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S
oma’da yaþanan 301 madencinin
yaþamýný yitirdiði katliamýnýn ar-
dýndan köye gelen Temel Ýhtiyaç
Derneði’nin ön ayak olmasýyla
kurduklarý Sabun Evi’nde deko-

ratif sabun üretimine baþlayan Yýrcalý ka-
dýnlar, ürettikçe sosyalleþip, çevrelerine,
dünyaya ve hayata farklý gözlerle bakmaya
baþlamýþ.    

Topraklarýnýn bir kýsmý üzerinde hali
hazýrda Soma Termik Santrali olan köyün,
7 bine yakýn zeytin aðacý yine termik sant-
ral yapmak isteyen Kolin firmasý tarafýn-
dan kesilmiþti. Son olarak köyün arazisi-
nin üzerinden Ýstanbul-Ýzmir otoyolu geç-
ti ve yine zeytinler baþta olmak üzere pek
çok aðaç kesildi.  

Erkeklerin çoðunlukla madende çalýþtý-

ðý köyde, kadýnlar önlerine çýkan her türlü
zorluða raðmen üretmeye devam ediyor.   

Önce dekoratif süs sabunlarý ile baþla-
yan kadýnlar, sonra balmumundan sabun
sonra da zeytinyaðlý sabun üretimine geç-
miþler. 8 Mart, 14 Þubat gibi özel günlerin
dýþýnda çok fazla sabun sipariþi olmayýnca,
gýda üretimine de yönelmiþler. 

Sabun üretiminden biriktirdikleri ile ve
750 kiþinin yaptýðý katký ile köydeki bir taþ
evi satýn alan kadýnlar, evin onarýmýný da
kendileri yapmýþ.    Þu an evin giriþ kýsmý-
na gýda üretimi için imalathane yapýlýyor,
yan taraftaki bir odayý da Kadýnlar Kahvesi
olarak planlýyorlar. 

Ziyaretlerine gittiðimiz gün kadýnlar,
gýda imalathanesindeki ocaðý ilk kez yaka-
rak, deneme amaçlý pide yaptýlar. 
‘ASIL ÞÝMDÝ KENDÝMÝ 
BURAYA AÝT HÝSSEDÝYORUM’

Firdevs Ünlü, Bursa’nýn köyünden

Yýrca’ya gelin gelmiþ. “Komþularla tanýþ-
mam Sabun Evi sayesinde oldu. Ben þu
an kendimi buraya ait hissetmeye baþla-
dým” diyor. Kadýnlar dokunmatik tele-
fonlarý, kendi deyimleri ile “kaydýraklý te-
lefon”u, internete nasýl girildiðini, sosyal
medya hesaplarýný kullanmayý, yararlarý-
ný, zararlarýný her þeyi Sabun Evi’nden
sonra öðrenmiþ. Firdevs, “Ben kendi
açýmdan 45 yaþýmdan sonra doðdum. Ýki
çocuk büyüttüm ama þimdi daha bilinçli-
yim” diyor. 

Firdevs, internetten sipariþ takibi ya-
pýyor, bir de araba kullanmasýný bildiði
için kargo getir götür iþlerine bakýyor. 

Hamide Akýn, birlik olmayý zeytin di-
reniþinde öðrendiklerini anlatýyor. “Ýz-
mir’e, Ýstanbul’a toplantýlara gidiyoruz.
Türkiye’de, dünyada neler olup bittiðini
takip edebiliyoruz, eskiden yoktu böyle
bir olanaðýmýz” diyor. 

‘ÖMRÜMÜZ BÝTSE DE 
MÜCADELEYE 
DEVAM EDECEÐÝZ’

Zeynep Çoban’ýn üç çocuðu üç de to-
runu var. “Çalýþmak gibi beraberlik gibi
güzel bir þey yok. ‘Demir tava geldi, kö-
mür bitti, akýl baþa geldi, ömür bitti’ de-
dikleri gibi bizim ömrümüz de bitse biz
bu mücadeleye devam edeceðiz. Türki-
ye’ye sesimizi duyurmak istiyoruz.  Bü-
tün kadýnlar da aynýsýný yapsýn” diyor. 

Köyde yaþanan deðiþimi anlatan Ço-
ban, “Ovamýz vardý, suyumuz vardý, tütün,
bostan, pamuðuna varýncaya kadar yapýlý-
yordu, baklasý, buðdayý… Ama þimdi sant-
rallerden dolayý hiçbir þey olmuyor, bir de
topraðýmýz kalmadý. Otoban da geçti, ya-
pacak hiçbir þeyimiz kalmadý. Yýrca’nýn
suyu bile yok. Erkekler çoðunlukla made-
ne gidiyor. Gençlerimiz temizlik þirketle-
rinde zaten, devlet iþi diye bir þey yok
þimdi. Asgari ücretle geçiniyorlar” diyor. 

Sabun Evi’nden sonra, kendileri ile il-
gili kararlarý kendilerinin vermeye baþla-
dýklarýný anlatan Çoban, “Bütün Türki-
ye’deki kadýnlara ezilmeyin diyorum.
Mücadele edin, kazanýn, Türkiye’yi kur-
taracak olan kadýnlar” diyor. 

Kerime Akýn da, “Hayvan pazarýnda
20 kadýn gözleme yaptýk, hem onu yaptýk
hem burada inþaat yaptýk. Gýda izni aldý-
ðýmýzda, salça turþu, eriþte vb. yapacaðýz.
Ben tedarikçiyim Sabun Evi’nde. Malz-
emeleri takip edip bitenlerin sipariþini
veriyorum. Daha önce Soma’nýn dýþýna
çýkamýyorduk” diyor.

Ülkenin politikasý, “üretme” diyor,
özellikle küçük üretici istenmiyor. Yýrcalý
kadýnlar ise inadýna üretip, hem kendile-
rini hem çevrelerini deðiþtirmeye devam
ediyor.

6

16 yýlda sandýðýmýzda 
biriktirdiklerimiz

Faþizme karþý 
direniþin 
mimoza çiçekleri

Ýþyeri de 
memleket gibi

ekmek ve gül

12

18

5  M a y ý s  2 0 1 8  C u m a r t e s i S a y ý : 9 8

YIRCALI
KADINLAR: Birlikte direndik, birlikte üretiyoruz



vi 23

Ö
nümüze bakalým ve gö-
relim... Yüz yüze gel-
diklerimiz bize benzer-
ler... Ayný mahallede ya-
þadýklarýmýz, ayný fýrýn-

dan ekmek aldýklarýmýz, ayný okula
çocuklarýmýzý gönderdiklerimiz, ay-
ný bantta çalýþtýklarýmýz, ayný sokak-
ta yürüdüklerimiz. 

Mahallede neþe deðil, mutsuzluk
kol geziyor. Fýrýnda ekmeðin fiyatý
her gün artýyor. Hiçbirimiz çocuðu-
muzun geleceði için umutvar deðiliz.
Çalýþtýðýmýz bantta hýz ha bire artý-
yor, ellerimiz ha bire hýzlanýyor, her
gün daha az dermanla varýyoruz eve;
ama kazancýmýz azalýyor. Sokaklar gi-
derek daha tekinsiz hale geliyor.  

Önümüze bakalým ve görelim...
Ayný sorularý soruyor, ayný kaygýlarý
yaþýyoruz. Ekonomi büyürken, zen-
ginlik artarken biz niye sürekli yok-
sullaþýyoruz? 12 yaþýndaki çocukta rý-
za arayanlar, þiddeti ve istismarý nasýl
bitirecek? Barýþ ve eþitlik olmadan,
güvenlik ve huzur nasýl saðlanacak?
Her þeye ‘tek adam’ karar verirken irade-
miz nasýl temsil edilecek?

Önümüze bakalým ve görelim... Bizi yu-
karýdan salladýklarý bir sopayla ayýrmaya,
birbirimize benzemez kýlmaya çalýþsalar
da birbirimizin yüzüne bakýp, ortak dertle-
ri saymaya baþladýðýmýzda bizi birleþtiren
ne çok þey olduðunu hatýrlayalým. 

Hatýrlayamadýysanýz, bir örnekle hatýr-
latalým: Seçim açýklamasýnýn hemen önce-
sinde çocuk istismarýna iliþkin bir düzen-
leme yapýlmasý için çalýþma baþlattýðýný
söylemiþti hükümet. Artan istismar olaylarý
karþýsýndaki tepkiler ve isyandý onu buna
iten. Cezalarý artýracak yasalar yapacaklarý-
ný söylediler. Biz ise dedik ki “Mesele ce-
zayý artýrmak deðil, bu suçlarý ortaya çýka-
ran bataklýðý kurutmak...” Bir imza kam-
panyasý yürüttük hep birlikte memleketin
dört bir köþesinde. Mahalle mahalle, iþyeri
iþyeri, pazar pazar, okul okul dolaþtýk... Ne
gördük? Kendisini hangi partiden, hangi
görüþten, hangi inançtan ifade ederse et-
sin tüm kadýnlarýn böyle somut ve acil bir
sorun söz konusu olduðunda ortak bir tu-
tum alabildiðini... Medyasýyla, meclisiyle,
eþrafýyla, din adamýyla kim ne söylerse söy-
lesin, hangi yanlýþ politikaya bu konuyu
alet ederse etsin kadýnlar gerçeðin, gerçek
çözümün ne olduðunu dinlemeye, birbiri-
ne anlatmaya açýk... Ýster AKP’li olsun is-
ter CHP’li, ister Türk olsun ister Kürt, is-

ter dindar olsun ister laik... Somut ve ortak
bir dert kadýnlarý birleþtirdi. 

Çocuk istismarýnda cezalarý artýrýyoruz,
diye ortaya çýkýp 12 yaþýna kadar olan istis-
marlarda suçu iþleyen çocuk-büyük deme-
den cezalarý artýran, ama 12 yaþ üstündeki
istismarlarda bahane üstüne bahane, rýza
üstüne rýza üreten bir yasayla karþýmýza
çýktýlar. Ana muhalefet partisi CHP ise ya-
sa komisyonlarda geldiðinde “Katýlmadýðý-
mýz yerler var ama halk cezalarýn artýrýl-
masýný istiyor, ne yapalým rýza yaþýný 12’ye
düþürmüþþlerse, onay vereceðiz” dedi. Yu-
karýda hayatýmýza karar verenler, aþaðý gör-
düklerinin onlarýn söyledikleriyle, anlattýk-
larýyla yetinmesini beklediler. Öyle olmadý.
Kadýnlar, oy verdikleri, destekledikleri par-
tiler her ne tutum alýyorsa alsýn, doðru ol-
duðunu bildikleri tutumu sergilediler. Ka-
dýnlar birbirlerine baktýlar. Tartýþtýlar. Ve
onbinlerce imza toplayarak “Böyle bir ya-
saya rýzamýz yok” dediler...

Hayatlarýmýz hakkýnda kararlar alýnýr-
ken bize hep yukarýya, kendilerini bizden
yukarýya koyanlarýn aðzýnýn içine bakma-
mýz öðütleniyor. Oysa nasýl yaþamak istedi-
ðimize biz karar vermeliyiz. 

Daha dün “Seçim meçim yok, her þey
yolunda” diyenler, bugün karþýmýza çýkýp
“Ülkenin beka sorunu var, tehditler bü-
yük, hemen seçime gitmeliyiz” diyerek
büyüttükleri kaygýlarýmýzý, korkularýmýzý
tek adam rejiminin inþasýna dayanak yap-

mak istiyor. 
Daha dün “Her þey güllük gülis-

tanlýk” diyenler, bugün gidiþatýn kö-
tülüðünden dem vurup kurtarýcýlýk
rolüne soyunuyor. Gidiþat niye kötü,
yýllardýr o gidiþatýn dümeninde siz
yok muydunuz diye soranlara ise ce-
zalardan ceza beðeniyorlar. 

Daha dün halkýn yarýsý “tek adam
yönetimini desteklemiyoruz” diye ka-
rarýný açýkça referandum sandýklarýn-
da ilan etmiþken, elindeki dizginsiz
olanaklarla “Mecbur beni seçeceksi-
niz, baþka alternatifiniz yok” diyor.
Bir yanda kaygý, korku, bir yanda ça-
resizlik hissi. 

Yukarýya bakýnca gördüklerimiz
bunlar...

Yukarýya baka baka taþa deðen
ayaklarýmýz, sendelemekten yorul-
muþ bedenlerimiz, dönen baþlarýmýz
kendine gelsin artýk. Gelin birbirimi-
ze bakalým! Bize yukarýdan dayatýlan
paranoyalarla deðil, gerçek hayatýn
gerçek dertleriyle konuþalým birbiri-
mizle. Kapaðýmýzdaki sorular hepi-

mizin aklýnda, yüreðinde biliyoruz... Cevap
birbirimizde... Cevap bizde... 

***
Ekmek ve Gül’ün bu sayýsý, sorularý da,

cevabý da bol bir sayý oldu. Sorularý bol;
çünkü memleket hali karmakarýþýk hesap-
lara, ne olduðu belirsiz kulislere, perde ar-
kasý senaryolara her gün bir yenisinin ek-
lendiði bir yumak adeta. Ne oluyor, neden
oluyor, bu tartýþmalarýn arkasýnda ne var,
ne yapmalý, nasýl tartýþmalý sorularýna ce-
vap veren yazýlarýmýz size de iyi gelecek. 

Yine pek çok umutlu yazý var bu sayý-
mýzda. Kendini yoktan var eden kadýnlarýn
inat hikayeleri, “Bu karanlýk aydýnlýða ka-
vuþmaz” diye düþünülen zamanlarýn bu-
güne bir þey söyleyen tarihi deneyimleri,
birbirine bakan kadýnlarýn gördükleri, de-
ðiþtirdikleri... Biraz ferahlýk ve cesaret he-
pimize iyi gelecek. 

Siz de yazýn sorularýnýzý ve cevaplarýný-
zý, düþündüklerinizi ve merak ettiklerinizi,
gördüklerinizi ve görmek istediklerinizi,
bildiklerinizi ve bilmek istediklerinizi... Ya-
zýn ki karanlýk bir kurgunun içinde yalnýz-
laþanlardan deðil, elbet gelecek aydýnlýk
günlerde birlikte çoðalanlardan olmanýn
tadýna varalým birlikte. 

posta@ekmek-
vegul.net adresi-
miz... Sizi de bek-
leriz!
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Merhaba kadýnlar, ben Nazlý.
Daha önce de yaþadýklarýmý an-

lattýðým bir mektup yazmýþtým size.
Yýllardýr þiddet gördüðüm evlili-
ðimden sonunda kurtuldum. Aile-
min baskýlarýna, eþimin ailesinin
tehditlerine raðmen vazgeç-
medim boþanma kara-
rýmdan.

Geçtiðimiz ay boþan-
ma davam sonuçlandý.
O gün hayata sýfýr-
dan baþladým.
Çocuklarýmla bera-
ber mutlu bir hayat
istiyorum sadece. Yaþa-
dýklarýmý düþününce san-
ki kendi hayatýmý deðil de
baþkasýnýn hayatýný izliyormuþ gibi
hissediyorum.

Mahkemede hakim 13 yaþýndaki
oðlumu dinledi. Oðlum hiç bekle-

mediðim bir þekilde yaþadýðýmýz
her þeyi anlattý. Demek ki gerçek-
ten de çocuklar hiçbir þeyi unut-
muyor.

Evet çok mutluyum ama bir o
kadar da mutsuzum. Hayatýmýn

onca senesi boþa gitti, hiç
hak etmediðim þeyler
yaþadým. Ailem bana
destek olmak yerine
eþime dönmem için
baský yaptý. Tüm bun-
lara raðmen þimdi çalý-
þýyorum çocuklarým ve
kendim için daha hu-
zurlu bir hayat istiyo-
rum.

Tüm kadýnlara da
buradan sesleniyorum: Asla pes et-
meyin.

KKOOCCAAEELLÝÝ

Kendim ve çocuklarým için
huzurlu bir hayat istiyorum

Öncelikle 24 yaþýnda evli, mutlu
ve yakýnda çocuklu bir kadýn olarak
yazmak istiyorum.

Memleketim, yaþadýðým büyüdü-
ðüm yer Diyarbakýr. Bir buçuk yýldýr
Darýca’da yaþýyorum. “Buraya alýþtýn
mý” diye sorarsanýz alýþama-
dým, sevemedim. Çünkü
hayatýmý bir türlü düzene
koyamadým. “Tüm aksilik-
ler beni mi bulur” diye
bir cümle var bilir mi-
siniz? O cümle tam eni
anlatýyor sanki.

Ýþ imkaný var diye bu-
raya adým attýk ama iste-
diðim gibi bir iþ bulamadým,
bulduklarým da maddi yönden
ihtiyacýmý karþýlayamayan iþler oldu.
Market sektörüne girdim. Ýlk defa bu
iþi yapacaktým. 

Yeni iþimi anlatayým. 2017 haziran
ayýnda iþe baþladým. Markette ilk ön-
ce stajyerlik yapýlýr, bu süreçte ne ka-
dar iþ varsa öðretilir. Önce yoruldum
çünkü masa baþýnda çalýþýyorken

þimdi tam tersi, hep ayakta olmak bi-
raz zor oldu. Marketin herhangi bir
þubesine verilebilirsin, oraya tam
alýþtým derken baþka bir maðazaya
verilirsin, tam kendini göstereyim
derken baþka yere... Bunun sebebi

çalýþanlarýn çýkmasý, mü-
dürlerin tercihi gibi
þeyler olur çoðu za-
man.

Bu iþte yükselmek
veya alçalmak üstüne
baðlýdýr.

Ben hamile oldu-
ðumda aðýr iþleri yap-
madýðým günler oldu.
Çünkü bu benim hak-
kým. Hamile bir kadý-

nýn da her iþçinin olduðu gibi mutla-
ka haklarý vardýr.

Hakkýmýzý savunmazsak her þeye
boyun eðersek eziliriz. Attýðýmýz her
adýmda haklarýmýz var. Hakkýmýzý
savunmazsak ömür boyu eziliriz.

TTuuzzllaa//ÝÝSSTTAANNBBUULL

Hakkýmýzý savunmazsak
ömür boyu eziliriz
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Merhaba Ekmek ve Gül okur-
larý,

Ankara dýþýndan bir arkadaþý-
mýn mutlaka buradan paylaþmam
ve sesine ses olmamýz için gön-
derdiði mektubu sizinle paylaþ-
mak istiyorum. Anlattýklarý þöyle:

“Yaþamýþ olduðum siniri ve
üzüntüyü nasýl anlatýrým bilmiyo-
rum ama susmak beni daha çok
yýprattýðý için seninle paylaþmak
istedim. Biliyorsun ilkokul 4. sýný-
fa giden bir oðlum var
ve derslerinde de çok
baþarýlý. Ben de ders-
leriyle yakýndan ilgile-
niyorum. Kýsa bir
süre önce okula gi-
derek öðretmeni-
mizle görüþtüm.
Kendisi çocuklarýn il-
ler arasýnda yapýlacak
olan genel bir sýnava gire-
ceklerini söyledi. Ama öðretmenin
biraz huzursuz olduðunu hisset-
tim. 4 tane hikaye kitabýndan sýnav
olacaklardý. Tabii ki kitaplara baþ-
kalarý çoktan karar vermiþti. Öð-
retmenimiz de bu kitaplarýn içeri-
ðinden hiç memnun deðildi ama
üzerlerindeki baskýdan dolayý du-
rumu açýkça ifade edemiyordu.
Sadece, kitaplara kendilerinin ka-

rar vermediklerini, bazý kýsýmla-
rýndan hoþlanmayabileceðimizi
söyledi. Açýkçasý o an neyle karþý-
laþacaðýmý bilmiyordum. Kitaplarý
aldýktan sonra çocuðumu sýnava
daha iyi hazýrlayabilmek için ki-
taplarý ben de okudum ve okuyun-
ca þok oldum. Sürekli dini terim-
lere yer verilen, dini mesajlar içe-
ren kitaplardý bunlar. Fakat bu sý-
nav din dersi ile ilgili deðildi ve
bunlar da din kitaplarý deðildi.

Hatta kitabýn birinde pa-
diþah vezirini astýrý-
yordu. Kesinlikle yaþ-
larýna uygun kitaplar
deðildi.

Ayrýca belirtmeli-
yim ki bu sýnav inter-
net üzerinden yapýlý-
yor, çocuklar herhangi
bir gözetmen kontro-
lünde deðil, evlerinde

çözüyor sorularý. Yani ben çözsem
kimse anlamayacak. Bundan da
anlaþýlýyor ki amaç çocuklarýn ki-
tap okumalarýný teþvik deðil, bu
kitabýn içeriðindekileri beyinlerine
sokmak.

Bu duruma tepki göstermek is-
tedim fakat biliyorum ki veli ola-
rak tek baþýma yapacaðým bu tepki
hiçbir iþe yaramayacaktý.

Öðretmenimizin bile
üzerindeki baskýdan
dolayý sesini çýkarama-
dýðý bir ortamda tek ba-
þýma attýðým çýðlýk elbet
duyulmayacaktý. Ýþte
bundan dolayý konuyu
seninle paylaþmak iste-
dim. Çünkü durumu
paylaþabileceðim pek
kimse yok ama senin
var. Herkes korkudan
susar olmuþ bu günler-
de. Senden ricam ben
susmak istemedim ve
sesimi sana duyurdum,
lütfen sen de baþkalarý-
na duyur ve çocuklarý-
mýz için bir þeyler yapa-
lým. Umarým sesimi
duyan olur da hep bir-
likte bir þeyler yapabili-
riz.”

SSiinnccaann//AANNKKAARRAA

Umarým sesimi
duyarsýnýz...

i Ç i N D E K i L E R

Yukarýya deðil, önümüze bakalým! 
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Fulya ALÝKOÇ

K
orku, tehdit, þantaj, rüþvet... Ha bir de “yerli ve milli” bir
paranoya. Ne bir vaat var ortada, ne de bir seçim progra-
mý. Ýktidardaki partinin ve genel baþkanýnýn seçimi “kay-
betmeme” stratejisinin beþ taktiði bu. Zira ortada kaza-
nabilecekleri bir seçim kalmadý. Sayýsal çoðunluk elde et-

seler de kalmadý. Bundan sonra ne yaparlarsa kaybetmemek için ya-
pacaklar. 

Devletin bütün olanaklarý tek bir partinin elinde, bu beþ taktiði kul-
lanabilsin diye seferber edilmiþ durumda. Hazine’den ocak ayýnda al-
dýðý 139 milyona ek olarak 278 milyon daha alacak seçimler için. Top-
lamda 417 milyon, yani 260 bin 625 kiþinin asgari ücreti. Cumhurbaþ-
kanlýðý ödenekleri dahil deðil daha bu rakama. Eþ, dost, akrabaya daðý-
týlan ihalelerin “vergi iadesi” de dahil deðil. Bu, safi vatandaþýn cebin-
den çýkan para, kemiksiz. 

Tek olanak para da deðil; silahlý bir ricacý gerektiðinde Genelkur-
may Baþkaný’ný muhtemel adaylarýn bahçelerine indirecek helikopter-
ler de ellerinde. Bütün seçim kurallarýný, kaybetmelerinin mümkün ol-
mayacaðý þekilde ilan edecek bir Yüksek Seçim Kurulu (YSK) mevcut.
“Ýmar barýþý”, “vergi affý”, “emekliye bayram ikramiyesi” gibi rüþvetler
daðýtmalarýný saðlayacak yürütme de... Yasama çoðunluðu da var. 

Hani ellerinden gelse oy toplamak için Kurban Bayramý’ný seçim
öncesine alacaklar, öyle bir telaþ. Yetmiyor, orasýndan burasýndan çekip
büzüþtürüp sündürdükleri OHAL dahi yetmiyor.

Tüm bunlara raðmen histerik bir tahammülsüzlük yaþýyorlar, ken-
dilerinden baþka kimsenin seçime girmesine tahammülleri yok. En
ufak bir “haziran” esintisi, bir 7 Haziran hissi karþýsýnda 80 milyona 1
Kasým sopasý gösteriliyor. Seçime 53 gün kala, memleketin bir ilinde,
Hakkari’de basýn açýklamasý yapmak, stant açmak ve her türlü gösteri
30 günlük süreyle yasaklanýyor. Bu yasaklarýn 16 Nisan’da ezici çoðun-
lukla ‘HAYIR’ diyen illere sýçrayacaðýný öngörmek iþ deðil. Kýsacasý
kendilerinden baþka kimseye seçim çalýþtýrmasý yaptýrmadan, “cumhur
cemaat” gidecekleri bir seçim süreci hazýrlýyorlar. 

Kaybetmemek için her þeyi yapacaklar; kaybetmeyebilirler ama ka-
zanamayacaklar. Çünkü 16 yýldýr ne yaptýlarsa kazanamadýklarý bir
memleket yarýsý var ve o yarýyý kazanabilecek hiçbir yol, yöntem kalma-
dý. Dahasý, ellerindeki yarý eriyor, kaybediyorlar. En çok da gençleri ve
kadýnlarý...
ÝÞYERÝNDE SIKIYÖNETÝM, ÜLKEDE OHAL... 
NEREYE KADAR!

Nedenini anlamak çok zor deðil. Çünkü korku, tehdit, þantaj kadýn-
larýn, en çok da emekçi kadýnlarýn aþina olmadýðý taktikler deðil. Daha
iþe girerken baþlýyor tehditler; önce bu sözleþmeyi imzalamazsan iþe
almayýz deniyor, sonra en ufak bir itirazda ‘imzaladýðýn sözleþmede
böyle yazýyor’ diye susturuluyor çalýþan kadýnlar. Fabrikalarda çavuþlar,
ustabaþýlar, formenler akbaba gibi kadýnlarýn tepesinde. Bandýn hýzý iþ-
çiye haber verilmeden sürekli artýrýlýyor. Evde nenelerin baktýðý 6 aylýk
bebekler, iþyerinde iki arada bir derede kavanoza saðýlýp bekletilen süt-
lerle besleniyor; memeler þiþiyor, can yakýyor. Kadýnlar, tutanak tutul-
madan tuvalete dahi gidemiyor; “Hamilelik, doðum, aybaþý dinlemem
sipariþ var” deniyor. Saatlerce süren fazla mesai ücretleri ödenmezken,
üretimde geçmeyen dakikalar hesaplanýp ücretten düþürülüyor. Rapor
almak yasak, çocuðunla ilgilenmek yasak, dinlenmek yasak, konuþmak
yasak, aþaðýlandýðýn zaman itiraz etmek yasak... Kýsacasý insan olmak
yasak, kadýn olmak sümme haþa! Üstelik ses çýkarmak isteyene yanýt
da hazýr: Memlekette OHAL var, grev yasak! 

Tüm bunlara bir de ekonomik gidiþatý ekleyin. Ýstanbul’da belediye
iþçisi akþam evde parça baþý iþ almadan geçinemiyor. 

Hani ellerinden gelse oy toplamak için
Kurban Bayramý’ný seçim öncesine
alacaklar, öyle bir telaþ. Yetmiyor, orasýndan
burasýndan çekip büzüþtürüp sündürdükleri
OHAL dahi yetmiyor... Zira ortada
kazanabilecekleri bir seçim kalmadý...
Kaybetmemek için her þeyi yapacaklar;
kaybetmeyebilirler ama kazanamayacaklar. 

YIKILIYOR 
KORKUNUN KALELERÝ 

YIKILSIN!

Akþamlar Çiðdem için daha karanlýk
Aynur SEYREK

Antalya

Ç
iðdem Þen 1974 Zonguldak doðumlu, lise
mezunu. Gönül gözüyle görenlerden. Bir
gözünü 16 yaþýnda diðer gözünü 26’sýnda
bir göz hastalýðý nedeniyle kaybetmiþ.
Zonguldak gibi küçük bir yerde zaten bir
kadýn olarak yaþamasý zorken bir de gör-
me kaybý hayatý daha da zorlaþtýrmýþ. Aile

ve çevre baskýsý artmýþ.
Ama o çalýþmaya baþlamýþ, iþten çýkýnca da gittiði

kurslarla kendini geliþtirmiþ. Akþamlarý en geç 9’da
eve gelmesine raðmen ailesinden þiddet görmeye baþ-
lamýþ; sadece sözle de deðil fiziksel þiddet. Yine de
bir yandan çalýþýp bir yandan da santral operatörlüðü,
bilgisayar, halkla iliþkiler gibi kurslarýn sertifikasýný al-
mýþ.

Laftan sözden öyle bunalmýþ ki, 30 yaþýnda geldi-
ðinde bir adamla dini nikah kýymýþ. Ailesinde de “gö-
zünüz aydýn, artýk bir ‘herif’le beraberim” demiþ.
Ama dini nikahlý yaþadýðý eþinden de þiddet görmeye
baþlamýþ. Çiðdem, 3 süren bu ‘zorunlu iliþkiyi’ bir ge-
ce eþinin akrabalarýndan biri tarafýndan cinsel saldýrý-
ya uðrayýnca bitirmiþ.

7 yýldýr tek baþýna yaþýyor Çiðdem, erkeklerden de
korkar duruma gelmiþ. Santral memurluðu yaparak
aldýðý üç kuruþ maaþý da zaten kocasý elinden alýyor-
muþ. Þimdi “Hayatým yine zor ama hiç deðilse baþým
hoþ” diyor.

Üç aydan üç aya 1.800 lira engelli maaþý alýyor Çið-
dem, aylýk 80 liralýk sosyal yardým kartýyla mutfak alýþ-
veriþini yapýyor. Bunun yanýnda bir de belediyenin ku-
ru gýda yardýmý geliyor. Ev kirasý 300 lira. Ancak aldýðý
oldukça düþük ücretle çoðu zaman elektrik, su fatura-
larýný ödeyemiyor. Durumunu þöyle anlatýyor Çiðdem:
“Belediyenin gýda yardýmý diye gönderdiði þeyleri piþi-

recek tüpe param yetmiyor. Gýda kolilerini komþulara
veriyorum. Onlar da piþirdiklerinden bana bir tabak
veriyorlar. Aç yattýðým günler çok oluyor. Gýda yardým-
larýnda zaten et, balýk gibi þeyler yok, onlarýn yüzünü
bile göremiyorum. Ev eþyalarýmý, üstümü baþýmý, ka-
dýnsal ihtiyaçlarýmý çevreden arkadaþlar karþýlamaya
çalýþýyor. ”

Çiðdem’in taleplerini aynen size yazýyorum, aslýn-
da bu sadece onun deðil, tüm engellilerin talepleri:

Öncelikle engelli maaþlarýnýn insanca yaþanabi-
lir olmasý gerekiyor. 2022 No’lu yasaya göre maaþým
üç aylýk 1800 lira. Ama kesintiler nedeniyle haziranda
1600 liraya düþecek. Zaten kýt kanaat geçinmeye çalý-
þýyorum bir de kesintiler olunca elimdeki para hiçbir
þeye yetmiyor. Bizden kesinti yapýlmamalý.

Saðlýk kurumlarýndan ücretsiz yararlanabiliyo-
ruz ama ilaçlarý kendi paramýzla alýyoruz. Saðlýk har-
camalarý tamamen ücretsiz olmalý.

Yapýlan sosyal yardýmlarý seçim yardýmý olarak
kullanýyorlar, ama biz iþ istiyoruz. Ben yýllarca çalýþ-
tým, emekli olmama 3 yýl kaldý ama iþ bulamýyorum.

Biz engelli kadýnlar daha fazla þiddete uðruyo-
ruz ve sokaklar bizim için daha tehlikeli. Sokaklar
tüm kadýnlarýn, bizim de rahatlýkla dolaþabileceðimiz
hale getirilmeli.

Çiðdem’in talepleri bunlar. Sadece Çiðdem deðil,
çevremizde bir çok engelli kadýn var, talepleri, yaþa-
dýklarý zorluklar var. Biz kadýnlar ancak birbirimizle
dayanýþma içinde sorunlarýmýza çözüm bulabiliriz.
Çiðdem’lerin sesi olmak zorundayýz...

