulanýr. 

9) KKýdem ttazminatý ttavaný nnedir?
Kanun gereði, her 1 yýllýk kýdem için öde-

necek tazminat, devlet memurlarýna ödenen
azami emeklilik ikramiyesini geçemez. (2017 yý-
lý ilk 6 ayý için 4.426.16 TL) 

10) SSendikalý oolmak kkýdem ttazminatýný nnasýl
etkiler?

Toplu iþ sözleþmesi ile elde edilen tüm hak-
lar, kýdem tazminatýna da yansýr. Ayrýca “1 yýl
için 30 günlük ücreti” toplu iþ sözleþmesi ile
artýrmak mümkündür. 

10 SORUDA KIDEM TAZMÝNATI 

 Kýdem tazminatý iþçi-iþveren arasýndaki
bir iliþki olmayacak. Ýþ güvencesi boyutu yok
olacak. Ýþverenler ceplerinden tazminat öde-
meyeceði için daha kolay iþçi atabilecek.

 Ýþçinin haklarýný vermeyen iþverene
karþý “haklý fesih yapýp, kýdemini alma” kozu
olmayacak.

 Bugün 1 yýl olan hak kazanma koþulu 15
yýla yükselecek. Ýþçi iþten atýldýðýnda ya da
ayrýldýðýnda 15 yýlý dolmamýþsa tazminat ala-
mayacak.

 Kýdem tazminatý kara gün dostu olmak-
tan çýkacak. Ýþçi 15 yýlýný doldursa bile emeklil-
iðe kadar kýdeminin tümünü alamayacak. 15
yýlýný doldurup kýdeminin bir kýsmýný alan
iþçinin, yeniden hak kazanabilmesi için her

seferinde en az 5 yýl daha beklemesi gere-
kecek.

 Evlenen kadýn iþçi, kýdemini alýp ayrýla-
mayacak. 

 Kýdem tazminatý son ücret üzerinden
hesaplanmayacak. Birçok hak kýdem tazmi-
natýna yansýmayacak. 

 Kýdem tazminatý enflasyon karþýsýnda
deðer kaybedebilecek. 

 Sigortaya gerçekten daha düþük ücret
bildiriliyorsa, tazminat daha da azalabilecek. 

 Fon doðru iþletilmezse, kýdem pula
dönebilecek. 

 Ýþçinin eline geçecek tutar çok ciddi
miktarda düþecek.

FON SÝSTEMÝNDE KAYIPLAR 

1) 1 yýl koþulu kaldýrýlsýn. Böylece 1 yýldan

az kýdemi olan iþçiler de kýdem tazminatý

alabilsin.
2) Ýþçiye kýdem tazminatýný ödemeyen

iþverene aðýr ceza ve yaptýrýmlar getirilsin. 

3) Kýdem tazminatý ödenmeyen iþçiye,

tazminatý devlet ödesin, iþverenden geri

tahsil etsin. 
44)) Ýcra ve iflas hallerinde kýdem dâhil tüm

iþçi alacaklarý birinci sýraya yükseltilsin. 

5) Tazminat þirketten tahsil edilemedi-

ðinde, þirket sahibi ve ortaklarýndan tahsil

edilebilsin.

6) Kýdem tazminatý dâhil tüm iþçi alacak-

larý “Ücret Garanti Fonu” kapsamýna alýnsýn. 

7) Belli süre ayný iþyerinde çalýþan iþçiye

istifa halinde de kýdem tazminatý ödensin. 

8) Ýþverenlerin tazminatsýz çýkarma

(25/2) hakkýný kullanma koþullarý aðýrlaþtý-

rýlsýn.
99) Grev yasaklarý kaldýrýlsýn. Yasa dýþý

grev gerekçesiyle tazminatsýz çýkýþ engel-

lensin.
10) Sendikal örgütlenmenin önündeki

engeller kaldýrýlsýn. Sendika, kýdemin gü-

vencesi olsun.

FONSUZ ÇÖZÜM ÝÇÝN 10 ÖNERÝ
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Funda Eylem SANCARBARLAZ
Bursa

G
örükle’yi hatýrlayacaksýnýz. Bir kadýnýn iþten çýkýp evi-
ne giderken takip ediliþini mesela. Sonra baþka bir
gün yine takip ediliþini... Ýstemediði birisi tarafýndan
öpülmeye çalýþýldýðýný... Zengin iþ adamlarýnýn kafele-
ri mesken tutup “Belki genç bir kýz düþürürüm” ha-

yallerini... Patronlarýn “Victoria Secret gibi çalýþanlar arýyorum”
dediðini... Hatýrlýyorsunuz elbette.

Tam biz bunlarý yeni konuþmuþken, bunlarý sizinle paylaþalý bir ay
olmuþken bir taciz olayý ile daha karþý karþýya kaldý bir arkadaþýmýz.
Olay apartta bir çýðlýk sesi duyarak sesin geldiði kata indiðimizde
baþladý. Bir kadýn arkadaþ korkudan konuþamýyor, titriyor ve aðlýyor-
du. “Biri beni öptü ve kaçtý” diyordu. Hemen polisi aradýk. O sýrada
arkadaþý sakinleþtirmeye çalýþtýk. Polis geldiðinde ise kadýnýn ne hal-
de olduðunu umursamadan birtakým sorular yöneltti. Karakola ifade
vermeye gittiðimizde de ayný sorular devam etti. “Bu saatte dýþarýda
ne iþin vardý?”, “Senin yalan söylemediðini nereden bileceðiz, belki
bizi kandýrýyorsun?” gibi can sýkýcý sorular...  Sürekli sorguya alýnan
arkadaþýmýz her polise tek tek olayý anlatmak zorunda kaldý ve anlat-
týkça aðladý. Anlattýklarý karþýsýnda polislerin inanmamasý üzerine ve
yaþadýðý travma ile birlikte daha kötü olmuþtu. Polisin “Siz çýkarsanýz
sokaða bizde kalem de kaðýt da bitmez” cümlesi ile karþýlaþan arka-
daþýmýz polisin bu tepkisinden kaynaklý bu iþin peþine düþmek is-
temediðini belirtti. 
DUR DEMEK LAZIM!

Yaþadýðýmýz taciz ve tecavüz olaylarý ne ilk ne sondu. Bunu biliyor-
duk. Yetkililerin ise bunun karþýsýna koyduklarý herhangi bir çözüm
yoktu. Bunu da biliyorduk. Ama dur demek lazým! Asýl bilmemiz ge-
reken ise buydu. Buradan hareketle bir imza kampanyasý baþlattýk.
‘Tacize, tecavüze dur de, bir imza da sen ver’ kampanyasý. Bir hafta
boyunca açtýðýmýz stantta yaklaþýk bin kiþiye ulaþtýk. Ulaþmaya da de-
vam ediyoruz. Ýmza verenlerden kimisi “Ne bu çektiðimiz, son bul-
sun artýk” derken, kimisi imza metinlerinden alýp çevresinden imza
toplama sorumluluðunu üstlendi.  

Görükle’de her beþ kadýndan üçü sözlü veya fiziksel tacize maruz
kalýyor. Bu gerçek aslýnda beraberinde her kadýnýn kampanyamýzýn
öznesi olduðu sonucunu doðuruyor. Biz de standýmýzda bunu anlatýp
her kadýn arkadaþýmýzý yaþadýðýmýz taciz ve tecavüze karþý birlikte
mücadele etmeye davet ediyoruz. Topladýðýmýz imzalarý ise yine imza
veren arkadaþlarýmýzla birlikte belediyeye götüreceðiz. Taciz ve teca-
vüz son bulana dek mücadelemize devam edeceðimizin vurgusunu
yapýyoruz. Gerek ýþýklandýrmalar gerekse yetkililerin sorumluluklarý-
ný yerine getirene kadar buradayýz, gitmiyoruz!

G
eçtiðimiz günlerde Ortadoðu Tek-
nik Üniversitesi’nin (ODTÜ) ya-
nýndaki 100. Yýl Mahallesi’nde bir
kadýnýn zorla bir araca bindirilerek
kaçýrýldýðýný duyduk. ODTÜ Kadýn

Çalýþmalarý Atölyesi’nden bir arkadaþýmýzýn þahit
olduðu olayda zaman kaybetmeden emniyeti ara-
yýp aracýn renginden, plakasýndan, kaçýrýlan ka-
dýn ile kaçýranlarýn eþkallerinden ve olayýn ayrýn-
týlarýndan bahsettik. Emniyetten hemen ekip yol-
layacaklarýný söyleyip telefonu kapattýlar. 

Arkadaþlarýmýz, ODTÜ öðrencileri ve 100. Yýl
halkýnýn üyesi olduðu 100. Yýl Evleri grubuna da
durumdan bahseden bir ileti attýlar. Grup üyeleri
birçok insan emniyeti aramaya ve durumu sosyal
medyada yaymaya baþladý. 

Bir saatin ardýndan, emniyeti arayan arkadaþý-
mýzýn isminin alýnmadýðýný fark etmemiz ve za-
man geçmesine karþýn ekiplerin gelmemesi üze-
rine tekrar emniyeti aradýk. Bu sefer aldýðýmýz
yanýt “Yakýnlarýndan biri kayýp ya da kaçýrýldý diye
baþvurmadýðý sürece tanýk ifadesiyle bir þey ya-
pamayýz, isminizi býrakýn biri baþvurursa sizi
tekrar ararýz” oldu. 

Bunun üzerine Kadýn Çalýþmalarý Atölyesi
olarak hem kaçýrýlma olayýndan hem de emniye-
tin tutumundan bahseden bir açýklama yayýnla-
dýk ve okulumuzdaki diðer kadýn gruplarýna
ulaþmaya baþladýk. Aile ve Sosyal Politikalar Ba-
kanlýðýnýn hattý 183’ü harekete geçmeleri için
aradýk ancak “Kendilerinin de emniyeti aramak-
tan baþka bir þey yapamayacaklarýný” öðrenmiþ
olduk. Olayýn haberini yaparak sosyal medyada
milletvekillerine, sanatçýlara, kadýn örgütlerine
ulaþmaya çalýþarak bir yandan da Çankaya Emni-
yet Müdürlüðü ile Ankara Ýl Emniyet Müdürlü-

ðünü aramaya devam ettik. Yüzlerce kiþi saatler
boyu hem gönderiyi yayarak hem de ulaþabilece-
ði kiþilere ve platformlara ulaþarak olayýn duyul-
masýný saðladý. 

SORUMLULARIN
SORUMSUZLUÐU!

Kaçýrýlan arkadaþýmýzdan ancak ertesi gün
haber alabilsek de durumunun iyi olduðunu öð-
renmek hepimizin içini rahatlattý. Ancak emni-
yetin “Yakýnlarýndan biri baþvursun” dediði kýz
kardeþimizi kocasý kaçýrmýþtý! Polis, kadýnýn ifa-
desini araçta, kocasýnýn yanýnda almaya çalýþ-
mýþ; kadýn þikayetçi olmayýnca da dosya kapan-
mýþtý... 

Tüm bu süreçte gördüðümüz; kadýnlarýn ya-
þamlarýný korumada, güvenliðini saðlamada ve
yaþamlarýný iyileþtirmeye yönelik politikalar üret-
mede sorumluluðu olan emniyetin ve Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlýðýnýn nasýl etkisiz ve
atýl kaldýðý, buna karþýlýk kadýnlarýn el ele vere-
rek neleri baþarabileceði oldu. Öte yandan ma-
hallemizin orta yerinde, gündüz vakti bir kadý-
nýn kaçýrýlmasýnýn bu kadar kolay gerçekleþebil-
mesi ve emniyetin buna bu kadar ilgisiz yaklaþ-
masýnýn yarattýðý tedirginlik ise “Kadýnlar olarak
mahallemizde nasýl daha güvenli yaþayabiliriz?”
sorusunu gündeme getirdi.

Önümüzdeki günler, bu soruyu daha çok tar-
týþýp daha çok kadýnla bir araya geleceðimiz bir
dönem olacak. Genç kadýnlar olarak gerek okulu-
muzda, gerek mahallemizde korkusuz dolaþabi-
leceðimiz sokaklar istiyoruz, günlük yoðunluðu-
muz içerisinde ‘Baþýmýza bir þey gelir mi?’ kay-
gýsýyla yaþamak istemiyoruz. 

OODDTTÜÜ KKaaddýýnn ÇÇaallýýþþmmaallaarrýý AAttööllyyeessii

Tacize, tecavüze karþý
bir imza da sen ver!

Korkusuz dolaþabileceðimiz
sokaklar istiyoruz

Hazýrlayan: Lili Can

A
merika’daki seçimlerde þiþirilmiþ ‘Hilary
Clinton feminizmi’nden sonra, medya
önümüzdeki dönemde yapýlacak Ýngilte-
re genel seçimi ve Fransa cumhurbaþ-
kanlýðý seçiminde de ayný hamuru kul-

lanmaya çalýþýyor. Ama Ýngiliz ve Fransýz kadýnlarý
bu oyuna pek gelmeyecek gibi... 

Amerika demiþken, hatýrlayalým kadýnlara yaptýðý
hakaretlerle hep gündemde olan Trump’ýn baþkanlýðý
dünyada tartýþýlýrken Fransa’dan Ulusal Cephe Partisi
Baþkaný Marine Le Pen, onu ilk kutlayanlar arasýnda
yerini almýþtý. Ýngiltere’de Baþbakaný ve Muhafazakar
Parti lideri Theresa May ise Trump’ýn savaþ politikala-
rýnýn yanýnda olduðunu her fýrsatta gösteriyor.

Gelelim bu kadýn adaylarýn ne kadar kadýn yanlýsý

politikalar izleyeceklerine...
MARÝNE LE PEN

Fransa Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinin ikinci turu-
na, hedefini ‘milyarder olmak’ olarak açýklayan baðým-
sýz parti adayý Emmanuel Macron ve aþýrý saðcý Le Pen
kaldý. Le Pen “Kadýn haklarýný savunacaðým” gibi bir
cümleyi seçim vaadi olarak kullanýyor, ama diðer yan-
dan cumhurbaþkaný seçilmesi durumunda eþcinsel ev-
liliðe izin veren yasayý yürürlükten kaldýracaðýný söyle-
di. Avrupa Parlamentosu üyesiyken kadýnlarla ile ilgili
verdiði tek soru önergesi meme kanseri hakkýndaydý.
2016 Mayýs’ýnda yoksulluk ve kadýn erkek eþitliði üzeri-
ne yapýlan ve heteroseksüel, lezbiyen, biseksüel ya da
trans kadýnlarýn erkeklere oranla daha fazla yoksul ol-
duðunu tanýmaya dair bir önergede ret oyu kullandý.

2016 Nisan’ýnda dijital çaðda kadýnlarýn daha da güç-
lendirilmesine dair yapýlan önergede de ret oyu kullan-
mýþtý. Çocuk bakýcýsý, ev iþçisi kadýnlar üzerine verilen
önergeye de ‘hayýr’ dedi. 2015 Ekim’inde cinsiyet eþit-
liði ve kadýnlarýn güçlendirilmesi AB etkinlik planýnýn
baþlatýlmasýna karþý da ‘hayýr’ oyu kullandý. 2010 Ma-
yýsýnda ekonomik gerileme ve kriz konteksinde kadýn-
erkek eþitliði meselesine dair önergeye de ret oyu verdi.
Avrupa’ya göçmüþ kadýnlarýn rolü ve yeri üzerine veri-
len öneriyi de kabul etmedi... Bunlar sadece birkaçý. 

Le Pen’in kadýnlar hakkýnda verilen önergelerde ver-
diði yanýtlardan, cumhurbaþkaný olursa neler yapacaðý-
ný kolaylýkla çýkarabiliriz herhalde.
THERESA MAY 

Ýngiltere’de ise bir anda erken seçim kararý alan
Baþbakan Theresa May, Muhafazakar Parti’den tekrar
aday. Ülkenin Margaret Thatcher’dan sonra ikinci ka-
dýn baþbakaný May. Ýngiltere’de son yýllarda artan iþsiz-
lik, düþen yaþam kalitesi, saðlýk sektöründe yapýlan ke-
sintiler en çok kadýnlarý ve çocuklarý etkiledi. Çocuk
hastalýklarý ve ölümleri yoksul mahallelerde artarken,
insanlar yemek bankalarýndan yiyecek saðlamaya çalýþý-
yor. Hemþirelerin bile yemek bankalarýný kullanýyor ol-
masý Muhafazakar Parti’nin yaptýðý Ulusal Saðlýk Servi-
si kesintilerinin ne boyutta olduðunun bir göstergesi.
Okullara ayrýlan bütçenin de kesintiye uðramasý yine
en çok emekçi aileleri etkiledi. 

Göçmenlere karþý May de Le Pen gibi pek sýcak
bakmýyor, ülkedeki göçmen merkezleri yapýlan ke-
sintiler yüzünden kapatýlmaya baþladý. Kadýnlar kul-
landýklarý tampon için bile vergi vermek zorundalar.
Fakat bu kemer sýkma politikalarý sanki Muhafazakar
Parti döneminde yapýlmamýþ gibi ‘Ben seçilirsem, bu
tasarruf politikalarý azaltýlabilir’ gibi inandýrýcýlýðý
pek olmayan vaatler veriyor. Karþýnda ise Ýþçi Parti-
si’den Jeremy Corbyn var. O da vaatlerini açýkladý;
bazýlarý þöyle: Ýþçileri sömüren geçici iþçiliðin yasak-
lanmasý, ücretsiz stajý yasaklamak, asgari ücretin sa-
atini 10 pound yapmak, babalýk iznini artýrmak, ücret
eþitsizliðine çözüm bulmak...

Yaptýklarý yapacaklarýnýn teminatýdýr

KADINLARIN seçme ve seçilme hakkýný
2015’te kazandýðý en son ülke olan Suudi Arabis-
tan, sanýrýz bu büyük baþarýsý nedeniyle, Birleþmiþ
Milletler Kadýn Haklarý Komisyonu’na seçildi. Bir-
leþmiþ Milletler’e göre Suudi Arabistan, kadýnlarýn
yaþam koþullarý ve haklarýný iyileþtirecek kararlar
alacak ve kadýnlarýn güçlendirilmesi ile eþitlik me-
selelerinde adýmlar atacak. 

Kadýnlarýn araba sürmelerinin bile yasak olduðu,
önemli kararlarýný bir erkeðin vermesi gerektiði bir

ülkenin kadýn haklarýný korumasý için seçilmesi el-
bette büyük tepki aldý. 

Geçtiðimiz aylarda Suudi Arabistan’ýn Qassim
ilinde kýz çocuklarý konseyi düzenlendi, ancak ka-
dýnlar farklý bir odada olmak zorunda olduklarý için
fotoðraf karesine bile girememiþlerdi. Dünya Eko-
nomik Forumu’nun 2015 Küresel Cinsiyet Eþitsiz-
liði raporunda 145 ülke arasýnda 134. sýrada olan
Suudi Arabistan’ý BM Kadýn Haklarý Komisyonu’na
hangi ülkelerin seçtiði bilinmiyor.

KADIN
HAKLARI

SUUDÝ
ARABÝSTAN’A

EMANET!
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Yasemin AKPINAR
Esenyalý / Ýstanbul

2
013 yýlýnda Gezi Parký direniþi sýrasýnda
mahallede yapýlan yürüyüþlerde yan yanay-
dýk. Polis kamerasýnýn önüne geçip “Ne-
den gençleri çekiyorsun, ne yapýyorlar?”
diye soran, kendini gençlere siper eden

bir kadýn Cihangül abla. Mahallede düzenlediði-
miz park forumlarýnda kadýnlarýn yaþadýðý sorun-
larý konuþurken, “Neler yapabiliriz? Nasýl yan ya-
na gelebiliriz?” derken, bir dernek kurma fikri et-
rafýnda bir araya gelme kararý aldýðýmýz kadýnlar-
dan... 

Kendi yaþýtlarýnýn bir çoðu “Bizden geçti artýk”
derken o hep mücadele etmeyi seçti. Dört yýldýr
da Esenyalý Kadýn Dayanýþma Derneði’nde, biz-
lerle beraber dayanýþmayý büyütüyor.

‘ÖNEMLÝ OLAN 
ÞÝMDÝYÝ DEÐÝÞTÝRMEK’

Cihangül abla 1960 Erzincan doðumlu. Üç
çocuk annesi. Geçim sýkýntýsý yüzünden 30 yýl ön-
ce Ýstanbul’a göç etmiþler. 

Henüz 15 yaþýnda bir çocuk iken halasýnýn oð-
luyla görücü usulüyle evlendirilmiþ. “Yeni gelinsin
kaynananla konuþmanýn imkanýn yok. Bir þey so-
ramýyorsun. Ýlk evlendiðimde ev epey kalabalýktý.
Çocuktan tut büyüðüne kadar herkesin iþine ko-
þuyordum. 15 yaþýndaydým, hamileliðin ne oldu-
ðunu bile bilmiyordum” diye anlatýyor o dönem
yaþadýklarýný. 

Yaptýðý aðýr iþler sonucu ilk bebeðini kaybetmiþ.
“Bebeðim karnýmda hareket etmiyordu. Kimseye
soramýyordum. Bu baþka bir çaresizlik” diyor.
Sonradan köydeki baþka bir yaþlý kadýna durumu-
nu anlatabilmiþ ve o zaman bebeðinin karnýnda
öldüðünü öðrenmiþ. Yaþadýðý bu kayýp sonrasýnda
aðýr bir hastalýk süreci yaþamýþ. Geçmiþte yaþa-
nanlarý anlatýrken, “Kimseye kýzgýn deðilim” di-
yor, “O zaman öyleydi... Önemli olan þimdiyi de-
ðiþtirmek!”

Ama okuyamamak içinde uhde kalmýþ. “Oku-
saydým, dýþarýda çalýþsaydým daha farklý olurdum.
Sadece evde yemek yapýyorum” diyor. Bunu bildi-
ði için de kendi okuyamamasýnýn acýsýnýn çýkarýr
gibi, kýzýnýn okumasý, bir meslek sahibi olup ken-
di ayaklarý üzerinde durabilmesi için çabalamýþ. 

Bu arada “Sadece yemek yapýyorum” diye
önemsizleþtirdiði iþle, sadece ev halkýnýn deðil her
gün kapýsýný çalan mahallenin gençlerinin de kar-
nýný doyuruyor Cihangül abla.

HER KADINA ELÝNÝ UZATIR, 
ANLATIR, DÝNLER 

Kendi çocuklarýný zorluklarla büyütürken, ma-
hallede zor durumda olan kadýnlara yardým elini
uzatmaktan geri durmadý hiç. Çalýþmak zorunda
olduðu için çocuðunu býrakacak kimsesi olmayan

kadýnlarýn çocuklarýna gönüllü baktý hep ve hala
kapýsý herkese açýk. Mahallede iki özel çocuðuyla
yaþadýðý zorluklara direnmeye çalýþan Zekiye’nin
can yoldaþý... Dernekteki ve mahalledeki çocukla-
rýn ‘Çiçek annesi’... 