BÝR ÝÞÇÝ KADININ TÜP BEBEK ÇÝLESÝ

Ayþe ÖZ 
Ankara / Sincan

Z
eynep, 26 yaþýnda bir iþçi kadýn, yaklaþýk 4
yýldýr evli. 3 yýldýr çocuk yapmak istiyor. Bir
kez dýþ gebelik yaþamýþ, bir kez de düþük
yapmýþ. Bir devlet hastanesine giderek du-
rumunu anlatmýþ ve çözüm aramaya baþla-

mýþ. Önceleri doktor çok önemsemeden “Stres yap-
mayýn, gençsiniz daha. Bir süre daha deneyin” diyerek
baþýndan savmýþ. Daha sonra da “3 kere düþük
yapmadan size herhangi bir tedavi önerisi su-
namayýz” denilmiþ. Zeynep’le eþi 3 kez düþük
yapma psikolojisinin çok aðýr geleceðini dü-
þündüðünden özel bir hastanenin yolunu tut-
muþlar.

Hastanede testler, tetkikler yapýlmýþ. Ama
bu iþlemleri özel hastanede yaptýrmak çok pa-
ra tabii. Zeynep de eþi de iþçi ve bu parayý bul-
mak biraz zahmetli olmuþ, kredi kartlarýndan
nakit avans çekerek ödemiþler tetkik ve mua-
yene ücretlerini. 

1 ay sonra sonuçlarý aldýklarýnda öðreni-
yorlar ki hem Zeynep’in yumurtalýklarýnda
sorun var hem de eþinin spermleri az ve
kalitesiz. Yani çözüm tüp bebek.

Tedavi sürecinin özel hastanelerde çok
daha pahalý olduðunu öðreniyorlar ve bunla-

rý karþýlayacak maddi imkanlarý yok. Devlet hasta-
nesi daha ucuz ama yine de devlet tedavi masrafla-
rýnýn tamamýný karþýlamýyor yalnýzca yüzde 20’sini
karþýlýyor. Ayrýca devlet hastanelerinde bu iþlemler-
den yararlanabilmek için ortalama 5-6 ay sýra bek-
lemek gerekiyor. 

Zeynep ve eþi devlet hastanesinden randevu al-
maya çalýþýyorlar ama o kadar çok sýra var ki 6 ay
sonraya randevu bulabiliyorlar ancak. Devlet has-
tanesinde bile bu kadar fazla para istenince ve bir
türlü sýra bulamayýnca Zeynep de özel bir hasta-

neyle anlaþýyor. Aslýnda Zeynep’in iþyerinden özel
saðlýk sigortasý da var ama diþ ve tüp bebek tedavi-
si gibi pahalý þeyleri karþýlamýyor.

Zeynep üzgün, sürekli yakýnlarýndan ve arkadaþla-
rýndan para bulmaya çalýþýyor. Çünkü tüp bebek teda-
visi uzun, zor bir süreç. Bu yüzden kredi kartýndan
daha fazla para çekmek istemiyor. Bunun bir de geri
ödemesi var! Eðer gerekli parayý yakýnlarýndan bula-
mazsa kredi çekmeyi düþünüyorlar. 

3 vardiya çalýþýyor bu süreçte, ama sadece gündüz
vardiyasýnda çalýþmasý gerekiyor. Bir taraftan þirket

yönetiminin buna izin verir mi diye düþünü-
yor, bir taraftan da etraftaki insanlarýn lafý sözü
canýný sýkýyor: “Karý koca kýsýr” diye dediko-
dular çýkýyor haklarýnda.

Yani hem maddi hem manevi anlamda
zor bir süreçten geçiyorlar. Bu yüzden
uzun süredir normal hayatýna devam ede-
mediðini söylüyor Zeynep: “Sýra bekleyen,
bebek sahibi olmak isteyen çok fazla insan
var, ama devlet sanki gidin özel hastaneler-
de yaptýrýn iþlemlerinizi der gibi, bir ton
þart koymuþ. Mesela 3 denemeden sonra
tedaviyi sonlandýrýyormuþ devlet hastane-
leri. Oysa o sýraya girmek için aylarca bek-
liyorlar. Saðlýk sektörü tamamen bitmiþ ve
özelleþmiþ Allah bizi korusun paran yoksa
hiçbir þeysin.”

Ne kadar para o kadar deneme
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M
erhaba Ekmek ve Gül
okurlarý;
Sizinle boþanma sürecin-
de yaþadýklarýmý paylaþ-
mak istiyorum. 

Ben 19 yaþýnda evlendim. Çocukluðum
ve gençliðim boyunca doðuda yaþadým.
Evlendikten sonra Ýstanbul’a yerleþtim.
Kendi ayaklarým üzerinde durabilmek
adýna birçok farklý sektörde çalýþtým. Ça-
lýþýrken ayný zamanda yarým býraktýðým
eðitimimi de tamamlayarak öðretmen ol-
dum. Devlet memurluðundan eþim ve ev-
liliðim uðruna istifa ettim.

Evlilik denen müessesenin kutsal oldu-
ðuna inandýðým için ilerisini düþünmeden
bu kararý aldým.
Bu kararým yýllar sonra bana piþmanlýk
olarak döndü. Devlet memurluðunu býra-
kýp özel sektörde düþük ücretlerle ve yoru-
cu koþullarda çalýþmaya devam ettim. Öð-
retmenlik yaparak ayakta durmanýn çok da
kolay olmadýðýný yaþayarak tecrübe ettim.

‘ÞÝDDET YOKSA NÝYE
BOÞANIYORSUN’
DÝYENLERE CEVABIMDIR

Uðruna fedakarlýk yaptýðým 19 yýllýk
evliliðimde aslýnda ortak bir paylaþýmýmý-
zýn olmadýðýný, birlikte yapmaktan zevk
aldýðýmýz hiçbir þeyin olmadýðýný, mut-
suzluktan baþka birþey vermediðini far-
kettim ve ayrýlýk kararý aldým. Bu kararý
alýrken çevremde olan insanlar benden
daha çok þey biliyorlarmýþ gibi sürekli akýl
verme derdine düþtüler. “Evliliðinde þid-
det var mý? Aç mýsýn, açýkta mýsýn?” diye-
rek evliliðimi bitirmemem için sürekli
önerilerde bulundular. “Þiddet yoksa aldý-
ðýn karar gereksiz. Yýllarýn, emeklerin ne
olacak?” diye düþünenlere soruyorum.
“Bir evlilik, ortak bir paylaþým olmadan
nasýl devam ettirilir? Nasýl mutlu olu-
nur?” Ben bunlarý düþündüðüm için ay-
rýlma kararý aldým. 

Karar aþamasýndayken eski eþim sü-

rekli “Git, seni istemiyorum. Seni evde
görmek beni mutsuz ediyor. Sen bu evde
olmasan ben eve daha mutlu gelirim” di-
yordu. Bu sözleri ile her gün huzursuzluk
çýkartýyordu.

Ve karar verdiðimde 19 yýlýmý geride
býrakýp evden özel eþyalarým dýþýnda hiç-
bir þey almadan ayrýldým. Dernekten ka-
dýn arkadaþlarýmýn, ailemin ve dostlarý-
mýn desteði ile bu adýmý attým. Sonrasýn-
da “Sensiz ölürüm, öldürürüm” þeklinde
tehditler baþladý. “Hayat artýk ikimize de
dar. Sen olmazsan bu evi yakarým, yýka-
rým” diyerek iþi çirkin bir noktaya getirdi.
Fakat ben karþýsýnda kararlý ve saðlam
durmaya devam ettim. 

GEÇ BÝLE KALDIM!
Boþanma aþamasýndayýz. Nafaka-tazmi-

nat-mal paylaþýmý gibi taleplerim olmama-
sýna raðmen hala tacizlere maruz kalýyo-

rum. Þimdi bu kararým için geç bile kaldý-
ðýmý düþünüyorum. Çünkü hayat bir eþ ve
evlilikten ibaret deðil. Hayat insanýn kendi
var olma çabasý için mücadeleyi elden bý-
rakmamasý ve direnmesidir. Kendim için
bir adým attýðým için mutluyum, huzurlu-
yum yoluma devam ediyorum. Hiç kimse-
nin beni maðdur hissettirmesine izin ver-
meyeceðim. 

Bütün kadýnlara sesleniyorum. Evlilik;
þiddet görmediðin için katlanmak zorun-
da olmadýðýn, hayatý paylaþtýðýn, her ko-
nuda kendini deðerli hissettiðin, sana sa-
ygý gösteren bir insanla yaþamaktýr. Kara-
rýnýzý verin ve herþeye raðmen ayaklarýný-
zýn üzerinde durun. Asla pes etmeyin!

Hayat herkese mutlu ve umutlu günler
göstersin.

Tuzla/ÝSTANBUL

NAFAKA
ÖDENMEZSE
YAPTIRIMI VAR MI? 

BU konu da Ýcra Ýflas Kanununun 344.
maddesinde düzenlenmiþ. Buna göre: “Na-
fakaya iliþkin kararlarýn gereðini yerine ge-
tirmeyen borçlunun, alacaklýnýn þikâyeti
üzerine, üç aya kadar tazyik hapsine karar
verilir. Hapsin tatbikine baþlandýktan sonra
kararýn gereði yerine getirilirse, borçlu tah-
liye edilir. Borçlunun, nafakanýn kaldýrýlma-
sý veya azaltýlmasý talebiyle dava açmýþ ol-
masý halinde, ileri sürdüðü sebepler göz
önünde bulundurularak, tazyik hapsinin uy-
gulanmasý bu davanýn sonuna býrakýlabilir.”

Ancak bu maddeden ceza alýndýðýnda
borçlunun birikmiþ nafaka borcunun yalnýz-
ca küçük bir kýsmýný ödemesi ile serbest ka-
labilmesi mümkün. Yani bu cezai yaptýrým
dahi nafakanýn düzenli ödenmesini saðla-
mak bakýmýndan yetersiz bir düzenleme.

KADINLARA
GERÇEKTEN YETERLÝ
MÝKTARDA NAFAKA
VERÝLÝYOR MU?

UYGULAMAYA baktýðýmýzda
Türkiye’de çok da kadýn lehine
iþleyebilen bir sistem olduðunu
söyleyemeyiz. Boþanma sýrasýnda
nafaka erkek bakýmýndan bir pazarlýk
maddesi olarak algýlanýp kadýn en
azýna ikna edilmeye çalýþýlýyor. En
önemlisi mahkeme kararý ile baðlanan
nafaka düzenli ödenip kadýnýn
boþanmadan sonraki hayatýný
kurmasýnda ona imkan saðlamýyor.
Çünkü nafaka yükümlüsü erkekler
genellikle kayýt dýþý çalýþma yolunu
tutarak maaþlarýndan düzenli kesinti
yapýlmasýnýn önüne geçebiliyor.
Yaptýrýmlar da yetersiz kalýnca, kadýn
kazandýðý nafakayý dahi çoðu zaman
alamýyor.

Üstelik baðlanan nafakalar da öyle
kimsenin geçimini saðlamasýna imkan
verecek cinsten deðil. Çoðunlukla
kadýnýn bir mesleði ya da meslek
edinme imkaný var ise kendisine
yoksulluk nafakasý baðlanmasý
mümkün olmuyor. Baðlanan nafaka
sadece evlilik birliðinin resmiyette
devam ettiði yargýlama sürecine özgü
‘tedbir nafakasý’ biçiminde oluyor.
Böylesi durumlarda nafaka ancak
kadýnda kalacak çocuklar bakýmýndan
‘iþtirak nafakasý’ olarak baðlanabiliyor
ki, erkeðin kadýnýn velayetine verdiði
çocuðunun bakýmýna bir nebze olsun
maddi destek olmasýna kimse itiraz
etmez.

Huzurum yoktu boþandým
hayat sana minnettarým
‘Boþanma aþamasýndayýz.
Nafaka gibi taleplerim
olmamasýna raðmen hâlâ
tacizlere maruz
kalýyorum. Þimdi bu
kararým için geç bile
kaldýðýmý düþünüyorum.
Çünkü hayat bir eþ ve
evlilikten ibaret deðil.’

 Sabah tarlaya tapana giden öðlen tuðla taþý-
madan akþam sofraya yemek koyamýyor. Maaþ ele

geçmeden eriyor, borçlar birikiyor. Sokaklarda artan
pervasýzlýk, evlerde yükselen gerilim kadýnlarýn hayatýna
þiddet olarak yansýyor. Gelecek korkusu dayak korkusuyla,
iþten atýlma tehdidi tacizci bir þantajla birleþiyor. Kadýnlar
bu ortamda doðup, büyüyor ve yaþýyor. Ýþte bu yüzden, ikti-
dardan topluma doðru yayýlan korku egemenliðini ilk, daha
bir kýz çocuðuyken korku, tehdit ve þantajla baþ etmeyi öð-
renen kadýnlarýn kýrmasý þaþýrtýcý deðil.
16 NÝSAN’I HATIRLAYALIM, 
HATIRLATALIM!

Hatýrlayalým, 80 milyonluk toplam Türkiye nüfusunun
30 milyondan fazlasýna sahip, Bursa hariç, en büyük beþ
ilin dördü, Ýstanbul (yüzde 51), Ankara (yüzde 51), Ýzmir
(yüzde 69) ve Antalya (yüzde 59) HAYIR demiþti. 16 Nisan
referandumuna giderken açýklanan anketlere bakarak, se-
çim sonuçlarýndaki tam rakamlarý bilemesek de oylardaki
erimenin önemli bir kýsmýnýn kadýn ve gençlerden oluþtu-
ðunu söylemek mümkündü, söylendi de. Hem de bizzat
kaybedenler tarafýndan. Anormal bir durum yok. Bunca iþ-
sizlik, geleceksizlik, bunca þiddet, taciz, tecavüz, cinayet
arasýnda gençleri ve kadýnlarý ittikçe ittikleri çözümsüzlük
cenderesinde preslenmeye reddiyedir bu kopuþ.

Evrensel gazetesine, Ekmek ve Gül dergisine ve portalý-
na gelen yazýlarda hatýrlanacaktýr referandumda kadýn iþçi-
lerin tavrý. Ýþyerlerindeki kameralara raðmen, yakalanma-
mak için bant baþýnda baþlar öne eðik, fýsýldayarak referan-
dum tartýþan kadýnlarýn, ustabaþlarýnýn nefes aldýrmadýðý
fabrikalarda tuvalet kapýsýna rujla yazdýklarý yazýlarda neler
tartýþtýklarý. Artan çocuk istismarý, taciz, tecavüz, þiddet,
kötüleþen çalýþma koþullarý, deðiþen vardiyalar ve servis gü-
zergahlarý... Yýllardýr iktidar partisine oy veren ama referan-
dumda kocalarýna, babalarýna, aðabeylerine ve patronlarýna
raðmen HAYIR diyeceðini söyleyen kadýnlar, hâlâ oradalar. 

ALTERNATÝFSÝZLÝK YOK, SEÇENEK BÝZÝZ!
Hâlâ güçlü ama gücünü kaybeden, kaybettikçe güç gös-

terisine ihtiyaç duyan, artýk varlýðýný mevcut yetki sýnýrlarý-
nýn dýþýna çýkmadan sürdüremeyeceðini anlamýþ ve ge-
rekirse halka yönelik þiddetten kaçýnmayacaðý tehdi-
diyle siyaseten iflas ettiðini de aþikar eden bir ik-
tidar bloku var karþýmýzda. 

16 yýl boyunca kadýnlara ne yaptýðý malum;
malum ki kadýnlarýn ondan vazgeçme eðilimi
güçleniyor. Ancak iktidarýn kaybetmesi, hal-
kýn kazanmasý anlamýna gelmiyor illa ki.
Öte yandan, iktidar partisinin seçmen ta-
banýndan oy almadan kazanamayacaðý dü-
þüncesiyle kendini sýnýrlayan bir muhale-
fet giderek saðda bloklaþýyor; “O adam de-
ðil, bu adam yönetsin” diyor. Adaylardan
birinin kadýn olmasý yönetimin “tek adam”
olmasýný deðiþtirmiyor. Türkiye siyasetinin
geleneksel handikapý bir kez daha tezahür
ediyor gibi görünebilir: Alternatifsizlik hissi.

En çok mevcut iktidar partisidir ama Türki-
ye’de bu hissin ekmeðini yemeyen iktidar partisi
de yoktur herhalde. Bir zamanlar koalisyonlarýn al-
ternatifi yok gibi hissettirilirdi, þimdi de tek adamýn tek
partisinin alternatifi yokmuþ gibi. Diðerleri zayýfmýþ gibi.
Halbuki denenmeyen tek gerçek alternatifin üzerini ört-
mek için kullanýldý, kullanýlýyor bu yapay güçsüzlük ve çare-
sizlik hissi. O alternatif de kadýnlarýn ekonomik, sosyal, psi-
kolojik ve siyasal sýkýþmýþlýðýna derman olabilecek demo-
kratik bir yönetimin inþasý. 

Hangi adam olduðu önemli deðil, tek adam yönetimine
karþý demokraside ýsrar alternatifi, OHAL’siz bir yaþam al-
ternatifi. Halkýn gerçek iradesini barajsýz temsil eden bir
meclis, denetlenebilir ve gerektiðinde görevden alýnabilir
bir hükümet ve siyasi iktidar erkinden baðýmsýz iþleyip ka-
rar alabilen mahkemelerden oluþan bir alternatif.

HAYIR, HÂLÂ HAYIR, 
BÝR KEZ DAHA HAYIR!

Belki birçok kadýn týrpanlanan demokratik haklarýn-
dan geriye bir tek oyunun kaldýðýný düþünüyor. Kimisi
için o bir tek oy kendi dünya görüþünü ifade edebildiði
yegâne olanak, çok deðerli. Kimisi içinse “Nasýl olsa bir
þey deðiþmeyecek” duygusuyla deðersizleþiyor. Ancak bu

seçimde o oy her zamankinden daha belirleyici,
“Tek adam yönetimi”ne oy vermek, oy kullanmanýn
hiçbir anlamýnýn olmayacaðý bir geleceðe rýza gös-
termek demek çünkü. Bu sefer, babaya, kocaya,
aðabeye raðmen ‘HAYIR’ demenin deðil, onlarý
da HAYIR’a ikna etmenin sorumluluðu var ka-
dýnlarýn üstünde.  

Tüm medya tekelleri, TV kanallarý, YSK’si,
Genelkurmayý, patronu.... Hepsi “tek adam yö-
netimi” için çalýþýyor, ona hizmet ediyor olabilir.

24 Haziran’a doðru seçim arabalarýndan gelen
sesler tekleþebilir. Hiçbir iktidar, hiçbir zaman bu

olanaklarý kadýnlara tanýmadý, bu araçlar hiçbir za-
man kadýnlarýn hizmetine sunulmadý zaten. 16 Ni-

san’da da yoktu, bu seçimde de sunulmayacak. Evet,
tek adamcýlar her yerden zehir gibi korku, tehdit, þan-
taj, rüþvet ve paranoya saçacak. Buna raðmen “saha üs-
tünlüðü” bizim. Çünkü kapý çalmak bizim, çaya davet
bizim, apartman önlerindeki þilteler, çocuk beklenen
okul bahçeleri bizim. Tarladaki aðacýn gölgesi bizim.
Kuaförde beklemeler, bakkaldaki kuyruklar bizim. Ka-
dýn dayanýþma dernekleri de çarþý pazar dolaþmak da
bizim. Evrensel de, ekmekvegul.net de bizim. Maltepe
1 Mayýsý’nda alnýmýzý yakan güneþ de, Malatya 1 Mayý-
sý’nda saçýmýzdan damlayan yaðmur da bizim. 

17 Nisan sabahý, Denizli’deki bir tekstil fabrikasýnda ka-
dýnlar tuvaletinin seçim anketine dönen kapýsýnýn arkasýnda
rujla yazýlý bu son söz bizim: “Ben demedim mi size, yýkýlý-
yor kaleler :)”

Evrensel gazetesine, Ekmek ve Gül dergisine ve portalýna gelen yazýlarda
hatýrlanacaktýr referandumda kadýn iþçilerin tavrý. Ýþyerlerindeki kameralara
raðmen, yakalanmamak için bant baþýnda baþlar öne eðik, fýsýldayarak
referandum tartýþan kadýnlarýn, ustabaþlarýnýn nefes aldýrmadýðý fabrikalarda
tuvalet kapýsýna rujla yazdýklarý yazýlarda neler tartýþtýklarý... 

Tüm medya tekelleri, TV kanallarý, YSK’si,
Genelkurmayý, patronu.... Hepsi ‘tek adam

yönetimi’ için çalýþýyor, ona hizmet ediyor olabilir.
Ama ‘saha üstünlüðü’ bizim. Çünkü kapý çalmak
bizim, çaya davet bizim, apartman önlerindeki
þilteler, çocuk beklenen okul bahçeleri bizim.

Tarladaki aðacýn gölgesi bizim. Kuaförde
beklemeler, bakkaldaki kuyruklar bizim.

Kadýn dayanýþma dernekleri de, 
çarþý pazar dolaþmak da

bizim... 
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Adile DOÐAN
Esenyalý Kadýn Dayanýþma Derneði

8
Mart’tan 1 Mayýs’a doðru giderken araya 1 Ma-
yýs’ýn önemini de büyüten seçim tartýþmalarý
girdi. 8 Mart sürecinde kadýn iþçilerle yaptýðý-
mýz buluþmalardan, fabrika fabrika görüþtüðü-
müz kadýnlarýn anlattýklarýndan çýkan sonuçlar

ve talepleri 1 Mayýs’a daha çok kadýnla taþýmaya dair
aldýðýmýz karar, araya seçim tartýþmalarýnýn girmesiyle
daha da önem kazandý bizim için. Çünkü seçimler, ay-
ný zamanda yoksulluk, kötü çalýþma koþullarý, ne kadar
kýsarsa kýssýn, ne kadar fedakarlýk yaparsa yapsýn ay so-
nuna yetiþmeyen ücretler, üstüne bir de kadýnlara özel
olarak ustabaþlarýnýn, müdürlerin, patronlarýn yaptýðý
baskýlara karþý kadýnlarýn “güzelce yaþanacak bir mem-
leket” isteðinin en çok konuþulacaðý ve sandýkta irade-
ye dönüþeceði süreçler olacak.  

“8 Mart’tan 1 Mayýsa” diye yürüttüðümüz çalýþma-
da karþýlaþtýklarýmýz, þimdi “1 Mayýstan 24 Hazirana”
kadýnlar arasýnda yürüyecek tartýþmalara, sohbetlere
ýþýk tutacaðý için sizinle paylaþmak istedik. 
HER SOHBETÝN UCU
SEÇÝMLERE VARIYOR

Esenyalý Kadýn Dayanýþma Derneði olarak düzenle-
diðimiz 1 Mayýs’a hazýrlýk kahvaltýsýnda yüze yakýn ka-
dýnla biraraya geldik. Bir sonraki hafta 1 Mayýs günde-
miyle düzenlediðimiz piknikte sanayi iþçileri ve ailele-
riyle  buluþtuk. Ev ziyaretleri, bildiri daðýtýmlarý, küçük
iþçi gruplarýyla buluþmalar gerçekleþtirdik. “Bahara
Merhaba!” dediðimiz bugünler ayný zamanda mücade-
leyle dolu bir bahar yaþayacaðýmýzýn da göstergesi ol-
du. Her iki buluþmamýzda da kadýnlar olarak yaþadýðý-
mýz sorunlarýn çözümü için birlik ve beraberlik içinde,
taleplerimizle her alanda olmalýyýz düþüncesi öne çýktý. 

29 Nisan’da mahallemizde yapacaðýmýz yerel kutla-
maya çaðrý bildirileri daðýtýrken parkta oturan kadýn-
larla sohbet etme imkaný bulduk. Kadýnlar, Pendik Be-
lediyesinden mahalle için, içinde kütüphane ve yüzme
havuzunun da olduðu, çeþitli spor aktivitelerinin de
gerçekleþtirileceði bir Bilgi Evi talep ettiklerini anlatý-
yorlar. Bir imza kampanyasý da baþlatmýþlar ama son-
rasýna iliþkin ne yapacaklarýný bilmediklerini söylüyor-
lar. Dernek olarak onlarla birlikte hareket edebile-
ceðimizi söylediðimizde yüzleri ýþýyor. Daha fazla
birlik olmak için bize ihtiyaçlarý olduðunu “Ha-
zýr seçim dönemi birlikte hareket edersek biz
bu bilgi evini mahalle de açtýrýrýz” diyorlar. 

Zaten mahallede konu nereden açýlýrsa açýl-
sýn, ucu seçimlere varýyor. Pazar baþýnda 1
Mayýs’a iliþkin bildiri daðýtýrken erken se-
çim kararýný tartýþmak istiyor kadýnlar bi-
zimle. “Bu erken seçim nereden çýktý?”
sorusu temel soru. Kadýnlar anlamaya ih-
tiyaç duyuyorlar. Aðýrlýklý duygu “bir dolap
çevrildiði” yönünde. Birkaç sorudan sonra
hemen “Neyin üstünü örtmek istiyorlar?
Yönetemedikleri için mi erken seçim ka-
rarý aldýlar. Ne olacak þimdi?” sorularý geli-
yor.  

FABRÝKALARDA 
SEÇÝM GÜNDEMÝ

24 Haziran’da yapýlacak olan erken
seçim fabrikalarda da iþçiler arasýnda

ciddi bir tartýþma konusu. Kimi fabrikalarda bu tartýþ-
malar iþçileri bölen bir hal almýþ durumda. Dernek ça-
lýþmalarýmýza katýlan, derneðin bir parçasý olan kadýn
iþçiler kendi fabri-

kalarýndan göz-
lemlerini akta-
rýyorlar. Daha
önceki seçim
süreçleriyle
karþýlaþtýrma
yapýp, “Yeter
artýk! AKP git-

sin...” sayýsý-
nýn gözle gö-
rülür biçim-
de arttýðýný

söylüyorlar.
Bunun da dü-
þük ücretler,
artan geçim sý-
kýntýsý, eðiti-

min paralý hale gelmesi, kadýnlara ve çocuk-
lara yönelik þiddet arttýðý halde gerekli ön-
lemlerin alýnmamasý gibi nedenlerden kay-

naklý olduðunu düþünüyorlar. 

AKP’ye oy vermiþ iþçiler hükümete, Suriyeliler ile
ilgili yürüttüðü politikadan ötürü tepkili. Yaþadýklarý
yoksulluðun sebebi olarak Suriyeli mültecileri görüyor-
lar. Daha önce AKP’ye oy veren ama bu bu dönemde
oy vermeyeceklerini söyleyen iþçilerin aðýrlýklý tepkisi
Suriyeli mültecilerle ilgili yanlýþ varsayýmlardan kay-
naklanýyor.

8 Mart’tan 1 Mayýs’a kadýnlarla yürüttüðümüz tar-
týþmalar kadýnlarýn çözümsüz kalan bunca sorun kar-
þýsýnda ciddi bir tepki biriktirdiðini ortaya serdi. Bu
tepki kimi zaman bunlara karþý birlikte mücadele etme
ihtiyacýný dönüþse de henüz ete kemiðe bürünmüþ bir
kararlýlýk olarak kendini göstermiyor. Seçimlerin bu
tepkinin yansýyacaðý bir süreç olacaðý çok açýk. Ancak
bu tepkinin yönü henüz kendileri için gerçek çözüme
yönelmiþ deðil; çünkü tartýþmalar halen seçimlerde va-
rolan partiler arasýnda hangisine oy verileceðine dair
sürüyor. Oysa aslolanýn; biz birbirimizden ne kadar
farklý olsak da, bizi birbirimizden ne kadar ayýrmaya
çalýþsalar da ortak dertlerimizden kaynaklanan ortak
taleplerimize kimin, nasýl yanýt vereceðini tartýþmak ol-
malý.

8 Mart’tan 1 Mayýs’a yürüyen çalýþmada bunu gör-
dük. 1 Mayýs’tan 24 Haziran’a da bu tartýþmayý yürüte-
ceðiz. 

24 HAZÝRAN’A DOÐRU: 

Ýþçi kadýnlar ne istiyor, ne tartýþýyor? 

PÝLAVDAN DÖNENÝN KAÞIÐI KIRILSIN
BBÝÝRR çay sohbetinde yanyana geldiðimiz 3 iþçi kadýn, çalýþtýklarý tekstil fabrikasýnda uðradýklarý haksýzlýklarý anlattý. Ýçlerin-

den biri daha önce Ekmek ve Gül’e yazdýðý mektupta ustabaþlarýnýn kadýnlara karþý sergilediði tutumu anlatmýþtý. Mektubun-
da ustabaþýnýn “Yok hamileyim, yok doðuruyorum, yok ay baþý oldum gibi mazeretlerle sakýn yanýma gelmeyin, yakarým. Çok
büyük iþ aldýk burasý bizim ekmek teknemiz. Bazý adý lazým olmayan provakatörlere kulak asmayýn sonunuz kapýnýn önü olur”
dediðini anlatan iþçi kadýn buluþma öncesinde “Arkadaþlarým bu mektubu benim yazdýðýmý bilmiyor. Sakýn söyleme” demiþti.
Çünkü aslýnda bir güvensizlik taþýyordu. Sohbet çalýþma koþullarýna geldiðinde iþçiler, etraflarýndaki iþçilerin de yaþadýklarý
baskýlarýn ve sorunlarýn farkýnda olduðunu ama birlik olup çözmeyi denemediklerini söylediler. Tam bu sýrada “Sakýn mektu-
bu yazdýðýmý söyleme” diyen kadýn, “Biz üç kiþiyiz, sorunlarý çözmeye buradan baþlayalým. Gazetede yayýnlanan mektubu ben
yazdým” dedi. Diðer iki iþçi kadýn hayranlýk dolu gözlerle ona baktý. Birbirlerine sözler verdiler. “Pilavdan dönenin kaþýðý kýrýl-
sýn. Salý günü mesai var ama biz 1 Mayýs’ta iþe gitmeyeceðiz” dediler. Gerçekten de 1 Mayýs alanýndaydýlar. 

NAFAKA NEDÝR, NE DEÐÝLDÝR?

Av. Sevil ARACI BEK

B
oþanma ile birlikte taraflardan yoksulluða
düþecek olanýn, geçimi için diðerinden katký
almasýný saðlayan nafaka düzenlemesi uzun
zamandýr tartýþmalara konu oluyor. Kadýnla-
rýn ömür boyu eski eþlerinin maddi desteði-

ni aldýðý iddiasý ile yalan yanlýþ istisnai örneklerle baþ-
latýlan tartýþmalar, bugün nafaka hakkýnda yeni bir dü-
zenleme yapýlmasýna kadar getirildi. Adalet Bakanlýðý,
nafaka hesaplamasýna 5 kriter getirecek bir çalýþma
yürüttüðünü ilan etti. Henüz hazýrlýk aþamasýnda olan
çalýþmada, nafakanýn “ömür boyu” deðil, 5 aþamaya
göre belirlenmesi öngörülüyor. Buna göre nafaka, “evli
kalma süresi”, “çocuk olup olmamasý”, “boþanan kadý-
nýn yaþý”, “gelir durumu” ve “kusur durumu” dikkate
alýnarak hesaplanacakmýþ.

Muhtemel ki AKP Hükümeti yapacaðý bu “reform”
ile nafaka sorununu çözecek! Peki, nafaka nedir,
gerçekten de adaletsiz bir uygulama mýdýr ya da
kadýnlarýn elinden alýnmak istenen nedir tam
olarak? Gelin kafamýzdaki sorulara yanýt araya-
lým. 

NAFAKA
TARTIÞMALARI

ÝLHAMI
NEREDEN ALIYOR?

ÖNÜMÜZE reform diye, maðduriyetlerin gideril-

mesi diye süslene süslene sunulan pek çok yasa deði-

þikliði önerisi gibi nafakaya iliþkin öneriler de ilkin, iki

yýl önce TBMM bünyesinde kurulan, Boþanmalarýn Önlen-

mesi Komisyonunun raporunda yer almýþtý. 

Komisyonun hazýrladýðý 476 sayfalýk raporda, cinsel sal-

dýrý ve cinsel istismar sanýklarýna hadým uygulamasý, bo-

þanma davalarýnda arabuluculuk, 6284 sayýlý Kanunda veri-

lecek tedbirlerin delil veya belgeye dayandýrýlmasý zorunlu-

luðu, boþanma ile birlikte hükmedilen yoksulluk nafakasý-

nýn süreye baðlanmasý, tecavüz maðdurunun sanýkla ev-

lendirilmesi ve beþ yýl sorunsuz evlilik halinde cezasýzlýk

gibi öneriler vardý. Ýþte bu birbirinden “yaratýcý” öneriler

tek tek karþýmýza çýkarýlýyor; kadýnlarýn, kadýn örgütleri-

nin tüm taleplerine kulak týkanýyor. 

Biz kadýnlara düþen ise her alanda karþýlaþtýðýmýz,

haklarýmýzý týrpanlamaya çalýþan, kazanýmlarýmýzý

bir bir elimizden almak isteyen bu düzenlemelere

karþý mücadeleyi sürdürmek ve kadýn dayanýþ-

masýný büyütmek. 

KADINLAR NÝYE BOÞANINCA
YOKSULLAÞIYOR,

ASIL BUNU DERT ET!
YENÝ tasarýda nafakanýn evli kalma süresi, çocuk olup olmamasý,boþanan kadýnýn yaþý, gelir durumu ve kusur durumu dikkate alýna-rak hesaplanacaðý söyleniyor. Oysa þu an yürürlükte olan düzenle-mede bu koþullar zaten mevcut. Hakimler zaten karar verirken butip kriterleri göz önüne alýyor. Yargýtay kararlarý da yoksulluk nafa-kasýnýn, boþanma ile yoksulluða düþen tarafa kusuru oranýnda vekarþý tarafýn mali gücü oranýnda verilmesi gerektiðini söylüyor.Anladýðýmýz kadarý ile burada asýl deðiþtirilmek istenen yoksul-luk nafakasýnýn “süresiz” olabilmesi durumu.Bunu tartýþýrken de “1 ay evli kaldý, ömürboyu nafaka alacak” gibi çok absürt ör-nekler verilerek haklýlýklarýný ispatla-maya çalýþýyorlar. Çoðunlukta olan isebunun tam tersi. Yýllarca evli kaldýðý veeþinden dayanýlmaz ölçüde þiddet gör-düðü halde korkularý nedeni ile bir türlüboþanamayan, boþanmaya cesaret etti-ðinde ise kendi geçimini saðlamak içinhiçbir imkaný olmayan kadýnlar... Esasendevlet, boþandýktan sonra tamamen yok-sulluða düþen ve deyim yerindeyse yiyecekekmeðe muhtaç hale gelen kadýnlara su-nulacak katkýlarý, saðlanacak iþ imkanlarý-ný veya maddi yardýmlarý konuþmalý me-sela. 

Nafaka alma hakkýnýn zorlaþtýrýlma-sý bir yandan da AKP’nin kadýna yöne-lik þiddetle mücadele ettiði yönündekisöylemlerine de tezat oluþturuyor. Zi-ra nafaka almanýn daha zor koþullarabaðlanmasý ayný zamanda çoðu du-rumda kadýnýn þiddet gördüðü evliliði sür-dürmeye zorlanmasý anlamýna gelecek.     

ÖNCELÝKLE Medeni Kanunun yoksulluk nafakasýný dü-
zenleyen 175. ve 176. maddelerini birlikte okuyalým:

“Madde 175 - Boþanma yüzünden yoksulluða düþecek
taraf, kusuru daha aðýr olmamak koþuluyla geçimi için
diðer taraftan mali gücü oranýnda süresiz olarak nafaka
isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz.

Tazminat ve nafakanýn ödenme biçimi
Madde 176 - Maddi tazminat ve yoksulluk nafakasýnýn

toptan veya durumun gereklerine göre irat biçiminde
ödenmesine karar verilebilir.

Manevi tazminatýn irat biçiminde ödenmesine karar ve-
rilemez.

Ýrat biçiminde ödenmesine karar verilen maddi tazmi-
nat veya nafaka, alacaklý tarafýn yeniden evlenmesi ya
da taraflardan birinin ölümü halinde kendiliðinden kal-
kar; alacaklý tarafýn evlenme olmaksýzýn fiilen evliymiþ
gibi yaþamasý, yoksulluðunun ortadan kalkmasý ya da

haysiyetsiz hayat sürmesi halinde mahkeme kararýyla
kaldýrýlýr.

Taraflarýn mali durumlarýnýn deðiþmesi veya hakkaniye-
tin gerektirdiði hallerde iradýn artýrýlmasý veya azaltýlma-
sýna karar verilebilir.

Hakim, istem halinde, irat biçiminde ödenmesine karar
verilen maddi tazminat veya nafakanýn gelecek yýllarda
taraflarýn sosyal ve ekonomik durumlarýna göre ne mik-
tarda ödeneceðini karara baðlayabilir.”

Gördüðünüz üzere mevcut halde de nafaka düzenlemesi,
sonsuza kadar eski eþin kadýna bakmasý olarak kurgulan-
mýþ deðil. Nafakanýn yargý kararýna dahi gerek kalmaksýzýn
kesilebileceði haller olduðu gibi, bazý durumlarda hakim
kararý kaldýrýlabiliyor ya da miktarý deðiþtirilebiliyor. Nafa-
kanýn “süresiz” olduðu aslýnda
medya ve yetkililer tarafýn-
dan pompalanan bir yalan!  

NAFAKA GERÇEKTEN SÜRESÝZ MÝ?
Nafaka gerçekten de adaletsiz bir
uygulama mýdýr? Kadýnlarýn elin-
den alýnmak istenen nedir tam
olarak? Gelin kafamýzdaki sorulara
yanýt arayalým... 
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 fabrika iþleri ve bazý istisnalar dýþýnda
sadece öðretmenlik alanýnda iþler bulabili-
yordu kadýnlar ama faþist yönetim tam bir
“baþ eðen kadýn, güçlü anne” modeli yarat-
mak istyordu. Kadýnýn çalýþma yaþamý ve
eðitim ortamýndan uzaklaþtýrýlmasý için ya-
salar çýkarýldý. 20 Ocak 1927 kararnamesiyle
kadýnlarýn ücretleri erkeklerin ücretlerinin
yarýsýna indirildi. 10 gün sonra çýkarýlan
baþka bir kararname ise kadýnlarýn liselerde
edebiyat ve felsefe okutmalarýný yasaklýyor-
du. 1928’de de kadýnlarýn öðretim kurumla-
rýnda müdür olamayacaklarý ve kýz öðrenci-
lerin harçlarýnýn erkeklerinkinden iki kat
fazla olmasý kararý alýndý. 1 Eylül 1938’de
çýkarýlan bir kararnameyle kamu görevleri-
nin sadece yüzde 10’unda kadýnlarýn çalýþtý-
rýlacaðý ilan edildi. 

Faþist devlet, yaþam standartlarý yerle bir
edilen ve evlerine hapsedilmek istenen ka-
dýnlarý ‘gerekirse’ cezalandýrmayý da erkek-
lerin eline verdi. 1942’de yürürlüðe giren
Rocco yasasýnýn bir maddesi, kadýnlarýn iþ-
lediði ‘þeref suçu’ varsa, yakýn erkek akra-
balarýna þereflerini koruma adýna kadýný öl-
dürme ‘hakký’ tanýyordu.

Mussolini’nin söylemleri kadýnlarýn çok
çocuk yapmasý üzerineydi. “Sayý, güçtür”
diyen Mussolini ve Ulusal Faþist Parti’si
için bu, ucuz ve büyük emek gücü oluþtur-
mak ve savaþacak daha çok asker temin et-
mek demekti. Hatta ülkedeki ekonomik
problemleri çözmek adýna baþlatýlan Tahýl
Ýçin Mücadele, Liret Ýçin Mücadele, Top-
rak Ýçin Mücadele’nin yanýna 1927’te Do-
ðum Ýçin Mücadele de konuldu. Evlilik kre-
dileri, çok çocuklu ailelere prim ve en az 4

çocuk doðuran kadýnlara madalya verilmesi
ve evlilik kredisi borçlarýnýn silinmesi, hatta
10 ve daha fazla çocuk doðuranlarýn vergi-
den muaf tutulmasý gibi uygulamalar baþla-
týldý. Bekar erkeklere vergi yükümlülüðü
getirildi, boþanmalarý engelleyen yasalar çý-
karýldý... 

Mussolini öncesinin ‘vatansever kadýn
birliklerini’ oluþturan üst sýnýftan kadýnlar,

kilisenin etkilediði kadýnlar kurulan bu yeni
faþist devletin kadýn politikalarýna dört elle
sarýldý. Köylü Faþist Ev Kadýnlarý gibi ör-
gütlerle yoksul köylü kadýnlara gidiyorlardý.
Ulusal Anne ve Çocuk Örgütü (OMNI) gi-
bi örgütlerle kadýn ve çocuk saðlýðýna dair
yaptýklarý faaliyetler binlerce kadýnýn fayda-
landýðý ve eve kapatýlmak istenen kadýnlarýn
sosyalleþebildiði kurumlar olmuþtu.

Fakat, doðum oranlarý devletin istediði
gibi artmýyor, aksine düþüþ yaþanýyordu. O
kadar propagandaya raðmen, ailelerinin
ekonomik olarak sýkýntýya düþeceði düþün-
cesiyle birçok kadýn katýlmadý bu kampan-
yaya. 
ANTÝ FAÞÝZM BÜYÜYOR

Elbette her þeyi kontrol altýnda tutmak
isteyen rejim önce iþçi örgütlerini, kadýn
örgütlerini, basýn organlarýný kapattý, komü-
nist ve liberal örgütlenmeleri yasakladý. Yer-

lerine faþist sendikalar, faþist kadýn örgütle-
ri, faþist öðrenci dernekleri ve faþist bir
medya kurdu. Yüzlerce kadýn anti faþist fa-
aliyet yürüttüðü gerekçesiyle hapse atýldý. 

Baský altýnda tutulan anti faþist hareket,
komünistlerin çabasýyla ilerletilmeye çalýþý-
lýyordu. Yeraltý örgütlenmesi ve tam bir giz-
lilik içinde süren harekete, diðer politik
gruplar da katýldý. Mussolini’nin faþist dik-
tatör Franco’ya destek için 1936’da baþlayan
Ýspanya Ýç Savaþý’na 10 binlerce asker gön-
dermesi, 1938’de Yahudi düþmaný yasalar
çýkarmasý ve 1940’ta 2. Dünya Savaþý’na gir-
mesi halk içinde Mussolini hükümetine yö-
nelik tepkiyi büyütüyordu. 

Askeri yenilgiler 25 Temmuz 1943’te
Mussolini’nin kendi partisi tarafýndan dev-
letin baþýndan indirilip tutuklanmasýna yol
açtý. Hükümet Nazilerle ittifaký bozup karþý
tarafla anlaþýnca, Naziler Ýtalya’yý iþgal etti
ve Mussolini’yi tekrar iktidara getirip, tüm
güçleri onun eline vermeye çalýþtýlar. Fakat
ülkedeki savaþ karþýtý anti faþist hareket
daha da yoðunlaþarak her yerde bir ‘Resis-
tenza’ yani direniþ hareketine dönüþtü.
Mussolini, Ýtalyan partizanlarý tarafýndan 28
Nisan 1945’te vuruldu. 

YYaarraarrllaannýýllaann kkaayynnaakkllaarr::
* Þirin Tekeli, Faþizm ve Kadýnlar http://dergi-
park.gov.tr/download/article-file/8316 
* Fulya Alikoç, Ýtalya’da Faþizm ve Kadýnlar - 1
http://teoriveeylem.net/2017/05/italyada-fasizm-ve-
kadinlar-1/ 
* Jomarie Alano, Armed with a Yellow Mimosa: Wo-
men’s Defense and Assistance Groups in Italy, 1943-
45 https://libcom.org/files/Journal%20of%20Con-
temporary%20History-2003-Alano-615-31_0_0.pdf

11994433-45 yýllarý arasýnda süren Ýtalyan Direniþi sý-
rasýnda, faþizmin evlere hapsetmek istediði kadýnlar
çok ciddi rol oynadý. 

1943’te kurulan Gruppi di difesa della donna e
per l’assistenza ai combattenti della libertà (Kadýn-
larýn Savunma ve Yardým Gruplarý - Gddd)’nýn pro-
gramýnda “Her sosyal sýnýftan, her inançtan, her po-
litik eðilimden kadýnlar ya da partisiz kadýnlar, ek-
mek, barýþ ve özgürlük ihtiyacýyla bir araya geliyor”
yazýyordu ve grevler, kitlesel gösteriler yapmayý
öneriyordu. Turin, Milan gibi endüstriyel þehirlerde-
ki fabrikalarda çalýþan iþçi kadýnlarýn eþit ücret; an-
nelik izni ve yardýmlarý; çocuklarýný büyütebilme,
okuduklarýný ve vasýflý iþlerde çalýþtýklarýný görebil-
me; istedikleri eðitimi alýp istedikleri iþe girebilme;
sendikalara, politik örgütlenmelere katýlabilme gibi
talepleri de eklemiþlerdi programlarýna. 

Resmi rakamlar kadýn savunma birliklerine 70
bin kadýnýn katýldýðýný ve 233 bine yakýn partizandan
35 bininin kadýn olduðunu yazýyor. Yüzlercesi yaka-
lanýp iþkence gördü, Alman kamplarýna gönderildi ya
da savaþýrken öldürüldü. 

Kurucularý komünist, liberal ve faþizme karþý açýk
tavýr alan politik kadýnlardan oluþsa da, savunma
gruplarýndaki 70 bin kadýnýn çoðunluðunu, ev kadýn-
larýndan oluþuyordu. Gddd’nin etrafýnda onlarý bir-
leþtiren þey, özünde herkes için gerçek eþitliði barýn-
dýran yeni bir dünya özlemiydi.

DDAAYYAANNIIÞÞMMAANNIINN ÇÇÝÝÇÇEEÐÐÝÝ;; SSAARRII MMÝÝMMOOZZAA
Kadýnlar, grubun bildirilerini canlarý pahasýna

posta kutularýna, otobüslere atýyor, fabrikalara ulaþ-
týrýyordu. Çok uzun çalýþma saatleri, düþük ücretler,
çocuklarýna bile bakamayacak, doyuramayacak du-

rumda olmalarý kadýnlarýn direniþe sempati duyma-
sýný saðlýyordu. Topraklarýný iþgal eden Nazilere du-
yulan öfke de büyüyordu.

1944’te, yaklaþýk 20 sene sonra ilk kez, 8 Mart
kutlamasý gerçekleþtirdi Ýtalyan kadýnlar, ‘barýþ ve

adalet’ þiarýyla. Kadýnlar toplantý ve eylemlere kadýn-
lar arasýnda dayanýþmayý simgeleyen sarý mimoza
çiçekleriyle gittiler. Kimisi partizan olan kimisi þehir
ve köylerde yaþamýný sürdüren bu kadýnlar, savaþ
sona erene kadar fabrikalarda, ofislerde grevler ör-
gütledi, Alman ve faþist birlikleri engellemek için ba-
rikatlar kurdu, gizli bir þekilde topladýðý kýyafet, pa-
ra, silah ve yiyecekleri partizanlara taþýdý. Kimi za-
man kadýn olduklarý için onlarý çok tehlikeli görme-
yen Nazilerin ve faþistlerin gizli konuþmalarýný dinle-
diler. Kimi zaman hamile kýlýðýnda karýnlarýnda taþý-
dýklarý silah ya da anti faþist yayýnlarý belirlenen ad-
reslere ulaþtýrdýlar. Bisikletiyle yayýnlarý, mesajlarý
taþýyan yüzlece ‘stafetta’ yani kurye kadýn, direniþin
sembolü haline geldi.

1945 Nisaný’nda direniþ kazanýldý. Faþizmden
ve Nazilerden kurtuldu Ýtalyan halký. Gddd de, ka-
dýnlarýn politik, sosyal ve kültürel aktivitelerini
sürdürebilmeleri ve eþitlik talebini yükseltebil-
meleri amacýyla yerini 1944’te Unione Donne Ita-
liane (Ýtalyan Kadýn Derneði - UDI)’ye býraktý. Fa-
kat, Gddd içindeki liberaller ve Hristiyan kadýnlar
ayrýlmaya baþladý. Komünistlerin etkisindeki UDI
ve direniþ süresinde Gddd’ye katýlmýþ kadýnlar,
kurtuluþtan sonra da politik faaliyetlerini sürdür-
dü. Fakat Soðuk Savaþ’ýn etkisiyle sosyalistler ve
komünistler gibi, kadýnlarýn eþitlik ve özgürlük
talepleri de kýsýtlanmayla karþýlaþtý. 

SAVUNMA VE YARDIM GRUPLARINDA ONBÝNLERCE KADIN

Mayýs 1944’te çýkarmaya baþladýklarý gazete Noi Donne’de kadýn partizanlarýn
aktiviteleri ile iþçi ve köylü kadýnlarýn talepleri yer alýyordu.

Gözde TEKÝN
Kocaeli

K
ocaeli’nin Yenikent Mahallesi’nde
bulunan temizlik þirketinde çalýþan
kadýn iþçiler, her sabah saat sekizde
mesaiye baþlýyor. Gün boyu sitelerin
etrafýný, binalarýn merdivenlerini te-

mizliyorlar. Bazen ev temizliðine de gidiyorlar. 
30’lu yaþlarýnda, üç çocuk annesi Selvi de bu

temizlik þirketinde çalýþýyor. Geçtiðimiz hafta iþ-
yerinde sinir krizi geçirerek bayýlmýþ. Sebebi altý
aydýr birlikte yaþadýðý adam tarafýndan sistematik
bir þekilde þiddet görmesi. Yaklaþýk iki yýl önce ay-
rýldýðý eþiyle boyanma davasýnýn sürdüðünü belir-
ten Selvi, eski eþinden þiddet yüzünden ayrýlmaya
çalýþtýðýný, þimdi baþka bir þiddet sarmalýnýn içine
düþtüðünü söylüyor. Üç çocuðundan 4 ve 12 ya-
þýnda olan ikisi yanýnda, en büyük çocuðu ise ba-

basýnda. Sinir krizi geçirdiði gün þikayetçi olmak
için karakola gittiðinde “Eðer bu adamdan þika-
yetçi olursan, boþanma davana yansýr. Kocan di-
ðer iki çocuðunu da alýr senden” cevabýný alýnca
geri dönüyor eve. 
‘ÇÜNKÜ ÇOCUÐU 
BIRAKACAK BÝR YER YOK’

“Baþka bir yaþam kur, söyle destek olalým, bu
þiddete mahkum musun?” diye sorduðumuzda,
“Aslýnda deðilim, bu sefer bitmesini istiyorum,
ama ben iþteyken 4 yaþýndaki kýzýma o bakýyor.
Çocuðumu býrakabileceðim hiçbir yer yok. An-
nem þeker hastasý bakamýyor, görüþtüðüm kreþler
çok pahalý, özel bakýcýya gücüm yetmiyor, çünkü
önceki eþimin benim adýma çektiði borçlarý ödü-
yorum hâlâ. Ücretsiz kreþ olsa, gönül rahatlýðýyla
çocuðumu býrakýrdým ama yok. Maaþým 1600 TL
ama hep daha az yatýyor, borçlar kesiliyor, gitme-
diðin gün kesiliyor. Sinir krizi geçirdiðimde bir
hafta rapor aldým, kim bilir ne kadar yatacak ma-
aþ. Anlayacaðýnýz bu adama okullar kapanýncaya
kadar birkaç ay daha mahkumum” diyor. Okullar
kapanýnca 12 yaþýndaki çocuðu bakacakmýþ 4 ya-
þýndaki kardeþine; “Böylelikle o adamdan kurtula-
bilirim” diye düþünüyor. 
ASGARÝ ÜCRET ARTINCA 
YAPTIÐIMIZ ÝÞ DE ARTTI 

Necla da üç yýldýr temizlik þirketinde çalýþýyor.
Üç çocuðu var, biri üniversitede okuyor. Eþi pazar
esnafý. “Geçinmek zor, çünkü her þey çok pahalý”
diyor, “Aldýðýmýz maaþ yaptýðýmýz iþin yanýnda
hiçbir þey! Binalarýn merdivenlerini siliyoruz, me-
saiye kalýnca kat baþýna 1 TL veriyor. Bir keresin-
de 3 katlý binayý temizledim, 3 TL vereceklerine,
2 TL verdiler. Ben de aldým o parayý sekreterine
verdim ‘Al bu da benim sadakam olsun’ dedim.
Bizi insan yerine koymuyorlar ki, üstelik müdürü-
müz de kadýn. Bir kere konuþurken söylemiþti ay-
da bin 500 lira kuaför masrafý oluyormuþ. Biz ku-
aförün yolunu bile unuttuk. Biz neden gidemiyo-
ruz? Þimdi asgari ücrete zam geldi ya bizim bir
günde temizlediðimiz bina sayýsý da o kadar arttý.
Ýþe girdiðimde altýydý þimdi dokuz oldu. Maaþ art-
týkça iþ de artýyor. Bir de þimdi peþimize adam
taktýlar, bizden sonra gidip binalarý denetliyor, te-
miz mi diye. Bir þey gördüyse fotoðrafýný çekip
müdüre atýyor:” 

Þermin de 3 yýldýr ayný þirkette. Eskiden 50 li-
rayla çýktýðý pazardan þimdi doðru dürüst hiçbir
þey alamadan döndüðünü söylüyor. “Ev kredisi,
çocuklarýn okuluydu derken ay sonunu nasýl geti-
receðini bilmiyor insan. Ben düzeleceðine de
inanmýyorum. Niye erken seçim yapýyorlar, çünkü
onlar da düzelmeyeceðini biliyor” diyor. Patronun
kendisine yazlýk, müdürün ise lüks daire aldýðýný
söyleyen Þermin, “Biz evin kredisini zar zor ödü-
yoruz. Birileri zenginleþirken, biz neden yoksulla-
þýyoruz?” diye soruyor. 

Ýþyerinde de, ülkede olduðu gibi, sesini çýkara-
nýn cezalandýrýldýðýný ifade eden Þermin adalet-
sizlikten þikayetçi: “Bizi yönetenler kendisi gibi
olmayanlarý hapse atýyor. Ýþyerinde de ayný böyle,
sesini çýkart itiraz et hemen ötekileþtiriyor mü-
dür. Sen çok biliyorsun, diyor. Mesela resmi tatil-
lerde bizi çalýþtýrýyorlar, iþe geldiðimize dair im-
zada attýrmadýklarýndan para ödemiyorlar. Ama
bir gün iþe gitme hemen kesinti yapýyor.”

ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGELERÝNDE ÇALIÞAN KADINLAR KOÞULLARDAN DERTLÝ:

Ýþyeri de memleket gibi

Ya þartlar aðýr, ya ücret düþük ya da vardiya var
Hafize BULUT

Sincan / Ankara

1
Mayýs’a sayýlý günler kala Sincan Organize Sanayi
Bölgesi’nde kadýnlarýn çoðunlukta olduðu birkaç
fabrikada çalýþan iþçilerle sohbet ettik. Kadýnlar
sürekli daha iyi bir fabrika, daha iyi çalýþma ko-
þullarý arayýþýnda, ama her çalýþtýklarý fabrika bir

öncekini aratýyor. Bir yerde çalýþma þartlarý aðýr, diðerin-
de ücretler düþük, bir diðerinde vardiya var, ötekinde
baþka bir sorun... 

Kadýnlar Organize’de bulunan neredeyse her fabrika
hakkýnda ya deneyime ya da bilgiye sahip. Bu fabrikalardan
en meþhuru ise Baðdat Baharat. 

‘EMEKLERÝM ÜÇ KURUÞLUK 
TAZMÝNATTAN FAZLAYDI’

Baðdat Baharat’ta beþ yýla yakýn süre çalýþmýþ olan iþçiler-
den biri fabrikada yaþadýklarýný þöyle anlatýyor: “Ben þef ola-
rak çalýþtým. Yýllarca koca koca çuvallarý kendi baþýma taþý-
dým. Yuttuðum biber tozlarý yüzünden hastalandým, ama iþ-
ler biraz kötüye gidince kapýnýn önüne koyulan ben oldum.
Tazminatýmý aldým belki ama emeklerim üç kuruþluk tazmi-
nattan daha fazlaydý...”
‘YEMEKLER BERBATTI, 
DOYDUÐUMU HATIRLAMIYORUM’

Yine Baðdat Baharat’ta çalýþmýþ baþka bir iþçi, “Yemek-
ler berbattý, ben orada hiç doyduðumu hatýrlamýyorum.
Çamurlu ýspanaðý Mustafa Danacý’nýn önüne koyun, baka-
lým yer mi? Biz yýllarca yedik. Yemekhanede baþýmýzda bek-
lerdi ‘Yoðurdu çöpe döken var mý’ diye. Böyle þartlar altýnda
çalýþýyor insanlar. Çoðu da tazminatým yanmasýn derdinde”
diyerek arkadaþýnýn sözlerini destekliyor. 
‘KADINLAR ÝÇÝN BÝR CEHENNEM’

Baðdat Baharat’taki çalýþma þartlarýna ve patronun keyfi
uygulamalarýna daha fazla dayanamayarak kýsa süre içeri-
sinde iþten ayrýldýðýný söyleyen bir iþçi de o günleri þöyle
anlatýyor: “Baðdat Baharat kadýnlar için bir cehennem. Ýþe

girerken ‘Zorunlu mesai yok. Vardiyaya istersen kalýrsýn’ di-
yorlar. Ancak durum hiç öyle deðil. Sonrasýnda amirler, þef-
ler vardiyaya kalmayana ‘Sen buradan gidicisin’ diyor.”
NEREYE GÝDERSEN GÝT... 

Daha önce Organize’de beþ fabrikada çalýþmýþ, þu anda
tekstilde çalýþan bir kadýn iþçi, “Patronun iyisi de var kötüsü
de, ama nereye gidersen git sen iþçisin” diye giriyor söze ve
devam ediyor: “Ýþler yolunda gitsin istiyorlar, ama sana ne
olduðu kimsenin umrunda deðil. Bundan önce çalýþtýðým
iþyerinde bazen demir çubuk taþýyorduk. Ben iþe girdikten
iki ay sonra hâlâ ayakkabým yoktu. O demirlerden biri be-
nim ayaðýma düþse sakat kalýrdým vallahi. Sonra da kadýnla-
ra ‘Neden bu kadar yavaþsýnýz’ diyorlardý...” 

BÝZ DE SENDÝKALAÞMALIYIZ
Kadýnlara bu durumun nasýl deðiþeceðini sorduðumuzda

benzer yanýtlar alýyoruz. Daha önce Ýlka Tesktil’de çalýþmýþ
olan bir kadýn, Arçelik’te çalýþan iþçileri örnek gösteriyor:
“Vardiya varmýþ ama ücretler güzelmiþ orda. Çalýþan arkada-
þým var. Ama onlar sendikalý. Bilmiyorum belki biz de sendi-
kalaþmalýyýz.” 
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Müslime KARABATAK

S
avaþlardan býkan, gerçek talepleri
kendilerine hiç sorulmayan Ýtalyan
kadýnlarý çözümü hangi politik ve
dini görüþten olursa olsun birleþ-
mekte buldular. Gündelik ve acil

problemler üzerinden örgütlenen kadýnlar,
sadece Ýtalyan halkýný faþizmden ve Nazi iþ-
galinden kurtaran anti faþist hareket cephe-
sini büyütmekle kalmadýlar; kendi özgürlük
ve eþitlik taleplerini de belki de ilk defa bu
kadar örgütlü bir biçimde dile getirdiler. 

SAVAÞI DURDURUN, 
YOKSA DEVRÝM YAPARIZ!

Ýtalya, ona vaat edilen topraklara kavuþ-
ma ve imparatorluðu büyütme hayaliyle 1.
Dünya Savaþý’na katýlmýþtý. Liberal Parti
hükümeti erkekleri cepheye sürerken, geri-
de kalan kadýnlar tarýmda ve savaþ sanayin-
de iþçileþti. Savaþ yýllarý uzarken, üst sýnýfýn
kadýnlarý ‘vatansever kadýn birlikleri’ kura-
rak savaþý destekliyordu. Cephedeki asker-
ler ve yoksul kadýnlarsa giderek daha fazla
savaþ karþýtý oluyor, politikleþiyordu. 

Köylü kadýnlarý politikleþtiren þey, adeta

savaþ karþýtý bir yayýn aracý haline gelen
cepheye yazýlan, cepheden gelen mektuplar
oldu. Bir yanda savaþýn bitirilmesi için iz-
lenmesi gereken politik taktikleri yazan as-
kerler vardý; diðer yanda okuma yazma ora-
ný düþük olduðundan askerlerden gelen
mektuplarýn okunduðu köy meydanlarý...
Bu, politik bir tartýþma alaný ve kendiliðin-
den örgütlenme olanaðý yarattý. Üstüne üst-
lük, devletin verdiði yardýmlarýn az olmasý
da kadýnlarý çileden çýkarýyordu. Yardýmlar
için yaptýklarý protestolar savaþ karþýtý ka-
rakter kazanmaya baþlamýþtý. Sadece ücret-
lerin ve yardýmlarýn artýrýlmasýný deðil, sa-
vaþýn sona ermesini de istiyorlardý. Döne-
min hükümeti tepkileri azaltmak için yar-
dýmlarý artýrsa da, kadýnlar savaþýn son bul-
masý için eylemlere devam etti. Önce 1917
bahar aylarýnda yardýmlarý almama eylemi
yaptýlar, “yardýmlarý deðil, erkeklerimizi
gönderin” diyerek. Ayný yýlýn yazýnda tarým
iþçisi kadýnlar iþ durdurma eylemi gerçek-
leþtirdi, ‘ordu buðdaysýz kalýrsa savaþ sona
erer’ düþüncesiyle. Bir sonraki hamle silah
fabrikalarýnda çalýþtýrýlmaya götürülen ka-
dýn ve kýz çocuklarýný taþýyan trenleri ve
cepheye giden silahlarý engellemek oldu.

Ayný yýl Rusya’da Ekim Devrimi’nin fiti-

lini ateþleyen kadýnlarý gören Ýtalyan kadýn-
lar, “Savaþý durdurun yoksa devrim yaparýz”
demeye baþlamýþlardý. 
DEVRÝM KENDÝLÝÐÝNDEN
GELMEZ

Fabrikalarda ise erkeklerin yokluðunda
vasýfsýz iþçiler olarak iþe alýnmýþ, erkekler-
den daha az ücretle çalýþtýrýlan, ‘normalleþ-
miþ’ kötü çalýþma koþullarýnýn üstüne savaþ
döneminin aðýr iþ yükünü de omuzlamak
zorunda olan kadýnlar vardý. Bunun yanýnda
erkek iþçilerin geri tutumlarýna maruz kalý-
yorlardý. Ýþçileþmek onlar için yeni bir olgu-
ydu. Zaten savaþ bahanesiyle yasaklanan
grevlerin sayýsý, kadýn iþçilerin örgütsüzlü-
ðüyle de giderek düþmüþtü. Fakat, kadýnla-
rýn bu acemiliði atmasý çok uzun sürmedi.
1917-18 yýllarýnda yaþanan grevlerde kadýn
iþçilerin talepleri de yükselmiþti: Erkek ve
kadýnlara eþit miktarda geçim ödeneði (biz-
deki asgari geçim indiriminin bir biçimi)
verilmesi. Sadece erkeklere verilen saat baþý
ücret artýþýnýn (yüzde 25) ayný iþi yapan ka-
dýnlara da verilmesi. Parça baþý ücret sis-
teminin kaldýrýlmasý, yerine onurlu bir ya-
þam sürmeye yetecek sabit bir ücret kon-
masý. Ýþ gününün 8 saat olmasý. 

Bir þekilde üretimden gelen güçlerini
öðrenen, az da olsa sýnýf bilinci kazanmaya
baþlayan kadýnlar, savaþý durdurabilecekle-
rine ve daha eþit bir toplum yaratabilecekle-
rine inanmaya baþlamýþtý. 