Bir zamanlar ayaðýnda sallayarak büyüttüðü kýz
çocuklarýyla þimdi dernekte birlikte mücadele edi-
yor Cihangül abla. Alçakgönüllülükle “Ben bir iþ

yapamadým” dese de aslýnda çok iþ baþarýr. “Bu-
gün biraz hastayým, kendimi iyi hissetmiyorum.
Ben derneði açarým, siz dýþarýdaki iþlere koþtu-
run” der mesela... Derneðin kapýsýný çalan her ka-
dýnýn hikayesini dinleyip bir çözüm bulmaya çalý-
þýr... Ya da 8 Mart þölenine hazýrlanýrken yazdýðý-
mýz bildirileri kapý kapý dolaþýp daðýtýr... Sokakta,
otobüste, hastanede tanýþtýðý kadýnlarý dinleyip ya-
þadýklarý sorunlarý kendine dert edinip çözüm
bulmaya çalýþýr... 

Kendi deyimiyle hiç çalýþmamýþ olsa da geçen
iþçi servislerine bakýp “Biz bu kadýnlara nasýl ula-
þýrýz” diye düþünür. Fabrika hayatýný bilmez ama
çalýþan kadýnlarýn sorunlarýna da göz ardý etmez.
“Bu iþçi kadýnlarda keþke derneðe gelseler” diye-
rek onlarý da  dernekle buluþturma çabasý içine
girer... 

“Bu dergide bizim kadýnlarýmýz da yazýyor. Ek-
mek ve Gül dergisini de yanýmýza alalým. Karþýlaþ-
týðýmýz kadýnlara dergiyi veririz. Okusunlar kadýn-
larýn neleri baþardýðýný” diyen hiç durmayan bir
emekçi kadýndýr o...

Aslýnda 30 yýlda koca bir dayanýþma örmüþ et-
rafýnda, güzel þeyler olacak umuduyla. Biz onun
bu umudu ve direngenliðiyle dört yýl önce tanýþtýk.
Þimdi hep birlikte ondan öðrendiklerimizle bera-
ber mücadeleyi büyütmeye devam ediyoruz.

Kendi çocuklarýný zorluklarla büyütürken, mahallede zor durumda
olan kadýnlara yardým elini uzatmaktan geri durmadý hiç. Çalýþmak
zorunda olduðu için çocuðunu býrakacak kimsesi olmayan kadýnlarýn
çocuklarýna gönüllü baktý hep. Kadýnlarýn can yoldaþý, çocuklarýn
‘Çiçek annesi’... Biz onun bu umudu ve direngenliðiyle dört yýl önce
tanýþtýk. Bir zamanlar ayaðýnda sallayarak büyüttüðü kýz çocuklarýyla
þimdi dernekte birlikte mücadele ediyor.

Kadýnlarýn, çocuklarýn ‘Çiçek’ ablasý; 

CÝHANGÜL
Adile DOÐAN 

Esenyalý Kadýn Dayanýþma 
Derneði Baþkaný

U
zun süredir derneðimizde
yürüttüðümüz çalýþmada
tanýþtýðýmýz bir çok kadý-
nýn hikayesini sizle pay-
laþtýk. Bazen þiddet, ba-

zen bir iþçi kadýnýn çalýþma koþullarý-
ný, bazen istismarý, bazen mücadeleyi

anlattýk. Bu defa 16 yýldýr iktidarda
olan hükümetin kadýnlarýn, emekçile-
rin hayatýný nasýl etkilediðini örnekler-
le anlatmak istiyorum.

Çalýþmalarýmýz sýrasýnda dokundu-
ðumuz hayatlarda gördük ki; düne gö-
re daha fazla birbirimize ihtiyacýmýz
var. Bir araya geldiðimizde bazen he-
yecan duyduðumuz umut dolu, bazen
de bizi derinden yaralayan sohbetler
oluyor. 18-20 yaþlarýndaki genç kadýn-

larýn, eðitim hayatlarýnda, iþyerlerinde
ve aile içinde yaþadýðý sorunlar yaþla-
rýndan büyük.

Ýlk olarak bir genç kadýnýn sorunuy-
la baþlamak istiyorum. Henüz lise son
sýnýfta, rengarenk pýrýl pýrýl bakmasý
gereken gözleri hüzünlü... Ýnsan ilk
baktýðýnda “Bu yaþta ne olabilir ki” di-
ye sormadan edemiyor. “Caným en
fazla ergenlik döneminde klasik aile
baskýsý yüzündendir bunu hangimiz

yaþamadýk ki” diyecekken o sana öyle
þeyler anlatýyor ki yutkunamýyorsun.
NAFAKA ÖDEMEMEK ÝÇÝN
YETÝMHANEYE

Daha çok küçükken annesi sürekli
þiddete maruz kaldýðý için babasýndan
ayrýlmýþ. “Boþanýrken mahkeme hiç
araþtýrmadan babamýn ve dedemin be-
yanýyla bizi yok saymýþ” diyor. Karde-
þiyle beraber bir süre yetimhanede
kalmýþ. Annesi uzun çabalar sonucu
kýzlarýný almýþ ama sorunlar bitmemiþ.
“Annemiz gece çalýþýyordu, hasta baký-
cý olarak çalýþtýðýný sanýyorduk. Aslýn-
da baþka türlü bir iþte çalýþýyormuþ.
Annem eli öpülesi bir kadýn. Herkes
bize kötü davranýrken o çekip kurtardý.
Babamý tanýmýyorum bile. Nafaka öde-
memek için bizi reddetti” diyor.

Bir çok yere yardým için baþvur-
muþlar. Sosyal hizmetlerden yardým
talep ettiklerinde anneye kýzarak
“Daha gençsin, git çalýþ” denmiþ. Ýkti-
darýn kadýn haklarý diye bas bas baðýr-
dýðý dönemin maðduru genç bir kadýn.
POLÝSE DEÐÝL
ÝMAMA GÖTÜRDÜLER

Baþka bir genç kadýn, AKP iktidar
olduðunda henüz 6 yaþýndaymýþ. O da
yaþadýklarýný þöyle anlatýyor: “15 yaþýn-
da evlendim. Yaþýtlarým hep o yaþta ev-
lenince ben de okulu býraktým. Zaten
baþýmdan kötü bir olay geçmiþti. Bir
yakýným tarafýndan küçükken istismara
uðramýþtým. Beni önce doktora, sonra
imama götürdüler. O zaman anlama-
mýþtým neden polise deðil imama git-
tiðimizi. Sonra öðrendim ki, bu iþin
günahýnýn kime yazýlacaðýný sormak
içinmiþ. Ýmam, günahýn anneme yazýl-
dýðýný, bu yaþta kýzýný neden kapatma-
dýðýný sormuþtu. Hâl böyle olunca beni
istismar eden haklýydý yani!” Bir ür-
pertiyle “Allah’ým beni affet, o imam-
dan nefret ettim, tiksindim” diyor.

Erken yaþta evlilik büyük sorunlarý
beraberinde getirmiþ. Dayak, hakaret
ve iki çocukla nereye gideceðini bile-
memek. “Boþanmak istedim, karþýma
bir sürü sorun çýktý. Karakola gittim
‘çare yok savcýlýða git’ diyorlar. Savcý-
lýkta beni ikna ediyorlar, ‘Daha genç-
sin düzelir’ diyorlar. Ailem ‘erkektir’
diyor. Ne yapacaðýmý bilemiyorum
herhalde ölünce kurtulurum. Yaþadýk-
larýmýn tek sorumlusu kesinlikle be-
nim de oy verdiðim hükümet. Benim
yaþadýklarýmý etrafýmdaki birçok kadýn
yaþýyor. Kadýna deðer yok, hak yok, ya-
sa yok.

Bazen sokaða çýkan, hak arayan ka-
dýnlarý görünce içim bir tuhaf oluyor
bir yaným ‘neden böyle biri olmadým’
diyor, diðer yaným sus içinde kalsýn
duymasýnlar.”

BU GÜNAH KÝME YAZILACAK?

Nurten ÖZDEMÝR

G
üzel bir mayýs sa-
bahý ve ben yine
uykumdan içimde
sebebi belirsiz bir
endiþeyle uyanýyo-

rum, anneliðin verdiði önsezi
mi yoksa gelecek endiþesi mi
hâlâ çözemediðim bir duygu
bu.

Nisanýn ilk haftasýndaki bir
hayli sýkýntýlý geçen duruþmadan
sonra 20 Nisan’daki davayý da at-
lattýk. Ýki duruþma da temmuza
ertelendi. Belirsizlik dolu bir sü-
reçte beklemedeyiz yine ‘Baka-
lým, hayýrlýsý’ diyerek.

Güzelim Türkiye’mde ‘KADI-
NIN ADI YOK.’ Buna bir kez
daha emin oldum artýk. 20 Ni-
san’daki duruþmaya karþý taraf
yine kalabalýk bir grupla gelmiþti.
Sanki suçlu olan onlar deðil biz-
miþiz gibi 6-7 kiþiydiler, bir de
Kader Aydemir. Ben bu kadýný
hep þaþkýnlýkla izliyorum. Neden
derseniz; kocasý bir tecavüz suç-
lusu. Kendisini defalarca aldatan
bir adamý cansiperane savunma-
sý olaðanüstü ters geliyor bana
ama o ýsrarla tanýklýk yapmaya
geliyor. ‘Yahu kadýnlýk onuru, gu-
ruru da mý yok bunun’ diye dü-
þündüm hep. Ama son duruþma-
da onun duruþu vicdanýmý ta derinden
yaraladý dersem abartý olmaz sanýrým. 
BU DAVANIN MAÐDURU
SADECE KIZIM VE 
TORUNUM DEÐÝL

O gün bir dünya konuþup onu incite-
bilecek kelimelerimin karþýsýnda bile
sus pus duruþu gitmiyor aklýmdan. Bir

an için yüzüne baktýðýmda kalbim o ka-
dar sýzladý ki bunu yaþamayan anlaya-
maz. Hâlâ aklýmdan çýkmýyor. Halbuki
bu davanýn tek maðduru kýzým ve toru-
num deðil, bu davanýn bir maðduru
daha var o da bu kadýn. Hangi kadýn gu-
rurunu ayaklar altýna alýr da kendini al-
datan bir adamýn peþinden onu haklý çý-
karmak için tanýklýk yapar ki. Benim ký-

zým maðdur evet, ama þu var
ki her zaman yanýnda bir an-
nesi var onu koruyup kolla-
yan, maddi, manevi yanýnda
duran ailesi, kan baðý olmasa
da can baðý olan dostlarý var.
Ama onun kimsesi yok. Ken-
dimi onun yerine koymaya ça-
lýþtým. Kendini aldatan hatta
arkasýndan ona “Gerizekalý,
manyak bir karým var” diyen
bir adamla deðil ayný yataðý
ayný evi paylaþmayý, ayný hava-
yý solumayý bile istemez hiç-
bir kadýn. Çünkü onuru kýrýl-
mýþ, gururu incinmiþtir. Ama
kadýnýn elinden tutacak ona
arka çýkacak kimsesi yok ki.
Çünkü ona gelin olup çýkar-
ken “Bu kapýdan ancak ke-
fenle girersin” denmiþti. Ve
içimdeki onca kýzgýnlýk ve ki-
ne raðmen yüreðime bir acý
çöktü. “Ya ben ne yapýyorum”
dedim kendi kendime. Ayrý
saflarda da olsak ikimizde ka-
dýnýz. Aman Allah’ým bu nasýl
bir kara yazgýdýr! O günden
bu yana kendi kýzýmla birlikte
kaderin kara yazgýsýna da að-
layýp üzülmekteyim.

Halbuki hayat ne kadar gü-
zeldi. Ama bu devran böyle
gitmemeli. Kadýnlarýn her þe-
yin üstesinden gelebileceðine
inanan biri olarak söylüyo-

rum; bu kötü düzenin çarklarýný el ele
vererek kýrabiliriz. Bu dünyayý cennete
çevirebilme gücü olan kadýnlardýr. Bu-
nun bir gün gerçekleþeceðinin bilincin-
de bir kadýn ve bir anne olarak artýk
‘KADININ ADI VAR’ diyebilmeliyiz.
EKMEK de GÜL de bizim hakkýmýz ve
bu hakkýmýzýn sonuna kadar peþindeyiz.

Hangi kadýn kendini aldatan
adama tanýklýk yapar ki!
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Tülin TANKUT

“V
ataným Sensin” dizisinin Azize Hemþ-
ire’si, Miralay Tevfik’le evlenme kararý
alýnca kadýn izleyicilerden bir hoþnutsuz-
luk dalgasý yükseldiðine tanýk olduk: “Ne-
den kendi ayaklarý üzerinde durmadý da

evlendi” diye. Kadýnýn aile dýþýnda bir kimlik arayýþý-
nýn güçlüðü günümüzde bile aþýlamamýþken Azize’nin
evlilik kararýný eleþtirmek, kanýmca tarihsel baðlamýn-
dan kopuk bir eleþtiri olur.

Hatýrlanacaðý üzere hikaye, Osmanlý imparatorlu-
ðunun son yýllarýnda geçer. Balkan Harbi ve Ýzmir’in
iþgali... Ýslami toplum yapýsý içinde kadýnýn temel iþle-
vinin evlenip çocuk doðurmak olarak görüldüðü bir
dönemde... Azize içinde yetiþtiði toplumun muhafaza-
kâr deðerlerini benimsemiþ bir kadýndýr. Ev kadýný,
anne ve hemþire olarak sorumluluklarý onun baðýmsýz
bir kimlik edinmesine  izin vermez. Ailesi ondan soru-
lur çünkü. Hemþireliði savaþ koþullarýnýn zorlamasýyla
gönüllü olarak yaptýðýndan kendi ayaklarý üzerinde
durmasýný saðlayacak parayý kazanamamaktadýr. Ka-
dýnlarýn henüz devletin yurttaþý deðil, uyruðu olduðu
bir dönemden söz ettiðimizi unutmayalým. Evlilik pa-
muk ipliðine baðlýdýr: Koca “Boþsun!” der, boþayýverir
kadýný. Eðitimse erkeklere tanýnmýþ bir ayrýcalýktýr.
Kadýn, zihinsel üretimin gerektirdiði eðitimden yok-
sun býrakýlmýþtýr. Dolayýsýyla Azize bilgisizliðin getir-
diði çaresizlik içindedir. 

Nitekim  kocasý Yüzbaþý Cevdet, ona güvenir ama
düþünsel anlamda onu muhatap olarak görmez; gör-
seydi, “ikili bir hayat” yaþamanýn zorluklarýyla baþ et-
meye çabalarken “sýrrýný” karýsýyla paylaþýrdý. Azize,
Tevfik’le evliliðe de ailesini korumakta zorlandýðý için
karar verir. Kocasýndan gebe kaldýðý ortaya çýkýnca do-
ðacak çocuðu babasýz kalmasýn, toplumun tepkisini
çekmesin diye  kararýný hiç düþünmeden hayata geçi-
rir. Arkasýnda güveneceði ne vardýr? Üstelik kent iþgal
altýndayken... 

Baþkaldýrýsý da haliyle cinsel rolü içinde gerçekleþ-
mektedir: Savaþa isyan, annenin isyaný. Büyük kýzý Yýl-
dýz’ý da kendisi gibi yetiþtirmek arzusundadýr. Ayrýca
kendilerini cinsel rollerinden kurtaran kadýnlarýn baþý-
na neler  gelebileceðine dehþet içinde tanýk olmuþtur.
(Küçük kýzý Hilal, savaþ suçlusu olarak idam sehpasýn-
dan dönmüþtür.)
TOPLUMSAL CÝNSÝYET
ROLLERÝ VE SAVAÞ  

Ancak savaþ koþullarýnda toplumsal cinsiyet rolleri
farklýlaþmýþtýr. Bilindiði gibi, Tanzimat Fermaný
(1839) tarihimizde demokratikleþmenin ilk adýmýdýr.
Onu Birinci Meþrutiyet (1876) ve Ýkinci Meþrutiyet
(1908) reformlarý izler. Reformlarýn etkisiyle kadýnlar

da özgürleþme ve bireyselleþme yolunda ilerlemeye
baþlamýþlardýr. (1861’de kýzlar için rüþtiyelerin açýlma-
sý bu açýdan önemlidir.) Savaþ koþullarýnda kadýnlarýn
özgürlük alaný geniþlemektedir. Örneðin sokaða yalnýz
çýkabilmektedirler.

Öte yandan Avrupa, kendi zevklerini Ýzmir’de tanýt-
makta gecikmemektedir. Giyim-kuþam, kafeler, resto-
ranlar, sinemada Þarlo filmleri... Ama Azize kentli gibi
yaþamaya alýþýk deðildir. Konak yaþamý ilgisini çekmez.
Ýslami deðerlere  baðlýlýðýný korur. Küçük kýzý Hilal’de
milliyetçi-muhafazakâr damar aðýr basarken, büyük ký-
zý Yýldýz’da kadýnýn kendi taleplerini gündeme getirdi-
ðini görürüz. (Görücü usulü evlenmeye karþý çýkar
genç kýz; gece elbisesiyle  balolara gider, dans eder.)
Eylemci Hilal geleneðe baðlý olmakla birlikte, vatanse-
verlikte erkeklerden aþaðý kalmamaktadýr. Halide
Edip’le tanýþýnca iyice coþar. Zekasý, cesareti, yazar
olarak -erkek takma adýyla yazabilmektedir- kitleleri
etkileme gücüyle öne çýkar. Yýldýz’sa geleneksel yaþam
tarzýndan sýyrýlmak için fýrsat kollamaktadýr. 

Toplumsal olaylarýn seyri, Azize’nin bastýrýlmýþ zi-
hinsel, eleþtirel kapasitesini ortaya çýkarýrken genç ka-
dýn kendini daha fazla özne hissetmeye baþlar. 

Miralay Tevfik gençlik yýllarýnda gönlünü Azize’ye
kaptýrmýþtýr. Azize’yi ulaþýlmaz bulur. Ancak erkeðin
þövalyece yiðitliðini anlamlandýrmak için ihtiyaç duy-
duðu platonik bir aþktýr bu; kadýndan ille de cinsel ya-
kýnlýk beklemez. Tevfik, Azize’nin kalbini  kazanmak

için hem çocukluk hem de silah arkadaþý Cevdet’le ya-
rýþ halindedir. Ancak Azize evlenirken Tevfik’le pazar-
lýk yapar: Sonuna kadar Cevdet’e sadýk kalacaktýr. 

Evlilik kararýyla birlikte Cevdet özsaygýsýný yitirece-
ði kaygýsýyla kýskançlýk krizine tutulur. Eski koca ola-
rak konumunu sertleþerek, öfkeyle savunmaya kalkýþýr.
Her iki erkek de üst rütbeli subay olduklarýndan ruh-
sal yapýlarý, egemen  olma duygusunu geliþtirmeleriyle
oluþmuþtur. Ama iktidar tutkusu onlarý gülünç duru-
ma düþürür. Azize, eski ve yeni kocanýn uðrunda bir-
biriyle kýyasýya mücadele ettiði ödül durumuna gir-
miþtir adeta. Ama genç kadýn bütün bu  olanlardan
ötürü zihinsel ve duygusal bir sarsýntý geçiriyor olsa da
maðdur konumuna düþmez.

SAVAÞ KOÞULLARINDA BÝLE... 
Dikkatli izleyici, hikayedeki gizli kalmýþ cinsiyetçi

öðeleri saptamýþ olabilir. Ama onun kadar hikayenin
cinsiyetçilik karþýtý yaklaþýmýný da görmek gerekir.
Emperyalizmin, militarizmin yol açtýðý kiþisel trajedi-
leri, savaþ karþýtlýðý, barýþ gibi evrensel deðerlerle bað-
daþtýrma çabasý seziliyor hikayede. Aþk’ý ele alalým:
Aþkýn nesnesi bir insan olabildiði gibi bir düþünce, bir
ideal vb. olabilmektedir. Savaþ koþullarýnda aþk, kadý-
nýn ve erkeðin mücadele gücünü artýrýr. Aþk birbirine
düþman edilmiþ iki halkýn çocuklarý olan Hilal’le
Leon’a bireyselliklerini kazandýrmýþtýr; savaþ koþulla-
rýnda bile “insan toplumsal koþullarýna indirgenemez”
saptamasýný doðrularcasýna. 

Görüntü ve gerçek: Evlilik programlarý
Canan COÞKUN

M
edya, bunlar arasýnda da özellikle te-
levizyon, bugün modern toplumlarda
kültürün önemli bir alanýný iþgal al-
týnda tutmakta. Bu nedenle
Bourdieu, Televizyon Üzerine baþlýklý

küçük kitapçýðýnda, modern toplumlardaki medya
organlarýnýn ve baþta televizyonun, dayattýklarý çifte
standardý bizzat akladýðýný, böylece de bir yandan
kendilerine kötülüklerle, çetelerle, yolsuzluklarla sa-
vaþan bir kahraman görüntüsü vermekte, ama öte
yandan da kötülükleri, çeteleri, yolsuzluklarý yaratan
düzenin iþlevinde ve onun içinde var olmaktadýr. Bu,
demokrasinin totalitarizm haline gelmesinin bir ka-
talizörü olduðu ölçüde, insaný insan yapan deðerle-
rin korunmasý ve insanýn özgürleþmesinin medyanýn
þartlandýrmalarýna baþkaldýrabilmekle mümkün ola-
bildiðini gösterir. 

Peki televizyon, çetelerle savaþýr görünüp aslýnda
var olan çeteci düzenin sürdürülmesini nasýl saðla-
maktadýr? Daha genel olarak, örneðin modern de-
ðerleri sunma ve temsil etme adý altýnda geleneksel
olaný, demokrasiyi yaygýnlaþtýrma görüntüsü altýnda
totaliter olaný vb. nasýl temsil etmektedir? Bu sorula-
ra yanýt bulmak pek de zor deðildir, zira envai çeþit
film, dizi, tartýþma, haber programlarýnda bunun ör-
neklerini görmek olanaklýdýr. Bu yazýda bizim asýl il-
gimiz evlilik programlarý olacaktýr.

REYTÝNG ÝÇÝN HER ÞEY MÜBAH!
Namus cinayetle-

rinde sýkça rastlanan
durumlardan birkaçý,
aþký yüzünden ailesi-
ne direnen bir kýzýn,
yine ailesinin kara-
rýyla kendi babasý ya
da kardeþleri tarafýn-
dan öldürülmesi, ya
da kocasýndan ayrýl-
mak isteyen bir kadý-
nýn, kendisini aldat-
týðý, olmadý baþkasý-
na yar etmeyeceði
gerekçesiyle bizzat
kocasý tarafýndan öl-
dürülmesidir. Dikkat
edilirse burada orta-
ya çýkan gerekçeler,
aile kurumunun
“kurallarý”, daha
doðru bir deyimle,
aile üyelerinin, yani

gerek anne ve babanýn birbirini, gerekse çocukla-
rýný denetleme ve yönlendirme konusunda gös-
terdikleri çabadan kaynaklanýr. Burada meselenin
daha önemli tarafý, evlilik programlarýnýn gerek
içeriðiyle gerekse katýlýmcýlarýnýn tavýrlarýyla na-
mus cinayetlerine iliþkin ayný mantýðý tekrar tek-
rar yeniden üretmesinden baþka bir þey deðildir.
Yani basitçe Bourdieu’nun dediði olur: Gelenek-
sel evlilik iliþkisinin yerine geçirilmiþ ya da ona

karþý gibi görünen bir flört/aþk iliþkisinin kahra-
manlýðýný yaparak bunu televizyondan canlý canlý
izletirlerken, asýl olarak beslendikleri o gelenek-
sel aile rejimlerini ve dolayýsýyla da namus cina-
yetlerini yeniden üretirler. 