Ancak ne yazýk ki devrim, kendiliðinden
gelen bir þey deðil! Halk politikleþiyordu,
ama Ýtalya’da Rusya’daki gibi bir sosyalist
devrime götürecek güçlü bir iþçi sýnýfý par-
tisi yoktu. 

Ýtalya her ne kadar 1. Dünya Savaþý’nýn
galipleri arasýnda olsa da, ona vaat edilen
topraklarýn verilmemesi, iþsizliðin artmasý,
sanayinin zayýflýðý, kuzeyi ve güneyi arasýn-
da ekonomik ve politik farklýlýklarýn olmasý
halk içindeki huzursuzluklarý artýrýyordu.
Bu huzursuzluk ve yenilik arayýþý ortamý,
Liberal Parti’nin güç kaybetmesiyle, Mus-
solini’nin önceleri içinde olduðu Sosyalist
Parti’nin içinde ayrýþma ve ardýndan Mus-
solini’nin kendi Ulusal Faþist Partisi’ni
(PNF) kurmasý ve 1922’de iktidara gelme-
siyle sonuçlandý.
‘ASKER DOÐURAN 
FAÞÝST KADIN’ HAYALÝ

Daha önce de kadýnlarýn eþitliði tam
saðlanmamýþtý, oy hakký yoktu, kýr ve 

Tahsine SARAN
Özgül KARAMAN 

Aydýn

A
ydýn Söke’de bulunan SÝBAÞ
Gýda fabrikasýnda sendikalaþ-
týklarý için iþten atýlan iþçilerin
çoðunluðunun oturduðu Akça-
konak Mahallesine vardýðýmýz-

da akþam saatleriydi. Önceden haberleþti-
ðimiz Dilan ve Muhammet çiftine misafir
olduk. Dilan da, Muhammet de iþten atýlan
iþçilerden. O gün Evrensel gazetesinde SÝ-
BAÞ iþçilerinin haberleri çýkmýþtý. Evren-
sel’den “Bizim gazete” diye söz eden iþçi-
ler, toplu olarak gelen gazeteyi arkadaþlarý-
na ulaþtýrdýklarýný anlattý.

Dilan’a Ekmek ve Gül adýna kadýn iþçi-
lerle buluþmak istediðimizi söyledik. He-
men kadýnlarý aradý, müsait olanlar yarým
saate yanýmýzdaydý. Kendilerini, mücade-
lelerini anlatmak heyecanýyla sorularýmýzý
yanýtladýlar. 

Sendikalaþmadan öönce ççalýþma kkoþulla-
rýnýz nnasýldý? EEvde vve iiþte yyaþadýðýnýz zzor-
luklar nnelerdi?

Elif: Çocukluktan beri bu fabrikadayým.
Çocukken biber sapý çýkarýyorduk. Biberin
acýsýndan ellerimiz kollarýmýz yanýyordu.
Bize bir tek eldiven bile vermiyorlardý. Ýn-
san yerine koymuyorlardý. (Çocuk oldukla-
rý için kendilerine iþçi yerine ‘amele’ den-
diðini, hiçbir haklarýnýn tanýnmadýðýný, hor
görüldüklerini belirterek) Yukarýdaki tuva-
letlere gitmemize bile izin vermiyorlardý.
Sigortalý olduktan sonra da koþullar pek
deðiþmedi. Þefler baþýmýzdaydý. Sürekli
‘daha hýzlý’ diyorlar. Yaþým 17, iþi bilmiyor-
dum. ‘Performans eksikliði’ diye odaya ça-
ðýrýp tutanak imzalattýrýyorlardý. Ýnsan
içinde azarlýyorlardý. Makine ne kadar hýz-
lýysa insanlar da o kadar hýzlý olmak zorun-
daydý. Bazen konserve þiþeleri patlýyordu,
sýkýþtýðý için. Bize gelecek zarar kimsenin

umurunda deðil. Tek düþündükleri üreti-
min fazla olmasýydý. Üretim sorumlusu-
nun baþýmýzda beklemesi zaten ayrý bir
psikolojik baský. Ýki yýl öncesine kadar an-
cak molaya yakýn saatlerde tuvalete gidebi-
liyorduk. Sonra da tuvalet kapýsýna kamera
koydular, kaç kez gittiðimize, kaç dakika
durduðumuza bakýyorlardý. 

Evde abimler de olduðu için annem 4
çocuða bakmak zorundaydý; 2 benim, 2
abimin... Benim çocuk daha 6 aylýktý, an-
nem zorlanýyordu. Ýþten gelince saat 10’a
kadar evi toparlýyordum. Çocuklarla ilgile-
nip ertesi güne yemek yapýyordum. Hay-
vanlarýmýz vardý, bir de onlara bakýyordum.
Çocuklarýmla ve evle ilgilenebilmek için,
gece vardiyasýnda çalýþmaya baþladým. Sa-
bah çocuklara bakmak için mesaiye kalmak
istemiyordum. 3 yýldýr çocuk parasý almý-
yordum. Gidip söylediðimde ‘yatýyor’ deyip
gönderiyorlardý. 

Dilek: Vardiyalar kendi kafalarýna gö-
reydi. Hangi bölümde iþ fazlaysa o bölüm-
de vardiya oluyordu. Bir haftalýk iþi vardi-
yayla daha kýsa sürede bitirtiyorlardý. Sipa-
riþ alýndýðý zaman ürün çoksa hemen o an-
da vardiya oluyordu. Sabah 8 iþbaþý, 10’da
15 dakika çay molasý, 12.00-12.30 arasý öðle
yemeði, 14.30’da 15 dakika çay molasý,
sonra 20.00’ye kadar mola yok. Dýþarýdan
bakýldýðýnda koþullar iyi gibi görünüyordu.
Ne kadar ürün çýkarýrsak ertesi gün ürün
sayýsý fazlalaþýyordu. Bugün 7 bin tane üre-
tim yapýyorduk, ertesi gün 7200 istiyorlar-
dý. Ailemle yaþadýðým için evde fazla zorluk
yaþamadým. Daha çok iþyerinde zorlandým.

Fadime: Çalýþma koþullarý çok zordu.
Ben akþam 8’e kadar fabrikada duruyor,
makineleri temizliyordum. Sürekli eðil-
mekten bel fýtýðý oldum. Ameliyat olduktan
sonra engelliyim diye daha çok eziliyor-
dum. Her iþçi her iþi bilmek zorundaydý.
Biber bölümünde iþ azsa o gün iþ çok olan
bölümlere kaydýrma yapýlýyordu. Sabit bir
iþimiz yoktu. 

Ýþten döndüðümde de ev iþlerini yapý-
yor, çocuklarla ilgileniyordum. Kendime
hiç zaman ayýramýyordum. 

Dilan: Fabrikada erkeklere kimse zorla
iþ yaptýrmýyor. Ama kadýnlara her türlü
baskýyý yapýyorlar. Zaten fabrikada kadýn
iþçi daha fazla. Asgari ücret alýyoruz. Pazar
günü kart bastýrmýyorlardý, parayý elden
veriyorlardý. Sabah iþe giderken çocuklarý
kayýnvalideme býrakýp akþam alýyordum.
Ýþten gelince de ev iþleri ve çocuklarla uð-
raþýyordum. 

Meral: Kayýnvalidemle beraber kaldý-
ðým için evde çok zorluk yaþamadým. Gel-
diðimde yemeði yapmýþ, bana bir iþ býrak-
mamýþ oluyordu. 

Neden öörgütlendiniz? NNe ggibi zzorluklar-
la kkarþýlaþtýnýz? AAileler, ççevreniz bbu ssüreç-
te nnasýl ttavýr aaldý?

Elif: Faturalar, ev ihtiyaçlarý, çocuklarýn
okul masraflarý yetiþmiyordu. Emeðimin
karþýlýðýný alabilmek için sendikaya üye ol-
dum. Sendikalaþtýktan sonra ayrý ayrý dört
grup iþten çýkardýlar. Ben fabrikada astým
bronþit hastalýðýna yakalandýðým için an-
nem çok üzülüyordu. Sendikalaþtým, iþten
çýkarýldým, annem hep arkamda oldu, beni
destekledi. 

Dilek: Ýnsanca muamele görüp, insan-
ca çalýþma koþullarýnda yaþamak için ör-
gütlendim. 

Fadime: Hem arkadaþlarýma destek ol-
mak hem de çok aðýr koþullarda çalýþýp
saðlýðýmý daha fazla kaybetmemek için.
Sendikalaþma Akçakonak’ta baþladýðý için
patron fabrikada hiçbir Akçakonaklýnýn
kalmayacaðýný söyleyip insanlarý tehdit edi-
yordu. Çýkarýldýðýmdan haberim bile 
yoktu. Sabah iþe gittim, kart bastým, geçiþ
izni verilmedi. Güvenlik iþten atýldýðýmýzý
söyledi. Eþyalarýmýzý almaya bile güvenlikle
gittik.

Dilan: Ýnsan gibi muamele görmek
için örgütlendim. Konuþma hakkýmýz ol-
sun istedik. Kadýn olduðumuz için sürekli
aþaðýlanmak istemiyoruz.

Meral: Çok fazla baský uygulandýðý için
insanlar çýkýþ yolu arýyordu. Sendikaya üye
olduktan sonra 8 kiþi iþten çýkarýldýk. Ýn-
sanlarý örgütlediðimizi duyan birisi bizi
açýða vermiþ. Geceleri evleri geziyor, iþçile-
ri bilgilendirmeye çalýþýyorduk. Köydeki iþ-
çilerin bazýlarý destek verirken, bazýlarý
bizlere ‘Daha ne istiyorsunuz? Bunca in-
san sizin yüzünüzden iþten çýkarýldý. En
azýndan elinize 3-5 kuruþ para geçiyordu’
diyor. Bizi iþten çýkardýlar diye kazandýk
zannetmesinler, onlar iþçi çýkardýkça biz
daha çok hýrslanýp güçleniyoruz.

Hep bbirlikte yyaþadýðýnýz bbu ssüreç yyaþa-
mýnýzý, bbirbirinizle iiliþkilerinizi nnasýl eetki-
ledi?

Dilek: Sendikalý olmayan iþçiler bizden
uzak durdular. Ama sendikalaþtýðýmýz in-
sanlarla baðýmýz güçlendi. Dostluklar ka-
zandýk. Ayný iþyerinde çalýþmamýza rað-
men birbirimizi tanýmýyorduk, birbirimize
kenetlendik.

***
Elif, Dilek, Fadime, Dilan ve Me-

ral’in benzer zorluklarý yaþayan ve ama
sendikalaþmaktan çekinen baþka fabri-
kalardaki kadýn iþçilere çaðrýsý ortak:
“Korkmayýn, pes etmeyin! Yaþamýn her
alanýnda var olduðunuzu herkese gös-
termekten çekinmeyin. Birbirinize des-
tek olun; baþarý, mutluluk, huzur ancak
birlik olduðunuzda geliyor.”

SÝBAÞ’TA SENDÝKALAÞMA MÜCADELESÝ VEREN KADIN ÝÞÇÝLERDEN ÇAÐRI: 

Korkmayýn, örgütlenin!

Elif 29 yaþýnda, 2 çocuðu
var. 2006’da girdiði
SÝBAÞ’tan 3 yýl sonra
ayrýlmýþ. Boþanýnca

2015’te yeniden girmiþ. 

Dilek 22 yaþýnda. 2,5
yaþýnda çocuðu var.
Sendikalaþtýklarý için
eþiyle birlikte iþten

çýkarýlmýþ.

Fadime, 44 yaþýnda. Evli,
4 çocuðu var. 1997’de

iþe girmiþ, 11 yýl taþeron-
da sigortasýz çalýþmýþ, 10

yýldýr sigortalý. 

Dilan, 25 yaþýnda. 
Eþiyle birlikte çalýþýyor-

du, ikisi de iþten
çýkarýldý. 

Ýki çocuklarý var. 

Meral, 27 yaþýnda, evli
ve iki çocuklu. 

9 yýldýr çalýþýyordu, 
eþiyle birlikte
iþten atýldý. 

Faþizme karþý direniþin mimoza çiçekleri
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Kameralar iþçi 
kadýnlara döndüðünde

Geçmiþten bugüne sinema camiasýnda kadýn
haklarýna, kadýnlarýn çalýþma koþullarýna, cinsiyet
ve ücret eþitsizliðine dikkat çeken onlarca film
yapýldý. Bu filmler ile bizler de kadýnlarýn karþý

karþýya kaldýklarý zorluklara ve mücadelelerine
tanýk olma þansýný yakaladýk. 

Mayýs ayý gelmiþken ve 1 Mayýs gibi önemli bir
günü yeni kutlamýþken, iþçi kadýnlarýn çalýþma

koþullarýný ve bu koþullarý deðiþtirmek için
verdikleri mücadelelerle kazanýmlarýný anlatan
birkaç filmi derledik. 

Buyurun en eski olanýndan baþlayalým...

Berivan
BALKAY

Norma Rae (1979)
Crystal Lee Sutton adlý tekstil iþçisi bir kadýnýn yaþam öyküsüne

dayanan bu filmde, Norma’nýn hem kadýn, hem anne, hem de iþçi ola-
rak yaþadýðý katmerli zorluklarý görüyoruz. Fabrikada sendikal faali-
yet yürütmek isteyen Reuben, bir süre fabrika önüne gide gele
Norma ile tanýþýp sohbet etme þansýný yakalýyor. Babasýyla ayný fab-
rikada çalýþan Norma, çalýþma koþullarýnýn aðýrlýðýna dayanamayan
babasýný bir anda geçirdiði kalp krizinden dolayý kaybediyor. Sendi-
kalaþma fikrine baþta sýcak bakmayan Norma, babasýný kaybettikten
sonra Reuben ile gece gündüz sendikal örgütlenme çalýþmasý yürü-
tüyor. Ýkinci evliliðini yapan ve iki çocuk sahibi olan Norma örgütlen-
me çalýþmasý yürütürken eþiyle kavga ediyor, nezarete atýlýyor, söz-
lü tacizlere, çeþitli iftiralara maruz kalýyor ancak asla yýlmýyor. Yürüt-
tüðü çalýþmalar nedeniyle iþten atýlýyor ne yazýk ki, fakat zafer kaza-
nýlýyor! Norma ve Reuben’ýn azimli çabalarý sonuç veriyor ve iþçilerin
sendika için yaptýðý seçimde oy çokluðu ile sendika kabul ediliyor!

Made in Dagenham – 
Kadýnýn Fendi  (2010)

Ýzlerken ayný zamanda bize kocaman kahkahalar attýracak
olan bu film, hayatlarý mutfak ve fabrika arasýnda geçen iþçi
kadýnlarýn mücadelesiyle buluþturuyor bizleri. 1967 yýlýnda
Ýngiltere’deki Ford fabrikasýnda çalýþan 187 kadýn iþçinin ‘eþit iþe
eþit ücret’ talebi için birleþerek elde ettikleri kazanýmlarýný izliy-
oruz. Ücret konusunda cinsiyet ayrýmcýlýðýna maruz kalan kadýn
iþçiler, haklarýný elde edebilmek için patronlarýna, eþlerine ve
hatta devlete dahi karþý koyuyorlar. Filmi izlerken, eþitliðin ayrý-
calýk deðil hak olduðunu ve bunu kazanabilmek için birlikte
mücadele etmenin güzelliðini buram buram hissediyoruz. 

Ekmek ve Güller (2000) 
Ken Loach’un filmi bize sýnýfsal farklýlýklarý ve hayatýmýza deðen ki-

mi insanlarýn hayatýmýzý ne denli deðiþtirdiðini anlatýyor. Filmde bir
grup göçmen temizlik iþçisinin patronlarýna karþý baþlattýklarý müca-
deleyi görüyoruz. Baþroldeki Maya, ülkeye yasadýþý yollarla geliyor ve
Los Angeles’ta ablasýnýn çalýþtýðý ofiste iþ buluyor. Maya, iþe alýnmak
için þirkete ilk maaþýnýn yarýsýný vermek zorunda kalýyor. Þirket, iþçile-
ri sömürmekte sýnýr tanýmýyor, ne sendikalaþmaya izin veriyor ne de
sigortalarýný ödüyor. Baþka bir fabrikada ayný koþullarda çalýþan göç-
men iþçiler ise sendikacý Sam’in çabalarýyla örgütleniyorlar. Sam, Ma-
ya’ya ve arkadaþlarýna sahip olduklarý haklarýna örgütlenerek sahip
çýkmanýn mümkünatýný anlatýyor. Bu koþullara baþta itiraz etmekten
çekinen iþçiler, haksýz yere iþten çýkarmalara karþý halkýn da desteðini
alarak hep birlikte greve gidiyorlar. Ýþçiler grevdeyken patronlar da
durmuyor, ve tabii ki onlarýn örgütlülüðüne ve birliðine karþý çeþitli ali-
cengiz oyunlarý yapýyorlar.

Suffragette– Diren! (2015)
1900’lü yýllarýn baþýnda iþçi kadýnlarýn oy hakký mücadele-

sindeki rollerine iliþkin bir film olarak da deðerlendirebileceði-
miz Suffragette toplumsal anlamda yalnýzlaþtýrýlan ancak yol-
daþlýklarý sayesinde güçlenen kadýnlarýn bedeller ödeyerek na-
sýl bugünkü haklarýmýzý elde ettiðimizi anlatýyor. 

Film izleyicisine, ezilmiþliði, yok sayýlmayý, köleliði ve erkek
egemen bir sistemi militanlaþan kadýnlarýn nasýl tersine çevir-
diðini çarpýcý bir þekilde veriyor. Ýþ yerinde ve evde köle olan,
toplumda insan yerine bile konulmayan bir varlýk olarak kadýn-
larýn yýlmadan sürdürdükleri mücadeleleriyle bugün bize bý-
raktýklarý miras için teþekkürü bir borç biliriz! 

Ýki Gün Bir Gece (2014)
Ýþini kaybetme korkusu yaþayan bir kadýn iþçinin iki gün bir

gece sürecek olan iþini geri kazanma mücadelesinin öyküsü...
Film ucuz iþ gücü olarak görülen kadýn iþçileri, kayýt dýþý ve yine
ucuza çalýþtýrýlan göçmenleri ve geçinebilmek için birbirleriyle
kýyasýya yarýþmak zorunda kalmanýn ne demek olduðunu görü-
yoruz. Baþrol oyuncusu Sandra’nýn çalýþtýðý þirkette ekonomik
darboðaz vardýr, patronun çözümü ise ya Sandra’nýn iþinden ol-
masý ya da diðer çalýþanlarýn maaþ bonuslarýndan vazgeçmele-
ridir. Ýlk oylama yapýlýr ve resmi olarak Sandra artýk iþsizdir.
Sandra iþini kaybetmemek adýna diðer iþçilerle tek tek görüþe-
rek onlarý bonuslarýndan vazgeçip kendisinin iþe geri dönmesi
konusunda ikna etmeye çalýþýr. 

Ýþte Özgür Dünya (2007) 
Hikayemizin geçtiði þehir Londra ve bu kez hikaye iþ-

verenin gözünden anlatýlýyor. Eþinden boþanmýþ ve oðlu
ile hayatta kalma mücadelesi veren baþrol oyuncumuz
Angie, Doðu Avrupa ülkelerinden ucuz iþgücü ithal eden
bir firmanýn yetkilisi olarak Polonya’da karþýmýza çýkýyor.
Ýþ arkadaþý Rosie ile birlikte evlerinden yürütmeye çalýþ-
týklarý bu iþ baþta onlarý çok heyecanlandýrsa da gün geç-
tikçe onlarý çalýþanlarýna karþý canavarlaþtýrýyor. Günbe-
gün artan para hýrsý, yasadýþý yollarla pasaport bulma, in-
sanlarý barýnak dahi olmayan bir yere sýkýþtýrma, insani
olmayan yaþam ve çalýþma koþullarý onlarý hiç ama hiç
rahatsýz etmiyor. Filmde, kapitalizmin insani tüm deðer-
leri nasýl yerleyeksan ettiði gözler önüne seriliyor. 

ÇOCUK
NASIL
ANLATIYOR?

ÝSTÝSMARIN ortaya çýkýþ sürecine iliþkin çok sayýda
uzman görüþü önemli ve doyurucu bilgiler içeriyor. 

Çocuklar için annelerine anlatmaya çalýþmak
neredeyse her zaman ilk yöntem oluyor. Anneden ya da
güvendiði aile bireylerinden sorunu çözecek bir yaklaþým
bulamayan çocuklar, arkadaþýna, rehberlik öðretmenine,
komþusuna ya da arasýnýn iyi olduðu bir akrabasýna
anlatýyor. Ya da çeþitli sebeplerle hiç kimseye hiçbir þey
anlatmýyor, davranýþlarýyla mesajlar veriyor. 

Burada önemli olan nokta þu: Çocuklar yaþadýklarýnýn
istismar olduðunu anladýktan sonra ilk eðilimleri kesin-
likle gizlemek deðil, anlatmak, çözmeye çalýþmak oluy-
or. Çocuk ancak sorununu çözecek güvenli bir ortam
bulamazsa gizlemek zorunda kalýyor. Bu da travmasýný
katlýyor, kendisi kötü bir insan olduðu için baþýna bun-
larýn geldiðini düþünmeye baþlýyor...

Burada önemli bir soru gündeme geliyor: Ne
yapmalý?

Kitapta buna iliþkin çok fazla uzman görüþü var.
Ama çok basit haliyle þu özeti alýntýlayalým ve

devamý kitapta diyelim...

ÇOCUÐU HER TÜRLÜ
ÝSTÝSMARA KARÞI 
UYANIK KILMAK ÝÇÝN...

Özel bölgelerini öðretmek lazým.

Bikini, mayo bölgelerine baþka insanlarýn, buna
doktorlar da dahil, dokunamayacaðýný öðretmek lazým.
Doktor bile anne, babadan izin almalý.

“Sana yardým ederken poponu temizlerim ama
onun dýþýnda ben bile sana izin almadan dokunamam”
kuralýný öðretmek lazým. 

ÖNEMLÝ BÝR NOT: 3 yaþýndaki bir çocuða babanýn
da dokunamayacaðýný anlatamazsýnýz. Çünkü o zaman
babandan bile tehlike gelebilir demiþ oluyorsunuz ve bu
da babaya bir düþmanlýk geliþtirebilir, ki anksiyete bo-
zukluklarý için ciddi bir biliþsel öðedir. Çünkü “dýþ
dünya tehlikeli” algýsý oluþur çocukta. Bu nedenle en-
sest konusunda bilgilendirmek çok kolay deðil ama ge-
nel olarak istismar konusunda bilgilendirilebilir.

SUÇLU KÝM?
BBUU soruya aslýnda hem çok yanýt var hem de yok.

Örneðin istismar faillerinin kendilerinin de bir zamanýn
istismar maðdurlarý olabildiði gerçeðine dikkat çekili-
yor. “Bizde böyle þeyler olmaz, eðitim düzeyi düþük
olanlar istismara daha yatkýn olur, yoksul ailelerde, fa-
lanca bölgelerde daha çok yaþanýr” önyargýlarý, kitapta
karþýmýza çýkan çok farklý kesimlerden maðdur ve fail hi-
kayeleriyle yýkýlýyor.

Ancak bütünlüklü olarak istismara zemin saðlayan
toplumsal koþullarýn altý çizilmiþ olsa önemli bir eksik gi-
derilmiþ olurdu. Kitapta yer alan pek çok uzman görüþün-
de “istismarýn kaynaðý istismarcý” olarak deðerlendirilse
de Dicle Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öðretim Görevlisi
Dr. Ýnan Keser’in deðerlendirmeleri önemli. Keser sorunun
kaynaðýný oldukça net biçimde ortaya koyuyor: Erkeklik.
Keser, yargý kararlarýna, devlet mekanizmalarýna iliþkin
anlattýðý örnekler üzerine þunu söylüyor: “Cinsel istismarý
tek bir kiþi üretmiyor, sosyalliðin tamamý üretiyor.”

Ýnan Keser yalnýzca sosyolojik deðil, ensestin ve istis-
marýn sýnýfsal boyutuna da dikkat çekiyor ve alt gelir düze-
yinde ensestin daha fazla yaþandýðý yönündeki yaygýn ön
yargýya karþý çýkýyor. Üst gelir düzeyi grubunda yer alanla-
rýn ‘kaybedecek daha fazla þeyi’ olduðu için gizlemek için
daha fazla olanaða sahip olduðuna dikkat çekiyor.

Öte yandan kitapta, enseste iliþkin mahkeme kararla-
rý ve adli süreçler de eleþtiri konusu ancak bunlar çoðun-
lukla “iþini bilmeyen, anlayýþsýz görevliler” sorununa in-
dirgenerek meselenin sistematik bir sorun olduðu gerçe-
ðine perde çekiliyor. 

Oysa çocuk istismarý ve ensest baþta olmak üzere cinsel
suçlarý bütünlüklü olarak ele almak, erkek egemen bir devlet
ve toplum sisteminin sorunu olarak ortaya koymak çözüm için
daha güçlü tartýþmalar yapabilmemize olanak saðlardý.

ÝSTÝSMARCILAR NASIL 
ÝNSANLAR, TECAVÜZCÜ KÝM?

BÜÞRA Sanay kitabýn farklý bölümlerinde istismarcýlarýn
durumlarýna da yer vermiþ. Kimi örnekler insanda þaþkýnlýk
yaratýyor. Örneðin Sanay’ýn pek çok cezaevinde kurum psi-
kologlarýyla, ceza infaz görevlileriyle yaptýðý görüþmelerde
oldukça ilginç tespitler var. “Cezaevi psikologlarý anlatýyor”
bölümünde faillere iliþkin þöyle bilgiler veriliyor. Çocuða cin-
sel istismar ve ensest suçundan cezaevinde bulunanlarýn;

- Cezaevi psikoloðuyla yaptýklarý görüþmelerde olaya
iliþkin konuþmamayý tercih ediyorlar. Ýþledikleri suçla ilgili
tedavi talep eden yok. Psikologla görüþme nedenleri ise
daha çok, aileleri kendileriyle görüþmediði için yaþadýklarý
maddi sorunlar.

- Genel olarak “uyumlu, sakin, öfke kontrol sorunu olma-
yan, kendisine zarar verme giriþimi ve madde baðýmlýlýðý ol-
mayan” kiþiler olarak deðerlendiriliyorlar. Bir psikolog “Gör-
seniz, asla bu suçu iþlemiþ demezsiniz. Cezaevinde iþçi koðu-
þunda çalýþtýrýlacak kiþiler genelde ‘cinsel koðuþ’tan seçilir.
Çünkü onlarýn kendilerine zarar verme eðilimi yoktur. Ýntihar
etmek isteyen cinsel suçluya henüz hiç denk gelmedik. Ge-
nelde hiçbir þey olmamýþ, hiç suç iþlememiþ gibi davranýyor-
lar. Artýk anlýyoruz ki, saygýlýlarsa, faça izi, dövme gibi þeyler
yoksa vücutlarýnda, onlar cinsel suçlu.”

Kardeþini doðuran çocuklar

YAZAR HERKESÝ
DÝNLEMÝÞ, 
PEKÝ YASA 
YAPANLAR? 

KÝTAP ensesti her yönüyle ele alan, özellikle de
ebeveynler için oldukça kýymetli bir çalýþma. Hükümetin
çocuk istismarýna iliþkin hazýrladýðý yasanýn gündemde
olduðu bu günlerde kitabýn kapsayýcýlýðýnýn örnek
olmasý gerekir. Bir gazeteci/yazar yalnýzca bir kitap
hazýrlarken dahi konunun tüm muhataplarýna ulaþmak
için bunca çaba harcamýþken hükümetin toplumun en
dertli meselesine iliþkin bu çabaya girmemesi hatta bu
olanaklarý elinin tersiyle itmesi oldukça “politik bir
tercih.” Ancak çocuk istismarý bu politik tercihe kurban
edilemeyecek kadar önemli bir sorun. Bir kez daha, bir
çok kez daha düþünmeye ihtiyacýmýz var...
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Acý bir Türkiye tablosu: 
Gizem ÖRNEK

“
Babam yanýma gelince göz-
lerimi kapatýyorum. Çünkü
biliyorum ki yine ayný þey
olacak. Uyuyor numarasý
yaparsam belki yapmaz di-

yorum ama olmuyor. Hissetmeye-
yim diye gözlerimi sýmsýký kapatý-
yorum...”

Bu sarsýcý cümle Gazeteci Büþra
Sanay’ýn geçtiðimiz günlerde ya-
yýmlanan “Kardeþini Doðurmak”
kitabýnda yer alan kýsacýk bir ifade.

Sanay, Türkiye’nin çok az gün-
deme gelen, gündeme geldikçe de
üzerinin kapatýlmasý için çabalanan
bir sorununu, ensesti “deþiyor.”
Ensest, hemen her boyutuyla ele
alýnmýþ; ensestin ortaya çýkmasý,
maðdurlarýn yaþadýklarý, ayný za-
manda aile fertleri de olan failler,
tanýklar, yargý, devlet, polis, kadýn
örgütlerinin deneyimleri... Ensestin

tüm taraflarýna iliþkin oldukça çar-
pýcý deðerlendirmeler de yer alýyor
kitapta. Bu deðerlendirmeler pek
çok yaygýn kanýyý, önyargýyý da kýra-
cak cinsten uzman görüþleri ve ya-
þanmýþ olaylarla destekleniyor.
Maðdurlar yaþadýklarýný, anne ba-
balar maðdur çocuklarýný, öðret-
menler durumunu fark ettikleri öð-
rencilerini, psikologlar ve adli týp
uzmanlarý ‘hastalarýný’ anlatýyor. Ve
her anlatým ayrý bir sarsýntý yaratý-
yor, ayrý bir noktayý ortaya çýkarýyor.

Ancak burada kendimden yola
çýkarak bir uyarý yapmak isterim;
kitabý okurken tahmin ettiðimden
çok daha fazla zorlandým. Artýk
okumaya devam etmek istemedi-
ðim çok bölüm oldu. Ama öðretici
yanlarý aðýr basýnca her seferinde
yeniden baþladým. Kitaba iliþkin
genel duygum bu; ama tartýþýlmasý
gerektiðini düþündüðüm pek çok
nokta var...

KADINLAR NEDEN BÖYLE
YAPAR, SORAN YOK!

En dikkat çeken noktalarýn baþýnda kadýnlarýn
durumuna iliþkin yapýlan çok sayýda tespit geliyor
bence. Aile bireylerinin (baba, abi, amca, dayý, de-
de...) istismarýna uðrayan çocuklar öncelikle çareyi
anneden yardým istemekte buluyor. Ya annesine
sorduðu sorularla mesajlar veriyor, (Örneðin; dede-
si tarafýndan istismara uðrayan bir çocuk annesine
defalarca kez “Sen aileni çok mu seviyorsun, baba-
ný mý beni mi daha çok seviyorsun” diye sorular so-
ruyor. Ancak güvenilir bir yanýt alamayýnca son ana
kadar annesine hiçbir þey anlatmýyor) ya da anne-
sine doðrudan anlatmaya çalýþýyor. Ancak kitapta
yer verilen örneklerin çoðunda anne, çocuða “faz-
laca” zarar veriyor. Kocasý kýzýný tercih ettiði için
kýskanan anneler, kocasý ya da erkek çocuðunun
cezaevine girmesini göze alamadýðý için maðdur
çocuðun anlatýmýnýn doðru olduðunu bildiði halde
gizleyen kadýnlar, istismara tanýk olsa bile “Ben de
yaþadým aynýsýný, ben de çözemedim. Bunun bir çö-
zümü yok” diyerek olayýn üzerini kapatan kadýnlar,
eve kocasýndan baþka para getiren kimse olmadýðý
için istismara uðrayan çocuðunu “Sen ailemi daðýt-
týn, senin yüzünden sokaklara düþeceðiz” diye suç-
layanlar ya da en iyi ihtimalle olayýn þokuyla aþýrý
tepki veren anneler... Bu tutumlarýn tamamý istis-
mara uðrayan çocuk için belki istismarýn kendisin-
den daha fazla yýpratýcý ve travmatik olabiliyor.

Buraya kadar tamam. Ancak kitapta en fazla
eksik bulduðum nokta; bu kadýnlarýn, annelerin du-
rumunun anlaþýlmamýþ/anlatýlmamýþ olmasý. Çocu-

ðu istismara uðrayan bir kadýnýn bu davranýþla-
rýnýn “kabul edilir” olmasa da “anlaþýlýr” ol-
duðunu düþünüyorum. 

Bir kadýný bu tutumlarý sergilemeye
iten çok fazla neden var. Türkiye’de ka-
dýnlarýn gerçeðinin azýcýk farkýnda ol-
mak, bu tablodan baþka sonuçlar çý-
karmak için yeterli. Kendi ayaklarý
üzerinde durabilmek, geçinmek, bir
hayat kurmak, çocuklarýný büyüt-
mek... bunlarýn tamamý Türki-
ye’de milyonlarca kadýn için
çok zor ve burada anlatý-
lanlar da açýkça göste-
riyor ki; kadýnlarý güç-
lendirmeden çocuk is-
tismarýna çözüm ara-
mak sadece ve sadece “-
mýþ gibi yapmak” de-
mektir. Ayrýca kadýn-
larýn bu tutumlarýnýn
kaynaðýný anlama-
mak “Bu erkekleri
yetiþtirenler de
anneler deðil mi”
þeklindeki ol-
dukça haksýz
yargýyý güçlen-
dirme tehlikesi
dahi taþýyor.

Büþra Sanay’ýn
oldukça baþarýlý bir
gazetecilik 
çalýþmasýyla 
Türkiye’de ensest
gerçeðini 
tüm yönleriyle 
gözler önüne
serdiði
“Kardeþini 
Doðurmak”
kitabýna
birkaç not... 

Nuray ÖZTÜRK
Ýzmir

E
kmek ve Gül’ün 2017 Temmuz sayý-
sýnda yer alan Sibel Çýnar imzalý
“Demirci Gülcan’ýn önyargýlara karþý
direniþi” baþlýklý haber, Ege Üniversi-
tesi Radyo Sinema Bölümü son sýnýf

öðrencisi Aliye Ceylan tarafýndan belgeselleþti-
rildi. Demir Leydi isimli kýsa film, 21. Uçan Sü-
pürge Uluslararasý Kadýn Filmleri Festivali’nde
kýsa film/belgesel dalýnda gösterilecek. 

Aliye, Ekmek ve Gül’de yer alan haberi okudu-
ðunda Gülcan’ýn yaþadýklarýyla kendi yaþadýklarýnýn
benzerliðini görerek, Gülcan’ýn mücadelesini görü-
nür kýlmak, bireysel bir mücadele olmaktan çýkarýp
toplumsallaþtýrmak istiyor. Sonunda da Demir Ley-
di ortaya çýkýyor ama buradaki demir hani o kadýný
aþaðýlamanýn bir ifadesi olan “erkek gibi kadýn” ma-
nasýna gelmiyor,  Demirci Kawa’dan aldýðý güçle de-
mir gibi sert bir metali iþleyerek yýkýlmasý zor deni-
len tüm toplumsal önyargýlarý yýkmak için gösterdiði
direngen duruþu, yani kadýnýn gücünü ifade ediyor.
Kendisiyle özdeþleþtirdiði Gülcan’ýn demircilikte
var olma mücadelesi, Aliye’nin de sinema sektörün-
de var olma mücadelesini anlatýyor: “Benim için bu
daha fragman, asýl film okuldan mezun olduktan
sonra baþlayacak biliyorum…. Gülcan abla bana güç
oldu ve umarým ben de baþka kadýnlara güç olabili-
rim, hangi meslek grubunda olursa olsun…” Ali-
ye’den dinleyelim; 

Hikayenin kkahramaný DDemirci GGülcan, ddergi-
mizde yyer aalan bbir pportreydi…

Evet Ekmek ve Gül’de yayýnlanan röportajda gör-
düm ben de. Kendi mahallemde olduðunu fark et-

tim dükkanýnýn. Aslýnda se-
nelerdir, önünden geçip

gittiðim bir yer, çocuklu-
ðumdan beri o mahalle-
deyim çünkü. Ama öyle
bir kadýn hikayesinin
demirci dükkanýnda
olacaðýný tahmin et-
miyordum… Rö-
portajý okudum ve
çok etkilendim,
kendimle özdeþ-
leþtirdim, yaþa-
dýklarýmýzda ben-
zerlikler buldum.

Birkaç ay sonra gö-
rüþmeye gittim, çok

pozitif biri çýktý. Ko-
nuþtuk sonra senaryo-

yu yazmaya, hikayeyi
oluþturmaya baþladým.
Bir iki hafta içinde de
çekimler baþladý.

Seni eetkileyen þþey
neydi? NNeden bböyle
bir kkonu sseçtin?

Hem onun se-
sini duyurmak is-

tedim, hem ben de cinsiyetimden dolayý kendi mes-
lek dalýmda benzer sýkýntýlar yaþýyorum, biraz da
kendimle özdeþleþtirdim. Cinsiyet eþitliði üzerine
çalýþýyorum. Ýlerlemek istediðim konu da bu zaten.
Gülcan ablaya da söyledim, “Bak ben de kendi sek-
törümde çok aðýr þeyler yaþadým cinsiyetimden do-
layý, senin öykünle benim öyküm kesiþiyor” diye.
Bir film yapýp bir festivale katýlmaktan ziyade üretti-
ðim þeyin içeriði benim için önemliydi, onun sesiyle
birlikte kendi sesimi de duyuruyorum. Kadýn yapa-
maz, beceremez, dayanamaz, üretemez, çalýþamaz,
aðýr gelir denilen her mesleði kadýnýn da yapabile-
ceðini göstermek istedim. Bunun üzerinden ken-
dim de ayný þekilde “Bunu yapabilirim”i ispatla-
maya çalýþtým. 
BÝR KIVILCIMI DAÐITIP ONU
ATEÞE ÇEVÝRMEK ÝSTEDÝM

Filmde ööne ççýkardýðýn þþey ddemirci oolmasýndan zzi-
yade, kkadýn oolarak kkarþýlaþtýðý zzorluklar… 

Evet, ben sadece onun mesleði üzerinden gitmek
istemedim. Bunun dýþýna çýkarmak istedim, biraz
Gülcan ablayý da zorladým. Bütün kadýnlara örnek
olsun istedim, “Bak bir kadýn tüm itiraz ve önyargý-
lara raðmen bunu yapabiliyor, üstelik en kýrsal böl-
gede yapabiliyor, tamam evet bu iþten dolayý sürgün
yemiþ, göç etmek zorunda kalmýþ ama yýlmamýþ,
kendini var edebilmiþ” demek istedim. Bana da ör-
nek olsun baþkasýna da örnek olsun. Evlere sinme-
yelim, herkes kendi meslek grubunda bütün zorluk-
lara raðmen kendisini temsil edebilsin. Bir sesi, bir
kývýlcýmý daðýtýp onu ateþe çevirmekti amacým. Gül-
can ablanýn da istediði buydu. 

Röportajýn tamamýný ekmekvegul.net 
adresinden okuyabilirsiniz.

‘YETENEKLÝ’ DÝYE DEÐÝL,
‘UZUN BOYLU, KALIPLI’ DÝYE
VERÝLEN KAMERA!

““11..55 senedir reklam sektöründe çalýþýyorum. Onun öncesinde
OHAL nedeniyle kapatýlan Hayat Televizyonu’nda 3 yýl çalýþtým,
Özer Akdemir ile birlikte Çepeçevre Yaþam programýný çektik. Te-
levizyonun kapanmasýndan sonra bir belgeselci yönetmenin yanýn-
da çalýþtým ve daha sonra da reklam sektöründe bir prodüksiyon
þirketinde asistanlýk, kameramanlýk, ne iþ varsa yapýyordum... Sek-
tör öyle çünkü… Ýlk defa bir kadýn asistanla çalýþtýlar, “Aliye uzun
boyludur, kalýplýdýr, güçlüdür” diye tavsiye edildim. Hani “Çok gü-
zel kamera kullanýr, beceriklidir, yaratýcýdýr” diye deðil. Birkaç ay
sonra iþverenlerimden biri bir konser çekiminde jimmy jip (sinema
sektöründe kullanýlan bir tür vinç) kullanýyordu, ne cesaret bilmi-
yorum, kullanmak istedim. Çok aðýr bir cihaz, 20 metre uzunluðun-
da… Verdi ve gitti, ilk o gün kullandým. Rejiden ses geliyordu “He-
lal kýz sana” diye, þanslýyým, yönetmen de kadýndý. Öyle baþladým.
Ýþverenlerimden biri desteklerken, diðeri açýk açýk “Sen biraz daha
narin iþlere mi yönelsen” dedi bana… Bizim sektörde narin iþ; ya
senaryo grubunda olursun ya sanat grubunda. Türkiye’de kadýn
ýþýk þefi, görüntü yönetmeni, kadýn jimmy operatörü çok çok az.
Sen yapamazsýn diyerek kadýnlar engelleniyor, sen yapamazsýn di-
yerek kenara itiliyor.  Çok fazla cinsiyet ayrýmcýlýðý var. 

Erkeklerle bir arada çalýþýyorsun ve bütün tehlikelere açýk-
sýn. 1.5 sene içerisinde birçok þey yaþadým; sözlü tacize de uðra-
dým, fiziksel tacize de uðradým. Gittiðimiz yerler hep eril ortam-
lardý, kendi çalýþma alaným da öyleydi. Hiç kadýn set elemanýmýz
olmadý, bir tek ben vardým. Geçen yaz dolma noktasýna geldim,
psikolojik olarak tükendim. Ha gayret ha gayret býrakamam de-
yip tekrardan baþladým. Mesleðini seviyorsan býrakmýyorsun ve
bununla mücadele etmeye baþlýyorsun. Asýl mücadelem sanýrým
mezun olduktan sonra baþlayacak yani bundan iki ay sonra… Bu
daha yaþayacaklarýmýn fragmaný gibi bir þey diye düþünüyorum.
Asýl film mezun olduktan sonra baþlayacak benim için. 

Gülcan ablayla tanýþtýktan sonra vizyonum gerçekten deðiþ-
ti. Yaptýðý meslekle deðil, hayata bakýþ açýsýyla bana örnek oldu.
Ondan sonra daha da sarýldým, o gün iþyerinde gördüðüm her-
hangi bir cinsiyetçi muamele beni sýkýntýya sokmuþsa hemen
Gülcan ablayý düþünmeye baþladým… Bana güç oldu ve umarým
ben de baþka kadýnlara güç olabilirim, özellikle benim sektörüm-
de var olmak isteyen kadýnlara...  

DEMÝRCÝ GÜLCAN’DAN FÝLM YÖNETMENÝ ALÝYE CEYLAN’A 

Bir kadýn hem kendini hem ‘bizi’ deðiþtirebilir!
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K
eçiören’de çocuk istismarýnýn önlenmesi-
ne yönelik imza kampanyasýný “Niçin im-
zalýyoruz” sorusuyla birlikte 8 Mart günü
baþlatmýþtýk. Yaklaþýk 1.5 ay süren kam-
panya; kadýn etkinliklerinde, parklarda,

mahallelerde, kadýnlarýn gittikleri spor merkezlerinde,
okul önlerinde birebir görüþmeler yaparak yürütüldü.
Kampanyamýz, Keçiören’de yaþayan, örgütlü-örgütsüz
her kesimden kadýndan destek gördü. 

Ýmza metinlerini aralarýnda çoðaltarak kampanyaya
katýlýmý büyütmeye çalýþanlar oldu. Daha baþlýðý duyar
duymaz, metni okumaya bile gerek duymadan imzala-
yan kadýnlarýn, sorunu oldukça duyarlý bir þekilde sa-
hiplendiklerini gördük. Kimi kadýnlar ise imzalamak
istedikleri halde farklý kaygýlardan dolayý imzalamadý.

“Niçin imzalýyoruz” sorusu üzerinden baþlattýðý-
mýz sohbetlerde kadýnlar, toplumun tüm kesimleri-
nin bu soruna sahip çýkmasý gerektiðini vurguladý.
Ýmza atan kadýnlardan biri, her türlü istismara ve
þiddete karþý olduðunu belirttikten sonra “Üç kýzým
var, üçü için de ayrý ayrý imza atmak istiyorum, çün-
kü bu konu içimi parçalýyor. Bir deðil on imza ata-
rým” sözleriyle ifade etti düþüncelerini. Bir baþkasý
“Eskiden sadece kýzlarýmýz için korkardýk þimdi
oðullarýmýz için de korkuyoruz” dedi. Bir diðeri, hü-
kümetin çýkardýðý yasaya “Geldiðimiz nokta bu mu?

Bunlar biz kadýnlarýn yasasý deðil, kabul etmiyoruz”
diye tepki gösterdi. Ýmza metninde yer alan “Cinsel
istismarýn önlenmesi ve maðduriyetin etkilerinin
azaltýlmasý açýsýndan yaygýn, ulaþýlabilir ve maðdurun
korunmasýný ve güçlendirilmesini saðlayacak mer-
kezler açýlmalýdýr” talebi ile ilgili bir çok kadýn böyle
bir þeyi ilk kez duyduklarýný ifade etti. Biz Keçiörenli
kadýnlar olarak hep bir aðýzdan bir kez daha haykýrýyo-
ruz: “Çocuk istismarýný aklatmayacaðýz.”

Songül SSÖNMEZ
Keçiören // AANKARA

Merhaba,
Adým Songül. Mamak’ta yaþýyorum. Çocuk istisma-

rýna karþý baþlatýlan imza kampanyasýndan Tuzluçayýr
Kadýnlarý Dayanýþma Derneði aracýlýðý ile haberdar ol-
dum. Dernek arkadaþlarýmla hepimiz imza föylerinden
yanýmýza aldýk. 

Bana bu kampanyada yardýmcý olan arkadaþlarýma
teþekkür ediyorum. Ýmza kampanyasýna baþlarken çok
tereddüt ettim. “Acaba bu imza föylerini doldurtabile-
cek miyim?” diye düþündüm. Sonra “Neden olmasýn”
dedim. Ýþe giderken ve iþten dönerken otobüste imza
kampanyasýna baþladým. Ýmza kaðýtlarýný elden ele

uzattým. Çok güzel tepkiler aldým. Her meslekten in-
sanlar bu kampanyaya destek verdi. Otobüste kaðýtlar
elden ele dolaþtý. Okuyan da oldu, okumadan baþlýðýna
bakýp imzalayan da. Ben ilk baþta “Kimsenin imza at-
masý zorunlu deðil” diyerek uyarýmý yaptým. Ancak ne-
redeyse herkes imza attý. Ve gördüm ki yaþlýsýndan
gencine, farklý mesleklerde, farklý hayatlarý olan insan-
larýn yüreðinde hala umutlar tükenmemiþ.

Ýmza kampanyasýna destek veren otobüsteki yol ar-
kadaþlarým, hepinize teþekkürler.

Songül
Mamak // AANKARA

Çocuklarýn
gözünden 
‘haklarý’

HER yýl 23 Nisan’da yetkililer baþlar;
“Çocuklar deðerlidir”, “Geleceðimizdir”... Çocuk
haklarý ile ilgili açýklamalar peþ peþe yapýlýr.
Okullar, belediyeler etkinlikler, þenlikler
düzenler. 

Bunlar tabi ki güzel þeyler. Çocuklarý gözeten
etkinlikler, aktiviteler yapmak deðerlidir,
kýymetlidir.

Ben de öðrencilerimle yaptýðým bir etkinliði
sizlerle paylaþmak istiyorum. Müfredat gereði
öðrencilerimden çocuk haklarý ile ilgili
düþüncelerini yazmalarýný istedim. Türkiye’deki
çocuk hak ihlalleri ile ilgili tabloyu onlarýn
gözünden aktarmak istiyorum:

ÇÇOOCCUUKKLLUUKK BBÖÖYYLLEE OOLLMMAAZZ!!
“Çocuk haklarý önceki yýllara göre

azalmýþtýr. Önceden eðitimde daha iyi fýrsatlar
sunulurken þimdi o fýrsatlar azaldý. Eskiden bu
kadar çocuk istismarý yaþanmazken þimdi ise
hergün neredeyse her yaþtan çocuk istismara
uðruyor ve üzeri örtbas ediliyor. Böyle yapýldýðý
için gün geçtikçe çocuk istismarý artýyor.”

“Türkiyede çocuk haklarý bence kýsmen
yok. Çünkü çocuk iþçi çalýþtýrýlýyor ve çocuklara
zarar gelebiliyor hatta ölebiliyorlar. Çocuklarý iþe
alanlar cezalandýrýlmalý. Kýz çocuklarý dövülüyor,
okutulmuyor, tecavüze uðruyor sonra
evlendiriliyor. Çocukluk böyle olmaz. 3 yaþýndaki
çocuða tecavüz edilen bir ülkede çocukluk var
mýdýr?”

“Herkes çocuklara gereken özeni
göstermeli, onlarýn haklarýna sahip çýkmalý,
korumalý. Sadece tacize veya istismara uðrayan
çocuðun ve ailesinin sorunu olmamalýdýr. Böyle
bir konuda herkes ayaklanmalýdýr. Bu suçu
iþleyenlere de caydýrýcý þekilde bir ceza
verilmelidir.”

“Bence Türkiye’de çocuk haklarý yoktur.
Olmamasýna örnek ise küçük yaþtaki kýz
çocuklarýnýn evlendirilmesi, okutulmamasý.”

“Türkiyede birçok çocuk hakký olmasýna
raðmen hiçbiri uygulanmamaktadýr. Her birey 18
yaþýna kadar çocuktur. Ama bu sözün ülkemizde
bir geçerliliði yoktur. Hergün yüzlerce çocuðun
istismar edilmesi, iþ kazasýnda kaybedilmesi,
kaçýrýlmasý, iþkence yapýlmasý bir nevi çocuk
haklarýnýn olmadýðýnýn kabuludur. 18 yaþýndan
küçük çocuklarýn evlenmesine karþý yapýlan
protestolar da hiçbir iþe yaramýyor. Ýþte bu
yüzden bir an önce birilerinin bu duruma ‘Dur’
demesi gerekir.” 

Bu düþünceler tamamen çocuklara ait.
Cümleler düzeltilmeden aynen yazýldý.
Öðrencilerin ciddi bir farkýndalýðý var ve bu bir
öðretmen olarak beni mutlu etti. 

Bir EEðitim EEmekçisi
Keçiören // AANKARA

‘Üç kýzým için de ayrý
imza atmak isterim’

Ýmzalar elden ele!

Uzm. Dr. Senem ASLAN

M
enopoz, Yunanca meno (ay) ve poz
(son) kelimelerinin birleþmesinden
oluþmuþ ‘son görülen adet’ anlamýnda
kullanýlmýþ ve tarih boyunca da kadý-
nýn üremesinin bitmesi ile iliþkilendiri-

lerek bir ‘son’ olarak algýlanmýþtýr. Bilimsel anlam-
da menopoz;  düzenli adet gören bir kadýnýn bir yýl
süreyle hiç adet görememesi olarak tanýmlanýr.
Türkiye ortalamasý zaman içinde düþerek 46
yaþ±2 olarak kabul edilmektedir. Genelde yavaþ
baþlayan, tedricen azalarak son bulan bir adet
döngüsü olmakla birlikte birden bire son bulduðu
durumlar da vardýr. Süreç genelde 3 yýl sürebilir. 

Kadýnlar, hayatlarýnýn üçte birini menopoz dö-
neminde geçirirler. Ýnsan hayatýnýn uzamasý ile bir-
likte menopozda geçirilen dönem de artmaktadýr.
Menopoz doðal bir süreçtir. Ve öyle de yaþanmalý-
dýr. 40 yaþýndan erken menopoza girilirse, bu du-
ruma “erken menopoz” denir.

Menopoz kadýn yaþam döngüsünün bir parçasý-
dýr. Ýnsan ömrü uzadýkça bunun artýk ne gerçek an-
lamda ne de cinsel anlamda bir son olmadýðý aþi-
kardýr. Beklenen yaþamý kaliteli kýlmak adýna öst-
rojen prepratlarý kullanmak, saðlýklý beslenip hare-
ketli bir yaþam sürmek, sýcak basmalarý ve duygu
durum deðiþiklikleri ile baþa
çýkmak için olumlu düþünüp
arzulanan ve keyifle yaþa-
nan bir hayat kurgulanmalý-
dýr. Yapýlan çalýþmalar ge-
belik korkusu olmadan bu
dönemde yaþanan cinselli-
ðin de oldukça keyifli ve
huzurlu olduðunu göster-
miþtir. Bir son deðil yeni
sahnenin ilk perdesinde
tüm kadýnlara ‘mutlu me-
nopozlar’ diliyorum. Sað-
lýkla kalýn...

TETÝKLEDÝÐÝ
HASTALIKLAR
VAR MIDIR?

KADINDA menopozda azalan östrojen, kemi-
ðin oluþum yapýsýnda aktif rol oynar. Yine östro-
jendeki azalma kadýnlarda bu yaþta kalp krizi ris-
kini erkeklerinkiyle eþitler. Menopoz döneminde
kolesterol, trigliserid ve LDL kolesterol artarken,
HDL kolesterolde düþüþ gözlemlenir.

MENOPOZ TTEDAVÝSÝ NNASILDIR?
Tedavinin mantýðý ‘eksik olaný yerine koy-

maktýr.’ Kadýnýn vücudunda biten kadýnlýk hor-
monunun yerine koyarsak sorun çözülür. Alzhei-
mer hastalýðý riski azalýr, kalp krizi riski azalýr,
kalýn barsak kanserine yatkýnlýk azalýr, koruyucu
etkisi ile kemik erimesi/ osteoporoz önlenir.

Ancak östrojen herkese uygulanmaz. Östro-
jen aktif  karaciðer hastalarý, rahim ya da meme
kanseri olan hastalar ve damar pýhtýlaþmasý
problemi olan hastalara uygulanmaz.

Östrojen, hastanýn durumuna göre aðýzdan
alýnan haplarla ya da cilde yapýþtýrýlan ilaç emdi-

rilmiþ dermal bantlarla uygu-
lanabilir.

MENOPOZ

BELÝRTÝLERÝ NELERDÝR?
HER hastalýkta ve saðlýklý insanda olduðu gibi bu yaþam evresi de kadýndan kadýna farklý-

lýk gösterir. Bir kadýnda görülen semptom bir diðerinde görülmeyebilir. Sýcak basmasý, sýcaða in-
tolerans yaþtan ve menopoz süresinden baðýmsýz en sýk karþýlaþýlan ve en zor baþa çýkýlan durumdur. 

Menopozla birlikte kadýnda duygu durum deðiþiklikleri görülür. Çabuk sinirlenebilen, her þeye aðla-
yan, eskiden olmayan çeþitli korkularý olan kadýnlarýn sayýsý hiç de az deðildir. Uyku ve konsantrasyon
bozukluklarý, telaþlý ve kaygýlý hal geliþir. 

Kadýn vücudunda yaþanan fizyolojik deðiþim ise; meme dokusunda küçülme, vajinada kuruluk, kli-
toriste küçülme,  saç, koltuk altý, genital bölgelerde kýllanma azalýp, bu dönem bacaklarda ve kollar-
da kýllanma artýþý olabilir. 

KADIN NEDEN MENOPOZA GÝRER?ÜÜRREEMMEE çaðýndaki kadýn ‘kadýnlýk hormonlarý’ dediðimiz FSH ve LHetkisi altýndadýr. Bu hormonlar beyinden gelen uyarýlarla adet döngü-sü içinde azalarak ve çoðalarak üreme iþleminde görev alýrlar. Ýþte vü-cudun artýk üremek için bu hormonlara ihtiyacýnýn olmadýðý bu hayatevresi karþýmýza menopoz olarak çýkar.  Yumurtalýklardaki hormonüretimi yaþýn ilerlemesi ile beraber azalýr, adet kanamalarýnda düzen-sizlikler görülmeye baþlanýr. Gene bu hormonun azalmasý ile vücutýsýnda birtakým deðiþimler olur. Bu deðiþimler de kadýna terleme, sýcakbasmasý olarak geri döner.

Edibe AÞIK - Saðlýk Çalýþaný 
Bursa

3yýldýr meme kanseri tedavilerinden
dolayý menopozdayým. Eðer hastalýðýn
türü kadýn hormonlarýna karþý

duyarlýysa, ilaç ve iðneyle kadýnlýk
hormonlarý baskýlanarak zorla menopoza
girmeniz saðlanýyor. 5 yýl boyunca içmeniz
gereken hap ve ayda bir göbekten yapýlan
iðne oluyorsunuz (iðne o kadar büyük ki
görünce korkarsýnýz) ve siz istemeseniz de
menopoza girmiþ oluyorsunuz. Menopoz,
kanamanýn durmasý demek. Fakat olay bu
kadar basit deðil maalesef. Hem saðlýkçý
hem de hasta olunca hangi açýdan
yazacaðýný þaþýrýyor insan. Fakat damdan
düþen pozisyonundan anlatmak sanýrým
daha iyi. 

Menopoz belirtileri baþladýðýnda tüm
kadýnlar eðitim, danýþmanlýk ve destek

almalýlar bence. Tabii bir de benim gibi
meme  kanseri hastasý olup da bu nedenden
dolayý normalden 10 yýl öncesinden
menopoza giriyorsan, bunlarýn üstüne
psikolojik danýþmanlýðý da eklemek lazým.
Hepimiz görüyor ve yaþýyoruz ki toplumda
kadýnýn statüsü “anne” olmasýyla daha
doðrusu kadýnýn doðurganlýðýyla yükseliyor
ya da bu erkek düzeni böyle istiyor. Kadýnýn
doðurganlýðýnýn bitmesi (ben buna sepetteki
yumurtanýn tükenmesi diyorum) artýk iþe
yaramazlýk, kadýnlýktan sýyrýlýp erkekleþmek
gibi algýlanmaya da neden olurken,
kadýnlarýn cinsel aktiviteden de
yoksunlaþtýðý sanýlýyor. Oysa ki cinsellik
hem erkek hem kadýn yönünden yaþam boyu
süren bir olgudur. Fakat menopoza giren
kadýn bu süreçte destek alýp hazýrlanmazsa
duygusal sosyal açýdan travmalar
yaþayabilir. Hayatýn sonunun geldiðini,
yaþlandýðýný, deðersizleþtiðini hisseder. 

Önceleri bana yaþamasý zor gelen,
þimdiyse güldüðüm birkaç örnek vereyim
kendimden. Kýþ ortasýnda otobüste ateþ
basar, vücudunun gözeneklerinden buhar
fýþkýrýr adeta, mutlaka çantanda gazete
kitap dergi gibi birþey bulunur, etrafýn
þaþkýn bakýþlarýna aldýrmadan delicesine
yelpaze gibi sallarsýn. Ya da gece uyurken
ateþ basar, üzerini açarsýn, sabah
kalktýðýnda her yanýn tutulmuþtur.
Kadýnlar menopoz öncesi dönemde neler
yaþayacaklarýný ve menopozla nasýl baþ
edeceklerini bilirlerse inanýn bu sürece
daha kolay uyum saðlayacaklardýr.
Kadýnlar kendi saðlýklarý için mücadele ve
talep etmeyi bilmelidir. Ýl Halk Saðlýðý
bünyesinde kurulan Saðlýklý Yaþam
Merkezlerine baþvurarak  psikologlardan
menopozla ilgili danýþmanlýk hizmetleri
alabilirsiniz. 

Herkese saðlýklý mutlu günler.

DAMDAN DÜÞEN ANLATIYOR:

Menopozu yaþayan bilir, bir de gereken desteði alan

Bir son mu?
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Beni kim ayaða kaldýrabilir?
Uður ZENGÝN

Ýstanbul

A
vrupa’ya ihraç edilen ünlü Hereke
halýsýný dokumasýnda beis yokken,
ilkokuldan sonra ortaokula devam
etmesine engel olan birkaç soru var:
“Kýz çocuðudur çarþýya nasýl gönde-

relim?”, “Kýz çocuðudur ne derler?” 
Okul sýrasýnda kalem tutmasý gerekirken,

halý tezgahýnda desen dokuyan Nezaket Barýþýk
bugün 46 yaþýnda. 9 yaþýnda halý tezgahýnda
birkaç yýl çalýþmýþ ama sonra da 40 yaþýna kadar
hiç dýþarýda çalýþmamýþ. Bu kez engel babanýn
deðil, eþinin kurduðu cümleler: “Geldiðimde
evde ol, kapýyý aç! Yemeðim hazýr olsun!” 

Bugün taþeron bir firma bünyesinde çalýþý-
yor. Otellerde düzenlenen kýna ve niþanlarda,
firma ve gala yemeklerinde garsonluk yapýyor.

‘ARTIK BU KABUÐUMU
KIRMALIYIM’ 

Soruyorum:
DDaahhaa öönnee nniiyyee ççaallýýþþmmýýyyoorrdduunnuuzz??
Doðu insanýnýn yaþam tarzý. Eþin izin ver-

meme durumu. Bizim bilinçsizliðimiz... 
NNee ddiiyyoorrdduu eeþþiinniizz??
Geldiðimde evde ol, kapýyý aç. Yemeðim ha-

zýr olsun. Ev temizliði. Çocuklar da vardý. Be-
nim için her þeyden önce onlardý. Onlar bir no-
ktaya geldikten sonra ‘Artýk bu kabuðumu kýr-
malýyým’ dedim. Eþimin getirdiði de tamam az-
çok yetiyordu ama özgür yaþama hakkýna sahip

olamýyorduk. Mesela bugün bu pikniðe gele-
mezdim. Neden? Çünkü eþimden para istemek
zorundaydým.

BBaaþþkkaa nneeyyii ddeeððiiþþttiirrddii ççaallýýþþmmaakk??
Kadýnýn çalýþmasý ayrý bir zenginlik. Apayrý

bir özgüven geliyor. Sosyalleþiyorsun. Bakýþ
açýn deðiþiyor. Daha olgun bakýyorsun. Bam-
baþka bir insan oluyorsun. Ýnsanlarla bir araya
geldiðinde neden benim bu eksiðim var diye
kendini sorguluyorsun. Okuyorsun, araþtýrýyor-
sun... Okudukça kendi doðrularýnýn farkýna va-
rýyorsun. Aslýnda temelde var olan doðrular
ama toplumun bunu kabul edemeyiþinin verdi-
ði eziklik kadýnda var. Kadýn da bunu araþtýrýp
görüyorsa, bunun ezikliðini yaþamaksýzýn kendi
kendine var olabiliyor. Bilinçten, öðrenmekten
geçiyor her þey. Kitaplarda okuduðun her þey
bende var diyorsun, bu zaten senin gerçekliðin.
Sen birey olarak bunu faaliyete geçirmek iste-
diðinde bir sürü engelle karþýlaþýyorsun. 

IÞIÐI GÖREBÝLECEÐÝME
HEP ÝNANDIM 

ÇÇaallýýþþmmaaddýýððýýnnýýzz ddöönneemmddee kkeennddiinniizzii kkööttüü hhiiss-
sseeddiiyyoorrdduunnuuzz ssaannýýrrýýmm……

Yerlere yapýþýp da artýk tükeniyorsun, ama
diyorsun ki kimim var, neyim var? Kim beni
ayaða kaldýrabilir? Yaþa-
ma, çocuklarý-
na olan sev-
gin. Ve tek-
rar ayak-
lanýyor-

sun. Bir þeylere tutunuyorsun. Allah o gücü ve-
riyor. Ya da yüreðinde o gücü hissediyorsun.
Hep inandýðým tünelin sonundaki ýþýðý görebil-
mek, hep güneþi görebilmek oldu. Vicdanla aklý
birleþtirip hayata tutunabildikten sonra umut-
larýn oluyor. 