Belki de bu programlarýn çok fazla izlenmesi-
nin altýnda yatan neden de budur: Halihazýrda
geleneksel evlilik ve aile iliþkilerinden kopama-
mýþ olan bir toplumda kendisine, kendi girdiði
iliþkilerden tamamen farklý ve “modern” olduðu
söylenen bir aþk iliþkisini sunan bir program el-
bette reytingleri toplayacaktýr. Bu programlarýn,
hatta televizyonun beslendiði temel tam da bu-
dur, yani reytingleri toplamak için her þey mu-
bahtýr.

CÝNAYETLERÝ MEÞRULAÞTIRIYOR
Bu duruma evlilik programlarýndan bir kaç ör-

nek vermek mümkün. Genel olarak deðerlendi-
rildiðinde bu türden programlarda özellikle de
katýlýmcýlar tarafýndan erkek rolleri þu cümlelerle
ifade edilir: Adam dediðin net olur, erkek güçlü
olmalý, erkek kadýný mutlu etmeli, erkek çalýþýr ve
birikim yapar. Kadýna düþen ise neredeyse bunla-

rýn tersidir: Kadýn kýrýlgandýr, namusludur, kadýn
erkeðe uymalýdýr, erkeðin istediði gibi giyinmeli-
dir, kadýn isterse baþarýr. Dolayýsýyla namus cina-
yetlerini meþrulaþtýran neredeyse her þey vardýr:
Kadýnýn giyeceði kýyafete yasaklar konur; kadýnýn
erkeðin yanýnda konuþamayacaðý, çocuk yapýp ev-
de oturmasý gerektiði dile getirilir; evlilik öncesi
erkeðin yaþadýðý her þey mubah kadýnýn yaþadýk-
larý yüz karasýdýr.

Bir evlilik programýnda bir erkek adayýn, kadýn
adaylardan birinin evlenmeden önce kendisiyle
iliþkiye girdiðini belirtmesiyle program sunucu-
sunun tepkisi meseleyi anlamamýzý kolaylaþtýrýr:
“Ben kýzýyorum da, sonra bana diyorlar ki bu
kadýn niye baðýrýyor. Bak, gördünüz mü? Bu ko-
nuyu kapatýn. Bir kere daha nikahtan önce bir
görüþürsünüz, kadýnlara sesleniyorum, adýnýz
böyle çýkar. Erkeklere bir þey olmaz, erkek erkek-
tir yapar. Kadýnlara söylüyorum. Kafanýza göre
çýkarsýnýz, dýþarýya çýkarsýnýz... Yapýn yapmayýn,
doðru olun olmayýn, adam burada sinirlendiði
zaman kendini aklamak için bir þey derse üstü-
nüze yapýþýr kardeþim...” 

Sonuç olarak düþünülenin tam tersi biçimde
bu programlarýn ailede kadýnýn ve erkeðin rolleri-
ni tanýmlayarak geleneksel aile iliþkilerini besle-
yip büyüttüðü söylenebilir. Bu anlamda medya,
insanlar adýna ve insanlara sormadan kliþe dü-
þünceleri ve buyruklarý bir geçmiþ, bir bugün ve
bir gelecek yaratmaya yeltenmekte, bunu yapar-
ken de geleneksel olaný yeniden üretmektedir.

Elbette ki bu, var olan iktidar için de bulun-
maz nimettir. Bu çerçevede, AKP iktidarýnýn bu
programlarý kaldýracaðýný belirtmesi hiç de ger-
çeðe uymayacaðý gibi, bunu beklemek yerine top-
luma dayatýlanlarý reddetmek daha doðru bir ta-
výr olacaktýr.

?Azize Hemþire 
Miralay Tevfik’le 
neden evlendi

Azize, eski ve yeni kocanýn

uðrunda birbiriyle kýyasýya

mücadele ettiði ödül 

durumuna girmiþtir adeta.

Ama genç kadýn bütün bu

olanlardan ötürü zihinsel ve

duygusal bir sarsýntý 

geçiriyor olsa da maðdur

konumuna düþmez.

Sonuç olarak düþünülenin
tam tersi bir biçimde 
bu programlarýn ailede 
kadýnýn ve erkeðin rollerini
tanýmlayarak geleneksel 
aile iliþkilerini besleyip 
büyüttüðü söylenebilir. 
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Fatma KOÇ ÞAHÝN

B
aþlýðý doðru okudunuz bir
yazým ya da bir basým ha-
tasý deðil. Zaten o ünlü
arama motoruna da yazdý-
ðýnýzda size yanlýþ yazmýþ

olabileceðinizi hatýrlatýyor, ama ben
yanlýþ yazmadým. “Anne olmayýnca
anlayan” kadýnlarý bulmak için Ýnter-
net’te arama yaptým ama hiçbir yazý
bulamadým. “Anne olunca anlarsýn”
deyince 95 bin 800 kayýt çýkýyor. De-
mek ki toplumca psikolojimizi boz-
duðunuzdan bizler örgütlenip bir
araya gelememiþiz. 

Devlet bizi yok sayýnca toplum da
yok sayýyor. Evlilik ve miras huku-

kunda da çocuðu olan kadýn-
lara göre haklarýmýzýn ya-
rýsý alýnmýþ durumda ki
ben bu konulara girmeye-

ceðim merak edeniniz var-
sa araþtýrýp öðrenebilir.

HER ÞEY ANNE VE 
ÇOCUK ÝÇÝN
Anne olmayýnca anlarsýn:

Kapitalist toplumda anne olmak
çok kutsal, çok özel, çok önemli...
Çünkü anne ve çocuk sýnýrsýz kural-
sýz tüketim deposu ama anne olma-
yan kadýna ne satacaksýn? O yüz-

den en iyisi yok sayalým gitsin,
toplumdan da uzak dursun

ki maazallah müþteri port-
föyümüzü etkilemesin
diye diye yok sayýlmaya
baþlanmýþýz galiba 

SEN ANNE
DEÐÝLSÝN

ANLAMAZSIN!
Anne olmayýnca anlarsýn:

Toplumsal hayat nasýl evlilik üzerine
kurulu ise, evlendikten sonra da
çocuk üzerine kuruluyor. Bekarken
hatta evliliðin ilk yýllarýnda çok sami-
mi görüþtüðünüz arkadaþlarýnýzla
onlarýn çocuðu olup sizin olmayýnca
baðlarýnýz zayýflýyor, bir süre sonra
iliþkiniz kopuyor. Sayýsýz sebep sýra-
lanabilir; Senin çocuðun yok, nazarýn
deðer... Sen anne deðilsin bilmezsin,
anlamazsýn. Bir araya gelmek için
çaba sarf ettiðinizde de konu hep
çocuk, okul, dersane vs. vs. Tabii bu
konularda sizin fikirleriniz, tavsiyele-
riniz hiç dikkate alýnmaz. Neden?
Çünkü sen anne deðilsin, bilmez-
sin... Ýyi ama kadýn doðum uzmaný
erkekler de hiç hamile kalmadý ama
hamilelik hakkýnda her þeyi biliyorlar
diyorum, o baþka bu baþka diyorlar.

KAYNANASI, ELTÝSÝ, 
GÖRÜMCESÝ...

Anne olmayýnca anlarsýn: Ee tabii
bu iþin kaynana, elti görümce vs. yö-
nü de var. Kraliyet soyundan gelen
ari ýrk erkek ailesinin soyunu kurut-
ma sebebi kadýn olarak sevilmeniz,
ailede istenmeniz mümkün deðil. Bu
durumda ya boþanmak durumunda
kalacaksýnýz ya da onlarýn aptal sap-
tal çocuk yapma yöntemlerinin hep-
sini deneyeceksiniz kurtuluþ yok.
Ben týbbýn biraz daha ilerlemesini
bekliyorum, bence erkekler de doðu-
rabilir. (Eeeee böyle düþünen gelin
sevilir mi, sevilmeeezzzz!)

Anne olmayýnca anlarsýn: Bütün
çocuklarý kendi çocuðun gibi sever,
koklar, kollarsýn ama sadece kendi
çocuðunu seven kadýnlar daha kutsal
kabul edilir. Bütün çocuklara eþit ye-
dirir, eþit davranýrsýn ama kendi ço-
cuðuna diðer çocuklara oranla biraz
fazla yediren, öncelikli davranan ka-

dýn daha merhametli kabul edilir. 

ÞU OKSÝTOSÝN 
HORMONU... 

Anne ile bebeði arasýndaki göz te-
masýnýn annenin beyninde, ‘sevgi
hormonu’ olarak adlandýrýlan oksito-
sin maddesini harekete geçirerek
aradaki baðý güçlendirdiði biliniyor.
Ebeveynle çocuðu arasýnda oluþan
bu duygusal bað sayesinde çocuðun
beslenmesini ve etkileþimini olanaklý
kýlan davranýþlar serisi gerçekleþiyor.

Araþtýrmalar, köpek ile göz temasý
kurmanýn ve okþamanýn da insan
beyninde oksitosin salgýlanmasýna
benzer bir süreci harekete geçirdiði
ve ayný þeyin köpekte de gerçekleþti-
ðini gösteriyor. Japon araþtýrmacýlar,
köpeklerle sahipleri arasýnda karþýlýk-
lý bakýþmanýn, anne ile çocuðu ara-
sýnda oluþan baðlanma duygusuna
benzer bir duygu oluþturduðunu or-
taya koydu. Bu baðlanma duygusu
oluþunca insan, ailesine karþý duydu-
ðu hisleri köpeðine karþý da duymaya
baþlýyor. Böylece iki canlý arasýnda ya-
kýnlaþma oluyor. Araþtýrmanýn sonuç-
larý Science dergisinde yayýmlandý.
(www.bbc.com sitesinden alýnmýþtýr.)

Anne olan kadýnlarýn birbirlerine
verdiði sayýsýz tavsiye ve tecrübe ak-
tarýmýna karþýlýk benim tüm kadýnla-
ra bir bilgi aktarýmým ve tavsiyem
olacak. Evde evcil bir hayvan besle-
yin. Ýnanýn kendinizi daha mutlu
hissedeceksiniz. Hem bu sadece be-
nim tavsiyem deðil bilim insanlarý da
ayný þeyi bilimsel olarak kanýtladýlar.
Benim kýzým da sizin çocuðunuzun
size verdiði kadar mutluluk veriyor. 

Önümüzdeki hafta pazar Anneler
Günü, umarým bu yazýyý okuduktan
sonra anne olmayanlarý da biraz ol-
sun anlarsýnýz. 

Araþtýrmalar, köpek ile göz
temasý kurmanýn ve okþamanýn
da insan beyninde oksitosin
salgýlanmasýna benzer bir 
süreci harekete geçirdiði ve
ayný þeyin köpekte de 
gerçekleþtiðini gösteriyor.

!!AAnnnnee
oollmmaayyýýnnccaa 
aannllaarrssýýnn

Yaðmur ÞEN
Maltepe/Ýstanbul

K
adýn ve erkek eþitsizliðini sorgulama-
ya baþlamam ilkokula baþladýðým dö-
nemlere denk geliyordu. Küçük bir
muhitte oturuyor ve tüm komþularý-
mýzý tanýyorduk. Kendi kendime yap-

týðým sorgulamalarýn en çok hatýrýmda kalan soru
iþaretleri þunlardý: 

Birincisi mahallede meslek sahibi bir tane bile ka-
dýn yoktu, günlerini saçma tasavvurlardan konuþarak
geçiriyor, kýzlarýnýn kocalarýnýn ne kadar çalýþkan,
oðullarýnýn ise çok becerikli olduklarýndan bahsedi-
yorlardý. Oðlanlar bu kadar zirvedeyken gelinlerin
yerden yere vuruluþu kýz çocuklarýnýn haným haným-
cýk ve sessiz olup erkeklerin masaya yumruk vurmasý
gibi konular gündemin ilk sýralarýnda yerini alýyordu.
Akþam beþten sonra dedikodu meclisleri daðýlýr ve
hepsi eþleri ve çocuklarýna yemek hazýrlamak için ha-
nelerine geçerdi. Bir gün oðlunu hararetle öven Adile
teyzeye kýzý Kamile’nin nasýl olduðunu sordum suratý
ekþidi “Napsýn evlenemedi gitti iþte, kaldý baþýmýza,
evlilik, koca bunlar mühim þeyler evladým...” Bu ce-
vap karþýsýnda düþüncelerim öyle karýþtý ki bir kadý-
nýn görevinin evlenip çocuk sahibi olup ömrünün so-
nuna kadar perdelerin daha çok nasýl parlayacaðý ya
da halý lekesinin nasýl çýkacaðý gibi þeylere kafa patla-
masý olduðunu düþünmüþtüm. En nihayetinde yedi
yaþýndaydým ve kitaptan daha deðerli bir þey yoktu
benim için, bilmiyordum.

Eve geldiðimde ilk iþim anneanneme evlilik yap-
mamanýn kötü bir þey olup olmadýðýný sormak oldu.
Sevgili anneannem her ne kadar bana ‘sen okulunu
oku, o iþ sonra gerek’ dese de o da ‘oðlancý’ bir ka-
dýndý. Bazen erkek çocuklarýna düþkünlüðü beni öyle
kýrýyordu ki bu erkeklerde olup bende olmayan ne var
acaba diye sersem tavuk dolanýyordum ortalarda. 
34 ERKEÐE KARÞI TEK BAÞINA

Derken o küçük muhitten taþýnýp Ýstanbul’a gel-
dik. Ufak yaþlardan beri asker olma gibi bir meramým
vardý, annem ve babam ise hemþire olmamdan yanay-
dý. Kime asker olmak istediðimi söylesem ya da er-
keklere askerlik var niye kadýnlara yok desem cümbüþ
baþlýyordu; Ya kýzým sen askerliði kolay mý sandýn, bir
git iki gün dayanamazsýn... Ya Yaðmur evladým erkek
iþi bunlar napýcaksýn askeriyeyi, kadýn kýsmý kibar
olur haným hanýmcýk olur...

Okuldaki hocamdan bakkaldaki yaþlý amcaya kadar
tartýþtýðýmý ve þunu kendime sürekli hatýrlattýðýmý
anýmsýyorum; “Erkeklerden daha iyi olduðumu, onla-
rýn yaptýðý her iþin on katýný yapabileceðimi bu insan-
lara kanýtlamalýyým.” 

Hemþirelik baskýlarýna raðmen denizcilik lisesine
girdim. Çok çalýþýyordum ve sürekli talimlerimiz olu-
yordu. Özellikle yüzme konusunda kendimi sürekli
yetersiz buluyordum. Ayda yirmi beþ kitap bitirme -ki
bu günde yüz yetmiþ sayfaya tekabül ediyor- haftada
yedi konu araþtýrma, tüm derslerden iyi not alma, edi-
törlüðünü yaptýðým okul dergisi için öðrencileri teþvik
etme, tiyatro kursu için piyes yazma ve rol çalýþmalarý,

okulumuzda hiyerarþi olduðundan alt sýnýftaki öðren-
cilere ders anlatmak ve onlarý motive etmek duru-
mundaydým. Mutlaka haftada iki film, dört belgesel
izlemeli, kütüphane ve seminerlerden geri kalmama-
lýydým. Ayný zamanda okulun sunucusu ve onur kuru-
lu baþkaný olduðumdan yerine getirmem gereken
toplantýlar ve ilgilenmem gereken disiplin olaylarý var-
dý. Zaman hiçbir zaman yetmiyordu... 

Üniformamla ordan oraya koþtururken rakip olarak
gördüðüm erkeklerin ise parmaklarý dahi kýpýrdamý-
yordu. Her günü ayrý planlar ve günlük koyduðum he-
defleri sürekli aþmaya çalýþýrdým. Aþamadýðým za-
manlarda ise kendime küser, bundan sonra nefes al-
mak yok, sana müstahak bunlar derdim. Halbuki za-
ten nefes alamýyordum.

Bir süre sonra kendime düþman olmaya baþla-
dýðýmý fark eden sevgili hocalarým toplanýp be-
nimle ciddi bir konuþma yaptýlar. Otuz dört er-
kek bir kýz olan sýnýfta, erkeklere raðmen çok iyi
iþler çýkardýðýmý, artýk durmam ve yaþýtlarým gibi
çýkýp biraz eðlenmem gerektiðini, yoksa iþlerin
daha zor olacaðýný söylediler.

Her seferinde beni ne kadar sevdiklerini dile geti-
ren caným öðretmenlerim “erkeklere raðmen iyi ol-
duðumu” söylüyordu. Yani ben bir kýzdým en nihaye-
tinde ve erkekler zaten benden daha iyi olduklarý için
onlarýn gözünde böyle bir baþarý takdire þayandý! 

Erkeklere göre tüm bunlar birer göz boyamadan
ibaret olmakla birlikte, dünyayý sanki sen kurtaracak-
sýn söylemleri diziliyordu birbiri ardýna... 

Ve þunu fark ettim; Biz kýzlar azimli olmalýyýz
ama fazla deðil, baþarýlý olmalýyýz fakat çok deðil,
yoksa bu erkeði tehdit ve rahatsýz eder!

NEDEN BUNCA YÜK VAR
OMUZLARIMDA?

Kendi ellerimizle oluþturduðumuz toplum koca
bir labirent ve bu labirentin çýkýþ yolu erkeklere yeþil
oklarla gösterilirken kadýnlarýn üzerine çýkmazlar
örüyor. Avukat, feminist, aktivist yazar Feyza Al-
tun’un söylediði gibi erkeklik bu kadar yüceltilirken
kadýnlýðýn yerden yere vurulmasýdýr asýl sorun. 

Erkek egemen toplumda yaþayan bir kadýn;
Eðer araç kullanýyorsa sýkýþtýrýlmaya, eve ka-

dar takip edilmeye, ardý arkasý kesilmez korna
sesleriyle taciz edilmeye üstüne üstlük kadýndan
þoför olmaz yaftalamalarýna hazýrlýklý olmasý
beklenir.

Bir taciz veya tecavüze uðradýðýnýzda nasýlsýn,
bir þeyin var mý, nasýl oldu, kimdi gibi sorulardan
önce o saatte orada ne iþin vardý, ne giymiþtin gibi
ahlak yoksunu sorularla karþýlaþýrsýnýz.

Gerek otobüste, metrobüste, minibüste erkeðin
sana yer açtýðý kadar barýnýrsýn.

Dedikodular, küfürler, mahalle baskýlarý, edep
dersleri yeri geldiðinde özdeyiþ ve deyimlerde hep
senin üzerinden iþlenecek birer konudur adeta.

Kendi karar mekanizman, muhakeme yetene-
ðin yokmuþ gibi bir erkeðin senin hayatýnla ilgili
karar vermesi oldukça olaðanmýþ gibi karþýlanýr.

Velhasýl Agnes Dewenis’in dediði gibi:
“Neden, kadýným diye, söyle bana
Bunca yük var omuzlarýmda 
Tanrý, anayasa ve Birleþmiþ Milletler
Söylerken bana hep birlikte 
Tamamen eþit olduðumuzu?”

Ataerkil toplumun oluþturduðu
farkýndalýksýz þiddet

Üniformamla ordan 
oraya koþtururken 
rakip olarak gördüðüm 
erkeklerin parmaklarý
dahi kýpýrdamýyordu.
Her günü ayrý planlar
ve günlük koyduðum
hedefleri sürekli aþmaya
çalýþýrdým. Aþamadýðým
zamanlarda ise kendime
küser, bundan sonra 
nefes almak yok sana
derdim. Halbuki zaten
nefes alamýyordum.



tarih 718

Müslime KARABATAK

Y
eni Zelanda’da yýllarýný huzu-
revinde hastabakýcýlýk yaparak
geçiren Kristine Bartlett, diðer
iþ arkadaþlarý gibi saati 14.46
dolara çalýþarak geçinmek için

mücadele ediyordu. Kristine ve sendikasý-
nýn uðraþlarý sonucu 18 Nisan’da Yeni Ze-
landa Hükümeti ve sendikalar, kadýnlarýn
yoðunlukla çalýþtýðý yaþlý ve engelli baký-
mevlerinde hastabakýcýlýk iþi için ‘denk
iþe eþit ücret zammý’ yapýldýðýný ilan etti.
Böylece ayný zamanda ‘kadýn iþi-erkek iþi’
ayrýmcýlýðýnýn da önüne geçilecek bir
adým atýlmýþ oldu. Neredeyse yüzde 90’ý
kadýn yaklaþýk 20 bin iþçinin ücretine yüz-
de 15 ve yüzde 50 arasýnda yapýlacak zam-
la temmuz ayýndan itibaren saat ücretleri
en az 19 dolar olacak, yani bir iþçinin yýllýk
ortalama kazancýna en az 5000 dolar daha
eklenecek.
ASGARÝ ÜCRET TAMAM DA 
YA EÞÝT ÜCRET?

Nasýl oldu bu iþ diye merak ediyorsu-
nuz deðil mi? Hikayeyi biraz baþa alarak
anlatalým...

Yeni Zelanda’yý, 19 Eylül 1893’te ka-
dýnlara oy hakký veren dünyanýn ilk ülkesi
yapan kadýnlarýn, emek dünyasýnda ya-
pacak çok daha fazla iþleri vardý. 1894 yý-
lýnda çýkarýlan Endüstriyel Uzlaþma ve
Tahkim Kanunu’nda ‘erkek’ iþçiler için
“belirli bir yaþam standardýný garantileye-
cek bir ücret”ten yani ‘aile geliri’nden
bahsediliyordu. Daha sonra, iþçi hareketi-
nin yükseldiði 1920lerden itibaren sendi-
kalý iþçilerin daha fazla ücret alabilmesi
için yürütülen kampanyanýn sonunda,
1925’te asgari ücretin “bir erkeðin, karýsý-
ný ve çocuklarýný geçindirmeye yetecek
kadar olmasý gerektiði” hükmü açýkça ka-
nuna eklendi. Ýþçi Partisi’nin 1935’te baþa
gelmesiyle bu yasa yürürlüðe konuldu ve
asgari ücretin belirlenmesi 1945 yýlýnda
tüm iþyerleri için zorunlu hale geldi. Her
ne kadar emekten yana kararlar alsa da Ýþ-
çi Partisi, ‘aile geliri’ kavramý içinde ka-
dýnlarýn erkeklerden daha ücret almasýný,
iþyerlerindeki cinsiyet eþitsizliðini sorgu-
lamadý. 

Kadýnlarýn eþit ücret için verdiði mü-
cadele kamu alanýnda 1950’lerde baþlar-
ken, özel sektöre 1960’lar ve 1970’lerde
sýçradý. 1956’da Jean Parker isimli bir ka-
mu iþçisi çalýþtýðý iþyerini, ücretlerde de-
neyime ve iþin yüküne bakýlmaksýzýn cin-
siyet ayrýmcýlýðý yaptýðý için mahkemeye
verdi ve davayý kazandý. 

1957’de Ýþçi Partisi de Ulusal Parti de

kendi platformlarýna ücret eþitliðini koy-
dular. Ayný yýl sendikalar, kadýn örgütleri,
iþveren örgütü Ücret ve Fýrsat Eþitliði
Konseyi’ni (CEPO) kurdu. Bu kampanya-
lar ile hükümet masaya oturdu. Önce
1960’da kamuda Eþit Ücret Yasasý, ardýn-
dan 1972’de özel sektörde Eþit Ücret Ya-
sasý çýkarýldý. Ýþyerlerinde ücretlerde ay-
rýmcýlýk yapýlmasý yasaklandý ve yasal yap-
týrýmlar konuldu. 