TTaaþþeerroonn ççaallýýþþýýyyoorrssuunnuuzz.. DDaahhaa ddüüzzeennllii,, ggüü-
vveenncceellii bbiirr iiþþttee ççaallýýþþmmaakk iisstteerr mmiissiinniizz??

Saðlýðým elvermiyor açýkçasý. Benim bel fýtý-
ðým, bacak problemlerim var. Ev ortamýndan
kurtulmak amaçlý, spor amaçlý bakýyorum. Sos-
yal hayat olarak çalýþmak... 

TUTULMAYAN SÖZ:
BU KIZI OKUTACAÐIM 

Tüm bunlarý konuþtuktan sonra biraz geç-
miþe gidiyoruz. Geçmiþi konuþmak onun için
zor oluyor. Umutlu cümleleri, hayal kýrýklýðý ta-
þýmaya baþlýyor ve duygusallaþýyor.

Hayali okumakmýþ. Babasý okul müdürüne
“Bu kýzý okutacaðým” sözü vermiþ. Ancak sözü-
nü tutmamýþ. 

Soruyorum:
BBaabbaannýýzz ssöözzüünnüü nneeddeenn ttuuttmmaaddýý??
“Kýz çocuðudur çarþýya nasýl gönderelim?”

Bu yüzden okutmadýlar. Annem hala der ki -de-
mek ki vicdani eziklik hissediyor- “Senin hayat-
ta okuyup bir þeyler baþarmana biz engel olduk,
hakkýný helal et.” Ablam da kendini altý kardeþe
feda etti. 

ÝÝllkkookkuullddaann ssoonnrraassýý ppeekkii......
Normal ev hayatý. Elazýð’da halý okulu vardý.

Kýz çocuklarýnýn çalýþýp para kazandýðý bir yer.
Elazýð’da kýzlarýn gittiði halý okuluna gittim. Or-
taokul hayatý olmayýnca evde 2-3 kýz varsa birkaç

tanesini gönderiyorsun çalýþmaya. 17-18 yaþýna
geldiðimde niþanlandým, evlendim. 

HHaallýý ookkuulluunnddaa üüccrreett aallýýyyoorr mmuuyydduunnuuzz?? 
Elazýð’ýn Hereke tipi halýsý çok ünlü-

ydü. Avrupa’ya ihraç ediliyordu. Sana
bir tezgah veriyorlar, desen veriyorlar,
iþliyorsun. Ay sonu ne kadar yaptýðý-
na dair hesap tutuyorlar, sana para
veriyorlar. 

NNee yyaappýýyyoorrdduunnuuzz oo ppaarraayyýý??
Kendimize taký, kýyafet alý-

yorduk. Ailemize destek olu-
yorduk. Niþanlýyken takýlarým
vardý. Ailemin de maddi ola-
naðý iyiydi. Ben yýllardýr evli-
yim, o kadar parayý bir arada
göremedim. Babam ticaret-
le ilgilenirdi. 

HHaayyaattýýnnýýzzddaakkii ddöönnüümm
nnookkttaallaarrýýnnddaann bbiirrii bbuu,,
bbaaþþkkaa ddaa vvaarrddýýrr......

Oluyor tabi. Bazen
uçurumun kenarýna
geliyorsun, yine haya-
ta tutunuyorsun. Söy-
letme beni... 

Duygulanýyor, daha
fazla söyletmiyorum.

ASLINDA HAYATTAN

ÝSTEDÝÐÝMÝZ ÇOK
ÞEY DEÐÝL AMA... 

NNaassýýll bbiirr ddüünnyyaaddaa yyaaþþaammaakk iisstteerrssiinniizz??

Kavgasýz, olumsuzluklarýn olmadýðý

güzel günler istiyorum. Barýþ olsun,

özgürlük olsun. Ýnsanlýktan yana

güzellikler olsun. Herkes beraber

mücadele edip, güzel gelecek inþa edilsin

istiyorum. Aslýnda hayattan istediðimiz

çok þey deðil ama çok þeymiþ gibi

görünüyor. 
Herkes birilerini sömürüyor,

hayatýnda en yakýn olan insanlardan

baþlayarak... Ýnsanlarýn bilinçli olmasý

bizi bu çilekeþ hayattan kurtarabilir. 

Kadýnlar toplumda eziliyor. Erkekler

kadýný öldürüyor. Hep güçlü zayýfa

zulmediyor. Suriye’deki çaresiz insanlarý

düþünsene... Böyle bir dünya ne kadar

yanlýþ bir dünya. Ýnsanlar nasýl böyle

acýmasýz oluyor. Benim takýldýðým konu

hep bu. Nasýl böyle zalim olabiliyorlar?

‘Devlet samimiyse önleyici tedbirler üzerinde durmalý’
Nursel ÝNALCUK

Ankara

A
nkara’nýn Yenimahalle ilçesi
Batýkent semtinde kadýnlar
bir aydan fazla bir süredir
çocuk istismarýna karþý imza
topluyor. Ev ev, sokak sokak,

pazar pazar gezen kadýnlar yan yana ge-
lerek istismara karþý seslerini yükseltiyor,
mücadeleyi büyütüyor. Batýkent’te birçok
mahallenin muhtarýnýn kadýn olmasý, bu
yan yana geliþleri kolaylaþtýrýyor. 

Batýkent’teki kadýn muhtarlarla artan
çocuk istismarý ve kadýna yönelik þiddet
olaylarýna iliþkin mahallede yaþadýklarýný
konuþtuk ve tecrübelerinden hareketle
neler yapýlmasý gerektiðini sorduk.
‘MUHTARLARIN DAHA
FAZLA YETKÝSÝ OLMALI’

Turgut Özal Mahallesi Muhtarý Su-
na Sezer, muhtarlýðý döneminde ma-
hallede birkaç þiddet olayýna tanýk ol-
muþ. Çocuk istismarýyla ilgili ise her-
hangi bir olayla karþýlaþmadýklarýný
söylüyor. Hadým ve idam önerilerini
“çözüm” olarak görmeyen Sezer, “Bir
kiþiyi idam ettiniz, diðerleri ne olacak?
Ben o yasaya karþýyým. Her þeyin eði-
timden kaynaklandýðýný düþünüyorum.
Tabi ki cezasý olacak, ama caydýrýcý ka-
nunlar gerekli” diyor. 

Þiddet ve istismarla ilgili en baþta
muhtarlara bilgi ve eðitim verilmesi ge-
rektiðini söyleyen Sezer, muhtar oyanam
karþýlaþtýðý þiddet olaylarýnda polise ha-
ber verdikten sonrasý hakkýnda bilgi edi-
nememekten þikayetçi: “Muhtarlarýn
daha fazla yetkisi olmasý gerekiyor. Halka
en yakýn, insalara dokunan resmi bir ku-
rumuz. 70 bin kiþilik mahallede muhtar-
lýk yapýyorsunuz, eliniz kolunuz baðlý.
Eskiden nakil il muhabiri diye bir olay
vardý. Vatandaþ mahalleye geldiðinde de,
gittiðinde de muhtarýn haberi oluyordu.
Bizim hiçbir þeyden haberimiz yok þu
anda...”
KADINLAR 
EN ÇOK ÝÞ ÝSTÝYOR 

Kadýnlarýn kendisine en çok yardým
talebiyle geldiðini belirten Sezer, iþ ara-
yan çok sayýda kadýn olduðunu, neredey-
se iþ bulma kurumu gibi çalýþtýklarýný
ifade ediyor. Sezer, “Kadýnlarýn hayat hi-
kayelerini dinliyoruz. Bazen çok üzülüyo-
ruz ama bazen de diyoruz ki ‘kadýnlarý-
mýzýn artýk daha fazla ayaklarý yere basý-
yor, kendine güveniyor.’ Bu da beni mut-
lu ediyor. Ekonomik özgürlüðü olmayan
kadýnlar için bazen ‘Neyine güvenip bo-
þanýyor acaba’ diyorum ama kadýn diyor
ki, yaparýz illa bir þeyler...” 

BÝR TELEFONLA 
ULAÞMALI 

Uður Mumcu Mahallesi Muhtarý
Cennet Yaðmur, daha görünür hale gelse
de insanlarýn þiddet ve istismar konu-
sunda konuþmaya çekindiðini belirterek,
kadýnlarýn bu tür durumlar yaþadýklarýn-
da kolay ulaþabilecekleri aðlarýn ve dert-
lerini anlatabilecekleri yerlerin önemine
dikkat çekiyor: “Þiddet gören kadýn ba-
zen kendini can havliyle sokaða atýyor.
Geçtiðimiz gün yine mahallede bu tür
bir olay yaþandý. Bir telefonla ulaþmasý
lazým. ‘Oraya gidin, þunu yapýn, dilekçe
verin’ demeden kadýný bulunduðu nokta-
dan almasý lazým. Sistem böyle olmalý.
Kadýna ‘Lanet olsun, evimde oturayým’
dedirtmemeli. Çalýþan devlet kurumlarý
var ama kadýnlar ne kadar haberdar?” 

Yaðmur da, çocuk istismarýna karþý
cezalarýn artýrýlmasýndan çok önleyici
tedbirler gerektiðini vurguluyor: “Bir
cezasý elbette olmak zorunda. Ama asýl
çocuðun baþýna gelmeden neler yapýla-
bilir? Devletin bunu ele almasý lazým.
Bu olay olduktan sonra o adamý hadým
etsen ne, öldürsen ne, en aðýr cezayý
versen ne! Bugün bu cezalarýn bir iþe
yaramadýðýný, artan kadýn cinayetlerin-
de, kadýna yönelik þiddette görüyoruz.
Çocuk bu istismara maruz kalmamalý,
kadýn eþi, sevgilisi ya da aile bireyi tara-
fýndan þiddet görmemeli... Bunun için
ne yapýlmalý ona kafa yorulmalý. Eðer
samimiyse devlet

bu sorunu çözmek için önleyici tedbir-
ler üzerinde durmalý.”

Þiddet olaylarýnda kurulu mekaniz-
malarýn saðlýklý iþlemediðini belirten
Yaðmur, mahallede yaþanan bir olay üze-
rinden þöyle devam ediyor: “65-70 yaþla-
rýnda kadýn þiddete maruz kaldý. Baþvu-
ruldu, ilgili birimler buraya geldiler. Bu
tarz birimlerde çalýþan insanlarýn duyar-
lýlýk seviyesi farklý olmalý. Gerçekten yar-
dým etmeli ki birim amacýna ulaþýlabil-
sin. Buraya gelen birimden biliyorum;
yaklaþýmlarý kenarýndan dolaþmak gibi.
Sorunu doðrudan çözebilecek bir meka-
nizma deðil. Ben bunu gördüm. Sýkýntý
artarak devam ediyorsa yapýlan çalýþma
sonuç vermiyor demektir.” 
SIÐINMAEVÝ SONRASI DA
DESTEK GEREKÝYOR

Kadýnlara sýðýnmaevinden ayrýlma
süreçlerinde gereken desteðin verilme-
mesini de eleþtiren Yaðmur, iyi bir eko-
nomik gelire sahip olmayan kadýnýn bu
süreçle baþa çýkmasýnýn çok zor oldu-
ðunu belirtiyor: “Kadýna çocuðuyla
birlikte kendine ait hayat kurana kadar,
evidir eþyasýdýr, iþidir, çocuðun okulu,
kreþidir bu tür destekleri vermediði-
nizde bunun bir kýymeti yok. Mecbu-
ren sorun yaþadýklarý eþlerine ya da ai-
lelerine dönmek durumunda kalýyorlar.
Biz gýda yardýmý vb. için belediyelere
yönlendiriyoruz. Malesef muhtarlýðýn
imkanlarý yok.”

BATIKENT’ÝN KADIN MUHTARLARI:

ÝDAM, HADIM TARTIÞILIYOR
AMA 12 YAÞINDA 
ÇOCUKTA RIZA ARANIYOR 

ÝLKYERLEÞÝM Mahallesi Muhtarý Fecire Yazan,
þiddet nedeniyle kendilerine baþvuran kadýnlarýn
sayýsýnda artýþ olduðuna dikkat çekerek, onlarý
baronun, belediyenin kadýn dayanýþma merkezle-
rine yönlendirdiklerini belirtiyor. “Sýðýnma evle-
rindeki kalma süresi neye göre belirleniyor bilmi-
yorum, ama ‘sürem doldu’ diye yana yakýla kadýn-
lar ev arýyor. Kadýnlarýn, hele de çocuðu varsa,
düzgün yaþama olanaðý yok. Kiþisel çabalarýmýzla
yardým etmeye çalýþýyoruz” diyen Yazan, devlet
kurumlarýnýn, özellikle polisin þiddet olaylarýna
yaklaþýmýna da tepki gösteriyor: “Polisler görevle-
rinin sadece eylem yapan, hak arayan insanlara
saldýrmak olduðunu zannediyor. Diðer sorunlara o
kadar lakayýt, o kadar gayri ciddi yaklaþýyorlar ki,
bu bile insanlarda ümitsizliðe yol açýyor. Hýrsýzlýk
olayýný götürüyorsun ilgilenmiyor, ‘Ben kocamdan
dayak yiyorum’ diye gidiyor kadýnlar, onu bile
gayri ciddi bir þey olarak görüyor.” 

ÝÝSSTTÝÝSSMMAARR DDÝÝLLLLEENNDDÝÝRRÝÝLLMMÝÝYYOORR
Fecire Yazan, çocuk istismarýyla ilgili kendileri-

ne baþvuru olmadýðýný, sadece etraftan duydukla-
rýyla kaldýklarýný söylüyor. “Aileler istismar mese-
lesini olumsuz bir sicil olarak algýlýyor, kimseye
haber verilmiyor. Bir de aile içindeyse bu konuyu
tespit etmek çok zor” diyen Yazan’ýn, çocuklarýn
cinsel istismarýyla ilgili cezalarýn artrýlmasý konu-
sundaki düþünceleri ise þöyle: “Ýnsan ‘en kötü ce-
zalar verilmeli’ diye düþünüyor. Bu doðal olarak
duygusal bir tepki, mantýklý  düþünmek lazým. Þim-
di hadým, idam cezalarý tartýþýlýyor ama cinsel iliþ-
kide 12 yaþýndaki çocuktan rýza bekleniyor. En
baþta 18 yaþýn altýndaki herkes çocuk sayýlmalý. Ýs-
tismar vakalarýna aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet olabilir,
birçok haktan men edilebilir. Ýnsan hakký ve ya-
þam hakký açýsýndan idam kabul edilemez. Cezalar
yeterince uygulansa; ‘yok çocuk baðýrmadý’, ‘rýza-
sý vardý’ diye iyi hal diye indirimleri olmasa bile
sorun azaltýlabilir. Sanýk açýsýndan cezalar iyileþti-
rilirken cezalar nasýl caydýrýcý olabilir? Ýyi hal indi-
rimleri, tahrik gibi þeyler erkeði de teþvik eden bir
zihniyettir.”
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16 YILDA SANDIÐIMIZDA BÝRÝKENLER
EÞÝTLÝK VE GERÇEK ADALET ÝÇÝN...

2014 yýlýnda katýldýðý ‘Kadýn ve Adalet Zirvesi’nde konuþan Cumhurbaþkaný Erdo-
ðan “Kadýn ile erkeði eþit konuma getiremezsiniz, fýtrata ters” demiþti. Kadýn ve
erkeðin eþit olamadýðýný söyleyen; kadýnlarý “aile içinde”, kadýnlýðý da sadece
“annelik” üzerinden tanýmlayan; kadýnýn yaþamýný deðersizleþtirip evin içinde,
erkeðin hizmetinde, çocuk, hasta, yaþlý bakýmýyla sýnýrlý gören, kýz çocuklarý-
nýn okuldan alýnmasýnýn ve çocuk yaþta evlendirilmesinin önünü açan ikti-
dar; þimdi bizden oy istiyor.

Evde, iþyerinde, sokakta, tacize, tecavüze uðradýðýnda sorumlu tutulan;
þiddete uðradýðýnda, öldürüldüðünde “Vardýr bir nedeni” denilen; iþyerinde
tacize uðrayýp ses çýkardýðýnda ilk iþten atýlan hep kadýnlar. Evde, iþte, so-
kakta, yargýda eþit görülmüyoruz.

Oyumuzu, bizi eþit görmeyenlere, anneliði, doðurmayý kadýnlarýn mecbu-
riyeti olarak görenlere, kamusal alanda bizi ayrýþtýranlara, bizi kadýn, kýz diye
ayýranlara; bedenimiz üzerinden söz sahibi olmaya çalýþanlara; erkek egemen
zihniyeti besleyenlere; þiddeti, tacizi, istismarý kendinde hak görenlere de-
ðil; gerçek eþitliði ve adaleti savunanlara vereceðiz.

24Haziran’da ülke sandýk baþýna gidecek. Bize sor-
madan, sözümüzü saymadan yaþamlarýmýz, be-
denlerimiz, kimliklerimiz üzerine karar verenler

þimdi de “tek adam yönetimini” bize oylatacak, hem de 16
yýldýr ülkeyi yönetmelerine raðmen. Yangýndan mal kaçýrýr-
casýna seçim startý verdiler. Gidiþatýn iyi olmadýðýný gör-
düklerinden belli ki bu acelecilik.

Gidiþat iyi deðil evet, 16 yýlda memleket de, yaþamlarý-
mýz da karanlýk bir tablonun içine sürüklendi. 

Peki, ne için oy istiyorlar bizden ve biz neye oy ve-

receðiz? 
Sandýða giderken, her geçen gün büyüyen dertlerimizi,

küçülen ekmeðimizi, umutlarýmýzý, kýz kardeþlerimizle
paylaþtýðýmýz hayallerimizi de çantalarýmýza koymayý unut-
mayalým. 

Ýþte, 16 yýldýr sandýklarýmýzda biriktirdikleri-
miz... Sadece kime, neden oy vermememiz ge-
rektiðini deðil nasýl bir ülkede yaþamak istemedi-
ðimizi de gösteriyor, sandýklarýmýzda birikenler...
Gelin onlarý bir bir açalým þimdi:

Türkiye’de 16 milyondan fazla yoksul kadýn var, her 10 kadýndan
2’si yoksul.

Çalýþan kadýnlarýn yüzde 64’ü çalýþma koþularýndan memnun de-
ðil. 

Her 10 kadýndan 3’ü kayýt dýþý çalýþýyor ve çalýþan kadýnlarýn yarý-
sý emekli olamayacak. 

2015 yýlýndan bu yana 1 milyon kadýn, çocuk bakýmý nedeniyle iþ-
ten ayrýlmak zorunda kaldý.

Erkeklerle ayný iþkolunda, ayný fabrikada, ayný süreyle çalýþan ka-
dýnlar, ayný ücreti almýyor.

Kadýnlar evde parça baþý, fabrikalarda gündelik ve esnek zaman-
lý iþlerde çalýþtýrýlýyor ve ‘iþçi’ olduðu kabul bile edilmiyor.

Maddeler uzayýp gidebilir ama tablo çok açýk; emeðimize deðer ve-
rilmiyor. Eþitsizliðe mahkum ediliyor, yoksulluða sürükleniyoruz.

Esnek ve güvencesiz çalýþmanýn kural haline geldiði; en küçük sýkýn-
týda iþten ilk çýkarýlanlarýn kadýnlar olduðu; iþyerlerinde baský, mob-

bing, iþten atma tehdidiyle sindirilmeye
çalýþýldýðýmýz bir düzende; “Ýþsizliðin
çift hanelerde olmasýnýn sorumlusu
kadýnlar ve gençlerdir” diyen Cumhur-
baþkaný Erdoðan, þimdi bizden baþkan olmak için
oy istiyor. 

Bizi ihtiyaca göre ‘anne’, ihtiyaca göre ‘iþçi’ sa-
yanlara, emeðimizin deðerini yok sayanlara oy yok!

Oyumuzu, baþta çocuk bakýmý gibi çalýþmamý-
zýn önündeki engellerin kaldýrýlmasýna; güven-
celi iþ, yaþanabilir ücret, 8 saat iþgünü, iþçi

saðlýðý ve emeklilik haklarýmý-
zýn tanýnmasýna; iþyerlerin-

de, sendikalarda söz,
yetki ve karar sahibi ol-
maya vereceðiz.

KADIN VE ÇOCUÐA YÖNELÝK
SUÇLARIN SON BULMASINI 
ÝSTÝYORUZ

2018 yýlýnýn ilk üç ayý da dahil son 15 yýlda 6 bin 546 kadýn
öldürüldü. Katillerin birçoðu kadýnlarýn en yakýnlarýydý ve bazý
kadýnlar devlet korumasý altýnda olmasýna raðmen öldürüldü. Bu
cinayetlerin yüzde 50’sinden fazlasý, olaðanüstü “güvenlik önlem-
leri”yle hayatýmýzýn antidemokratik koþullara mahkum edildiði
OHAL sürecinde gerçekleþti.

Çocuk istismarý son 10 yýlda yüzde 700 arttý. Son 10 yýllýk
tablo korkunç. Çocuða yönelik istismar son 10 yýlda 300 bini
geçerken, adliyelerde 4 tecavüz davasýndan biri çocuklarla ilgili.
Çocuða yönelik cinsel saldýrýlarýn sadece yüzde 5’i ortaya çýkýyor,
yüzde 95’i gizli kalýyor. Türkiye erken evlilikler açýsýndan Avrupa
ülkeleri arasýnda birinci sýrada. 

Kadýn ve çocuklara yönelik þiddet ve istismar artýyor. Her geçen
gün daha fazla kadýn þiddete maruz kalýyor; tacize, tecavüze uðruyor;
“Boþanmak istedi, evlilik/sevgililik teklifini kabul etmedi” gibi

bahanelerle öldürülüyor. Kadýný ailenin dýþýnda yok sayan zih-
niyet, “arabuluculuk” uygulamasý ile boþanmayý zorlaþtýrýrken,
nafaka düzenlemesiyle kadýnlarý evlilik içinde süren þiddet cen-

deresine hapsetmek istiyor. 
Hükümet bir yandan kadýna yönelik þiddete karþý uluslararasý

sözleþmelere imza atarken diðer yandan da “Kadýn ve erkek eþit deðildir”
söylemleriyle kadýný güçsüzleþtiren zihniyete zemin hazýrlýyor.

“Çocuk istismarýný önleyeceðiz” diyerek yasa hazýrlayanlar, bir taraftan cezalarý
artýrarak göz boyamaya çalýþýyor, diðer taraftan çocuk evliliklerini normalleþtir-
erek “çocukla iliþkiye girilebilir” algýsýný besliyor. ‘Ýdam’, ‘hadým’ diyerek de kendi
sorumluluklarýný örtbas etmeye çalýþýyorlar.

“Þiddet ve tecavüz artmadý, sadece görünür oldu” diyen, tahammülsü-
zlüðü kadýnlarý tiyatro sahnesinden indirmeye kadar varan hükümet,
þimdi bizden oy istiyor. 

Bu zihniyetin ve þiddet ortamýnýn güçlenmesini saðlayanlara, kadýn ve
çocuklarý maðdur eden bu uygulamalara imza atanlara oy yok!

Oyumuzu; kadýnlarý ve çocuklarý güçlendiren düzenlemelere; kadýna ve
çocuða yönelik suçlarý bireysel cezalarla örtbas edenlere deðil toplumsal bil-

inçlenme ve gerçek deðiþim yaratanlara; adalet mekanizmalarýnýn kadýnlar ve
çocuklarý gözetir hale getirilmesine, kadýna yönelik þiddette, kadýn cinayetlerinde,
çocuk istismarýnda ‘iyi hal’, ‘haksýz tahrik’ gibi indirimlerin kaldýrýlmasýna vereceðiz.

YOK SAYILAN EMEÐÝMÝZÝN
HAK ETTÝÐÝ DEÐERÝ GÖRMESÝNÝ ÝSTÝYORUZ

Kadýn milletvekilleri, belediye eþ baþkanlarý, kadýn siyasetçiler ce-
zaevinde.

OHAL ile 11 kadýn ve 1 çocuk derneði kapatýldý.
25 bin kamu emekçisi kadýn KHK’lerle iþinden edildi.

Ýktidar kadýnlarý toplumsal yaþamdan, siyasetten uzaklaþtýran
yasalara, uygulamalara imza atýyor. Ýrademizin ve kazanýmlarýmýzýn
yok sayýldýðý; bedenimiz hakkýnda söz sahibi dahi olamadýðýmýz,
cinsiyetçi uygulamalarýn hayatýn her yanýna yayýldýðý bir dönem-
de, üç yýla yaklaþan OHAL’in en büyük yansýmasýný da biz ya-
þýyoruz. Kadýn derneklerinin kapatýldýðý, kadýn belediye
baþkanlarýn, vekillerin tutuklandýðý, binlerce kadýnýn
iþinden edildiði, giydiði kýyafetler gerekçe göste-
rilerek kamusal alanlarda, toplu taþýma araçla-
rýnda saldýrýya uðradýðý, üstelik bu saldýrýyý önle-
mek yerine suçlusu bizmiþiz gibi bizi “pembe ta-
þýtlara” týkarak toplumdan tamamen ayýr-
mak isteyen AKP iktidarý bizden oy istiyor. 

Oyumuzu bu düzenin sürmesine deðil;
irademizin yok sayýlmamasýna, iþ yaþamýn-
dan kamusal yaþama kadar her alanda söz
sahibi ololmaya, OHAL’in kaldýrýlmasýna, eþit-
liðin ve demokrasinin hayata geçirilmesine
vereceðiz.

BARIÞ, HUZUR 
VE GÜVENLÝK

ÝÇÝN...
Ülkenin içinde bulunduðu ça-

týþmalý ve güvensiz ortam en çok
biz kadýnlarý etkiliyor. Öldürme-
nin yaygýnlaþtýðý, siyasetin dilinin
þiddetten beslendiði ortamda kadýna yönelik þiddet de
kadýn cinayetleri de artýyor. ‘Erkekliðin’, ‘gücün’, ‘savaþ-
çýlýðýn’ övülmesi biz kadýnlara þiddet olarak dönüyor.

Öte yandan savaþýn ve güvensizliðin yarattýðý ekono-
mik sonuçlar da ilk biz kadýnlarý etkiliyor. Dolarýn yüksel-
mesi, kriz beklentileri “yedek iþ gücü” olarak görülen biz
kadýnlarýn iþsiz býrakýlmasýna yol açmaya baþladý bile.

Suriye’de savaþa girmeye hevesli olanlar, ‘þe-
hitlik’ övgüleri dizip kendi çocuklarýný askere bile
göndermeyenler, “hakaret”i siyaset dili haline
getirip ülkeyi kutuplaþtýranlar, barýþ umudunu
politik hesaplara kurban edenler, ekonomiyi bu
hale getirenler yani huzurumuzu kaçýranlar þimdi

bizden oy istiyor.
Oyumuzu, nefretle beslenen kutuplaþtýrýcý, düþman-

laþtýrýcý politikalara deðil; ölümlerin son bulmasýna,
dünya halklarýnýn kardeþçe eþit haklarla yaþayabileceði, þid-

detsiz bir yaþama, huzur ve güvenliðe vereceðiz.

Referandum döneminde
söylemiþtik þimdi yine söylü-
yoruz: Biz kadýnlar tek adamý
iyi biliriz. Evde, sokakta, iþye-
rinde ve ülkede, bulunduðu-
muz her alanda kaderimizi
“tek adam”lara emanet etme-
yeceðiz. Bugünümüzü insanca

yaþamak, geleceðimize
güvenle bakabilmek, eþit
haklara sahip olarak
toplumda insanca yaþa-
yabilmek için hayalleri-

mizden, umutlarýmýzdan,
neþemizden, kahkahamýz-

dan ödün vermeye-
ceðiz. 

24 Hazi-
ran’da sandýk
baþýna gittiði-
mizde içimizi,
d ü n y a m ý z ý ,
geleceðimizi karartanlara
‘dur’ demeliyiz. Bu ülkenin yarýsý biziz;
sözümüzün kýymetli, eylemimizin belir-
leyici olduðunu bilelim. Dertlerimiz ve
sevinçlerimiz ortak... Özlemlerimizi
ve umudumuzu da birleþtirelim, ge-
leceðimizi ellerimize alalým.

ÝRADEMÝZÝN TANINMASI, 
SÖZÜMÜN DEÐERLÝ KILINMASI ÝÇÝN...

‘TEK ADAMLARI’ ÝYÝ TANIRIZ; BUGÜNE DE
GELECEÐE DE SAHÝP ÇIKACAÐIZ
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Beni kim ayaða kaldýrabilir?
Uður ZENGÝN

Ýstanbul

A
vrupa’ya ihraç edilen ünlü Hereke
halýsýný dokumasýnda beis yokken,
ilkokuldan sonra ortaokula devam
etmesine engel olan birkaç soru var:
“Kýz çocuðudur çarþýya nasýl gönde-

relim?”, “Kýz çocuðudur ne derler?” 
Okul sýrasýnda kalem tutmasý gerekirken,

halý tezgahýnda desen dokuyan Nezaket Barýþýk
bugün 46 yaþýnda. 9 yaþýnda halý tezgahýnda
birkaç yýl çalýþmýþ ama sonra da 40 yaþýna kadar
hiç dýþarýda çalýþmamýþ. Bu kez engel babanýn
deðil, eþinin kurduðu cümleler: “Geldiðimde
evde ol, kapýyý aç! Yemeðim hazýr olsun!” 

Bugün taþeron bir firma bünyesinde çalýþý-
yor. Otellerde düzenlenen kýna ve niþanlarda,
firma ve gala yemeklerinde garsonluk yapýyor.

‘ARTIK BU KABUÐUMU
KIRMALIYIM’ 

Soruyorum:
DDaahhaa öönnee nniiyyee ççaallýýþþmmýýyyoorrdduunnuuzz??
Doðu insanýnýn yaþam tarzý. Eþin izin ver-

meme durumu. Bizim bilinçsizliðimiz... 
NNee ddiiyyoorrdduu eeþþiinniizz??
Geldiðimde evde ol, kapýyý aç. Yemeðim ha-

zýr olsun. Ev temizliði. Çocuklar da vardý. Be-
nim için her þeyden önce onlardý. Onlar bir no-
ktaya geldikten sonra ‘Artýk bu kabuðumu kýr-
malýyým’ dedim. Eþimin getirdiði de tamam az-
çok yetiyordu ama özgür yaþama hakkýna sahip

olamýyorduk. Mesela bugün bu pikniðe gele-
mezdim. Neden? Çünkü eþimden para istemek
zorundaydým.

BBaaþþkkaa nneeyyii ddeeððiiþþttiirrddii ççaallýýþþmmaakk??
Kadýnýn çalýþmasý ayrý bir zenginlik. Apayrý

bir özgüven geliyor. Sosyalleþiyorsun. Bakýþ
açýn deðiþiyor. Daha olgun bakýyorsun. Bam-
baþka bir insan oluyorsun. Ýnsanlarla bir araya
geldiðinde neden benim bu eksiðim var diye
kendini sorguluyorsun. Okuyorsun, araþtýrýyor-
sun... Okudukça kendi doðrularýnýn farkýna va-
rýyorsun. Aslýnda temelde var olan doðrular
ama toplumun bunu kabul edemeyiþinin verdi-
ði eziklik kadýnda var. Kadýn da bunu araþtýrýp
görüyorsa, bunun ezikliðini yaþamaksýzýn kendi
kendine var olabiliyor. Bilinçten, öðrenmekten
geçiyor her þey. Kitaplarda okuduðun her þey
bende var diyorsun, bu zaten senin gerçekliðin.
Sen birey olarak bunu faaliyete geçirmek iste-
diðinde bir sürü engelle karþýlaþýyorsun. 

IÞIÐI GÖREBÝLECEÐÝME
HEP ÝNANDIM 

ÇÇaallýýþþmmaaddýýððýýnnýýzz ddöönneemmddee kkeennddiinniizzii kkööttüü hhiiss-
sseeddiiyyoorrdduunnuuzz ssaannýýrrýýmm……

Yerlere yapýþýp da artýk tükeniyorsun, ama
diyorsun ki kimim var, neyim var? Kim beni
ayaða kaldýrabilir? Yaþa-
ma, çocuklarý-
na olan sev-
gin. Ve tek-
rar ayak-
lanýyor-

sun. Bir þeylere tutunuyorsun. Allah o gücü ve-
riyor. Ya da yüreðinde o gücü hissediyorsun.
Hep inandýðým tünelin sonundaki ýþýðý görebil-
mek, hep güneþi görebilmek oldu. Vicdanla aklý
birleþtirip hayata tutunabildikten sonra umut-
larýn oluyor. 

TTaaþþeerroonn ççaallýýþþýýyyoorrssuunnuuzz.. DDaahhaa ddüüzzeennllii,, ggüü-
vveenncceellii bbiirr iiþþttee ççaallýýþþmmaakk iisstteerr mmiissiinniizz??

Saðlýðým elvermiyor açýkçasý. Benim bel fýtý-
ðým, bacak problemlerim var. Ev ortamýndan
kurtulmak amaçlý, spor amaçlý bakýyorum. Sos-
yal hayat olarak çalýþmak... 

TUTULMAYAN SÖZ:
BU KIZI OKUTACAÐIM 

Tüm bunlarý konuþtuktan sonra biraz geç-
miþe gidiyoruz. Geçmiþi konuþmak onun için
zor oluyor. Umutlu cümleleri, hayal kýrýklýðý ta-
þýmaya baþlýyor ve duygusallaþýyor.

Hayali okumakmýþ. Babasý okul müdürüne
“Bu kýzý okutacaðým” sözü vermiþ. Ancak sözü-
nü tutmamýþ. 

Soruyorum:
BBaabbaannýýzz ssöözzüünnüü nneeddeenn ttuuttmmaaddýý??
“Kýz çocuðudur çarþýya nasýl gönderelim?”

Bu yüzden okutmadýlar. Annem hala der ki -de-
mek ki vicdani eziklik hissediyor- “Senin hayat-
ta okuyup bir þeyler baþarmana biz engel olduk,
hakkýný helal et.” Ablam da kendini altý kardeþe
feda etti. 

ÝÝllkkookkuullddaann ssoonnrraassýý ppeekkii......
Normal ev hayatý. Elazýð’da halý okulu vardý.

Kýz çocuklarýnýn çalýþýp para kazandýðý bir yer.
Elazýð’da kýzlarýn gittiði halý okuluna gittim. Or-
taokul hayatý olmayýnca evde 2-3 kýz varsa birkaç

tanesini gönderiyorsun çalýþmaya. 17-18 yaþýna
geldiðimde niþanlandým, evlendim. 

HHaallýý ookkuulluunnddaa üüccrreett aallýýyyoorr mmuuyydduunnuuzz?? 
Elazýð’ýn Hereke tipi halýsý çok ünlü-

ydü. Avrupa’ya ihraç ediliyordu. Sana
bir tezgah veriyorlar, desen veriyorlar,
iþliyorsun. Ay sonu ne kadar yaptýðý-
na dair hesap tutuyorlar, sana para
veriyorlar. 

NNee yyaappýýyyoorrdduunnuuzz oo ppaarraayyýý??
Kendimize taký, kýyafet alý-

yorduk. Ailemize destek olu-
yorduk. Niþanlýyken takýlarým
vardý. Ailemin de maddi ola-
naðý iyiydi. Ben yýllardýr evli-
yim, o kadar parayý bir arada
göremedim. Babam ticaret-
le ilgilenirdi. 

HHaayyaattýýnnýýzzddaakkii ddöönnüümm
nnookkttaallaarrýýnnddaann bbiirrii bbuu,,
bbaaþþkkaa ddaa vvaarrddýýrr......

Oluyor tabi. Bazen
uçurumun kenarýna
geliyorsun, yine haya-
ta tutunuyorsun. Söy-
letme beni... 

Duygulanýyor, daha
fazla söyletmiyorum.

ASLINDA HAYATTAN

ÝSTEDÝÐÝMÝZ ÇOK
ÞEY DEÐÝL AMA... 

NNaassýýll bbiirr ddüünnyyaaddaa yyaaþþaammaakk iisstteerrssiinniizz??

Kavgasýz, olumsuzluklarýn olmadýðý

güzel günler istiyorum. Barýþ olsun,

özgürlük olsun. Ýnsanlýktan yana

güzellikler olsun. Herkes beraber

mücadele edip, güzel gelecek inþa edilsin

istiyorum. Aslýnda hayattan istediðimiz

çok þey deðil ama çok þeymiþ gibi

görünüyor. 
Herkes birilerini sömürüyor,

hayatýnda en yakýn olan insanlardan

baþlayarak... Ýnsanlarýn bilinçli olmasý

bizi bu çilekeþ hayattan kurtarabilir. 

Kadýnlar toplumda eziliyor. Erkekler

kadýný öldürüyor. Hep güçlü zayýfa

zulmediyor. Suriye’deki çaresiz insanlarý

düþünsene... Böyle bir dünya ne kadar

yanlýþ bir dünya. Ýnsanlar nasýl böyle

acýmasýz oluyor. Benim takýldýðým konu

hep bu. Nasýl böyle zalim olabiliyorlar?

‘Devlet samimiyse önleyici tedbirler üzerinde durmalý’
Nursel ÝNALCUK

Ankara

A
nkara’nýn Yenimahalle ilçesi
Batýkent semtinde kadýnlar
bir aydan fazla bir süredir
çocuk istismarýna karþý imza
topluyor. Ev ev, sokak sokak,

pazar pazar gezen kadýnlar yan yana ge-
lerek istismara karþý seslerini yükseltiyor,
mücadeleyi büyütüyor. Batýkent’te birçok
mahallenin muhtarýnýn kadýn olmasý, bu
yan yana geliþleri kolaylaþtýrýyor. 

Batýkent’teki kadýn muhtarlarla artan
çocuk istismarý ve kadýna yönelik þiddet
olaylarýna iliþkin mahallede yaþadýklarýný
konuþtuk ve tecrübelerinden hareketle
neler yapýlmasý gerektiðini sorduk.
‘MUHTARLARIN DAHA
FAZLA YETKÝSÝ OLMALI’

Turgut Özal Mahallesi Muhtarý Su-
na Sezer, muhtarlýðý döneminde ma-
hallede birkaç þiddet olayýna tanýk ol-
muþ. Çocuk istismarýyla ilgili ise her-
hangi bir olayla karþýlaþmadýklarýný
söylüyor. Hadým ve idam önerilerini
“çözüm” olarak görmeyen Sezer, “Bir
kiþiyi idam ettiniz, diðerleri ne olacak?
Ben o yasaya karþýyým. Her þeyin eði-
timden kaynaklandýðýný düþünüyorum.
Tabi ki cezasý olacak, ama caydýrýcý ka-
nunlar gerekli” diyor. 

Þiddet ve istismarla ilgili en baþta
muhtarlara bilgi ve eðitim verilmesi ge-
rektiðini söyleyen Sezer, muhtar oyanam
karþýlaþtýðý þiddet olaylarýnda polise ha-
ber verdikten sonrasý hakkýnda bilgi edi-
nememekten þikayetçi: “Muhtarlarýn
daha fazla yetkisi olmasý gerekiyor. Halka
en yakýn, insalara dokunan resmi bir ku-
rumuz. 70 bin kiþilik mahallede muhtar-
lýk yapýyorsunuz, eliniz kolunuz baðlý.
Eskiden nakil il muhabiri diye bir olay
vardý. Vatandaþ mahalleye geldiðinde de,
gittiðinde de muhtarýn haberi oluyordu.
Bizim hiçbir þeyden haberimiz yok þu
anda...”
KADINLAR 
EN ÇOK ÝÞ ÝSTÝYOR 

Kadýnlarýn kendisine en çok yardým
talebiyle geldiðini belirten Sezer, iþ ara-
yan çok sayýda kadýn olduðunu, neredey-
se iþ bulma kurumu gibi çalýþtýklarýný
ifade ediyor. Sezer, “Kadýnlarýn hayat hi-
kayelerini dinliyoruz. Bazen çok üzülüyo-
ruz ama bazen de diyoruz ki ‘kadýnlarý-
mýzýn artýk daha fazla ayaklarý yere basý-
yor, kendine güveniyor.’ Bu da beni mut-
lu ediyor. Ekonomik özgürlüðü olmayan
kadýnlar için bazen ‘Neyine güvenip bo-
þanýyor acaba’ diyorum ama kadýn diyor
ki, yaparýz illa bir þeyler...” 

BÝR TELEFONLA 
ULAÞMALI 

Uður Mumcu Mahallesi Muhtarý
Cennet Yaðmur, daha görünür hale gelse
de insanlarýn þiddet ve istismar konu-
sunda konuþmaya çekindiðini belirterek,
kadýnlarýn bu tür durumlar yaþadýklarýn-
da kolay ulaþabilecekleri aðlarýn ve dert-
lerini anlatabilecekleri yerlerin önemine
dikkat çekiyor: “Þiddet gören kadýn ba-
zen kendini can havliyle sokaða atýyor.
Geçtiðimiz gün yine mahallede bu tür
bir olay yaþandý. Bir telefonla ulaþmasý
lazým. ‘Oraya gidin, þunu yapýn, dilekçe
verin’ demeden kadýný bulunduðu nokta-
dan almasý lazým. Sistem böyle olmalý.
Kadýna ‘Lanet olsun, evimde oturayým’
dedirtmemeli. Çalýþan devlet kurumlarý
var ama kadýnlar ne kadar haberdar?” 

Yaðmur da, çocuk istismarýna karþý
cezalarýn artýrýlmasýndan çok önleyici
tedbirler gerektiðini vurguluyor: “Bir
cezasý elbette olmak zorunda. Ama asýl
çocuðun baþýna gelmeden neler yapýla-
bilir? Devletin bunu ele almasý lazým.
Bu olay olduktan sonra o adamý hadým
etsen ne, öldürsen ne, en aðýr cezayý
versen ne! Bugün bu cezalarýn bir iþe
yaramadýðýný, artan kadýn cinayetlerin-
de, kadýna yönelik þiddette görüyoruz.
Çocuk bu istismara maruz kalmamalý,
kadýn eþi, sevgilisi ya da aile bireyi tara-
fýndan þiddet görmemeli... Bunun için
ne yapýlmalý ona kafa yorulmalý. Eðer
samimiyse devlet

bu sorunu çözmek için önleyici tedbir-
ler üzerinde durmalý.”

Þiddet olaylarýnda kurulu mekaniz-
malarýn saðlýklý iþlemediðini belirten
Yaðmur, mahallede yaþanan bir olay üze-
rinden þöyle devam ediyor: “65-70 yaþla-
rýnda kadýn þiddete maruz kaldý. Baþvu-
ruldu, ilgili birimler buraya geldiler. Bu
tarz birimlerde çalýþan insanlarýn duyar-
lýlýk seviyesi farklý olmalý. Gerçekten yar-
dým etmeli ki birim amacýna ulaþýlabil-
sin. Buraya gelen birimden biliyorum;
yaklaþýmlarý kenarýndan dolaþmak gibi.
Sorunu doðrudan çözebilecek bir meka-
nizma deðil. Ben bunu gördüm. Sýkýntý
artarak devam ediyorsa yapýlan çalýþma
sonuç vermiyor demektir.” 
SIÐINMAEVÝ SONRASI DA
DESTEK GEREKÝYOR

Kadýnlara sýðýnmaevinden ayrýlma
süreçlerinde gereken desteðin verilme-
mesini de eleþtiren Yaðmur, iyi bir eko-
nomik gelire sahip olmayan kadýnýn bu
süreçle baþa çýkmasýnýn çok zor oldu-
ðunu belirtiyor: “Kadýna çocuðuyla
birlikte kendine ait hayat kurana kadar,
evidir eþyasýdýr, iþidir, çocuðun okulu,
kreþidir bu tür destekleri vermediði-
nizde bunun bir kýymeti yok. Mecbu-
ren sorun yaþadýklarý eþlerine ya da ai-
lelerine dönmek durumunda kalýyorlar.
Biz gýda yardýmý vb. için belediyelere
yönlendiriyoruz. Malesef muhtarlýðýn
imkanlarý yok.”

BATIKENT’ÝN KADIN MUHTARLARI:

ÝDAM, HADIM TARTIÞILIYOR
AMA 12 YAÞINDA 
ÇOCUKTA RIZA ARANIYOR 

ÝLKYERLEÞÝM Mahallesi Muhtarý Fecire Yazan,
þiddet nedeniyle kendilerine baþvuran kadýnlarýn
sayýsýnda artýþ olduðuna dikkat çekerek, onlarý
baronun, belediyenin kadýn dayanýþma merkezle-
rine yönlendirdiklerini belirtiyor. “Sýðýnma evle-
rindeki kalma süresi neye göre belirleniyor bilmi-
yorum, ama ‘sürem doldu’ diye yana yakýla kadýn-
lar ev arýyor. Kadýnlarýn, hele de çocuðu varsa,
düzgün yaþama olanaðý yok. Kiþisel çabalarýmýzla
yardým etmeye çalýþýyoruz” diyen Yazan, devlet
kurumlarýnýn, özellikle polisin þiddet olaylarýna
yaklaþýmýna da tepki gösteriyor: “Polisler görevle-
rinin sadece eylem yapan, hak arayan insanlara
saldýrmak olduðunu zannediyor. Diðer sorunlara o
kadar lakayýt, o kadar gayri ciddi yaklaþýyorlar ki,
bu bile insanlarda ümitsizliðe yol açýyor. Hýrsýzlýk
olayýný götürüyorsun ilgilenmiyor, ‘Ben kocamdan
dayak yiyorum’ diye gidiyor kadýnlar, onu bile
gayri ciddi bir þey olarak görüyor.” 

ÝÝSSTTÝÝSSMMAARR DDÝÝLLLLEENNDDÝÝRRÝÝLLMMÝÝYYOORR
Fecire Yazan, çocuk istismarýyla ilgili kendileri-

ne baþvuru olmadýðýný, sadece etraftan duydukla-
rýyla kaldýklarýný söylüyor. “Aileler istismar mese-
lesini olumsuz bir sicil olarak algýlýyor, kimseye
haber verilmiyor. Bir de aile içindeyse bu konuyu
tespit etmek çok zor” diyen Yazan’ýn, çocuklarýn
cinsel istismarýyla ilgili cezalarýn artrýlmasý konu-
sundaki düþünceleri ise þöyle: “Ýnsan ‘en kötü ce-
zalar verilmeli’ diye düþünüyor. Bu doðal olarak
duygusal bir tepki, mantýklý  düþünmek lazým. Þim-
di hadým, idam cezalarý tartýþýlýyor ama cinsel iliþ-
kide 12 yaþýndaki çocuktan rýza bekleniyor. En
baþta 18 yaþýn altýndaki herkes çocuk sayýlmalý. Ýs-
tismar vakalarýna aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet olabilir,
birçok haktan men edilebilir. Ýnsan hakký ve ya-
þam hakký açýsýndan idam kabul edilemez. Cezalar
yeterince uygulansa; ‘yok çocuk baðýrmadý’, ‘rýza-
sý vardý’ diye iyi hal diye indirimleri olmasa bile
sorun azaltýlabilir. Sanýk açýsýndan cezalar iyileþti-
rilirken cezalar nasýl caydýrýcý olabilir? Ýyi hal indi-
rimleri, tahrik gibi þeyler erkeði de teþvik eden bir
zihniyettir.”
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K
eçiören’de çocuk istismarýnýn önlenmesi-
ne yönelik imza kampanyasýný “Niçin im-
zalýyoruz” sorusuyla birlikte 8 Mart günü
baþlatmýþtýk. Yaklaþýk 1.5 ay süren kam-
panya; kadýn etkinliklerinde, parklarda,

mahallelerde, kadýnlarýn gittikleri spor merkezlerinde,
okul önlerinde birebir görüþmeler yaparak yürütüldü.
Kampanyamýz, Keçiören’de yaþayan, örgütlü-örgütsüz
her kesimden kadýndan destek gördü. 

Ýmza metinlerini aralarýnda çoðaltarak kampanyaya
katýlýmý büyütmeye çalýþanlar oldu. Daha baþlýðý duyar
duymaz, metni okumaya bile gerek duymadan imzala-
yan kadýnlarýn, sorunu oldukça duyarlý bir þekilde sa-
hiplendiklerini gördük. Kimi kadýnlar ise imzalamak
istedikleri halde farklý kaygýlardan dolayý imzalamadý.

“Niçin imzalýyoruz” sorusu üzerinden baþlattýðý-
mýz sohbetlerde kadýnlar, toplumun tüm kesimleri-
nin bu soruna sahip çýkmasý gerektiðini vurguladý.
Ýmza atan kadýnlardan biri, her türlü istismara ve
þiddete karþý olduðunu belirttikten sonra “Üç kýzým
var, üçü için de ayrý ayrý imza atmak istiyorum, çün-
kü bu konu içimi parçalýyor. Bir deðil on imza ata-
rým” sözleriyle ifade etti düþüncelerini. Bir baþkasý
“Eskiden sadece kýzlarýmýz için korkardýk þimdi
oðullarýmýz için de korkuyoruz” dedi. Bir diðeri, hü-
kümetin çýkardýðý yasaya “Geldiðimiz nokta bu mu?

Bunlar biz kadýnlarýn yasasý deðil, kabul etmiyoruz”
diye tepki gösterdi. Ýmza metninde yer alan “Cinsel
istismarýn önlenmesi ve maðduriyetin etkilerinin
azaltýlmasý açýsýndan yaygýn, ulaþýlabilir ve maðdurun
korunmasýný ve güçlendirilmesini saðlayacak mer-
kezler açýlmalýdýr” talebi ile ilgili bir çok kadýn böyle
bir þeyi ilk kez duyduklarýný ifade etti. Biz Keçiörenli
kadýnlar olarak hep bir aðýzdan bir kez daha haykýrýyo-
ruz: “Çocuk istismarýný aklatmayacaðýz.”

Songül SSÖNMEZ
Keçiören // AANKARA

Merhaba,
Adým Songül. Mamak’ta yaþýyorum. Çocuk istisma-

rýna karþý baþlatýlan imza kampanyasýndan Tuzluçayýr
Kadýnlarý Dayanýþma Derneði aracýlýðý ile haberdar ol-
dum. Dernek arkadaþlarýmla hepimiz imza föylerinden
yanýmýza aldýk. 

Bana bu kampanyada yardýmcý olan arkadaþlarýma
teþekkür ediyorum. Ýmza kampanyasýna baþlarken çok
tereddüt ettim. “Acaba bu imza föylerini doldurtabile-
cek miyim?” diye düþündüm. Sonra “Neden olmasýn”
dedim. Ýþe giderken ve iþten dönerken otobüste imza
kampanyasýna baþladým. Ýmza kaðýtlarýný elden ele

uzattým. Çok güzel tepkiler aldým. Her meslekten in-
sanlar bu kampanyaya destek verdi. Otobüste kaðýtlar
elden ele dolaþtý. Okuyan da oldu, okumadan baþlýðýna
bakýp imzalayan da. Ben ilk baþta “Kimsenin imza at-
masý zorunlu deðil” diyerek uyarýmý yaptým. Ancak ne-
redeyse herkes imza attý. Ve gördüm ki yaþlýsýndan
gencine, farklý mesleklerde, farklý hayatlarý olan insan-
larýn yüreðinde hala umutlar tükenmemiþ.

Ýmza kampanyasýna destek veren otobüsteki yol ar-
kadaþlarým, hepinize teþekkürler.

Songül
Mamak // AANKARA

Çocuklarýn
gözünden 
‘haklarý’

HER yýl 23 Nisan’da yetkililer baþlar;
“Çocuklar deðerlidir”, “Geleceðimizdir”... Çocuk
haklarý ile ilgili açýklamalar peþ peþe yapýlýr.
Okullar, belediyeler etkinlikler, þenlikler
düzenler. 

Bunlar tabi ki güzel þeyler. Çocuklarý gözeten
etkinlikler, aktiviteler yapmak deðerlidir,
kýymetlidir.

Ben de öðrencilerimle yaptýðým bir etkinliði
sizlerle paylaþmak istiyorum. Müfredat gereði
öðrencilerimden çocuk haklarý ile ilgili
düþüncelerini yazmalarýný istedim. Türkiye’deki
çocuk hak ihlalleri ile ilgili tabloyu onlarýn
gözünden aktarmak istiyorum:

ÇÇOOCCUUKKLLUUKK BBÖÖYYLLEE OOLLMMAAZZ!!
“Çocuk haklarý önceki yýllara göre

azalmýþtýr. Önceden eðitimde daha iyi fýrsatlar
sunulurken þimdi o fýrsatlar azaldý. Eskiden bu
kadar çocuk istismarý yaþanmazken þimdi ise
hergün neredeyse her yaþtan çocuk istismara
uðruyor ve üzeri örtbas ediliyor. Böyle yapýldýðý
için gün geçtikçe çocuk istismarý artýyor.”

“Türkiyede çocuk haklarý bence kýsmen
yok. Çünkü çocuk iþçi çalýþtýrýlýyor ve çocuklara
zarar gelebiliyor hatta ölebiliyorlar. Çocuklarý iþe
alanlar cezalandýrýlmalý. Kýz çocuklarý dövülüyor,
okutulmuyor, tecavüze uðruyor sonra
evlendiriliyor. Çocukluk böyle olmaz. 3 yaþýndaki
çocuða tecavüz edilen bir ülkede çocukluk var
mýdýr?”

“Herkes çocuklara gereken özeni
göstermeli, onlarýn haklarýna sahip çýkmalý,
korumalý. Sadece tacize veya istismara uðrayan
çocuðun ve ailesinin sorunu olmamalýdýr. Böyle
bir konuda herkes ayaklanmalýdýr. Bu suçu
iþleyenlere de caydýrýcý þekilde bir ceza
verilmelidir.”

“Bence Türkiye’de çocuk haklarý yoktur.
Olmamasýna örnek ise küçük yaþtaki kýz
çocuklarýnýn evlendirilmesi, okutulmamasý.”

“Türkiyede birçok çocuk hakký olmasýna
raðmen hiçbiri uygulanmamaktadýr. Her birey 18
yaþýna kadar çocuktur. Ama bu sözün ülkemizde
bir geçerliliði yoktur. Hergün yüzlerce çocuðun
istismar edilmesi, iþ kazasýnda kaybedilmesi,
kaçýrýlmasý, iþkence yapýlmasý bir nevi çocuk
haklarýnýn olmadýðýnýn kabuludur. 18 yaþýndan
küçük çocuklarýn evlenmesine karþý yapýlan
protestolar da hiçbir iþe yaramýyor. Ýþte bu
yüzden bir an önce birilerinin bu duruma ‘Dur’
demesi gerekir.” 

Bu düþünceler tamamen çocuklara ait.
Cümleler düzeltilmeden aynen yazýldý.
Öðrencilerin ciddi bir farkýndalýðý var ve bu bir
öðretmen olarak beni mutlu etti. 

Bir EEðitim EEmekçisi
Keçiören // AANKARA

‘Üç kýzým için de ayrý
imza atmak isterim’

Ýmzalar elden ele!

Uzm. Dr. Senem ASLAN

M
enopoz, Yunanca meno (ay) ve poz
(son) kelimelerinin birleþmesinden
oluþmuþ ‘son görülen adet’ anlamýnda
kullanýlmýþ ve tarih boyunca da kadý-
nýn üremesinin bitmesi ile iliþkilendiri-

lerek bir ‘son’ olarak algýlanmýþtýr. Bilimsel anlam-
da menopoz;  düzenli adet gören bir kadýnýn bir yýl
süreyle hiç adet görememesi olarak tanýmlanýr.
Türkiye ortalamasý zaman içinde düþerek 46
yaþ±2 olarak kabul edilmektedir. Genelde yavaþ
baþlayan, tedricen azalarak son bulan bir adet
döngüsü olmakla birlikte birden bire son bulduðu
durumlar da vardýr. Süreç genelde 3 yýl sürebilir. 

Kadýnlar, hayatlarýnýn üçte birini menopoz dö-
neminde geçirirler. Ýnsan hayatýnýn uzamasý ile bir-
likte menopozda geçirilen dönem de artmaktadýr.
Menopoz doðal bir süreçtir. Ve öyle de yaþanmalý-
dýr. 40 yaþýndan erken menopoza girilirse, bu du-
ruma “erken menopoz” denir.

Menopoz kadýn yaþam döngüsünün bir parçasý-
dýr. Ýnsan ömrü uzadýkça bunun artýk ne gerçek an-
lamda ne de cinsel anlamda bir son olmadýðý aþi-
kardýr. Beklenen yaþamý kaliteli kýlmak adýna öst-
rojen prepratlarý kullanmak, saðlýklý beslenip hare-
ketli bir yaþam sürmek, sýcak basmalarý ve duygu
durum deðiþiklikleri ile baþa
çýkmak için olumlu düþünüp
arzulanan ve keyifle yaþa-
nan bir hayat kurgulanmalý-
dýr. Yapýlan çalýþmalar ge-
belik korkusu olmadan bu
dönemde yaþanan cinselli-
ðin de oldukça keyifli ve
huzurlu olduðunu göster-
miþtir. Bir son deðil yeni
sahnenin ilk perdesinde
tüm kadýnlara ‘mutlu me-
nopozlar’ diliyorum. Sað-
lýkla kalýn...

TETÝKLEDÝÐÝ
HASTALIKLAR
VAR MIDIR?

KADINDA menopozda azalan östrojen, kemi-
ðin oluþum yapýsýnda aktif rol oynar. Yine östro-
jendeki azalma kadýnlarda bu yaþta kalp krizi ris-
kini erkeklerinkiyle eþitler. Menopoz döneminde
kolesterol, trigliserid ve LDL kolesterol artarken,
HDL kolesterolde düþüþ gözlemlenir.

MENOPOZ TTEDAVÝSÝ NNASILDIR?
Tedavinin mantýðý ‘eksik olaný yerine koy-

maktýr.’ Kadýnýn vücudunda biten kadýnlýk hor-
monunun yerine koyarsak sorun çözülür. Alzhei-
mer hastalýðý riski azalýr, kalp krizi riski azalýr,
kalýn barsak kanserine yatkýnlýk azalýr, koruyucu
etkisi ile kemik erimesi/ osteoporoz önlenir.

Ancak östrojen herkese uygulanmaz. Östro-
jen aktif  karaciðer hastalarý, rahim ya da meme
kanseri olan hastalar ve damar pýhtýlaþmasý
problemi olan hastalara uygulanmaz.

Östrojen, hastanýn durumuna göre aðýzdan
alýnan haplarla ya da cilde yapýþtýrýlan ilaç emdi-

rilmiþ dermal bantlarla uygu-
lanabilir.

MENOPOZ

BELÝRTÝLERÝ NELERDÝR?
HER hastalýkta ve saðlýklý insanda olduðu gibi bu yaþam evresi de kadýndan kadýna farklý-

lýk gösterir. Bir kadýnda görülen semptom bir diðerinde görülmeyebilir. Sýcak basmasý, sýcaða in-
tolerans yaþtan ve menopoz süresinden baðýmsýz en sýk karþýlaþýlan ve en zor baþa çýkýlan durumdur. 

Menopozla birlikte kadýnda duygu durum deðiþiklikleri görülür. Çabuk sinirlenebilen, her þeye aðla-
yan, eskiden olmayan çeþitli korkularý olan kadýnlarýn sayýsý hiç de az deðildir. Uyku ve konsantrasyon
bozukluklarý, telaþlý ve kaygýlý hal geliþir. 

Kadýn vücudunda yaþanan fizyolojik deðiþim ise; meme dokusunda küçülme, vajinada kuruluk, kli-
toriste küçülme,  saç, koltuk altý, genital bölgelerde kýllanma azalýp, bu dönem bacaklarda ve kollar-
da kýllanma artýþý olabilir. 

KADIN NEDEN MENOPOZA GÝRER?ÜÜRREEMMEE çaðýndaki kadýn ‘kadýnlýk hormonlarý’ dediðimiz FSH ve LHetkisi altýndadýr. Bu hormonlar beyinden gelen uyarýlarla adet döngü-sü içinde azalarak ve çoðalarak üreme iþleminde görev alýrlar. Ýþte vü-cudun artýk üremek için bu hormonlara ihtiyacýnýn olmadýðý bu hayatevresi karþýmýza menopoz olarak çýkar.  Yumurtalýklardaki hormonüretimi yaþýn ilerlemesi ile beraber azalýr, adet kanamalarýnda düzen-sizlikler görülmeye baþlanýr. Gene bu hormonun azalmasý ile vücutýsýnda birtakým deðiþimler olur. Bu deðiþimler de kadýna terleme, sýcakbasmasý olarak geri döner.

Edibe AÞIK - Saðlýk Çalýþaný 
Bursa

3yýldýr meme kanseri tedavilerinden
dolayý menopozdayým. Eðer hastalýðýn
türü kadýn hormonlarýna karþý

duyarlýysa, ilaç ve iðneyle kadýnlýk
hormonlarý baskýlanarak zorla menopoza
girmeniz saðlanýyor. 5 yýl boyunca içmeniz
gereken hap ve ayda bir göbekten yapýlan
iðne oluyorsunuz (iðne o kadar büyük ki
görünce korkarsýnýz) ve siz istemeseniz de
menopoza girmiþ oluyorsunuz. Menopoz,
kanamanýn durmasý demek. Fakat olay bu
kadar basit deðil maalesef. Hem saðlýkçý
hem de hasta olunca hangi açýdan
yazacaðýný þaþýrýyor insan. Fakat damdan
düþen pozisyonundan anlatmak sanýrým
daha iyi. 

Menopoz belirtileri baþladýðýnda tüm
kadýnlar eðitim, danýþmanlýk ve destek

almalýlar bence. Tabii bir de benim gibi
meme  kanseri hastasý olup da bu nedenden
dolayý normalden 10 yýl öncesinden
menopoza giriyorsan, bunlarýn üstüne
psikolojik danýþmanlýðý da eklemek lazým.
Hepimiz görüyor ve yaþýyoruz ki toplumda
kadýnýn statüsü “anne” olmasýyla daha
doðrusu kadýnýn doðurganlýðýyla yükseliyor
ya da bu erkek düzeni böyle istiyor. Kadýnýn
doðurganlýðýnýn bitmesi (ben buna sepetteki
yumurtanýn tükenmesi diyorum) artýk iþe
yaramazlýk, kadýnlýktan sýyrýlýp erkekleþmek
gibi algýlanmaya da neden olurken,
kadýnlarýn cinsel aktiviteden de
yoksunlaþtýðý sanýlýyor. Oysa ki cinsellik
hem erkek hem kadýn yönünden yaþam boyu
süren bir olgudur. Fakat menopoza giren
kadýn bu süreçte destek alýp hazýrlanmazsa
duygusal sosyal açýdan travmalar
yaþayabilir. Hayatýn sonunun geldiðini,
yaþlandýðýný, deðersizleþtiðini hisseder. 

Önceleri bana yaþamasý zor gelen,
þimdiyse güldüðüm birkaç örnek vereyim
kendimden. Kýþ ortasýnda otobüste ateþ
basar, vücudunun gözeneklerinden buhar
fýþkýrýr adeta, mutlaka çantanda gazete
kitap dergi gibi birþey bulunur, etrafýn
þaþkýn bakýþlarýna aldýrmadan delicesine
yelpaze gibi sallarsýn. Ya da gece uyurken
ateþ basar, üzerini açarsýn, sabah
kalktýðýnda her yanýn tutulmuþtur.
Kadýnlar menopoz öncesi dönemde neler
yaþayacaklarýný ve menopozla nasýl baþ
edeceklerini bilirlerse inanýn bu sürece
daha kolay uyum saðlayacaklardýr.
Kadýnlar kendi saðlýklarý için mücadele ve
talep etmeyi bilmelidir. Ýl Halk Saðlýðý
bünyesinde kurulan Saðlýklý Yaþam
Merkezlerine baþvurarak  psikologlardan
menopozla ilgili danýþmanlýk hizmetleri
alabilirsiniz. 

Herkese saðlýklý mutlu günler.