1985’e gelindiðinde kadýn ve erkek iþ-
çilerin saat ücretleri arasýndaki fark yüzde
22’ye kadar inmiþti. Bunda en büyük ne-
den, o dönemdeki toplu sözleþmelerin iþ-
kolunda yapýlmasý, kapsamýnýn geniþ ve
sendika üyeliðinin zorunlu olmasýydý. Ýþ-
kolu sözleþmeleri farklý iþyerlerinde çalýþ-
sa bile ayný iþi yapan bütün iþçilere kaza-
ným saðladý.
SEKRETERLERÝN DAVASI

‘Eþit Ýþe Eþit Ücret’ talebi kazanýlmýþ
olsa da kadýnlarla erkekler arasýndaki üc-
ret farký hala kapanmamýþtý. Geleneksel
olarak ‘kadýn iþi-erkek iþi’ olarak ayrýlmýþ
meslekler arasýndaki ayrýmcýlýða karþý da
eþitlik talep etmeye baþladý kadýnlar.
1970’lerde kadýnlarýn çoðunlukla çalýþtýðý
sekreterlik mesleði, erkeklerin çoðunlukla
çalýþtýðý marangozluk mesleðiyle eþit üc-
rette sayýldý örneðin, ancak 1980’lerde bu
eþitlik tekrar bozuldu. 1986’da Sekreterler
Sendikasý bu konu hak-

kýnda tahkime baþvurdu, mahkeme Eþit
Ücret Yasasý bunu içermediði için reddet-
ti. Çünkü yasada “farklý ama denk iþe eþit
ücreti” gerektiren bir madde yer almýyor-
du. Ücret eþitliði üzerine Emek Depart-
maný bir çalýþma baþlattý ve meslek ayrým-
cýlýðý üzerinden eþitsizliðin hala sürdüðü
rapor edildi. Bu raporla birlikte 1990’da
‘denk iþe eþit ücret’ ve fýrsat eþitliðini sað-
layan Ýþ Eþitliði Yasasý (EEA) onaylandý.

Fakat 1990 seçimini kazanan Ulusal
Parti’nin ilk icraatý bu yasayý yürürlükten
kaldýrmak oldu. 1991’de ise Ýþ Sözleþmesi
Yasasý’ný (ECA) geçirerek, iþçilerin yýllar
boyunca mücadeleyle kazandýðý tüm hak-
larý gasbetme dönemini baþlattý. Sendikalý
olma zorunluluðu kaldýrýlýnca sendikalýlýk
oraný bir sene içinde yüzde 50’ye düþtü,
çoðu sendika kapandý ya da baþka sendi-
kalarýn bünyesine katýldý. 2000’lere gelin-
diðindeyse, sendika üyeliði yüzde 18’lere
kadar düþtü. Ýþkolu sözleþmesinin yerini
iþyeri sözleþmesi aldý, bu da toplu sözleþ-
melerin etkisini daha da azalttý. Ýþ Sözleþ-
mesi Yasasý’ndan önce dünyanýn birçok
yerine göre çok daha iyi koþullarda olan
kadýn iþçiler yasadan sonra en büyük dar-
beyi alan kesim oldu yine.

Kadýnlar zaman içinde hemþirelik, öð-
retmenlik gibi mesleklerin dýþýna çýkabil-
diler, ancak bugün hala kadýnlarýn büyük
bir kýsmý ‘kadýn

mesleði’ olarak görülen bu mesleklerde
çalýþýyor.
YÝNE, YENÝ, YENÝDEN 

1986’da sekreterlerin açtýðý davadan
beri bu konuda açýlan ilk dava Kristine
Bartlett’inki oldu. Yýllardýr, emeðinin kar-
þýlýðýný alamadýðýný düþünen Kristine ve
Hizmet ve Gýda Ýþçileri Sendikasý (þimdi-
ki adý E tû Sendikasý) 2012 yýlýnda Terra-
nova Homes and Çare Ltd þirketine dava
açtý. Kadýn aðýrlýklý bir sektörde verilen
bu ücretin ayrýmcý olduðunu ve iþçilerin
deneyim, sorumluluk, yetenek ve çalýþma
koþullarýnýn hiçe sayýldýðýný dile getirdiler.
Zaten insan haklarý örgütleri ve hüküme-
tin raporlarý da bu iddiayý destekliyordu.
Yeni Zelanda Sendikalar Konseyi ve Ücret
Eþitliði Soruþturma Koalisyonu da Kristi-
ne’in davasýna destek verdi. Yeni Zelan-
da’nýn bakým sektöründeki iþveren örgütü
NZACA ise bu ‘eþit ücret davasý’ tüm
sektörü etkileyeceði için Terranova þirketi
lehine davaya müdahil oldu. Üye iþveren-
lerin dini bütün, kar amacý taþýmayan þir-
ketler olduðunu ve cinsiyet ayrýmý yapma-
dýðýný iddia etti. Ancak mesele zaten bu
tür þirketlerde hastabakýcýlýk yapan kadýn-
larýn, sektörde çalýþan az sayýdaki erkek-
lerle ayný parayý almamasý deðildi. Hasta-
bakýcýlýk gibi ‘kadýn mesleði’ olarak görü-
len mesleklerde genel olarak erkeklerin
yaptýklarý iþlerden daha düþük ücretler ve-
rilmesiydi. Yani aslýnda olan þey, meslek
ayrýmcýlýðýndan kaynaklanan bir ücret
eþitsizliðiydi.

NE KADAR ÖRGÜTLÜLÜK 
O KADAR HAK!

Kristine ve arkadaþlarýnýn baþarýsý sa-
yesinde, huzurevlerinde ve engelli baký-
mevlerinde çalýþan hastabakýcýlar hem üc-
retlerine zam alabildiler hem de daha ön-
ce 50 saat olan haftalýk çalýþma sürelerini
azaltmayý baþardýlar. 

Hükümetin attýðý bu adým iþçi haklarý
ve kadýn haklarý açýsýndan oldukça olum-
lu. Akýllara ‘Yeni Zelanda hükümeti eþit-
likçi mi?’ sorusu gelebilir belki, ama o ka-
dar heyecanlanmayalým. Bu anlaþma hali
hazýrda yasalarýnda ‘ücret eþitliði’ madde-
si olan bir ülkede, yýllar boyunca verilen
yasal ve sendikal bir mücadelenin ardýn-
dan geldi. Üstelik zihinsel engellilerle ça-
lýþan hastabakýcýlar dýþýnda, psikiyatrik ra-
hatsýzlýklarý olanlarla çalýþan hastabakýcý-
larý, hemþireleri, meslek terapistlerini ve
sosyal hizmet uzmanlarýný kapsamýyor.
Hükümetin onlarý ‘unutmuþ’ olmasý belki
örgütlenmenin yetersizliði ile açýklanabi-
lir. Yani, ne kadar örgütlülük, o kadar hak!

HASTABAKICI KRISTINE ‘DENK ÝÞE EÞÝT ÜCRET’ DAVASINI KAZANDI

Kökü 1950’lere dayanan dava Tuba DEMÝRCÝ YILMAZ
Ýstanbul Kemerburgaz Üniversitesi
Sosyoloji Bölümü Öðretim Üyesi

G
eçtiðimiz hafta kumalýk ve taþýyýcý annelik
konusunda yapýlan bir benzetmeyle, ben-
zetmenin sahibi hukukçu akademisyenin
maruz kaldýðý sosyal medya linçi çok tar-
týþýldý.

Tartýþma, üremeye yardýmcý teknolojiler ve hukuk ko-
nusundaki bir etkinliði izleyen röportajda, ülkemizde ya-
sak olan taþýyýcý anneliðin, “kumalýk” biçiminde gerçek-
leþtiðinin, kumalýðýn “Türk tipi taþýyýcý annelik” olduðu-
nun söylenmesiyle baþladý. Açýklamanýn taþýyýcý annelik
konusunda düzenleme ihtiyacý olduðunu vurgulayan kýs-
mý, kumalýk konusunun yasayla düzenlenmesi isteniyor
gibi lanse edildi. Medeni hukuk uzmaný ve tanýdýðým ka-
dýn bir akademisyenin böyle bir talebinin olamayacaðýný
biliyorum. Ancak kumalýðýn meþruiyetini yitirmiþ ama
süregiden sosyal bir olgu yerine taþýyýcý anneliðe indirge-
nip dar hukuki çerçeveden üreme stratejisi olarak tartý-
þýlma hali, basýnýn sýklýkla ele aldýðý bir baþka kumalýk,
toplumsal önyargýlarýn zirvesi “Suriyeli kumalar” konu-
sunda bir deðerlendirmeye de imkân verdi.

Çokeþliliðin sadece Ýslam coðrafyasýna, Türkiye’ye,
burada ise Güneydoðu’ya, Kürtlere-Araplara özgü ol-
madýðýný belirtmeliyiz. Türkiye’de çokeþlilik çokka-
dýnlý þekilde gerçekleþir; kaynaðýný da çokkadýnlý evli-
likleri dört kadýnla sýnýrlayan kutsal kitaptan alýr. Çok-
kadýnlý bir erkeðin eþlerine eþit davranamayacaðý dü-
þünüldüðünden, Ýslam çokkadýnlýlýðý emretmemiþ, an-
cak bazý þartlarda izin vermiþtir. Ýslam’ýn ilk dönemle-
rinde savaþlarýn erkek himayesinden yoksun çok sayýda
kadýn yarattýðý fikri, çokkadýnlýlýðýn arka planýdýr. Ýs-
lam hukuku yaklaþýmlarý ve yerel uygulamalar eþ sayýsý
konusunda farklýlaþsa da, Ýslam çokkadýnlýlýðý, genelde
iki eþlilik biçiminde gerçekleþmiþtir. Bunda Ýslam’ýn

her eþe farklý ev açma telkiniyle, çokkadýnla evlenme-
nin aðýr maddi-manevi yükümlülüklerinin etkisi açýk-
týr. Ýki eþlilik Osmanlý’daki çokkadýnlý evliliklerle, ya-
saklara raðmen günümüzde gerçekleþen çokkadýnlý
evliliklerin de yaygýn þeklidir.

Çokeþlilik konusundaki nihai düzenleme 1926’da çý-
karýlan Medeni Kanunla yapýlmýþtýr. Çokkadýnlýlýk yasak-
lanarak, miras hakký resmi nikâhlý tek eþe verilmiþ, dini
nikâh ancak resmi nikâh sonrasýnda gerçekleþtirilebilir
hale getirilmiþ, aksi durumlar ceza kapsamýna alýnmýþtýr.
Ancak bunlar çokkadýnlý evlilikleri sona erdirmemiþtir;
yasaklar geleneklerin güçlü olduðu yerlerde etki saðlaya-
mamýþtýr. “Çeþitli” sebeplerden çokkadýnlý evlilikler sür-
müþtür. 2011’de TBMM Kadýn Erkek Fýrsat Eþitliði Ko-
misyonu’nun hazýrladýðý bir rapor, ülkemizde 187 bin
dolayýnda çokkadýnlý evlilik tespit etmiþtir. Ancak gerçek-
çi bir baþka tahmin Türkiye’de 400 bin dolayýnda çokka-
dýnlý evlilik olduðunu ifade eder.
ÇOKKADINLI EVLÝLÝKLERÝN
SEBEPLERÝ

Cezai yaptýrýmlara raðmen ekonomik, siyasi ve dinsel
nedenler baþta olmak üzere, nüfus artýþý ve erkek çocuk
sahibi olma arzusu, tarýmýn emek yoðun olduðu düzlem-
lerde güvencesizliði ailedeki çalýþan sayýsýný artýrarak
çözme inancý, toplumsal nüfuz-iktidarý sürdürmek, siya-
si ve cinsel iktidar arzularý çokkadýnlý evliliklerin sebep-
leridir. Türkiye’deki çokkadýnla evlilik oraný yüzde 3-4
oranýnda seyretmekte, bu sýnýrötesi evliliklerinin yaygýn
olduðu, etnik-kültürel yapýnýn ulus devlet sýnýrlarýyla de-
ðiþtiði Güneydoðu Anadolu bölgesinde yüzde 8-9’u bul-
maktadýr.

Kumalýk çocuksuzluk yüzünden deðil, ataerkil bir
arzu olan erkek çocuk arayýþýndan kaynaklanýr. En yay-
gýn nedense, aile kararýyla yapýlan görücü usulü evli-
liklerdir. Yakýnlar/akrabalarla görücü usulü ayarlanmýþ
evlilikler, boþanmanýn “imkânsýzlaþtýrýldýðý” namus ve

utanca dayalý toplumsal düzende, erkekleri “gönlüne
göre” ikinci eþ arayýþýný cesaretlendirir. Üst gelir-statü
grubundan erkekler, örneðin aðalar, þýhlar, þeyhler,
seydalar ve dedeler, çok kadýnla evlenerek güçlerini
pekiþtirir, yaþadýklarý siyasi-ekonomik sorunlarý “yeni
akrabalýklarla” “çözerler.”

Namus/utanç düzeninin belirlediði, ülke ve bölgemize
özgü evlilik türleri de çokkadýnlý evlilikleri tetikler. Genç
bir kadýnýn kendini isteyen kim olursa olsun, ikinci veya
üçüncü eþ olarak, dedikodularý engellemek için evlenme-
si yaygýndýr, çünkü ilk kýsmeti geri çevirmenin evlene-
memeye yol açacaðýna inanýlýr. Kaçarak/kaçýrarak evlen-
meler de çokkadýnlý evliliklere yol açar.

Ölen eþin erkek kardeþi ile evlenme, bakým-destek ih-
tiyacýndaki kadýn ve çocuklarý ailede tuttuðu, yabancýlarla
evlenmeyi engellediðinden kumalýða, kadýn deðiþtokuþu
anlamýna gelen berdelse evlenme çaðýndaki maddi kay-
naklardan yoksun erkeklerin kýzkardeþlerini kuma vere-
rek evlenmelerine yol açar.

Kan davalarýnýn da kumalýkla çözüldüðü, düþman ai-
leye kuma gitmekle “kan bedelinin” karþýlandýðý görülür.
Nüfusun azaldýðý çeþitli etnik-dinsel gruplar “yok olma”
ve “diðerleriyle karýþma” kaygýsýný gidermek için kadýn-
larýn ikinci/üçüncü eþ olarak nüfus artýþý için evlendiril-
mesi yaygýndýr.

Çocuk yaþtaki genç kadýnlarýn evlendirilmeleri de
çokkadýnlýlýðý yaygýnlaþtýrýr; yasal evlilik yaþýna eriþmemiþ
kýzlarý kuma olarak “kayýt dýþý” evlendirmek, çocuk evli-
liklerine ve evlilik yaþýna dair yasal engelleri aþmak de-
mektir. Genç kadýnlar böylelikle hane idaresini ilk eþin
himayesinde öðrenir, erken yaþta baþlayan doðurganlýðýy-
sa hane nüfus artýþýný garantiler. Erkekler arasý gelir
uçurumunun yaygýn olduðu çevrelerde baþlýk uygulamasý
yaygýndýr, aileler kýzlarýnýn ikinci eþ olmasýný önemseme-
den baþlýk için, varlýklý ailelere kuma olarak evlendirirler.
Engelli genç kadýnlarýnsa baþlýklarýnýn düþüklüðü nede-
niyle kuma olarak tercih edildiðini biliyoruz. 

Türkiye tipi kumalýk 

Çokeþliliðin sadece
Ýslam coðrafyasýna,
Türkiye’ye, burada ise
Güneydoðu’ya, 
Kürtlere-Araplara 
özgü olmadýðýný 
belirtmeliyiz. 
Türkiye’de çokeþlilik
çokkadýnlý þekilde
gerçekleþir; kaynaðýný da
çokkadýnlý evlilikleri
dört kadýnla sýnýrlayan 
kutsal kitaptan alýr. 

Yönetmenliðini Umut Dað’ýn yaptýðý ‘Kuma’ filminden bir sahne 
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Nuray ÖZTÜRK
Ýzmir

A
yþegül Bacaksýz, Gaziemir’de
bulunan Ege Serbest Böl-
ge’de kurulu, savaþ uçaklarý
için kablo üretimi yapan Fok-
ker ELMO fabrikasýnda çalý-

þýyor. Fabrikada 300’ü aþkýn iþçi var,
250’si kadýn iþçi. 

Ayþegül’le uzun sohbetimizin fabri-
kadaki çalýþma koþullarý ve 1 Mayýs ta-
lepleriyle ilgili ilk bölümü
ekmekvegul.net’te yayýmlandý. Dergi-
mizdeyse maalesef kötü bir sendikal ör-
gütlenme sürecini içeren ikinci bölümü
aktaracaðýz. Bu deneyimi aktarmaktaki
amacýmýz sendikalara olan güveni sars-
mak deðil. Tam tersi buradan çýkarýla-
cak derslerle sendikalara sahip çýkmak,
örgütlenmede ýsrarcý olmak ve karþýla-
þacaðýmýz sorunlarla örgütlü bir þekilde
mücadele etmek. 
EV EV DOLAÞIP 
ÖRGÜTLENDÝK AMA...

Ayþegül ve arkadaþlarý, 2013 yýlýnda
Türk Metal Sendikasýnda örgütlendi.
Fabrika yönetimi sözleþme görüþmele-
rine yanaþmayýnca kadýn iþçiler, greve
çýktý ve 81 gün süren zorlu bir grev sü-
reci yaþandý. Sonuçta fabrika yönetimini
sözleþme masasýna oturmaya ikna etti-
ler. Sözleþme imzalandý ancak Ayþe-
gül’ün aktardýðýna göre görüþmelere iþ-
yeri temsilcileri hatta þube yöneticileri
bile katýlmadý. Sendika Genel Baþkaný
Pevrul Kavlak, tek baþýna iþçilerin onay-
lamadýðý bir sözleþmeye imza attý. Hal
böyle olunca iþçiler tek tek sendikadan
istifa etti. Ýkinci sözleþme dönemi gel-
diðinde Türk Metal Sendikasý yetkiyi
kaybetmiþti. 

Ayþegül, o dönemde yaþadýðý heyeca-
ný ve haklý gururu biraz da içi sýzla-
yarak aktarýyor; “Kadýnlarý sen-
dikaya örgütlemek için ev ev
dolaþtýk. Kadýnlarý ikna ettik,
yetmedi, kocasýný, babasýný da
ikna ettik. Ýþyerinde baský
gördük, düþünün sendikada
örgütlendim diye terfimi bile
aldýlar. Çok zor ve yoðun
bir süreç yaþadýk. Ama
ciddi kazanýmlarýmýz
oldu. Sendikal
örgütlenme ön-
cesi servisimiz
yoktu. Servis
hakký kazan-
dýk. Sonra
hastalýk
durumun-
da muaye-
ne, rapor,
sevk gibi

sorunlar yaþýyorduk, bu sorunumuzu
çözdük. Ancak sendikacýlarýn yanlýþ tu-
tumu tüm emeklerimizi boþa çýkardý.
Ýmzalanan sözleþme beklentilerimizin
çok altýndaydý. Ýþçiler neden sözleþme
görüþmelerine katýlmadýðýmýzý sorunca
söyleyecek hiçbir þey bulamadýk. Çünkü
bizim bile haberimiz yoktu.” 

Ýþçilerin hiçbir söz hakkýnýn olmadýðý
bu sözleþmenin imzalanmasýndan sonra
doðal olarak fabrikada bir memnuniyet-
sizlik baþlamýþ. Bir de iþyeri temsilciliði

seçimi yapýlýrken iþçiler tarafýndan
aday gösterilen ve en çok oyu

alarak seçilen Ayþegül yerine,
baþka biri baþtemsilci olarak
atanýnca ipler iyice kopmuþ
ve istifalar baþlamýþ. 

SENDÝKACILARDAN
TACÝZ

Devamýnda neler oldu-
ðunu Ayþegül’den dinleye-

lim: “En kötü tecrübemiz
sendikacýlarýn kadýn

iþçileri taciz etmesiy-
di. Kadýn iþçileri
sendikanýn olanak-
larýyla etkilemeye
çalýþtýlar ve mesaj-
lar, telefonlarla ta-

ciz ettiler. Bu
sendikaya olan

inancýmýzý
sarstý. Dola-

yýsýyla biz de iþin peþini býraktýk. Ýstifa-
lar iyice arttý ve ikinci sözleþme dönemi
gelince sendika yetkiyi kaybettiði için
sözleþme masasýna oturamadý. Bu du-
rumu deðiþtirmek için de hiçbir þey
yapmadýlar.” 

Tacizi gerçekleþtiren sendikacýlara
karþý bir þey yapýp yapmadýklarýný soru-
yorum, örgütlü bir duruþ sergileyeme-
diklerini, bireysel mücadele içine gir-
diklerini aktarýyor. 

Ayþegül tüm olumsuzluklara raðmen
yaþadýðý deneyimden piþman deðil. Sen-
dikalara olan güveni sarsýlmýþ ancak
önemlerinin de farkýnda. Yeni bir örgüt-
lülüðe ise fabrikadaki duruþlar, iþçilerin
hazýr olmamasý ve güvensizlik nedeniyle
sýcak bakmýyor, ama þimdilik! “Örgütlü-
lük vazgeçilmez” diyor, “Sendikal mü-
cadele içine girmekten asla piþman ol-
madým. Þu an sendika yok ama verdiði-
miz mücadele sayesinde daha insani
þartlarda çalýþýyoruz. Ücretlerimiz de
eskiye oranla daha iyi...”

Emek örgütlerini ya da Evrensel ga-
zetesini yakýndan takip edenler Türk
Metal Sendikasýnýn iþçinin taleplerini
ve çalýþma koþullarýný nasýl görmezden
geldiðini, patronla nasýl uzlaþtýðýný bilir.
Fokker ELMO iþçileri bunlarý bilmiyor-
du. Dolayýsýyla sendikacýlarýn iþçileri
sözleþme dýþýnda tutmasý, kadýn iþçile-
rin ilk deneyimi olmasý, fabrika içinde
gerçek bir örgütlülüðün saðlanamamasý
bu sonucu doðurdu. Üstüne üstlük bir

de bazý sendikacýlarýn tacizleri, Ayþegül
gibi mücadeleci kadýnlarý bile süreçten
geri çekti. Þimdi örgütsüzler... 

O dönem þube yönetiminde olan bazý
sendikacýlar ise görevden alýnmýþ ancak
neden alýndýðý muallak. 
ÖRGÜTLÜLÜK 
PAHA BÝÇÝLEMEZ!

Ayþegül’ün aktardýðý bu örgütlenme
süreci aslýnda sendikal örgütlenmenin
sadece sendikalara üye olmak ya da üye
yapmakla bitmediðini, iþçilerin sýnýf bi-
linci kazanmasýnýn gerekliliði, bunun da
fabrikada gerçek örgütlülük ve dayanýþ-
mayla saðlanabileceðini gösteriyor. Eðer
Ayþegül ve arkadaþlarý, toplu sözleþme
görüþmelerinin her anýnda varlýk göste-
rebilselerdi, fabrika içinde kurduklarý
komitelerle, sözleþme taslaðýný kendileri
hazýrlasaydý, görüþmelere sendikacýlara
raðmen katýlmakta ýsrar etselerdi elbette
þu an böyle bir durumla karþýlaþmaya-
caklardý, bu Türk Metal gibi bir sendika
olsa bile... 

Sonuç olarak kadýn sorunu ve emek
mücadelesi birbiriyle kopmaz baðlarla
baðlý. Dolayýsýyla taciz örneðinde olduðu
gibi sendikalarda bile karþýmýza çýkan bu
erkek egemen zihniyetin deðiþmesinin
yolu yine bizim çalýþma yaþamýnda ve do-
layýsýyla emek örgütlerinde daha ileriden
rol almamýza baðlý. Ayþegül’ün dediði
gibi yaþanmýþ tüm olumsuzluklara rað-
men ‘yine de örgütlülük vazgeçilmez.’

Örgütlenme nasýl olmaz!

“SURÝYELÝ kumalar” yeni bir mevzu deðildir. Suriyeli
kadýnlarla çoklu evlilikler, Suriye sýnýrýnýn çekildiði tarihten
itibaren yaygýn olarak uygulanmakta. Aþiret/kabile gibi sosyal
birlikleri daðýtan çaðdaþ sýnýrlara raðmen iki taraftan
bireyler, siyasi-ekonomik dinamiklerin þekillendirdiði talebe
göre evlenmeye devam etmiþlerdir. Bu evliliklerin bir bölümü
Suriye devletinin çokkadýnlýlýðý resmen uygulamasý ve bu
konuda iki taraftaki yaygýn kültürel kabul nedeniyle
sürmüþtür. Özellikle 1980’den sonra Türkiye tarafýnda göreli
olarak yükselen ekonomik refah, akrabalýk iliþkileri ve Suriyeli
kadýnlar için istenen baþlýk/evlilik masraflarýnýn buraya
kýyasla düþük olmasý, onlarý Türkiye’de evlenmeye,
ikinci/üçüncü kadýn olmaya sürüklemiþtir. Savaþtan çok
öncesinde, özellikle Mardin ve Urfa’nýn sýnýra yakýn
kýsýmlarýnda erkeklerin ikinci/üçüncü eþ olarak Suriye
vatandaþý kadýnlarý tercih etmesi yaygýndýr.

Suriyelilerin ülkemize göçü zorunlu, aslýnda bir kadýn çocuk
göçüdür. Ailenin erkeklerini savaþta veya üçüncü ülkelere
mülteci olarak kaybeden kadýnlar, Suriyeli nüfusun aðýrlýklý
kýsmýdýr ve bu durum onlarý Türkiye’de zaten artýþ eðiliminde
olan çokkadýnlý evliliklerin hedefi haline getirmiþtir. “Suriyeli
kumalar” açýsýndan dinin-geleneklerin etkisi de büyüktür;
çokkadýnlý evliliklerin yasal, her eþin ayný haklara sahip olduðu
Suriye de bir namus/utanç toplumudur. Evlilik burada olduðu
gibi Suriye’de de hem sosyal statü, hem de ekonomik-sosyal

güvence sistemidir. Savaþ nedeniyle buralara sürüklenen,
ailedeki eril kontrolün dýþýna çýkarak, fuhuþ ve emek
sömürüsü gibi baþka eril tehlikelerin hedefi haline gelen,
Suriye’nin küçük kentleriyle kýrsal bölgelerinden gelen
kadýnlar, Türkiyeli erkeklerle evlenerek mültecilik ve zorunlu
göçten kaynaklý sorunlarýný çözeceklerine inandýrýlmýþlardýr.

Kýsaca, Suriyeli kumalar mevzuu, Suriyeli kadýnlardan
Türkiyeli kadýnlara yönelmiþ bir tehdit deðil, savaþ þartlarýnýn
hâlihazýrdaki toplumsal cinsiyet eþitsizlikleri ile iç içe geçerek
keskinleþtirdiði bir dramdýr.

Suriyeli kadýnlar, ekonomik sorunlar/sosyal güvence
arayýþý nedeniyle, ailelerinin mültecilik nedeniyle baþlýk/çeyiz
gibi talepleri hayatta kalma yolu olarak yeniden ele almasý,
yersiz-yurtsuzluk, “erkeksizlik” yahut erkeklerin ailenin
geçimini saðlayamýyor olmasý yüzünden kumalýða
sürüklenmektedirler.

Mesele Suriyeli genç kadýnlarýn Türkiyeli kadýnlarýn
kocalarýna göz dikmeleri deðildir. Aksine dezavantajlý genç ve
kýrýlgan kadýnlara göz koyanlar, çokkadýnlý evlilikleri hem ilk
eþleri uysallaþtýrma aracý, hem de yarattýklarý “taleple”
cinsel istismardan, insan simsarlýðýna, ücret karþýlýðý
çöpçatanlýk da dâhil türlü sorunu tetikleyenler,
davranýþlarýyla “demokrasimizin sözcüsü” medyadan resmi
kurumlara her yerde cinsiyetçi ve ýrkçý önyargýlar oluþmasýna
neden olan çokeþlilik meraklýsý erkeklerdir. Türkiye’nin
önümüzdeki yýllarda bu birlikteliklere giren kadýnlar ve
çocuklarý, resmi eþler ve çocuklarý, bu gruplarýn yaþadýðý
cinsel istismar da dâhil aile içi þiddetin pek çok biçimiyle,
katmanlý toplumsal sorunlarla uðraþmasý kaçýnýlmaz. Özellikle
medyanýn ayrýmcý-cinsiyetçi dili, çokkadýnlý olmayan, maddi
kaygýlar ve cinsel sömürü düzleminde gerçekleþmeyen
Suriyeli-Türkiyeli karma evlilikleri ve mülteci hayatlarýnýn
normalleþmesine de engel oluþturuyor. Dolayýsýyla
Suriyelilerle çokkadýnlý evlilikler ve bu durumdan kaynaklý
sorunlarýn ele alýnmasý hem çokeþliliðin ardýndaki etkenlerin
etraflýca deðerlendirilmesini, hem de bu sorunlarý insani
perspektiften, bu konunun maðdurlarý yararýna tartýþmayý
zorunlu kýlýyor.

1960’lardan günümüze, ücretli eme-
ðin uluslararasý hareketliliði beraberinde çifte
evlilikleri getirmiþ, memlekete dönüþ yasal so-
runlara, bu da ilk eþin resmi nikâhýndan fera-
gatiyle nikâhsýz ikinci eþ haline gelmesine se-
bep olmuþtur. Aralarýnda toplumsal geliþmiþlik
açýsýndan farklýlýk, ancak kültürel, etnik ve dini
açýdan benzerlik olan ülkelerle sýnýr komþularý
arasýnda çokkadýnlý evlilikler yaygýndýr.

Varlýklý, sýnýrötesi ticaretle uðraþan erkekle-
rin, sýnýrýn karþýsýnda, çokkadýnlý evliliklerin
yasaklanmadýðý ülkelerde ikinci/üçüncü eþler
için yeni evler kurduklarýný, sýnýr komþusu ol-
masa da kadýnlarýn din/dil benzerliði sayesin-
de, ülkelerinde maruz kaldýklarý ekonomik-
toplumsal baskýlardan kurtulmak için burada
ikinci/üçüncü eþler olduklarýna da þahidiz. Su-
riye mülteci göçünün çokkadýnlý evlilikler açý-
sýndan yarattýðý “yeni” durumdan önce, son
yýllarda Fas baþta olmak üzere Kuzey Afrika ül-
keleri ve eski Sovyetlerden kadýnlarla yapýlan
çokkadýnlý sýnýr ötesi evliliklerin, kadýnlar gö-
nüllü olsalar dahi ciddi bireysel-toplumsal
travmalar, emek sömürüsü ve cinsel kölelik ya-
rattýðýný belirtmeliyiz.

Toplumsal cinsiyet eþitsizliklerinin ürünü
erkek egemen anlayýþýn, erkeklerin bakým ve
cinsel ihtiyaçlarýnýn, ekonomik buhran-göç-sa-
vaþ þartlarýnda namusa “halel” getirmeme ve
erkek soy silsilesi saplantýsýnýn çok eþli evlilik-
leri körüklediði açýktýr. Kentli “yeni” zenginler
arasýndaki bir kýsým “azgýn tekenin” de, çokka-
dýnlýlýðý bir tür gösteriþe çevirdiði, kadýnlarý da
ortanca veya büyük haným olarak payelendirdiði
de malumdur. Bu nedenle kumalýða “Türk tipi
taþýyýcý annelik” demek, hem ticari sözleþme
statüsündeki taþýyýcý anneliði, hem de türlü so-
run yaratan çokkadýnlý evlilikleri toplumsal,
ekonomik-siyasi ve psiko-seksüel baðlamýndan
kopartmak olur. Üreme sorunlarý gibi iki cinsi
de ilgilendiren bir mevzuyu kadýnlara mal et-
mek, çokeþliliði yasaða karþýn meþruiyet zemi-
nine yaklaþtýranlara gerekçe sunmak, çokka-
dýnlý evliliklerdeki kadýnlarýn yaþadýklarýyla
mücadele zeminini ve haklarýný yok saymak,
onlarý kuluçka sistemlerine indirgeme riski ya-
ratýr. Kumanýn “soy-baðýný bozmasý” da 2002
yýlýndaki medeni kanun deðiþikliði ikincil bir-
likteliklerden doðan çocuklara resmi evlilikten
doðanlarla ayný haklarý verdiðinden, geçerli de-
ðildir. Velhasýl çokkadýnlý evlilikler salt kadýn
kýsýrlýðý nedeniyle “taþýyýcý annelik” için yapýl-
mýyor. Erkekler yasaða raðmen çocuksuzluktan
çok erkek çocuk, nüfusu artýrmak, itibar/güç
gösterisinde bulunmak, namus ve utanmanýn
baþat olduðu toplumlarda çeþitli etnik, siyasi ve
toplumsal kaygýlar, en önemlisi de “sonsuz”
bakým ihtiyaçlarý ve cinsel arzularý için çokka-
dýnla evlilik yapýyorlar.

Taþýyýcý anneliði bilmek þöyle dursun, konu-
nun yasallaþmasýyla bu iþi üstlenecek kadýnlar-
dan fýrsatýný bulduðunda iktisadi-cinsel sömü-
rü için istifade edecek binlerce erkek olduðu
da ortadadýr.

1990’lardan beri artan çokkadýnlý evliliklere
Mayýs 2015’de Anayasa Mahkemesinin dini ni-
kâh için gerekli resmi nikâh þartýný kaldýrma-
sýyla yaptýðý katký da düþünüldüðünde, kumalýk
gibi geleneksel bir uygulamayý, üremeyi aile-
evlilik tekelinden çýkarabilecek bir yönteme
benzetmek anlamsýzdýr.

SSUURRÝÝYYEELLÝÝ KKUUMMAALLAARR

Türkiye’nin önümüzdeki yýllarda bu
birlikteliklere giren kadýnlar ve
çocuklarý, resmi eþler ve çocuklarý,
bu gruplarýn yaþadýðý cinsel istismar
da dâhil aile içi þiddetin pek çok
biçimiyle, katmanlý toplumsal 
sorunlarla uðraþmasý kaçýnýlmaz.
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Nisan günü ODTÜ’de DÝSK’e baðlý
Genel-Ýþ Sendikasý’nda örgütlü
taþeron iþçilerin çaðrýsý ve Tez-Koop-
Ýþ, Eðitim Sen ve öðrencilerin
katýlýmýyla coþkulu bir 1 Mayýs kutla-

masý yaptýk. 
Ýþçilerin insanca çalýþma koþullarý ve insanca bir

yaþam taleplerini dile getirdiði yürüyüþte yurtlarda
çalýþan kadýn iþçilerin kartondan bir çamaþýr makinesi
ile yürüyüþe gelmeleri dikkat çekti. “Maketini bile 3-4
kiþi taþýyabiliyorken yurt-
larda bunlarý tek
baþýmýza taþýmak zorun-
da býrakýlýyoruz” diyen
kadýn iþçiler aðýr çalýþma
koþullarýna tepkilerini
dile getiriyorlardý. 

Ertesi günlerde öðle arasýnda maketi yapan
kadýn iþçilerle buluþtuk. Sidal abla maketi yap-
maya nasýl karar verdiklerini anlatarak söze
baþladý. Sendikada tek tek birim temsilcilik-
lerinin oluþturulma sürecinden, 40’a yakýn tem-
silciye eriþtiklerinden ve iki hafta boyunca her
öðle arasýnda yurtlarý gezerek iþçilerle buluþ-
tuklarýndan bahsetti. Yurtlardaki kadýn iþçilerle
konuþtukça ortak sorunlarýnýn makine ve deter-
jan gibi temizlik ürünleri taþýmak olduðunun
farkýna vardýklarýný ve neredeyse yurtlarda
çalýþan bütün kadýn iþçilerin ilerleyen yýllarda
fiziksel rahatsýzlýklar yaþadýðýný söyledi. 

Nazife abla da onu onaylayarak “Ya bel fýtýðý
ya diz kaymasý; ben de ameliyat oldum, 45 gün rapor
verdiler, ücretsiz izine çýktým. Biz gerçi yine iyiyiz,
diðer yurtlarda buzdolabý taþýtýyorlar. 6 kat yukarýya
makine taþýyoruz” dedi. 

Bu aðýr koþullarda rahatsýzlandýklarýnda ise üniver-
sitenin saðlýk merkezini kullanamýyorlar. Saðlýk
merkezinde yalnýzca ilk müdahale yapýlýyor. Daha

sonra iþçiyi ambulansla en yakýndaki
devlet hastanesine götürüp býrakýyor-
lar. Ýþyeri doktorunun kendilerine þir-
ket ofisinde bakmasýndan þikayetçil-
er: “Doktor da telefon ýþýðýyla
boðazýmýza bakýyor, öyle doktor
yani...” diyorlar. 
‘BÝZ OLMASAK ODTÜ
PÝSLÝKTEN GÖRÜNMEZ’

Nazife abla, önceleri okulun kreþ ve
havuz gibi olanaklarýndan da yarar-
lanamadýklarýný, sendikalý olduktan
sonra bu durumun deðiþtiðini belirtti.
Hafta sonu da çalýþmalarýna karþýn yol
ücretlerinin verilmediðini, bunun için
de ses çýkarmalarý gerektiðini ekledi. 

O sýrada maketi hazýrlayan Melek
ablanýn içeriye gelmesiyle diðerleri,
“Hah, geldi bak maketçi” deyip
gülüþtüler. “Ne diyorsun, sence dikkat

çekti mi maket” diye sorunca “Çook, çok dikkat çekti o
kesin tabii. Benim yapmam da dikkat çekti” diyen
Melek abla, þöyle devam etti: “Konuþmayayým diyorum
ama yarama tuz bastýn valla. Baþtakiler rahatsýz oluyor,
laf söylüyor ya da dalga geçiyorlar. Siz þimdi yurtlarý
geziyorsunuz da ne olacak diyorlar. Ýnsana biri laf söy-
leyince iþ yapasý gelmiyor, benim elim ayaðým boþalýyor
biri bir þey deyince. Ben burada ekmeðim için
mücadele ediyorum. Artýk itilip kakýlmak, ikinci hatta
üçüncü sýnýf insan muamelesi görmek istemiyoruz.” 

Fatma abla “Halbuki biz olmasak ODTÜ pislikten
görünmez, bok götürür valla buralarý” diye söze gir-
erken, Sidal abla da “Dalga geçsinler bakalým, görürler
yakýnda” diye onu destekledi. 

ELÝN ÝÞÝ BÝTER, EVÝN ÝÞÝ BÝTMEZ
Kadýn iþçiler olarak hem evde hem iþte çalýþmanýn

zorluklarýný da dile getirdiler. Fatma abla geçen hafta-
larda Diyarbakýr’dan kayýnpederinin teyzesinin geldiði-
ni, üç hafta ona bakmak zorunda kaldýðýný söyledi;
“Burada çalýþ, evde çalýþ; haftada bir gün ‘güya’ izin var,
onda da ev iþi bitmek bilmiyor. Vallahi elin iþi biter, evin
iþi bitmez! Erkekler de hiç yardýmcý olmuyor.” Sidal
abla “Bu ülkede kadýn olmak zor Buse’ciðim, en çok
yükü biz çekiyoruz. Evin iþi, çocuðun ödevi, her þey
bizde!” diye araya girdi. “E ne yapacaðýz peki?” deyince
“Çalýþmaya devam!” dediler, “Bak yurtlarý gezdik,
insanlar geldiler. Canlarýna tak etmiþ çünkü...” 

Meltem TEKER

M
erhaba kadýnlar... Þimdi, saatin kaç
olduðuna bakmadan, ýlýk bir yaz sa-
bahýnda olduðunuzu hayal etmenizi
isteyeceðim sizden. Kocaman bir
tarlanýn kenarýnda, yalýn ayak yürü-

düðünüzü düþleyiniz. Altýn sarýsý baþaklarý yalayýp
gelen ýlýk rüzgarýn, avuçlarýnýzý doldururken çýkar-
dýðý iniltiyi duydunuz mu? Gülbeyaz’ýn hikayesini,
iþte bu sesin týnýsýndan daha etkili anlatacak  hiçbir
kelime bulamadýðýmý itiraf etmeliyim.

Sivas’ýn köylerinden birinin kýzýdýr Gülbeyaz.
Hani þu ‘milletin efendisi’ olan köylülerinden biri-

nin kýzý... Annesi, genç yaþta þeker hastalýðýna ya-
kalanýyor. Daha sekiz senedir evli. Üç kýzý var

bu evlilikten. Büyük kýzý, fakirlik ve bakýmsýz-
lýktan mýdýr nedir; küçük yaþta göçüp gitmiþ-
tir bu dünyadan. Çok geçmeden annesinin
saðlýðý da kötüye gitmeye baþlamýþtýr. “Ser-
çe parmaðýnda yara gibi bir þey çýkmýþýdý.
Aðrýsý sýzýsý durmayýnca önce hocaya son-

ra da doktura götürdüler anamý. Hiç
unutamam gözü gözümde kalmýþýdý

giderken” diye anlatýyor. Hafiften ter-
lemiþ pembe yanaklarýna,  çocuksu

bir itirazýn çizgilerini serpiþtiriyor
aniden; “Bir salý sabahýydý.

Kontrola gidecekken hastaha-
neye, peþinden koþtum ben

de. Öyle de bir hýznan he-
mi de kurþun atsan inan
ki yetiþmez. Ölüm vaktiy-
miþ meðer ne bilelim...”
Gülbeyaz’ýn anasýnýn
kangrene dönüþen ya-

rasý, ‘müdahaleye geç
kalýndýðý’ için
ölüm sebebi ola-
rak geçiyor ka-
yýtlara.
KÝM EL,

KÝM
KARDEÞ?

Civar köylerde çobanlýk yapan
babasý, biri üç, diðeri altý yaþýn-
da iki yetimiyle, kalýyor biçare...

Ne acýdýr ki anne tarafýn-
da tüm kadýnlarý da, ba-
baanneyi de daha otuzu-
na varmadan kaybetmiþ-

lerdir. Þimdi ise babalarý,
küçük kýzlarýn aklýnýn henüz

ermediði hesaplar içindedir. Dü-
þünür taþýnýr, onlarý çobanlýk yaptý-

ðý köyegötürmeyi uygun bulmaz el-
bette. Fakat baþka çaresi de yok gibi-

dir. “Ezendere derler. Babamýn çoban-
lýk ettiði köyde kaldýk bir vakit. Evin sa-
hibi yaþlý bir kadýndý. Çok severdi bizi.
Ebem derdim ona. Çok aðýr bir ateþli
hastalýða tutulmuþum orda. Kýzamýk
demiþler bana. Bir ay yatakta kalmý-
þým.” 

Artýk böyle devam edemeyeceðini
anlayan baba, büyük þehirde çaresini
aramaya karar verir. Kýz çocuklarýný
‘el kapýsýnda’ býrakacaðýna, karde-
þinin evine teslim edecektir.
“Unumuzu, bulgurumuzu, her
bi ihtiyacýmýzý temin edip am-
camýn evine teslim etti bizi”

derken, aðzýndan bir çýrpýda döktü cümlesini. Týp-
ký odanýn ortasýna saçtýðý soru iþaretleriyle dolu
sert bakýþlarý gibi.

Henüz yedi yaþýnda Gülbeyaz. Hayata merhaba
diyecekken, artýk okullu olacaðý çaða gelmiþken,
hâlâ sýcak bir ana kucaðý aramakta kendisine. Ken-
di evine hiç benzemez burasý. Babasýnýn aksine,
baský ve þiddetin arkasýna saklanacak kadar küçük-
müþ bu evin erkekleri. Doðal olarak da hýrçýn ve
asabiymiþ kadýnlarý. Bir sabah uyandýðý yataktan çý-
kamaz küçük kýz. Altýna kaçýrmýþ, çok utanmýþtýr
bu yüzden. Üstüne bir de maþa ile dayak tehdidi
gelince kaçmaya karar verir aniden. Yollara vurur
kendini. Tozlu köy yolunda býraktýðý küçücük ayak
izlerinde tek tek yazmaktadýr çektiði acýlarý; itiraz-
larýný, geri istediði sýcacýk anasýný, ocaðýný, hatta
kafasýnda bir türlü tanýmlayamadýðý umutlarýný...

Yolda köyün çobaný rastlamýþtýr Gülbeyaz’a. Ne-
reye gittiðini sorduðunda, “Ebemin yanýna” cevabý
gelir. “Bugün yaþasaydý sýrtýmda taþýrdým” dediði,
sevgi dolu, erdemli, emektar ‘kadýn’ýn yanýna. “Va-
ramazsýn oraya” der çoban. “Yolda kurtlar çýkar
karþýna” diye de ekler üstüne. Korkuyu baktýðý her
yerde gören Gülbeyaz, iyi kalpli çobanýn götürdüðü
köyde babasýný bekler. Çok geçmeden kýzlarýný ya-
nýna alan baba, þehir merkezindeki Sümerbank’ta
çalýþmaya baþlar. 
TEREDDÜTSÜZ BÝR ‘HAYIR’

Tam burada karþýlýklý derin bir nefes almayý
umacakken, sesi deðiþir Gülbeyaz’ýn. Bakýþlarýna
maðrur bir ifade katarak, dikeltir baþýný. “Dürüst
adamý çekerler mi Hocam? Çekemezler elbet.”
Hakkýnda iþten ihraç edilme kararý çýkan iþçi baba
itiraz yoluna gider. Fakat iþe dönmeyi baþaramaz.
Bu konu nedeniyle mi bilinmez, bir þekilde Sivas
valisi ile kesiþir yollarý. Vali, kýz kardeþleri evlat
edinme teklifinde bulunur. Tereddütsüz teklifi red-
dederler, ‘Hayýr’ cevabýný verir kýzlar da babalarý
da. Þartlar ne olursa olsun, hayatlarý boyunca kendi
emeðinden baþka hiçbir þeye minnet etmemiþler,
‘evet’ dememiþlerdi çünkü. Köye geri döndüklerin-
de ise onlarý yine zor koþullar beklemektedir. Aç
kaldýklarý da olur, kafalarýnýn bitlendiði de... Birlik-
te olmanýn yarattýðý güvenle sarýlýrlar birbirlerine... 

Zorlu geçen bunca yýldan sonra, kýz kardeþler
büyümüþ, elleri iþ tutacak duruma gelmiþti artýk.
Ufukta Tarsus yolu gözükmekteydi. Gülbeyaz,
‘çocuk bakýcýlýðýna’ baþlamýþtý o kýþ. Çalýþtýðý evi
anlatýken gözleri sevinçle doluyor, “Bana çok iyi
davranýyorlardý” cümlesini defalarca tekrarlýyordu.
“Düþünün Meltem Hocam, bana yeni elbise hediye
ederlerdi” derken, insana layýk görmek konusunda
ders veriyordu adeta...
RÜZGARIN SESÝ

On beþine geldiðinde, akraba çevresinin ‘karþý
konmaz’ dedikleri baskýsý karþýsýnda halasýnýn oðlu
ile evlendirilmiþ Gülbeyaz. Adýnýn ne ‘Gül’ünün,
ne de ‘Beyaz’ýnýn masumiyetini bozmamak adýna
evlendiði günden bu yana hiç fevri olmamýþ. Kala-
balýk ailenin gençlerine anne emeðini adamýþ, yaþ-
lýlarýna evlat hürmetini. Doðumu yaklaþmýþ gebey-
ken, tarlada pancar çapaladýðý da olmuþ; þuurunu
yitirene dek þiddet gördüðü de. Bugün kendisinden
af dileyenleri sýralýyor sonra. Ýyilikten daha büyük
bir gücün yeryüzüne henüz gelmediðini anlatýyor
tek tek sýrayla.

Tedavi seansý bitip de ayaða kalktýðýnda, buðulu
gözlerle süzüyor etrafý. Engin bir tarlanýn yaný ba-
þýndayýz þimdi... Ýçimden haykýrmak geliyor kendi-
sine; Bak iþte, hepimiz duyabiliyoruz rüzgarýn inil-
tisini. Fýsýldýyor bize Gülbeyaz’ýn onurlu yaþam
mücadelesini.
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GÜLBEYAZ

Fatma KOÇ ÞAHÝN 
Adana

E
mine 53 yaþýnda, evli ve 4 çocuk annesi. 44
yaþýna kadar hiç çalýþmamýþ, ondan sonra
da geçim zorluðu nedeniyle bir tekstil
fabrikasýnda aþçý olarak 9 yýl çalýþmýþ. Yak-
laþýk dört aydýr iþsiz. Ekonomik kriz nede-

niyle iþine son verilmiþ.
Ýþe giriþte sigorta baþlangýcý yapýlmýþ ama çalýþtýðý za-

man boyunca sigortasý hiç yatýrýlmamýþ. “Kimin sigorta-
sý var, kimin yok, kim ne maaþ alýyor kimse bilmiyordu.
Kimse aldýðý maaþý, sigortasý yatýyor mu yatmýyor mu
söylemezdi, patron yasaklamýþtý” diyor.

Çalýþtýðý iþyeri 6 katlý bir bina, mutfak en üst katta.
“Pazar alýþveriþi, yemek yapmak, yemek daðýtmak, te-
mizlik hepsini tek baþýma yapýyordum” diye anlatýyor.
Alýþveriþ torbalarýný 6. kata kadar asansörsüz taþýdýðý
için boyun fýtýðý olmuþ. 

Ýþçiler yemeðe iki grup olarak çýkarmýþ; 12.00-12.30
arasý birinci grup, 12.30-13.00 arasý ikinci grup. “Ýlk
grup yemeðini yiyip biraz dinlenmek isterdi ama ben
sürekli ‘yemeðini bitiren kalksýn diðer grup gelecek’ di-

yerek onlarý aþaðý göndermek zorunda
kalýyordum. Mutfakta yeterli tabak, çatal,
kaþýk olmadýðý için hemen bulaþýklarý
yýkayýp masalarý temizleyip ikinci grup
için mutfaðý hazýr etmem gerekiyordu”
diyor. Patron fazla tabak almamýþ mut-
faða; böylece iþçiler daha az mola verip
makinelerin baþýna dönüyormuþ. 

Bir hastalýðý yüzünden ameliyat ol-
masý gerekmiþ Emine’nin, iki ay iþe
gidememiþ. Ýki ayýn sonunda iþçiler
onu sevinçle karþýlamýþ. Çalýþmadýðý
dönemde mutfakta patronun annesi
çalýþmýþ. “Ben pazara gidince hep iyi
meyve sebze alýrdým, onlarýn sevdiði
yemekleri yapmaya çalýþýrdým” diyor Emine, patronun
annesi hep çürük domates, buruþuk patlýcan, sararmýþ
yeþilliklerle yemek yapýyormuþ. Ýþçiler yemekler kötüleþ-

ti, salatalar kokuyor demiþ. Kadýn, iþçilere yemek daðýtý-
lan çömçeyi (kepçe) büyük bularak evden küçük çömçe

getirmiþ. “Ben herkese bol bol veriyordum
hatta doymayan olunca isteyene ikinci ta-
baðý da dolduruyordum ama patronun
annesi kimseye ikinci tabaðý vermemiþ,
hatta kiþi baþý yarým ekmek payýný da çey-
rek ekmek yapmýþ” diye aktarýyor. Ýþçiler
onu görünce “Abla sen nerde kaldýn, bu
kepçeyle doymuyoruz” demiþ. 

Özellikle Suriyeli iþçiler geri dönmesine
çok sevinmiþ. Çünkü onlar günde bir
öðün, onu da yemekhanede yiyormuþ. Ka-
lan yemekler kimseye verilmez, çöpe atýlýr-
mýþ. “Suriyeli iþçiler birkaç kez kalan ek-
mekleri istedi, verdim. Patron gördü, ‘kim-
seye ekmek, yemek verilmeyecek, artan ye-
mekler çöpe gitsin, ister kedi yesin ister kö-
pek, ama kimse götüremez’ diye kýzdý.”

Emine konuþtukça düþünüyorum, çömçe-
yi iþçi tutup yemek adaletli daðýtýlýnca herke-

sin karný doyuyor, yüzü gülüyor. Çömçe patronun eline
geçince yemek kötü ve adaletsiz daðýtýlýyor, herkes aç...

Çömçeyi kim tutacak?

Maketini deðil, taþýyabilirsen gerçeðini taþý hadi!
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Mýzmýzlanmak yerine mücadele ediyoruz 
Hilal KILIÇ

Ankara

T
uzluçayýr Kadýnlarý Dayanýþma Derneði
üyeleri olarak haftalýk dernek toplantýmýz-
da referandum sonuçlarýný, sonrasýný ve 
1 Mayýs’ý konuþtuk. Farklý cümleler ve ba-
kýþ açýlarý toplamýnda ortaya çýkan tek so-

nuç ise; mücadele etmenin önemiydi.
Toplantýya katýlan kadýnlardan biri referandum günü

yaþanan þaibelerle ilgili “Böyle olacaðýný biliyorduk. Artýk
sandýða da güvenmiyorum, sanýrým baþka seçimlerde ar-
týk sandýða gitmeyeceðim. Sanki ne yapsak sonuç deðiþ-
meyecek diye düþünüyorum” sözleriyle umutsuzluðunu
dile getirdi. Onun bu cümlelerinden sonra hararetli bir
sohbet baþladý.

Hemen ardýndan söze giren baþka bir kadýn “Birlikte
çalýþtýk, bir þeyler yapmaya çalýþtýk. Kendi çapýmýzda gi-
debileceðimiz her yere gittik. Her kesimden vatandaþýn
eþitlendiði herkese bir söz hakký verildiði yerdi benim
için sandýk. Evet bu inancýmý yitirdim, demokrasi inan-
cýmýzý öldürmeye çalýþýyorlar. Ama bu bizlerin önünde
engel olmadý. Kutuplaþtýrma politikalarýna karþý özellik-
le biz kadýnlar bir karþý duruþ sergiledik ve bence biz
kazandýk. Bence bu süreç hiç yan yana gelmez denilen
kesimleri birleþtirdi. Hayýr cephesi oldukça geniþti. Ak
Partili olup artýk Ak Parti politikalarýný karþý çýkan ka-
dýnlar tanýdýk. Özellikle ‘hayýr diyenlerin karýlarý bize
helaldir’ söylemi bence AKP’ye çok sayýda kadýn seçme-
nini kaybettirdi. Referandumdan beri sokaklara çýkýyo-
ruz, tepkimizi bir þekilde dile getiriyoruz ve þimdi bu
tepkinin büyümesinden korkuyorlar” diye konuþtu. Son-
rasýnda gelen “Bunca þaibeye raðmen yüzde 49 oranýnda
‘hayýr’ oyu, büyük illerin ‘hayýr’ demiþ olmasý bizim için
baþarýdýr”, “Bu kadar eþitsiz çalýþma ortamýna raðmen
en fazla yüzde 51 alabildiler. Bu bizim birliðimizin, ge-
niþliðimizin gücünü gösterir” deðerlendirmeleri aslýnda

baþarýnýn gözle görülür olduðunu gösterdi. Gelecek
günlerin zorlu olacaðýný söyleyen kadýnlar, umutsuzluk
yerine mücadeleye vurgu yaptýlar. Bir kadýn arkadaþýmý-
zýn yaptýðý þu deðerlendirme belki de sohbetimizin eti-
keti oldu: “Hastalanýnca ‘ay hastalandým öleceðim’ deyip
evde öylece oturuyor muyuz? Doktora mý gidiyoruz? O
zaman mýzmýzlanmak, kabullenmek yerine bu durum-
dan rahatsýzsak mücadele etmeliyiz, bir araya daha çok
gelmeliyiz.”
‘1 MAYIS DAHA ÖNEMLÝ’

Sohbetimiz ilerledikçe 1 Mayýs’a iliþkin tartýþmalar ya-
pýldý. Ýþ yaþamýnda kadýnlarýn cinsiyet eþitsizliðine ma-
ruz kalýþýna, ucuz iþ gücü olarak görülmelerine, kreþ ta-

leplerine, ev kadýný olanlarýn eþlerinin iþ koþullarý üze-
rinden yaþadýklarý zorluklara ve daha bir çok konuya de-
ðindik. 1 Mayýs’ýn özellikle bu dönemde daha da önemli
olduðu üzerine konuþtuk. 

23 Nisan’da birinci yýlýný dolduran derneðimiz için
kutlama planýmýz vardý, ancak bu etkinliði ileri bir tarihe
ertelemeyi kararlaþtýrarak þimdi “Asýl iþimiz 1 Mayýs” de-
dik. Görev almak isteyenler, Tuzluçayýr’da bulunan diðer
derneklerle ortak 1 Mayýs çalýþmasý yürütmek için iþe
koyuldu. 29 Nisan Cumartesi günü “Kadýnlar ‘hayýr’ý 
1 Mayýs alanýna taþýyor” diyerek sokaktaydýk. 

Sizler bu yazýyý okuduðunuzda ise yepyeni planlar için
yola koyulmuþ olacaðýz. Biz diyoruz ki kadýnlara umut-
suzluk deðil kahkaha ve birlik yakýþýr. 

Sezen SALIÞ
Kocaeli

M
erhaba Ekmek ve Gül okurlarý; ben
Sezen. Sosyoloji mezunu zihinsel en-
gelliler okulunda ücretli öðretmenlik
yapan, ‘iþsiz’ bir kadýným. Bir taraftan
da Kocaeli Ekmek ve Gül Kadýn Da-

yanýþma Derneðinde yaklaþýk 2 aydýr kadýnlara oku-
ma yazma dersi veriyorum. 

Derslere baþladýðýmýzdan beri yaþamýn zorluklarýný
bir kez daha gördüm. Okuma yazma bilmediði için
hastanede saatlerce bekleyen, hayatý boyunca otobüse
tek baþýna binip þehir merkezine gidemeyen kadýnlar
var. Ve baþka baþka hikayeler...

Ýçlerinde en genç olaný 32 yaþýndaki Nazlý; insan
ilk duyduðunda ‘Bu yaþta hâlâ okuma yazma bilme-
yen mi var!’ diye düþünmeden edemiyor. Ama var;
ben gördüm, biliyorum. Nazlý’nýn yaþadýklarýnýn ta-
nýðýyým. Gencecik bir kadýnýn kendi ayaklarý üzerin-
de durma çabasýnýn tanýðýyým. Hayata ayný koþullar-

da baþlamýyoruz, hele kadýnsak hiç öyle olmuyor.
Nazlý tam da bir þeyler deðiþmeli dediði sýrada biz-
lerle karþýlaþtý ve deðiþimi de okuma yazma öðren-
meye baþlama kararý ile oldu ve artýk daha mutlu, 
þiir okuyabiliyor.

Bir baþka kadýn ise 60 yaþýndaki Melek abla. ‘Okuma
yazma bilseydin ne yapardýn?’ sorusuna genç yaþta kay-
bettiði aðabeyinin hayatýný yazmak istediði yanýtýný ve-
riyor. Biz de neden olmasýn diyoruz ona. 

Hayatýnda hiç tek baþýna otobüse binemeyen Ayþe
ablamýz var. O da önünden geçen otobüsün nereye git-
tiðini bilmek istiyor, belki de eþi Ýbrahim amcaya artýk
o okumak istiyor gazetesi Evrensel’i. 

Son bir hikaye daha var. Fatma ablanýn bir hastane
sýrasýnda canýna tak ediyor okuma yazma bilmemek.
Okumasý olmadýðý için aradýðý yeri bulamayýp saatlerce
oradan oraya dolaþtýrýlýyor. “Orasý deðil, þurasý; oradan
çýk, þuradan aþaðý yürü, yukarý koþþþþ” derken Fatma
ablanýn yolu derneðe düþüyor. Onun da isteði, hastane
sýrasýnda beklerken ekranda kendi adýný okuyup ‘Ýþte
sýra bende!’ diyebilmek.

KADINLAR KENDÝ GÜCÜNE
ÝNANMALI

Onlar o kadar güçlü ve azimli ki ders zamanlarýnda
çok eðleniyoruz. Hayatýn olumsuzluklarýna iki saatte
olsa kapýlarýmýzý kapatýp sadece kendimiz için yazýyo-
ruz, okuyoruz. Onlar mutlu, dolayýsýyla ben de çok
mutluyum. Þunu gördüm onlarýn gözlerinde; duymu-
yorsunuz ve bir yýðýn insan konuþuyor anlamak için
dudaklarýna bakýyor yine de bir þey anlamýyorsunuz.
Bu anlattýklarým sadece bir kýsmý. Evet, artýk sýra ka-
dýnlarda! Deðiþime böyle baþlýyor kadýnlar, kendi gücü-
ne inandýkça da sürecek. Yeter ki vazgeçmeyelim.

Okuma yazma bil(me)mek...

Adile DOÐAN 
Esenyalý / Ýstanbul 

Ý
þçi sýnýfýnýn Birlik, Mücadele ve
Dayanýþma Günü 1 Mayýs’a biz
kadýnlar da kendi taleplerimizle
hazýrlandýk. Esenyalý Kadýn Da-
yanýþma Derneði’nde kadýnlarýn

öne çýkan talepleri etrafýnda bir araya
gelerek çeþitli etkinlikler düzenledik.
Bu yýl farklý bir þey denedik ve dernek
üyesi kadýnlarla tiyatroya gittik. Haya-
týnda ilk kez tiyatroya giden kadýnlarýn
mutluluðu görülmeye deðerdi. Derne-
ðimizde bir araya geldiðimiz iþçi ka-
dýnlarla Ford iþçisi kadýnlarýn yaptýðý
grevi anlatan ‘Kadýnýn Fendi’ filmini
birlikte izledik. Bunun yaný sýra iþçi
kadýnlarla çalýþtýklarý fabrika ve iþyerle-
rinde yaþadýklarý sorunlar üzerine soh-
betler düzenledik. Hem iþçi kadýnlarla
yaptýðýmýz sohbetlerde hem de diðer
etkinliklerde kadýnlarýn öne çýkan ve
acil çözüm istedikleri sorunlarýn baþýn-
da gece vardiyasý, esnek çalýþma, düþük
ücretler ve artarak devam eden kadýna
yönelik þiddetin son bulmasý geliyordu. 
SERVÝS OLSA DA...

Ýþçi kadýnlarýn en büyük derdi, gece-
leri çalýþýp gündüzleri çocuklara bakmak
zorunda kalmalarý. Çünkü uykusuz ve
yorgun bir þekilde tekrar iþbaþý yapýyor-
lar. Eðer eþleri de vardiyalý çalýþýyorsa
neredeyse birbirilerini hiç göremiyorlar.
Sanayide çalýþan kadýn iþçiler hem gece
hem de gündüz vardiyasýnda çalýþýrken
servis sorunu yaþadýklarýný ve birçok fab-

rikada keyfi uygulamalar yaþandýðýný an-
latýyorlar: “Servis var ama hep sorun.
Gece 23.00’te servise binip iþe gideceðiz
ama bizleri sadece belirli duraklardan
alýyorlar. Belirledikleri yerler cadde üze-
rinde ve evlerimize çok uzak. Servise
binmek için o saatte tek baþýmýza yürü-
yoruz. Ne yazýk ki sokaklar o kadar gü-
venli deðil...”
PSÝKOLOJÝK BASKI 

Esnek çalýþma ve düþük ücretlerden
ötürü ihtiyaçlarýný karþýlayamadýklarýný,
giderek yoksulluða mahkum edildiklerini
anlatýrken “Her þeyden kýsarak yaþamaya
çalýþýyoruz. Bu da yetmezmiþ gibi bir de

kýdem tazminatýmýza göz diktiler” diyor
kadýnlar. Bir yandan iþlerin azaldýðýný
söyleyerek iþten çýkartmakla tehdit eden
patronlarýn diðer yandan sürekli fazla
mesai yaptýrdýðýna dikkat çekiyorlar. “Ýþ-
siz kalma endiþesi günden güne artmýþ
durumda. Bu durum psikolojik olarak da
bizi çok yýpratýyor. Ýþin zorluklarýný bile
konuþamýyoruz” diyen iþçiler, amirlerin
baskýsýnýn psikolojilerini bozduðunu dile
getiriyorlar. 

Toplumda giderek artan þiddet en çok
kadýnlarý etkiliyor. Kadýna yönelik þiddet
de her ortamda giderek artýyor. Eþinden
gördüðü þiddet yüzünden çok uzun sü-
redir boþanmaya çalýþan genç bir iþçi ka-

dýn, gördüðü þiddetin bütün kanýtlarýný
ortaya koymasýna raðmen “Boþanmanýz
için yeterli neden yok” gerekçesiyle da-
vasýnýn düþtüðünü anlatýyor. Mahkeme
tarafýndan verilen bu karar önümüzdeki
dönem biz kadýnlarý neler beklediðinin
bir göstergesi gibi.

Biz kadýnlar yaþadýðýmýz tüm bu so-
runlara karþý 1 Mayýs’a hazýrlandýk. Ta-
leplerimizi bir kez de alanlarda haykýr-
mak için yan yana geldik. 1 Mayýs günü
bütün baskýlara, OHAL’e, tatil olmasýna
raðmen birçok fabrikanýn iþçileri çalýþ-
týrmak istemesine raðmen büyük bir
coþkuyla, çocuklarýmýzla 1 Mayýs alanýn-
da yerlerimizi aldýk. 

M
erhaba; ben bekar, üç çocuk
annesi bir temizlik iþçisiyim. Ýki
kýzým ve bir oðlum var.
Kýzlarýmý ve oðlumu eþit
þartlarda yetiþtirmeye

çalýþýyorum. 
Ege Üniversitesi Týp Fakültesi Eðitim ve

Araþtýrma Hastanesinde taþeron firmada
temizlik iþçisi olarak çalýþýyorum. Sendikam
yok, asgari ücretle, haftanýn 6 günü, günde
8 saat çalýþýyoruz. Sadece öðle yemeði var.
Baþka sosyal hakkýmýz yok. O kadar
yoruluyoruz ki, çalýþma saatleri dýþýnda
kendime zaman ayýramýyorum. Zaman olsa
harcayacak para yok zaten. Evim kira, üç
çocuk var. Onlarýn ihtiyacý, bir de oðlum
okuyor ve ben bu parayla ancak yeme

ihtiyacýmýzý karþýlýyorum.
Çalýþtýðým yerde, her yerde olduðu gibi

biz kadýnlara yönelik baský ve ayrýmcýlýk
söz konusu. Kadýn olmamýzdan kaynaklý
daha kolay ezeceklerini düþünüyorlar.
Çoðumuz hayat þartlarýnýn zorluðu ve
iþsizliðin yarattýðý tehdit nedeniyle gerçek
anlamda hakkýmýzý arayamýyoruz. 

Hükümetin görevi iþ güvencemizi
saðlamak, çocuklarýmýz için iyi bir eðitim
ve gelecek hazýrlamak. Fakat iktidar
kadýný her zaman ikinci sýnýf insan olarak
görüyor. Kadýný eve kapatmak ve çalýþma
alanýndan, sosyal hayattan çekmek
istiyor. Kadýný köleleþtirip can güvenliðini
riske atýyor. Ýktidarýn kadýna yönelik bu
politikasý, hem çalýþma alanýmýzda hem de

sosyal hayatta daha çok ezilmemize yol
açýyor. Bu durumu deðiþtirmek için kadýn
her yerde çalýþma alanýnda olmalýdýr.
Ekonomik özgürlüðünün ve özgüveninin
olmasý gerekir. Ýktidar kadýnlara eþit
þartlarda bakmalý ve kadýn istihdamýnýn
önünü açmalýdýr. Kadýn olarak deðil insan
olarak görmeli. Doðurmak biz kadýnlarýn
elinde olmalý iktidar buna karýþamaz. 

Ben sendikasýz biriyim ama yine de 1
Mayýs’a katýldým. Kadýnýn özgürlüðü ve eþit
ücret hakký için, insanca yaþama ve
çalýþma hakký için katýldým. Tecavüze,
tacize, çocuk istismarcýlarýna ve çocuk
iþçiliðine karþý 1 Mayýs alanýndaydým. Doða
ve nehirlerin korunmasý için alandaydým.
On binlerce insan her þeyden önce kýdem

tazminatýnýn fona devredilmesine karþý
alandaydý. Geçim derdinden,
ötekileþtirilmekten, ezilmekten insanlar
mutsuz. Ben sokaklarda gülen insanlar
görmek istiyorum. Bu nedenle bu
taleplerimizin takipçisi olacaðýz. 

1 Mayýs ülkemizde yaþanan baskýlara
raðmen oldukça kalabalýk ve coþkulu geçti.
Bundan sonra özellikle kýdem tazminatýnýn
fona devredilmesine karþý sendikalara
büyük görevler düþüyor. Sadece üyeleri
için deðil biz örgütsüz iþçiler için de
mücadele etmek zorundalar. En azýndan
buna karþý daha güçlü bir kamuoyu
oluþturmalýlar ki herkes bu mücadeleye
korkusuzca katýlabilsin. 

Hadise ÖÖZÇELÝK // ÝÝZMÝR

ÝÞÇÝ KADINLARIN ORTAK ÇÝLESÝ: 

Gece çalýþ, gündüz çocuk bak!

Sokaklarda gülen insanlar görmek istiyorum
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Ayten UNAY
Sultangazi / Ýstanbul

K
adýnlar her yerde güçlü, her alanda
gülümsemesini biliyor. Hem gözleriy-
le hem de aðýz dolusu gülmesini...
Yakýn bir zaman önce kýzýmýn okudu-
ðu Bursa’ya gittim. Bursa’da Ekmek

ve Gül çalýþmasý yapan kadýnlarla tanýþtým. Her il-
de çýð gibi büyüyen Ekmek ve Gül Bursa’da da
büyüyordu, gördüm. Kadýnlar ilk buluþmalarýný bir
kahvaltý ile taçlandýrdýlar. Birbirini hiç tanýmayan,
farklý yerlerde oturan, farklý alanlarda çalýþan ama
Ekmek ve Gül ile ortaklaþan kadýnlar. Ben bu buluþmaya
þahit olduðum için mutlu oldum. 
O masada baktýðým her kadýnýn gözünde bir hüzün vardý,
ama o hüzne inat da bir gülümseme. Bir kadýný aðlarken
gördüm, elinde çatalý, aðzýnda lokmasý, gözlerinden yaþlar
dökülüyor. Ellerindekini býraktý, gözyaþlarýný sildi. Yanýna
yaklaþtým, “Neyin var?” diye sordum. Oðlunun öldürüldü-
ðünü söyledi. Çok gençmiþ oðlu, Dersimli bir kadýn, yüre-

ði yaralý bir anne... Ekmek ve Gül için oradaydý. 

YENÝDEN AYAKTA KADINLAR 
Tekstil iþçisi bir kadýn. Sabah makinenin baþýna oturup

pedala bastýðýnda ne hayaller kurar. Güzel hayaller kurar,
evlenip çoluk çocuða karýþma, mutlu bir aile kurma hayali.
O hayal kurarken birden bir ses, “Haydiii, çabuuuuk, ak-
þam oldu iþ adetini vermeniz gerek.” Öyle yoðun geçiyor ki
çalýþmalar, hayal bile kuramaz oluyor o iþçi kadýn. Öylesine

aðýr ki çalýþma koþullarý, hastalanýyor iþçi kadýn ve
çocuðunu düþürüyor. Tüm hayalleri bebeðiyle bir-
likte elinden alýnýyor. Ama o Ekmek ve Gül ile ye-
niden ayakta, yeniden mücadelede þimdi. 

BÝRLÝKTE GÜÇLÜYÜZ
Bazen gülüþmelerin yükseldiði, bazen bakýþla-

rýn uzaklara daldýðý masada saðlýkçý bir kadýn ko-
nuþuyor. Saðlýk ocaklarýnda kadýnlara eðitimler
veriyormuþ. Eðitim verdiði bir gün “Bir de kendi-
mi kontrol edeyim” diyerek göðsüne bakýyor el
yordamýyla. Bir kitle olduðunu hissediyor. Büyük
bir panik ve endiþe yaþýyor o an. “Ben saðlýkçýyým,
nasýl olur da fark etmem” diyor kendine. Ve kan-

serle mücadelesi baþlýyor. Yýllarca sürüyor tedavisi. Þimdi
ise Ekmek ve Gül’le daha çok kadýna ulaþýyor, daha çok
kadýna saðlýk daðýtýyor.

Her kadýnýn bir hikayesi var, yeter ki dokunmayý bilelim
o yüreðe. Birlikte, yan yana, omuz omuza güçlüyüz biz.
Ekmek ve Gül bu buluþmayý saðlýyor bize. Bulunduðu-
muz her yerde baþka Ekmek ve Gül okurlarýyla buluþmayý
önümüze koyalým. Sevgiler... 

Kamile Karkuþ / Fatma Þahin
Kocaeli

H
avalarýn düzeldiði memleketin düzelmediði
günlerden geçiyoruz. Güneþ
tüm sýcaklýðýyla içimizi ýsý-
týrken þaibeli referandumu
atlattýktan ve 1 Mayýs’ý coþ-

kuyla kutladýktan sonra sýra nihayet kadýn
þenliðimize geldi. 

Kocaeli Ekmek ve Gül Kadýn Dayanýþ-
ma Derneði olarak 13 Mayýs’ta tüm ka-
dýnlarla birlikte olmak üzere buluþuyoruz.
Mahallelerden, iþyerlerinden kampüsler-
den genci yaþlýsý tüm kadýnlar hep birlikte
‘Söyleyecek sözümüz var’ diyebilmek, geç-
tiðimiz dönemi deðerlendirmek, bundan
sonra yapacaklarýmýz hakkýnda bilgi alýþve-
riþi yapmak ve illa ki eðlenmek için bir ara-
ya geliyoruz. 

Son dönemde temel gýda maddelerine
yapýlan zamlarý, hele de rekor kýrarak ekmeðe yapýlan
yüzde 25zammý, maaþlarýn eriyip gitmesini konuþmasak

olmaz. Çünkü tencerelere ne kadar sevgimizi katsak da
içine karýn doyuracak bir þey koymayýnca olmuyor. 

Þenliðimizde el birliðiyle ürettiðimiz takýlar, örgüler,
aksesuarlar, kitap ayraçlarý ve anahtarlýklar gibi bilu-

mum hediyelik ürünlerimizi satýþa su-
nacaðýz. Elde ettiðimiz gelirle derne-
ðimizi yeni yerine taþýyacaðýz. Derne-
ðimiz adý gibi dayanýþmayla kuruldu
yine dayanýþmayla büyüyor. 

Derneðimizi taþýyoruz çünkü artýk
þu anki yerimiz bize yeterli gelmiyor.
Bu da bize gösteriyor ki her geçen
gün çoðalýyor, büyüyoruz. Bugüne ka-
dar yaptýðýmýz çalýþmalarda gördük ki
kadýnlar el ele verdikçe pek çok þeyi
baþarabiliyoruz. Kadýnlar birlikte
ürettikçe, paylaþtýkça gücümüz daha
da artacak, buna yürekten inanýyoruz.

Çevremizdeki insanlar hakikaten
bizi destekliyor. Bunu iþ hanýnda bu-
lunan büfe, terzi, kýrtasiye gibi esn-

afýn tutumundan anlýyoruz. Bize toplum için, kadýnlar
için güzel þeyler yaptýðýmýzý söylüyorlar. Bunlarý duymak
bizi mutlu ediyor ve daha güçlü kýlýyor. 

Olcay GERÝDÖNMEZ

M
ayýs ayýný tüm dünyanýn iþçi ve
emekçilerinin birlik, mücadele ve
dayanýþma günüyle karþýladýk bu yýl
da. Kimimiz talepleriyle, bu yýl
daha da kalabalýklaþan ve çoðalan

miting alanlarýna aktý, kimimiz mecburen iþbaþý
yapmadan önce kýrmýzý bir karanfille karþýlandý
fabrika önünde ya da çay molasýndaki kutlamada
bir halay çekti. Kimimiz bundan da mahrum, an-
cak telefonlara düþen haberlerden, mesajlardan
izleyebildi iþçi bayramýnýn ülkede ve dünyada nasýl
geçtiðini… 

ÝÞ VE EKMEK
Ama her nerede ve nasýl girdiysek Mayýs ayýna,

iþsizliðin kol gezdiði, iþsiz kalma korkusunun ya-
kamýza yapýþtýðý bir dünyada insanca bir yaþam
özleminin nasýl da büyüdüðünü daha derinden
hissettik. 

Ýþsiz sayýsýnýn dünyada 200 milyonu, Türki-
ye’de 7 milyonu aþtýðý, resmi verilerle de saptan-
mýþ durumda. Ve ufukta bu gidiþatta bir deðiþiklik
görünmüyor. 

En az masrafla en büyük kârý elde etmek düs-
turuyla iþleyen kapitalizmin çarklarýnýn “fazlalýk”
olarak belirleyip sokaða attýðý bu devasa emekçi
kitlesinin baþýnda kadýnlarýn yer aldýðý artýk malu-
mumuz. Kapitalizmin 
yeryüzünün her parçasýnda en aðýr çalýþma koþul-
larýyla, düþük ücretle köleleþtirdiði ve sömürdüðü
iþçisi, memuru, saðlýkçýsý, eðitimcisi emekçi ka-
dýnlarýn hayatýný daha da karartan istihdam politi-
kalarý da cabasý. Kýsmi, saatlik, kiralýk, parça baþý
vb. çalýþma biçimleriyle kadýnlarýn “evlerinde” ka-
larak da gelir elde edebileceði, istihdamý arttýraca-
ðý vaazlarýnýn uygulamada nasýl bir gerçekliðe bü-
ründüðü her geçen gün en acý biçimde açýða çýký-
yor. Sanki kapitalizm o ev içlerini de çoktan taru-
mar etmemiþ gibi! 

TEMEL HAKLAR VE GÜVENCE 
Bugün dünya çapýnda güvencesiz istihdam, top-

lam istihdam içinde yüzde 42’yi aþmýþ durumda. 1.4
milyar insan demek bu! Çalýþsa da aðýr bir yoksulluk
içinde olan, yani günde 3 dolardan az kazanan
emekçilerin oraný ise yüzde 30. Bu tabloda bu rakam
ve oranlarýn önemli bir kýsmýný kadýnlarýn ve çocuk-
larýn oluþturmasý sürpriz deðil elbette.

Kadýnlarýn içine itildiði ekonomik ve yaþam
güçlükleri bununla sýnýrlý deðil. Açýk ve gizli ver-
giler, temel tüketim maddelerindeki akýl almaz
zamlar, son yýllarýn zirvesine ulaþýp iki haneli hale
gelen enflasyonla bin bir zahmetle bir kenara ayrý-
lan ufacýk birikimlerin buharlaþmasý, üstüne her
emekçi ailesinin borçlandýrýlmýþ olmasý, kredi
borçsuz yaþayamaz hale gelmesi tüm bunlara tuz
biber ekiyor. 

Bir de tabii dünya çapýnda yaþanan diðer olgu-
lar eklendiðinde, kapitalizmin küreselleþmesinin
ve giderek derinleþerek devam eden krizlerinin
sonuçlarýnýn kadýnlarýn yaþamýný ne denli etkiledi-
ðini ve tahrip ettiðini tahmin etmek zor deðil.
Çevre tahribatý, tarým alanlarýnýn yok oluþu, çiftçi-
lerin yaþadýðý yýkým (yalnýzca Türkiye’de son bir
yýlda 204 bini çiftçiliði býraktý), küçük ve orta iþ-
letme sahiplerinin, esnaflarýn iflaslarý, iþ cinayet-
lerinde yaþanan patlama, çocuk emeðinin sömürü-
sündeki dramatik artýþ, iþsizlik ödenekleriyle sos-
yal yardýmlarýn ufalanarak kýrpýlmasý, hak olmak-
tan çýkarýlarak lütuf ve sadaka haline getirilmesi...
Nitelikli eðitim ve saðlýk hakkýnýn gaspý, aile içi
þiddet, kadýn cinayetleri, çocuk istismarý, toplum-
sal þiddetin artmasý, genel olarak kültürel olanak-
larýn daralmasý...

GELECEK
Þimdi de ülkemizde, yeni hak gasplarý kapýda. ‘Tek

adam, tek parti yönetimi’ni dayatan þaibeli 16 Nisan
referandumunun ardýndan AKP Hükümetinin ilk ic-
raatý, OHAL’i uzatmak ve iþçilerin, emekçilerin yaþam
ve çalýþma güvencelerine göz dikmek oldu. 

Emekçiler için gelecek güvencesi durumundaki
kýdem tazminatýnýn fona devredilmesi, kamu
emekçilerinin iþ güvencesini ortadan kaldýrmak
üzere Kamu Personel Rejiminin deðiþtirilmesi
gündeme getirildi. 

Emekçileri sermaye karþýsýnda daha da savun-
masýz hale getirecek, iþlerinden daha kolay atýlma-
larýný saðlayacak bu düzenlemeler ile hükümet,
sermayenin uzun yýllardýr dile getirdiði beklentisi-
ni karþýlayarak onun desteðini arkasýna alma gay-
retinde. Ekonominin göstergeleri iniþi gösterdiði,
þaibeyle gölgelenmiþ referandum sonuçlarý elini
arzu ettiði kadar rahatlatamadýðý bugünkü ortam-
da bu desteðe þiddetle ihtiyacý var.

Kapitalizmin krizden çýkýþ için baþvurduðu
daha aðýr sömürü, yaðma ve savaþ politikalarýnýn
ülkedeki yürütücüsü AKP Hükümeti, kendi kri-
zinden çýkýþý da bu yoldan arýyor. Ýktidar, emekçi-
lerin geleceðini daha da karartan içte ve dýþta sa-
vaþ politikasýnýn patikalarýnda ilerliyor. 

ÖZGÜRLÜK VE DEMOKRASÝ
Kapitalizmin krizi derinleþtikçe, büründüðü

demokrasi paltosuna sýðamaz oluyor; krizden çýkýþ
arayýþý otoriter siyaseti yükseliþe geçiriyor. Dünya-
nýn her yerinde muhafazakâr, gerici, faþizan politi-
kalar boy veriyor. Savaþlar, göç, yabancý düþmanlýðý
yayýlýyor. Emekçilerin en basit hak ve özgürlükle-
rini çiðneyerek onlarýn karþý çýkýþýný engelleme ve
susturma gayretleri artýyor.

Saymakla bitmeyecek tüm bu olgular kadýnlarý
her an kuþatan, insanca yaþam özlemlerinin her
an çarpýp durduðu katý gerçekler halini almýþ du-
rumda. Bu katý gerçekler duvarýna çarpýp parça-
lanmamak, tek tek yapraklar misali rüzgâr nere-
den eserse oraya savrulmamak için güç biriktir-
menin, birlik, mücadele ve dayanýþmanýn elzem
olduðunu, tüm dünyada ve Türkiye’de meydanlara
çýkan milyonlarca emekçi bir kez daha hatýrlattý. 

Tüm dünya emekçilerinin karþýsýnda zorlu yýl-
lar ve zorlu bir yol durduðu aþikar. Fakat dünyanýn
her yerinde hareketlenen, kendilerine dayatýlan
dayanýlmaz koþullarý reddeden, insanca bir yaþam
için mücadeleye atýlan emekçi kitlelerin, kadýnla-
rýn, sömürülenlerin, ezilenlerin sayýsý her geçen
gün çoðalýyor. Kapitalizmin estirdiði sömürü, sa-
vaþ, yaðma, düþmanlaþtýrma rüzgârlarýnda savrul-
mamak için bir araya geliyor, mücadele ve daya-
nýþma yollarýný örüyor.

Rüzgârlar seni savurmasýn

Yarýmca’da kadýnlarla buluþtuk
KOCAELÝ’nin Körfez ilçesinde, Yarýmca Mahallesi’nde birkaç kadýn bir araya geldik ve kadýn derneðimizi, birlikte neler ya-

pabileceðimizi konuþtuk. Kadýnlarýn saðlýk problemlerine, evde, sokakta, iþyerinde þiddete maruz kalmalarýna, kadýn eme-
ðinin sömürülmesine, yakýn zamanda tecavüzü meþrulaþtýrma yasasýnýn kadýnlarýn mücadelesi ile geri çekilmesine deðin-
dik. Ayrýca mahallemizdeki kadýnlarýn ev içi hizmet, çocuk bakýmý gibi problemlerinin olduðunu ve bu sebeple sosyal yaþam-
dan uzak kaldýklarýný gözlemledik. Çalýþan kadýnlarýn çocuklarýný býrakabilecekleri uygun kreþlerin olmamasýna dikkat çek-
tik. Biz kadýnlar deðiþtirme gücümüzün olduðunu ve bu tür problemler karþýsýnda dayanýþma derneðimizin önemli bir rol
oynayacaðýný biliyoruz. Tanýþma ve birlikteliðimizin ilk adýmý olarak önümüze bir etkinlik planý koyduk. 18 Mayýs Perþembe
günü Yarýmca’nýn güzel mi güzel sahilinde açýk alanda hem kadýnlarýn bir araya gelmesi hem de çocuklarýn güzel vakit ge-
çirmesi için kahvaltýda buluþma kararý aldýk. 

Meryem GGökssel // KKOCAELÝ

Gözümün önünden
gitmeyen görüntü

Aysel MENTEÞ
Denizli

Kýþ aylarýnda güneþin ömrü kelebek ömründen bile kýsa olur malum.
Bir bakmýþýnýz doðmuþ, bir bakmýþsýnýz yokmuþ... Yine böyle kýsa ömür-
lü bir günün sonunda; otobüsü kaçýrmamak için alelacele dükkaný kap-
atýp sokaða çýktým. Koþar adým vardýðým durakta her gün gördüðüm
tanýdýk yüzleri görünce derin bir soluk aldým, demek ki otobüs henüz
gelmemiþti. Ýnsanlarla iç içe yaþamaya alýþmýþ sokak köpeklerinin rahat
davranýþlarý durakta bekleyen insanlarýn yüzünde tatlý bir tebessüme
dönüþüyordu. Kýrmýzý ýþýkta bekleyen otobüsün numarasýný görünce
yolun kenarýna yürüdüm, dolu gelen otobüse bindim, yine ayakta
kalmýþtým. Koltuklara þöyle bir göz atým, öðrenciler her zamanki gibi
telefonlarýyla meþguldü. Orta yaþý aþmýþ birinin beklentilerine
girmemek için gözlerimi üzerlerinden çektim. Annelik iç güdüsü yine
devriye girdi, acýdým içten içe çocuklara. Sabahýn köründe evden çýkýp
okuldu, dershaneydi periþan oluyorlardý. Bunca çabanýn sonunda
birçoðu iþsizler ordusunun yeni fertleri olacaktý.

Ayakta yolculuk etmek zorunda kalýnca yakýnýndaki koltuklarda otu-
ranlarýn sohbetlerine istemeden kulak misafiri olunuyordu. Sað tarafta-
ki oturan iki kadýn çarþý pazarýn pahalýlýðýndan bahsediyor, sol tarafta
oturan bakýmlý bir kadýn evdeki kediye aldýðý ciðeri anlatýyordu. Ýki tezat
görüþ dedim içimden. Yaþlý bir amca gençlerden þikayet ediyor, gençler
okul çýkýþýnda gezmekten gelen yaþlýlardan þikayet ediyordu. 

Üç beþ durak sonra kýrmýzý ýþýkta duran otobüsün önümde oturan iki
adamdan biri “Kadýna bak” dedi yanýndaki adama. Ben ve birçok kiþi
ayný anda dýþarýya baktý. Büyük bir bez parçasýyla iki yaþlarýndaki
çocuðunu sýrtýna baðlamýþ bir kadýn çöp bidonlarýndan bulduðu karton
ve þiþeleri pazar arabasýnýn içine oturttuðu büyük bir çuvalýn içine
dolduruyordu. Yanýnda altý yedi yaþýnda bir erkek çocuk daha vardý.
Hava soðuk ve karanlýktý. Hayatýmda gördüðüm en iri ve heybetli
kadýndý. Kadýnýn kaðýt toplamasýndan daha çok ilgimi çekmiþti kadýnýn
heybetli görüntüsü. Üstünden kaç ay geçti o kadýnýn görüntüsü hâlâ
yaðlý boya resim gibi gözümün önünde. Allah herkese taþýyabileceði
kadar yük verir derdi annem. Benim de þöyle demek geliyor içimden:
Neyi yaþamak zorunda kalmýþsa onu öðrenir insan. Hayvanlardan pek
bir farkýmýz yok aslýnda. Kendisi için ciðer alýnan kedi de yaþar, sokakta
yaþayan kedi de yaþar.

Tüm kadýnlarý buluþturuyor Ekmek ve Gül

Kocaelili kadýnlara þenlik çaðrýsý

BÝRLÝK
MÜCADELE
DAYANIÞMA
Tüm dünya emekçilerinin karþýsýnda zorlu yýllar
durduðu aþikar. Tek tek yapraklar misali rüzgâr
nereden eserse oraya savrulmamak için... 
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T
am da dergimizi basýma ha-
zýrladýðýmýz saatlerde inter-
net haber sitelerinin baþlýk-
larýna þu cümleler diziliyor:
Çorum’da ailesi tarafýndan

zorla evlendirilmek istenen 22 yaþýndaki
G.A. 8 katlý bir maðazanýn çatýsýna çýka-
rak intihara kalkýþtý.  

Siirt’te 29 Nisan akþamý kaldýðý yurda
giderken Nurhayat’ý katleden kiþinin, sal-
dýrýdan bir hafta önce bir kadýna cinsel
saldýrýda bulunduðu için gözaltýna alýndý-
ðý ve serbest býrakýldýðý öðrenildi. 

2017’nin ilk 4 ayýnda en az 133 kadýn
katledildi. Katledilen kadýnlarýn yüzde
72’si tanýdýðý erkekler tarafýndan öldürü-
lürken, yüzde 10’u tanýmadýðý erkekler
tarafýndan öldürüldü.

Bursa’da A.Ö. isimli kadýný yaralayan
emekli polis memuru saldýrgan ifadesin-
de “Ýki yýl arkadaþlýk ettikten sonra ayrýl-
dýk. Sosyal medya hesaplarýnda yüzlerce
fotoðrafý vardý. Giyimine dikkat etmesini
söyledim. Söylediklerimi hiç dikkate al-
madý. Geldiðimde yine açýk kýyafet giy-
miþti. Daha sonra kendimi kaybettim ateþ
ettim” dedi.

Otobüste þort giydiði bahanesiyle Ay-
þegül Terzi’ye tekme atan saldýrgan Ab-
dullah Çakýroðlu’ya yine tutuklama yok. 

Ýzmit’te, halk otobüsünde bir kadýný
taciz eden R.S. gözaltý iþlemlerinin ardýn-
dan serbest býrakýldý.

Karaman’da cinsel istismar iddiasýyla
tutuklanan M.P. isimli öðretmenin 13 ço-
cuðu 4 yýl boyunca istismar ettiði ortaya
çýktý. 

Kaçak yurtlarýnda çocuklarýn cinsel is-
tismara uðradýðý Ensar Vakfý, Cumhur-
baþkanlýðý onaylý bir projeyle ortaokul ve
liselerde dini içerikli seminer, konferans,
sýnýf içi etkinliklere baþladý. AKP’li hâ-
kimler göreve atanmaya devam ediyor.
Hâkim olarak alýnan bin 341 kiþi arasýn-
da, çocuklara cinsel istismar olaylarýnýn
yaþandýðý yandaþ Ensar Vakfý’nýn Ankara
Þube Baþkaný da yer aldý.

Silopi’de gece saatlerinde içkili olduk-
larý iddia edilen polislerin kullandýðý ak-
rep tipi zýrhlý araç bir evin içine girdi. Ev-
de uyuyan Muhammet (7) ve Furkan Yýl-
dýrým (6) kardeþler yaþamýný yitirdi. Vali
“kader” dedi.

Ýstanbul Tuzla’da 20 yýllýk evliliði bo-

yunca þiddet gördüðü kocasýnýn 11 yaþýn-
daki kýzýný istismar ettiðini öðrenen Ay-
þegül D. savcýlýða baþvurdu. Adam çýka-
rýldýðý ilk mahkemede denetimli serbest-
lik uygulamasýyla serbest býrakýldý. Ev
hapsine gönderildi. Ayþegül çocuklarýyla
beraber evden ayrýlmak zorunda kaldý, iki
çocuðu devlet gözetimine alýndý. Hakkýn-
da uzaklaþtýrma kararý olan adam, Ayþe-
gül’ü çalýþtýðý yerde 4 kurþunla yaraladý.

Ýþte 2017 Türkiyesinden 3 günlük bir
kesit. Bu, ne arzu ettiðimiz ne de katlan-
mak zorunda olduðumuz bir tablo! 

Artan þiddet, artan sömürü, artan iþ-
sizlik, artan yoksulluk, artan iþ kazalarý,
artan eþitsizlik... Bu karanlýk tablodan çý-
kýþýn anahtarý olacak þey de dergimizin
geçen sayýsýndan bu yana yaþadýðýmýz iki
tarihte gizli: 16 Nisan referandumu ve 1
Mayýs... Ýkisi de kadýnlarýn bütün bu þid-
det, sömürü, iþsizlik, yoksulluk, iþ kazala-
rý, eþitsizlik sarmalýna karþý artan öfkesi-
nin bir ifadesi olarak karþýmýzda duruyor. 

Herhangi bir seçimde deðil, OHAL
koþullarýnda yapýlan en adaletsiz, en þai-
beli seçimde devletin bütün olanaklarýný
kullananlara karþý sadece kendini ortaya
koyup “Hayýr” dedi milyonlar. Üstelik bu
“Hayýr”ýn, yukarýda sýraladýðýmýz tüm çe-
liþki ve sorunlarý derinden hissedenler
olduðu kadar, bunlara öfke bileyen ve öf-
keyi akýtacak zemin arayanlar olduðu da
aþikar. 

1 Mayýs’a doðru kadýnlarla buluþmala-

rýmýzdan, bize gelen izlenimlerden ve
mektuplardan da gördük ki bu arayýþý
aðýr yaþam koþullarýnýn yükü ve muhtaçlý-
ða muhtaç eden muhafazakar siyaset bile
engelleyemeyecek. Bugün kadýnlarýn “ar-
tan”lara karþý yükselen arayýþlarý, ister
“evet” demiþ olsun, ister “hayýr”, en te-
mel yaþamsal haklara kolaylýkla el uzatýl-
masýna izin vermeyecek bir düzeyde. 

Ýktidarýn tam da þimdi yangýndan mal
kaçýrýr gibi her þeyi hýzlý adýmlarla kendi
çarkýna diþli haline getirme çabasý da
bundan. 

Ýster evet desin, ister hayýr, artan so-
runlar karþýsýnda gündelik hayatlarýný
sürdürme iþini bir direnme tecrübesi
olarak yaþayan birbirinden farklý milyon-
larca kadýnýn hayatýn “baþka” türlü olma-
sýný arzu ettiðini görüyoruz. En baþta
saydýðýmýz tüm “artan”larýn, biraz da ka-
dýnlarýn bu hayatýn “baþka türlü olmasý”
arzusuna verilen erkek egemen ve muha-
fazakar tepki olduðunu görmek, bu de-
rinleþen aralýkta kadýnlarýn arzusuna sýr-
týmýzý yaslayarak ilerlemek bize yönelen
her saldýrýya birlikte cevap verebilmemi-
zin yolu... 

Dergimiz kadýnlarýn hayatýn baþka tür-
lü olmasý arzusunu gösteren pek çok de-
neyim ile dolu. Kimisi günde 12 saat ça-
lýþtýðý fabrikanýn içinde baþlattýðý bir tar-
týþmayla, kimisi okuma-yazma öðrenmeyi
bile ona çok gören düzene karþý küçücük
bir dernek odasýndan baþlattýðý “ben va-
rým” mücadelesiyle, kimisi þiddetle us-
landýrmaya çalýþan babanýn, kocanýn, us-
tabaþýnýn, sendika aðasýnýn karþýsýna yal-
nýz çýkmayýþýnýn yarattýðý özgüvenle, ki-
misi ise iþçi arkadaþlarýna bir çömçe fazla
yemek verebilmenin çabasýndan duyduðu
mutlulukla gösteriyor bu arzuyu. Ve der-
gimizin bu sayýsý, bu arzuyu birleþtirici
bir mücadele ekseni haline getirecek bir-
takým acil taleplerimizi de ortaya koyuyor:
Ýþ güvencesi, eþit ücret, kýdem tazminatý
hakkýmýza sahip çýkmak, aðýr iþ koþullarý-
nýn bedenlerimizi yýpratmasýna izin ver-
memek... 

Ýþte bunlar; hangi seçim bizi ne olarak
bölerse bölsün, asla bölünmeyeceðimiz
ortak birleþtiricilerimiz. Bu yaþamý de-
ðiþtirme arzumuz
ise en güçlü tutka-
lýmýz...
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Bitmeyen ve
birbirinin
ayný diziler

Merhabalar ben Adana’dan Aydan, çok
uzun süredir dizi izliyorum. Dizi izleme-
min nedeni genelde can sýkýntýsýndan, yal-
nýz kaldýðýmdan; belki de gerçek hayatta
bulamadýklarýmý orada umduðumdan.

Eskiden dizi izlediðim zaman keyifle iz-
lerdim hatta keyifle izlediðim bir diziyi ta-
kip edebilmek için babamla bile kavga
ederdim, ama son zamanlarda hem sürele-
rinin fazla olmasý hem de eskisi gibi güzel
senaryolarýn olmamasý sebebiyle evde fazla
diretmiyorum ‘Ýzlesem de olur izlemesem
de olur’ diyorum. Son zamanlarda dizilerin
genelinde bütün kadýn karakterler hep
makyajlý, saçlarý hep yapýlý ama gerçek ha-
yatta böyle deðil dizi karak-
terleri uyandýklarýnda bi-
le saçlarý, makyajlarý hiç
bozulmamýþ uyanýyorlar.
Hayatýn gerçekliði bo-
zulduðu için izlerken
çok sýkýcý oluyor. Bir
de hikayeler hep birbi-
rinin aynýsý. Zengin oð-
lan fakir kýz rastlaþýp
aþýk oluyor bir türlü kavu-
þamýyorlar sorunlar, sorunlar...
Baþka konu yokmuþ gibi. Bir dönem de gü-
neydoðu, aða ve töre dizilerinden fenalýk
gelmiþti.

Eskiden az da olsa güzel diziler vardý.
Mesela yýllar önce Hatýrla Sevgili diye bir
dizi vardý o diziyi izledim çok hoþuma git-
miþti. Karakterler Ahmet ve Yasemin’in
hayatý o diziyi izlememe neden olmuþtu. O
güzel ve kaliteli diziler bahanelerle tek tek
yayýndan kaldýrýldý. En önemlisi 15 Tem-
muz’dan bu yana dizilerde ya darbe ya da
terörü anlatan senaryolar olmaya baþladý.
Sürekli bir savaþ, sürekli gerginlik bu da
beni dizilerden soðuttu. Eskiden çok sýký
takipçisi olduðum, sevdiðim dizileri seyret-
mekten vazgeçtim diyebilirim.

Çalýþan, bekar bir kadýným. Ailemle ya-
þýyorum. Akþam iþten çýktým mý direkt eve
geliyorum, anneme kalan ev iþlerinde yar-
dým ediyorum. Çok fazla gezip eðlenecek
imkaným yok, evde vakit geçirmek zorun-
dayým o yüzden televizyon seyrediyorum ve
seyretmeye deðer kaliteli bir dizi olmayýnca
yabancý dizileri izlemeye baþladým. Dizi
sürelerinin kýsa olmasý, özgün konularý ve
çeþitli dizi karakterleri ile ilgimi çekiyor.

Televizyon izlemenin yerine baþka bir
alternatif koyamadýðým sürece dizi seyret-
meye devam edeceðim.
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Zeliþ Irmak

Bizim küçük papatyamýz

Kadýnlar sahneyi devralýyor

Bu yaþamý deðiþtirme arzumuz;
iþte en güçlü tutkalýmýz!

Sürprizlerle dolu bir annelik serüvenim var. Beþ
çocuk annesiydim, þimdi bir de papatyamýz var. Siz-
lerle paylaþmak istiyorum yaþadýklarýmý. Çünkü yaþa-
dýðým olaylar sýrasýnda akýttýðým her gözyaþý, hissetti-
ðim her acý aslýnda bir sevgiyi besledi. Ben mutlu bir
Down sendromlu annesiyim. 

Bazen hiçbir þey sizin planladýðýnýz
gibi gitmez. Bazen sevgiler acýya, acýlar
sevgiye dönüþüverir gözlerinizin önün-
de. 17 Nisan 2014 sabahý, merakla yo-
lunu gözlediðimiz kýzýmýz dünyaya gel-
di ve ben her þeyden habersiz bir þekil-
de Nisa’yý kucaðýma alýp koklamaya
baþladým. Nisa’nýn çok özel bir çocuk
olduðunu hamilelik testini yaptýrmaya
gerek duymadýðým için tam 4 ay sonra
öðrenebildim. Çünkü ne çevremde ne
de etrafýmdaki akrabalarda böyle bir
durum mevcut deðildi. Ýlk þüphelen-
diðim durum ise Nisa’nýn söyledikle-
rime tepki vermemesi ve beni duy-
muyor korkusuydu. ‘Kulaðýnda bir
sorun mu var?’ endiþesiyla doktora götürdüm.
Nisa’yý birçok kez farklý doktora götürdüðümüz halde
hiç birinde anormal bir durum ile karþýlaþmamýþtýk,
ta ki Nisa nefes almakta zorluk çekip aile doktoru-
nun bizi yönlendirmesine kadar. Doktor, “Down
sendromlu olduðunu bilmiyor muydunuz?” diye sor-
duðunda kafam allak bullak oldu, o an hiçbir yerdey-
dim. Doktorun sesi hâlâ kulaklarýmda. 

Kýzýmýn Down sendromlu olabileceðini kabullen-
miþtim, ama sonraki ziyaretlerimde diðer bebeklere

bakýp kýzýmla benzerliklerini bulmaya çalýþmaktan
vazgeçemedim. Fakat bu sadece kýzýmýn farklý oldu-
ðuna daha da inandýrdý beni. Artýk test sonucu gelme-
den bile Down sendromlu olduðuna emindim. 

Hastaneden çýkýp eve geldiðimiz andan itibaren
hayatýmýz neredeyse tamamen deðiþti. Evde Down

sendromlu bir bebek olduðu için deðil;
evde bir bebek olduðu için. Hastanede
hissettiðim o korkunç duygular hasta-
nede kaldý. Sadece ben ve eþim deðil
ailelerimiz, arkadaþlarýmýz, komþularý-
mýz da Nisa’yý çabucak kabullendi. Ta-
bii ki bizim için üzüldüler ama sevgi hiç
eksik olmadý etrafýmýzdan. Günler geç-
tikçe Nisa’nýn bebekken bile ne kadar
mücadeleci olduðunu gördük ve bu bize
umut verdi.

Aylar geçtikçe keþkeler yerini ‘iyi ki
varsýn Nisa’ya ve daha sonra ‘iyi ki böyle
varsýn Nisa’ya býraktý. Mutlu olmayý, sa-
býrlý olmayý, güvenmeyi, araþtýrmayý, öð-
renmeyi, Nisa’yý kendimize saklamayý de-
ðil herkesle paylaþmayý hayat felsefemiz

yapmaya çalýþtýk. Þimdi Nisa 3 yaþýnda ve sadece bizi
deðil çevremizdekileri de her gün þaþýrtýyor. Bence
çok þeyler baþardý, ama daha çok yolu var. Kýzým daha
yürüyecek, konuþacak, resimler yapýp, þarkýlar söyle-
yecek, okula gidecek, sevecek, aþýk olacak. Ben bu
günleri her anne gibi göreceðime inanýyorum. Belki
biraz daha geç ama yine de göreceðim.

SSaddiye SSOLMAZ
SSultangazi // ÝÝSSTTANBUL

Hacettepe Üniversitesi Kadýn Çalýþmalarý Toplu-
luðu için bir tiyatro atölyesi oluþturma fikri amatör,
yarý-profesyonel tiyatro ile ilgilenen arkadaþlarýmýzýn
varlýðýyla ortaya çýktý. Ýlkin geçtiðimiz güz dönemi bi-
timinde aldýðýmýz toplantýlarla ‘Hayata Seyirci Kalmý-
yoruz, Sahneyi Biz Devralýyoruz!’ diyerek gönüllü
oyuncu ve yazarlarýmýzý aramaya baþla-
mýþtýk. En baþta Dario Fo ve Franca
Rame’nin yazdýðý kadýn oyunlarýn-
dan metinler seçmiþtik. Ancak daha
sonra kendi metnimizi oluþturma
sürecine giriþtik. Kadýn müca-
delesinin taleplerinin ve sorun-
larýnýn nerelerde ortaklaþtýðýný
gösteren bir metin oluþturmaya
çalýþtýk. Tüm bunlarýn neticesinde
yazdýðýmýz metne ‘Laterna’ adýný
verdik.

Dört farklý kadýnýn -akademik eþitsizlikten muz-
darip entelektüel bir kadýn, kanser hastasý bir iþçi ka-
dýn, mezun olduktan sonra iþ bulamayýp palyaçoluk
yapan genç bir kadýnýn ve trans bir kadýn- hikayesini
yazdýk. Tüm hikayeleri kadýn sorununa ‘eðildiðini
düþünen’ bir küratör ve küratörün sergisinde kullan-
dýðý nesnelerle hikayelerin fitilinin ateþlendiði bir iç

oyun oluþturduk. Bunu yaparken de oyunumuza isim
olarak ayný ezgiyi çalmaya programlanmýþ bir aletin
ismini yani ‘laterna’yý vererek baþka bir ezginin
mümkünlüðünü sorgulamaya açtýk. 

Hacettepe Üniversitesi bünyesinde her dönem çok
güzel iþler yapan tiyatro ve drama topluluklarýmýzýn

dýþýnda tiyatro bizim için bir araçtý. Bu araç
bizleri topluluk tarihinde hiç olmadýðý ka-
dar yoðun okuma ve yoðun prova mesaile-
riyle besledi, iç içe geçirdi, hayatýmýzý bir
ölçüde ortaklaþtýrdý. Tiyatro atölyemizin
en önemli ve en büyük deneyimi; artýk ka-
dýnlarla baþka bir ezginin mümkünlüðü
hakkýnda konuþurken, bu mümkünlüðün
kadýnlarýn ‘devraldýðý sahnelerin’ çoðalma-
sýndan geçtiðini gönül rahatlýðýyla söyleye-
bilecek olmamýz... Þimdi bir dönemdir
emek sarf ettiðimiz oyunumuz için gün sa-

yarken tüm kadýnlardan bir dileðimiz var: Laterna gi-
bi programlanmýþ ezgiler yerine yeni þarkýlara, yeni
þarkýlar için de yeni bir aradalýklara cüret etmek, da-
yanýþmak ve örgütlenmek!

Hacetteppe ÜÜniversitesi
Kadýn ÇÇalýþmalarý TToppluluððu
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Azize Hemþire
Miralay Tevfik’le
neden evlendi?

Kýdemde fon:
Tazminat hakký ve
güvenceye son! 

Ýþçi kadýnlarýn ortak
çilesi: Gece çalýþ, 
gündüz çocuk bak!

BÝR BAHAR BÜYÜTÜYORUZ ÞÝMDÝ

KIÞ GÖÐÜNÜ AÞTIK

12

9

Zeliþ IRMAK

U
zun süren ve sert geçen ký-
þýn ardýndan aðaçlarýn yeni-
den çiçek açtýðýna tanýklýk
etmek, güneþte ýsýnmak el-
bette iyi gelir insana. Trak-

ya’nýn keskin soðuðundan sonra gelen ba-
har, müjde gibidir. Üstelik bahar; bollu-
ðun bereketin, sýkýntýlardan ve hastalýk-
lardan kurtulmanýn da simgesi kabul edi-
lir, kutlanmayý da hakeder.

Ýnanýþa göre; Hýzýr karadaki, Ýlyas ise
denizlerdeki zorda kalmýþ kimselere yar-
dým eden ululardan iki arkadaþtýr. Hýzýr
bolluðun bereketin simgesi olarak görü-
lür. Ýlyas ise umudun, yeþilliðin simgesi-
dir. Ýki arkadaþ senede bir gün insanlara
umut, bolluk bereket daðýtmak için su ke-
narýnda bir yerde buluþurlar. Hýzýr ile Ýl-
yas var mýdýr, buluþur mu bilinmez ama
insanlarýn buluþtuðu kesin.
TÜM KAPILARDA
TAZE BAHAR DALLARI

Baharýn geliþiyle, Trakya’nýn her ilinde
ilçesinde köyünde mahalle mahalle kutla-
nýr Hýdýrellez.

Doðup büyüdüðüm Lüleburgaz’da ol-
duðu gibi... Apartmanda heyecan, her yýl
5 Mayýs akþamýnda baþlar. Komþularla
plan yapýlýr: Ateþi kim yakacak, oyun için
topu kim getirecek, piknik malzemelerini
kim hazýrlayacak...

6 Mayýs sabahý bir bahar gününe uya-
nýrýz. Anneannem her sene gün doðarken
(onun için bu zaman dilimi sabah ezaný
saatindedir) kalkýp dýþarý çýkar. Bahçeden
taze bahar dallarý, çiçek toplar ve

apartmandaki tüm kapýlara
asar.

Bu, bolluk bereket ve tazelenmek için ya-
pýlýr. Kapýyý açýnca güzel kokulu renkli çi-
çekler süprizimiz olur.

O gün kadýnlar ev iþlerini hýzlý hýzlý ya-
par; akþama ateþ atlanacaktýr çünkü. Ev-
den çýkanlara tembihlenir, “akþama geç
kalma”. Güneþ batmaya baþladýðýnda
komþular bahçede toplanýr. Kadýnlar ve
çocuklardýr kalabalýk olan. Bir yandan
sohbet baþlar, bir yandan piknik yapýlýr.
Güneþ battýðýnda ateþ yakmanýn vakti gel-
miþtir artýk. Sokaklardan sesler ve du-
manlar yükselmeye baþlar.
CESARET VE ÖZGÜRLÜK 

Ateþten atlamaya küçük bir çocukken
kucakta baþlamak âdettendir. Kendi baþý-
na ateþten atlamak ise, bir büyüme gös-
tergesi sayýlýr. Ýlk atlama anýnda, gözlerin
üzerinde toplandýðýný hisseder insan, aca-
ba atlayabilecek, kendini yakmamayý baþa-
rabilecek midir? Ateþin baþýnda uzun
beklenmez, daha sýrada bekleyen dilekler
vardýr. Cesareti toplamak, o uzun adýmý
atmak gerekir. Ateþin üzerinden atlama,
bir rahatlamayla birlikte kendine güveni
getirir. Belki de cesareti ve öz-
gürlüðü yaþadýðýn ilk an-
dýr. Bir kez atlamak yet-
mez, bu kez geri dö-
nüp ayný ateþin üze-
rinden ters yöne
atlanýr. Bu gidiþ
geliþ, üç kez
tekrarlanýr ve
o sýrada, ate-
þin tanýklý-
ðýnda, di-
lek tutu-
lur. 

Hýdýrellez ritüelleri, farklý kökenlerden
insanlarý ayný ateþin etrafýnda buluþturur,
her sene. Baþka diller konuþsa da, inanýþ-
larý çeþitlilik gösterse de, farklý memle-
ketlerden göçmüþ olsa da, çocuðundan
yaþlýsýna herkes Hýdýrellez’i kutlar. 

6 Mayýs akþamý, Denizleri anma etkin-
liðinden çýktýðýnda bile bu âdetten vazge-
çemez insan. 

Mahalledeki ateþe yetiþemeyiz belki, o
zaman bulunduðumuz yerde bulduðu-
muz ilk ateþten atlarýz. Çünkü gün bit-
meden o ateþten atlanacaktýr. 
HADÝ DIÞARI ÇIKALIM!

Dilek sadece ateþten at-
larken dilenmekle kal-
maz, onu yazýlý hale ge-
tirmek de gerekir. Ha-
va kararýnca, gül
aðacýnýn altýna di-
lekler ve bozuk

pa-

ralar gömülür. Gömülecek olan kaðýdýn
üstünde, dilek çizgilerle anlatýlýr. Dilekler
söylenmez elbette. Ama komþunuzun ka-
ðýda ne çizdiðini bilmek zor deðildir; ev,
araba, diploma... Saðlýk, mutluluk, aþk
meþk için artýk gerisi çizenin yaratýcýlýðý-
na kalýr. 

Trakyalýlarýn bulunduðu ve Balkan
göçmenlerinin de yoðun yaþadýðý Ýzmir,
Bursa, Balýkesir, Çanakkale gibi þehirler-
de mutlaka karþýlaþýrsýnýz Hýdýrellez ate-
þiyle.

Bugün Hýdýrellez... Hadi dýþarý çýka-
lým! Küçük bir ateþ yakýp üzerinden atla-
yalým. Saðlýk, huzur, mutluluk, barýþ için.
Hem belli mi olur, dumaný gören gelir

belki...

ATEÞÝN TANIKLIÐINDA DÝLEKLER

Hýdýrellez HIDIRELLEZ’le ayný güne denk gelen Kakava,
Edirne’de yaygýn olarak kutlanan bir gelenektir.

Hýdýrellez-Kakava âdetlerinde ateþ baþrolde-
dir. Hýzýr doðanýn tazelenmek için ihtiyacý olan
ýsýyý, sýcaklýðý getirir beraberinde. Bu da bolluk ve
bereket anlamýna gelir. 

Kakava için “Çingenelerin Hýdýrellezi” de de-
nir. Çingeneler için mitolojik özellikleri olan bir
müjdeci vardýr. Bu, ayný zamanda kurtarýcý bir ki-
þilik olarak görülen Baba Fingo’dur. Yolu her ba-
har gözlenen ve hiçbir zaman gelmeyen Baba
Fingo...

Tunca nehrinin kýyýsýndaki Sarayiçi’nde alev-
leri metrelerce göðe yükselen Kakava ateþinin
yakýlmasýyla baþlar þenlikler. Müzikler çalýnýr,
danslar edilir. Kutlama alaný adeta panayýra dö-
ner. 

6 Mayýs sabahý hava henüz tam aydýnlanma-
dan yola düþülür. Tunca Nehri’nde suya girilir.
Bu, inançlarýna göre arýnmak ve Baba Fingo’yu
beklemek içindir.
KIZILDENÝZ’DEN TTUNCA’YA

Kakava’nýn efsanesi þöyledir: Antik Mýsýr’da
firavunun zulmü altýnda ezilen halklardan biri de

daima hor görülmüþ Koptlar yani bölgenin o dö-
nemdeki çingeneleridir. Musa peygamber Kýzýl-
deniz’i ikiye yarar ve kaçýrabildiði topluluðu Ke-
nan diyarýna geçirir. Bir inanýþa göre Musa ile bir-
likte hareket eden topluluðun içinde firavundan
en çok çekmiþ olan Koptlar’dan da bir kesim var-
dýr. Liderleri Baba Fingo adýyla bilinir. Musa’nýn
yola düþtüðü haberini alýnca ona katýlmak üzere
yola düþerler. Ne var ki, geride kaldýklarý için far-
kedilmemiþler, Musa ve takipçilerin karþý kýyýya
geçiþinden sonra Kýzýldeniz kapanýnca dalgalarýn
arasýnda boðulmuþlardýr. Tüm bu olaylar, bir ba-
har gününde yaþanmýþtýr.
BÝNLERCE KKÝÞÝ KKATILIYOR

Edirne’deki þenlikler 5-6 Mayýs tarihlerinde
þehre on binlerce kiþiyi toplayacak renklilikte ve
güçtedir. Artýk turistik bir etkinlik haline dönen
Kakava etkinliklerine yakýn illerden turlar bile
düzenleniyor. Kakava’nýn dönüþümü, þehrin kal-
kýnmasý, geleneðin tanýtýlmasý için olumlu bir ge-
liþme olarak deðerlendirilebilir. Ancak bu durum
kültürün devamýný mý saðlar, yoksa ticari bir iþe
dönüþtüðü için zaman içinde deðiþime uðrayýp
yitip gider mi tartýþýlýr.

ÇÝNGENELERÝN HIDIRELLEZÝ; KAKAVA
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