DAMDAN DÜÞEN ANLATIYOR:

Menopozu yaþayan bilir, bir de gereken desteði alan

Bir son mu?
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Acý bir Türkiye tablosu: 
Gizem ÖRNEK

“
Babam yanýma gelince göz-
lerimi kapatýyorum. Çünkü
biliyorum ki yine ayný þey
olacak. Uyuyor numarasý
yaparsam belki yapmaz di-

yorum ama olmuyor. Hissetmeye-
yim diye gözlerimi sýmsýký kapatý-
yorum...”

Bu sarsýcý cümle Gazeteci Büþra
Sanay’ýn geçtiðimiz günlerde ya-
yýmlanan “Kardeþini Doðurmak”
kitabýnda yer alan kýsacýk bir ifade.

Sanay, Türkiye’nin çok az gün-
deme gelen, gündeme geldikçe de
üzerinin kapatýlmasý için çabalanan
bir sorununu, ensesti “deþiyor.”
Ensest, hemen her boyutuyla ele
alýnmýþ; ensestin ortaya çýkmasý,
maðdurlarýn yaþadýklarý, ayný za-
manda aile fertleri de olan failler,
tanýklar, yargý, devlet, polis, kadýn
örgütlerinin deneyimleri... Ensestin

tüm taraflarýna iliþkin oldukça çar-
pýcý deðerlendirmeler de yer alýyor
kitapta. Bu deðerlendirmeler pek
çok yaygýn kanýyý, önyargýyý da kýra-
cak cinsten uzman görüþleri ve ya-
þanmýþ olaylarla destekleniyor.
Maðdurlar yaþadýklarýný, anne ba-
balar maðdur çocuklarýný, öðret-
menler durumunu fark ettikleri öð-
rencilerini, psikologlar ve adli týp
uzmanlarý ‘hastalarýný’ anlatýyor. Ve
her anlatým ayrý bir sarsýntý yaratý-
yor, ayrý bir noktayý ortaya çýkarýyor.

Ancak burada kendimden yola
çýkarak bir uyarý yapmak isterim;
kitabý okurken tahmin ettiðimden
çok daha fazla zorlandým. Artýk
okumaya devam etmek istemedi-
ðim çok bölüm oldu. Ama öðretici
yanlarý aðýr basýnca her seferinde
yeniden baþladým. Kitaba iliþkin
genel duygum bu; ama tartýþýlmasý
gerektiðini düþündüðüm pek çok
nokta var...

KADINLAR NEDEN BÖYLE
YAPAR, SORAN YOK!

En dikkat çeken noktalarýn baþýnda kadýnlarýn
durumuna iliþkin yapýlan çok sayýda tespit geliyor
bence. Aile bireylerinin (baba, abi, amca, dayý, de-
de...) istismarýna uðrayan çocuklar öncelikle çareyi
anneden yardým istemekte buluyor. Ya annesine
sorduðu sorularla mesajlar veriyor, (Örneðin; dede-
si tarafýndan istismara uðrayan bir çocuk annesine
defalarca kez “Sen aileni çok mu seviyorsun, baba-
ný mý beni mi daha çok seviyorsun” diye sorular so-
ruyor. Ancak güvenilir bir yanýt alamayýnca son ana
kadar annesine hiçbir þey anlatmýyor) ya da anne-
sine doðrudan anlatmaya çalýþýyor. Ancak kitapta
yer verilen örneklerin çoðunda anne, çocuða “faz-
laca” zarar veriyor. Kocasý kýzýný tercih ettiði için
kýskanan anneler, kocasý ya da erkek çocuðunun
cezaevine girmesini göze alamadýðý için maðdur
çocuðun anlatýmýnýn doðru olduðunu bildiði halde
gizleyen kadýnlar, istismara tanýk olsa bile “Ben de
yaþadým aynýsýný, ben de çözemedim. Bunun bir çö-
zümü yok” diyerek olayýn üzerini kapatan kadýnlar,
eve kocasýndan baþka para getiren kimse olmadýðý
için istismara uðrayan çocuðunu “Sen ailemi daðýt-
týn, senin yüzünden sokaklara düþeceðiz” diye suç-
layanlar ya da en iyi ihtimalle olayýn þokuyla aþýrý
tepki veren anneler... Bu tutumlarýn tamamý istis-
mara uðrayan çocuk için belki istismarýn kendisin-
den daha fazla yýpratýcý ve travmatik olabiliyor.

Buraya kadar tamam. Ancak kitapta en fazla
eksik bulduðum nokta; bu kadýnlarýn, annelerin du-
rumunun anlaþýlmamýþ/anlatýlmamýþ olmasý. Çocu-

ðu istismara uðrayan bir kadýnýn bu davranýþla-
rýnýn “kabul edilir” olmasa da “anlaþýlýr” ol-
duðunu düþünüyorum. 

Bir kadýný bu tutumlarý sergilemeye
iten çok fazla neden var. Türkiye’de ka-
dýnlarýn gerçeðinin azýcýk farkýnda ol-
mak, bu tablodan baþka sonuçlar çý-
karmak için yeterli. Kendi ayaklarý
üzerinde durabilmek, geçinmek, bir
hayat kurmak, çocuklarýný büyüt-
mek... bunlarýn tamamý Türki-
ye’de milyonlarca kadýn için
çok zor ve burada anlatý-
lanlar da açýkça göste-
riyor ki; kadýnlarý güç-
lendirmeden çocuk is-
tismarýna çözüm ara-
mak sadece ve sadece “-
mýþ gibi yapmak” de-
mektir. Ayrýca kadýn-
larýn bu tutumlarýnýn
kaynaðýný anlama-
mak “Bu erkekleri
yetiþtirenler de
anneler deðil mi”
þeklindeki ol-
dukça haksýz
yargýyý güçlen-
dirme tehlikesi
dahi taþýyor.

Büþra Sanay’ýn
oldukça baþarýlý bir
gazetecilik 
çalýþmasýyla 
Türkiye’de ensest
gerçeðini 
tüm yönleriyle 
gözler önüne
serdiði
“Kardeþini 
Doðurmak”
kitabýna
birkaç not... 

Nuray ÖZTÜRK
Ýzmir

E
kmek ve Gül’ün 2017 Temmuz sayý-
sýnda yer alan Sibel Çýnar imzalý
“Demirci Gülcan’ýn önyargýlara karþý
direniþi” baþlýklý haber, Ege Üniversi-
tesi Radyo Sinema Bölümü son sýnýf

öðrencisi Aliye Ceylan tarafýndan belgeselleþti-
rildi. Demir Leydi isimli kýsa film, 21. Uçan Sü-
pürge Uluslararasý Kadýn Filmleri Festivali’nde
kýsa film/belgesel dalýnda gösterilecek. 

Aliye, Ekmek ve Gül’de yer alan haberi okudu-
ðunda Gülcan’ýn yaþadýklarýyla kendi yaþadýklarýnýn
benzerliðini görerek, Gülcan’ýn mücadelesini görü-
nür kýlmak, bireysel bir mücadele olmaktan çýkarýp
toplumsallaþtýrmak istiyor. Sonunda da Demir Ley-
di ortaya çýkýyor ama buradaki demir hani o kadýný
aþaðýlamanýn bir ifadesi olan “erkek gibi kadýn” ma-
nasýna gelmiyor,  Demirci Kawa’dan aldýðý güçle de-
mir gibi sert bir metali iþleyerek yýkýlmasý zor deni-
len tüm toplumsal önyargýlarý yýkmak için gösterdiði
direngen duruþu, yani kadýnýn gücünü ifade ediyor.
Kendisiyle özdeþleþtirdiði Gülcan’ýn demircilikte
var olma mücadelesi, Aliye’nin de sinema sektörün-
de var olma mücadelesini anlatýyor: “Benim için bu
daha fragman, asýl film okuldan mezun olduktan
sonra baþlayacak biliyorum…. Gülcan abla bana güç
oldu ve umarým ben de baþka kadýnlara güç olabili-
rim, hangi meslek grubunda olursa olsun…” Ali-
ye’den dinleyelim; 

Hikayenin kkahramaný DDemirci GGülcan, ddergi-
mizde yyer aalan bbir pportreydi…

Evet Ekmek ve Gül’de yayýnlanan röportajda gör-
düm ben de. Kendi mahallemde olduðunu fark et-

tim dükkanýnýn. Aslýnda se-
nelerdir, önünden geçip

gittiðim bir yer, çocuklu-
ðumdan beri o mahalle-
deyim çünkü. Ama öyle
bir kadýn hikayesinin
demirci dükkanýnda
olacaðýný tahmin et-
miyordum… Rö-
portajý okudum ve
çok etkilendim,
kendimle özdeþ-
leþtirdim, yaþa-
dýklarýmýzda ben-
zerlikler buldum.

Birkaç ay sonra gö-
rüþmeye gittim, çok

pozitif biri çýktý. Ko-
nuþtuk sonra senaryo-

yu yazmaya, hikayeyi
oluþturmaya baþladým.
Bir iki hafta içinde de
çekimler baþladý.

Seni eetkileyen þþey
neydi? NNeden bböyle
bir kkonu sseçtin?

Hem onun se-
sini duyurmak is-

tedim, hem ben de cinsiyetimden dolayý kendi mes-
lek dalýmda benzer sýkýntýlar yaþýyorum, biraz da
kendimle özdeþleþtirdim. Cinsiyet eþitliði üzerine
çalýþýyorum. Ýlerlemek istediðim konu da bu zaten.
Gülcan ablaya da söyledim, “Bak ben de kendi sek-
törümde çok aðýr þeyler yaþadým cinsiyetimden do-
layý, senin öykünle benim öyküm kesiþiyor” diye.
Bir film yapýp bir festivale katýlmaktan ziyade üretti-
ðim þeyin içeriði benim için önemliydi, onun sesiyle
birlikte kendi sesimi de duyuruyorum. Kadýn yapa-
maz, beceremez, dayanamaz, üretemez, çalýþamaz,
aðýr gelir denilen her mesleði kadýnýn da yapabile-
ceðini göstermek istedim. Bunun üzerinden ken-
dim de ayný þekilde “Bunu yapabilirim”i ispatla-
maya çalýþtým. 
BÝR KIVILCIMI DAÐITIP ONU
ATEÞE ÇEVÝRMEK ÝSTEDÝM

Filmde ööne ççýkardýðýn þþey ddemirci oolmasýndan zzi-
yade, kkadýn oolarak kkarþýlaþtýðý zzorluklar… 

Evet, ben sadece onun mesleði üzerinden gitmek
istemedim. Bunun dýþýna çýkarmak istedim, biraz
Gülcan ablayý da zorladým. Bütün kadýnlara örnek
olsun istedim, “Bak bir kadýn tüm itiraz ve önyargý-
lara raðmen bunu yapabiliyor, üstelik en kýrsal böl-
gede yapabiliyor, tamam evet bu iþten dolayý sürgün
yemiþ, göç etmek zorunda kalmýþ ama yýlmamýþ,
kendini var edebilmiþ” demek istedim. Bana da ör-
nek olsun baþkasýna da örnek olsun. Evlere sinme-
yelim, herkes kendi meslek grubunda bütün zorluk-
lara raðmen kendisini temsil edebilsin. Bir sesi, bir
kývýlcýmý daðýtýp onu ateþe çevirmekti amacým. Gül-
can ablanýn da istediði buydu. 

Röportajýn tamamýný ekmekvegul.net 
adresinden okuyabilirsiniz.

‘YETENEKLÝ’ DÝYE DEÐÝL,
‘UZUN BOYLU, KALIPLI’ DÝYE
VERÝLEN KAMERA!

““11..55 senedir reklam sektöründe çalýþýyorum. Onun öncesinde
OHAL nedeniyle kapatýlan Hayat Televizyonu’nda 3 yýl çalýþtým,
Özer Akdemir ile birlikte Çepeçevre Yaþam programýný çektik. Te-
levizyonun kapanmasýndan sonra bir belgeselci yönetmenin yanýn-
da çalýþtým ve daha sonra da reklam sektöründe bir prodüksiyon
þirketinde asistanlýk, kameramanlýk, ne iþ varsa yapýyordum... Sek-
tör öyle çünkü… Ýlk defa bir kadýn asistanla çalýþtýlar, “Aliye uzun
boyludur, kalýplýdýr, güçlüdür” diye tavsiye edildim. Hani “Çok gü-
zel kamera kullanýr, beceriklidir, yaratýcýdýr” diye deðil. Birkaç ay
sonra iþverenlerimden biri bir konser çekiminde jimmy jip (sinema
sektöründe kullanýlan bir tür vinç) kullanýyordu, ne cesaret bilmi-
yorum, kullanmak istedim. Çok aðýr bir cihaz, 20 metre uzunluðun-
da… Verdi ve gitti, ilk o gün kullandým. Rejiden ses geliyordu “He-
lal kýz sana” diye, þanslýyým, yönetmen de kadýndý. Öyle baþladým.
Ýþverenlerimden biri desteklerken, diðeri açýk açýk “Sen biraz daha
narin iþlere mi yönelsen” dedi bana… Bizim sektörde narin iþ; ya
senaryo grubunda olursun ya sanat grubunda. Türkiye’de kadýn
ýþýk þefi, görüntü yönetmeni, kadýn jimmy operatörü çok çok az.
Sen yapamazsýn diyerek kadýnlar engelleniyor, sen yapamazsýn di-
yerek kenara itiliyor.  Çok fazla cinsiyet ayrýmcýlýðý var. 

Erkeklerle bir arada çalýþýyorsun ve bütün tehlikelere açýk-
sýn. 1.5 sene içerisinde birçok þey yaþadým; sözlü tacize de uðra-
dým, fiziksel tacize de uðradým. Gittiðimiz yerler hep eril ortam-
lardý, kendi çalýþma alaným da öyleydi. Hiç kadýn set elemanýmýz
olmadý, bir tek ben vardým. Geçen yaz dolma noktasýna geldim,
psikolojik olarak tükendim. Ha gayret ha gayret býrakamam de-
yip tekrardan baþladým. Mesleðini seviyorsan býrakmýyorsun ve
bununla mücadele etmeye baþlýyorsun. Asýl mücadelem sanýrým
mezun olduktan sonra baþlayacak yani bundan iki ay sonra… Bu
daha yaþayacaklarýmýn fragmaný gibi bir þey diye düþünüyorum.
Asýl film mezun olduktan sonra baþlayacak benim için. 

Gülcan ablayla tanýþtýktan sonra vizyonum gerçekten deðiþ-
ti. Yaptýðý meslekle deðil, hayata bakýþ açýsýyla bana örnek oldu.
Ondan sonra daha da sarýldým, o gün iþyerinde gördüðüm her-
hangi bir cinsiyetçi muamele beni sýkýntýya sokmuþsa hemen
Gülcan ablayý düþünmeye baþladým… Bana güç oldu ve umarým
ben de baþka kadýnlara güç olabilirim, özellikle benim sektörüm-
de var olmak isteyen kadýnlara...  

DEMÝRCÝ GÜLCAN’DAN FÝLM YÖNETMENÝ ALÝYE CEYLAN’A 

Bir kadýn hem kendini hem ‘bizi’ deðiþtirebilir!
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Kameralar iþçi 
kadýnlara döndüðünde

Geçmiþten bugüne sinema camiasýnda kadýn
haklarýna, kadýnlarýn çalýþma koþullarýna, cinsiyet
ve ücret eþitsizliðine dikkat çeken onlarca film
yapýldý. Bu filmler ile bizler de kadýnlarýn karþý

karþýya kaldýklarý zorluklara ve mücadelelerine
tanýk olma þansýný yakaladýk. 

Mayýs ayý gelmiþken ve 1 Mayýs gibi önemli bir
günü yeni kutlamýþken, iþçi kadýnlarýn çalýþma

koþullarýný ve bu koþullarý deðiþtirmek için
verdikleri mücadelelerle kazanýmlarýný anlatan
birkaç filmi derledik. 

Buyurun en eski olanýndan baþlayalým...

Berivan
BALKAY

Norma Rae (1979)
Crystal Lee Sutton adlý tekstil iþçisi bir kadýnýn yaþam öyküsüne

dayanan bu filmde, Norma’nýn hem kadýn, hem anne, hem de iþçi ola-
rak yaþadýðý katmerli zorluklarý görüyoruz. Fabrikada sendikal faali-
yet yürütmek isteyen Reuben, bir süre fabrika önüne gide gele
Norma ile tanýþýp sohbet etme þansýný yakalýyor. Babasýyla ayný fab-
rikada çalýþan Norma, çalýþma koþullarýnýn aðýrlýðýna dayanamayan
babasýný bir anda geçirdiði kalp krizinden dolayý kaybediyor. Sendi-
kalaþma fikrine baþta sýcak bakmayan Norma, babasýný kaybettikten
sonra Reuben ile gece gündüz sendikal örgütlenme çalýþmasý yürü-
tüyor. Ýkinci evliliðini yapan ve iki çocuk sahibi olan Norma örgütlen-
me çalýþmasý yürütürken eþiyle kavga ediyor, nezarete atýlýyor, söz-
lü tacizlere, çeþitli iftiralara maruz kalýyor ancak asla yýlmýyor. Yürüt-
tüðü çalýþmalar nedeniyle iþten atýlýyor ne yazýk ki, fakat zafer kaza-
nýlýyor! Norma ve Reuben’ýn azimli çabalarý sonuç veriyor ve iþçilerin
sendika için yaptýðý seçimde oy çokluðu ile sendika kabul ediliyor!

Made in Dagenham – 
Kadýnýn Fendi  (2010)

Ýzlerken ayný zamanda bize kocaman kahkahalar attýracak
olan bu film, hayatlarý mutfak ve fabrika arasýnda geçen iþçi
kadýnlarýn mücadelesiyle buluþturuyor bizleri. 1967 yýlýnda
Ýngiltere’deki Ford fabrikasýnda çalýþan 187 kadýn iþçinin ‘eþit iþe
eþit ücret’ talebi için birleþerek elde ettikleri kazanýmlarýný izliy-
oruz. Ücret konusunda cinsiyet ayrýmcýlýðýna maruz kalan kadýn
iþçiler, haklarýný elde edebilmek için patronlarýna, eþlerine ve
hatta devlete dahi karþý koyuyorlar. Filmi izlerken, eþitliðin ayrý-
calýk deðil hak olduðunu ve bunu kazanabilmek için birlikte
mücadele etmenin güzelliðini buram buram hissediyoruz. 

Ekmek ve Güller (2000) 
Ken Loach’un filmi bize sýnýfsal farklýlýklarý ve hayatýmýza deðen ki-

mi insanlarýn hayatýmýzý ne denli deðiþtirdiðini anlatýyor. Filmde bir
grup göçmen temizlik iþçisinin patronlarýna karþý baþlattýklarý müca-
deleyi görüyoruz. Baþroldeki Maya, ülkeye yasadýþý yollarla geliyor ve
Los Angeles’ta ablasýnýn çalýþtýðý ofiste iþ buluyor. Maya, iþe alýnmak
için þirkete ilk maaþýnýn yarýsýný vermek zorunda kalýyor. Þirket, iþçile-
ri sömürmekte sýnýr tanýmýyor, ne sendikalaþmaya izin veriyor ne de
sigortalarýný ödüyor. Baþka bir fabrikada ayný koþullarda çalýþan göç-
men iþçiler ise sendikacý Sam’in çabalarýyla örgütleniyorlar. Sam, Ma-
ya’ya ve arkadaþlarýna sahip olduklarý haklarýna örgütlenerek sahip
çýkmanýn mümkünatýný anlatýyor. Bu koþullara baþta itiraz etmekten
çekinen iþçiler, haksýz yere iþten çýkarmalara karþý halkýn da desteðini
alarak hep birlikte greve gidiyorlar. Ýþçiler grevdeyken patronlar da
durmuyor, ve tabii ki onlarýn örgütlülüðüne ve birliðine karþý çeþitli ali-
cengiz oyunlarý yapýyorlar.

Suffragette– Diren! (2015)
1900’lü yýllarýn baþýnda iþçi kadýnlarýn oy hakký mücadele-

sindeki rollerine iliþkin bir film olarak da deðerlendirebileceði-
miz Suffragette toplumsal anlamda yalnýzlaþtýrýlan ancak yol-
daþlýklarý sayesinde güçlenen kadýnlarýn bedeller ödeyerek na-
sýl bugünkü haklarýmýzý elde ettiðimizi anlatýyor. 

Film izleyicisine, ezilmiþliði, yok sayýlmayý, köleliði ve erkek
egemen bir sistemi militanlaþan kadýnlarýn nasýl tersine çevir-
diðini çarpýcý bir þekilde veriyor. Ýþ yerinde ve evde köle olan,
toplumda insan yerine bile konulmayan bir varlýk olarak kadýn-
larýn yýlmadan sürdürdükleri mücadeleleriyle bugün bize bý-
raktýklarý miras için teþekkürü bir borç biliriz! 

Ýki Gün Bir Gece (2014)
Ýþini kaybetme korkusu yaþayan bir kadýn iþçinin iki gün bir

gece sürecek olan iþini geri kazanma mücadelesinin öyküsü...
Film ucuz iþ gücü olarak görülen kadýn iþçileri, kayýt dýþý ve yine
ucuza çalýþtýrýlan göçmenleri ve geçinebilmek için birbirleriyle
kýyasýya yarýþmak zorunda kalmanýn ne demek olduðunu görü-
yoruz. Baþrol oyuncusu Sandra’nýn çalýþtýðý þirkette ekonomik
darboðaz vardýr, patronun çözümü ise ya Sandra’nýn iþinden ol-
masý ya da diðer çalýþanlarýn maaþ bonuslarýndan vazgeçmele-
ridir. Ýlk oylama yapýlýr ve resmi olarak Sandra artýk iþsizdir.
Sandra iþini kaybetmemek adýna diðer iþçilerle tek tek görüþe-
rek onlarý bonuslarýndan vazgeçip kendisinin iþe geri dönmesi
konusunda ikna etmeye çalýþýr. 

Ýþte Özgür Dünya (2007) 
Hikayemizin geçtiði þehir Londra ve bu kez hikaye iþ-

verenin gözünden anlatýlýyor. Eþinden boþanmýþ ve oðlu
ile hayatta kalma mücadelesi veren baþrol oyuncumuz
Angie, Doðu Avrupa ülkelerinden ucuz iþgücü ithal eden
bir firmanýn yetkilisi olarak Polonya’da karþýmýza çýkýyor.
Ýþ arkadaþý Rosie ile birlikte evlerinden yürütmeye çalýþ-
týklarý bu iþ baþta onlarý çok heyecanlandýrsa da gün geç-
tikçe onlarý çalýþanlarýna karþý canavarlaþtýrýyor. Günbe-
gün artan para hýrsý, yasadýþý yollarla pasaport bulma, in-
sanlarý barýnak dahi olmayan bir yere sýkýþtýrma, insani
olmayan yaþam ve çalýþma koþullarý onlarý hiç ama hiç
rahatsýz etmiyor. Filmde, kapitalizmin insani tüm deðer-
leri nasýl yerleyeksan ettiði gözler önüne seriliyor. 

ÇOCUK
NASIL
ANLATIYOR?

ÝSTÝSMARIN ortaya çýkýþ sürecine iliþkin çok sayýda
uzman görüþü önemli ve doyurucu bilgiler içeriyor. 

Çocuklar için annelerine anlatmaya çalýþmak
neredeyse her zaman ilk yöntem oluyor. Anneden ya da
güvendiði aile bireylerinden sorunu çözecek bir yaklaþým
bulamayan çocuklar, arkadaþýna, rehberlik öðretmenine,
komþusuna ya da arasýnýn iyi olduðu bir akrabasýna
anlatýyor. Ya da çeþitli sebeplerle hiç kimseye hiçbir þey
anlatmýyor, davranýþlarýyla mesajlar veriyor. 

Burada önemli olan nokta þu: Çocuklar yaþadýklarýnýn
istismar olduðunu anladýktan sonra ilk eðilimleri kesin-
likle gizlemek deðil, anlatmak, çözmeye çalýþmak oluy-
or. Çocuk ancak sorununu çözecek güvenli bir ortam
bulamazsa gizlemek zorunda kalýyor. Bu da travmasýný
katlýyor, kendisi kötü bir insan olduðu için baþýna bun-
larýn geldiðini düþünmeye baþlýyor...

Burada önemli bir soru gündeme geliyor: Ne
yapmalý?

Kitapta buna iliþkin çok fazla uzman görüþü var.
Ama çok basit haliyle þu özeti alýntýlayalým ve

devamý kitapta diyelim...

ÇOCUÐU HER TÜRLÜ
ÝSTÝSMARA KARÞI 
UYANIK KILMAK ÝÇÝN...

Özel bölgelerini öðretmek lazým.

Bikini, mayo bölgelerine baþka insanlarýn, buna
doktorlar da dahil, dokunamayacaðýný öðretmek lazým.
Doktor bile anne, babadan izin almalý.

“Sana yardým ederken poponu temizlerim ama
onun dýþýnda ben bile sana izin almadan dokunamam”
kuralýný öðretmek lazým. 

ÖNEMLÝ BÝR NOT: 3 yaþýndaki bir çocuða babanýn
da dokunamayacaðýný anlatamazsýnýz. Çünkü o zaman
babandan bile tehlike gelebilir demiþ oluyorsunuz ve bu
da babaya bir düþmanlýk geliþtirebilir, ki anksiyete bo-
zukluklarý için ciddi bir biliþsel öðedir. Çünkü “dýþ
dünya tehlikeli” algýsý oluþur çocukta. Bu nedenle en-
sest konusunda bilgilendirmek çok kolay deðil ama ge-
nel olarak istismar konusunda bilgilendirilebilir.

SUÇLU KÝM?
BBUU soruya aslýnda hem çok yanýt var hem de yok.

Örneðin istismar faillerinin kendilerinin de bir zamanýn
istismar maðdurlarý olabildiði gerçeðine dikkat çekili-
yor. “Bizde böyle þeyler olmaz, eðitim düzeyi düþük
olanlar istismara daha yatkýn olur, yoksul ailelerde, fa-
lanca bölgelerde daha çok yaþanýr” önyargýlarý, kitapta
karþýmýza çýkan çok farklý kesimlerden maðdur ve fail hi-
kayeleriyle yýkýlýyor.

Ancak bütünlüklü olarak istismara zemin saðlayan
toplumsal koþullarýn altý çizilmiþ olsa önemli bir eksik gi-
derilmiþ olurdu. Kitapta yer alan pek çok uzman görüþün-
de “istismarýn kaynaðý istismarcý” olarak deðerlendirilse
de Dicle Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öðretim Görevlisi
Dr. Ýnan Keser’in deðerlendirmeleri önemli. Keser sorunun
kaynaðýný oldukça net biçimde ortaya koyuyor: Erkeklik.
Keser, yargý kararlarýna, devlet mekanizmalarýna iliþkin
anlattýðý örnekler üzerine þunu söylüyor: “Cinsel istismarý
tek bir kiþi üretmiyor, sosyalliðin tamamý üretiyor.”

Ýnan Keser yalnýzca sosyolojik deðil, ensestin ve istis-
marýn sýnýfsal boyutuna da dikkat çekiyor ve alt gelir düze-
yinde ensestin daha fazla yaþandýðý yönündeki yaygýn ön
yargýya karþý çýkýyor. Üst gelir düzeyi grubunda yer alanla-
rýn ‘kaybedecek daha fazla þeyi’ olduðu için gizlemek için
daha fazla olanaða sahip olduðuna dikkat çekiyor.

Öte yandan kitapta, enseste iliþkin mahkeme kararla-
rý ve adli süreçler de eleþtiri konusu ancak bunlar çoðun-
lukla “iþini bilmeyen, anlayýþsýz görevliler” sorununa in-
dirgenerek meselenin sistematik bir sorun olduðu gerçe-
ðine perde çekiliyor. 

Oysa çocuk istismarý ve ensest baþta olmak üzere cinsel
suçlarý bütünlüklü olarak ele almak, erkek egemen bir devlet
ve toplum sisteminin sorunu olarak ortaya koymak çözüm için
daha güçlü tartýþmalar yapabilmemize olanak saðlardý.

ÝSTÝSMARCILAR NASIL 
ÝNSANLAR, TECAVÜZCÜ KÝM?

BÜÞRA Sanay kitabýn farklý bölümlerinde istismarcýlarýn
durumlarýna da yer vermiþ. Kimi örnekler insanda þaþkýnlýk
yaratýyor. Örneðin Sanay’ýn pek çok cezaevinde kurum psi-
kologlarýyla, ceza infaz görevlileriyle yaptýðý görüþmelerde
oldukça ilginç tespitler var. “Cezaevi psikologlarý anlatýyor”
bölümünde faillere iliþkin þöyle bilgiler veriliyor. Çocuða cin-
sel istismar ve ensest suçundan cezaevinde bulunanlarýn;

- Cezaevi psikoloðuyla yaptýklarý görüþmelerde olaya
iliþkin konuþmamayý tercih ediyorlar. Ýþledikleri suçla ilgili
tedavi talep eden yok. Psikologla görüþme nedenleri ise
daha çok, aileleri kendileriyle görüþmediði için yaþadýklarý
maddi sorunlar.

- Genel olarak “uyumlu, sakin, öfke kontrol sorunu olma-
yan, kendisine zarar verme giriþimi ve madde baðýmlýlýðý ol-
mayan” kiþiler olarak deðerlendiriliyorlar. Bir psikolog “Gör-
seniz, asla bu suçu iþlemiþ demezsiniz. Cezaevinde iþçi koðu-
þunda çalýþtýrýlacak kiþiler genelde ‘cinsel koðuþ’tan seçilir.
Çünkü onlarýn kendilerine zarar verme eðilimi yoktur. Ýntihar
etmek isteyen cinsel suçluya henüz hiç denk gelmedik. Ge-
nelde hiçbir þey olmamýþ, hiç suç iþlememiþ gibi davranýyor-
lar. Artýk anlýyoruz ki, saygýlýlarsa, faça izi, dövme gibi þeyler
yoksa vücutlarýnda, onlar cinsel suçlu.”

Kardeþini doðuran çocuklar

YAZAR HERKESÝ
DÝNLEMÝÞ, 
PEKÝ YASA 
YAPANLAR? 

KÝTAP ensesti her yönüyle ele alan, özellikle de
ebeveynler için oldukça kýymetli bir çalýþma. Hükümetin
çocuk istismarýna iliþkin hazýrladýðý yasanýn gündemde
olduðu bu günlerde kitabýn kapsayýcýlýðýnýn örnek
olmasý gerekir. Bir gazeteci/yazar yalnýzca bir kitap
hazýrlarken dahi konunun tüm muhataplarýna ulaþmak
için bunca çaba harcamýþken hükümetin toplumun en
dertli meselesine iliþkin bu çabaya girmemesi hatta bu
olanaklarý elinin tersiyle itmesi oldukça “politik bir
tercih.” Ancak çocuk istismarý bu politik tercihe kurban
edilemeyecek kadar önemli bir sorun. Bir kez daha, bir
çok kez daha düþünmeye ihtiyacýmýz var...
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Müslime KARABATAK

S
avaþlardan býkan, gerçek talepleri
kendilerine hiç sorulmayan Ýtalyan
kadýnlarý çözümü hangi politik ve
dini görüþten olursa olsun birleþ-
mekte buldular. Gündelik ve acil

problemler üzerinden örgütlenen kadýnlar,
sadece Ýtalyan halkýný faþizmden ve Nazi iþ-
galinden kurtaran anti faþist hareket cephe-
sini büyütmekle kalmadýlar; kendi özgürlük
ve eþitlik taleplerini de belki de ilk defa bu
kadar örgütlü bir biçimde dile getirdiler. 

SAVAÞI DURDURUN, 
YOKSA DEVRÝM YAPARIZ!

Ýtalya, ona vaat edilen topraklara kavuþ-
ma ve imparatorluðu büyütme hayaliyle 1.
Dünya Savaþý’na katýlmýþtý. Liberal Parti
hükümeti erkekleri cepheye sürerken, geri-
de kalan kadýnlar tarýmda ve savaþ sanayin-
de iþçileþti. Savaþ yýllarý uzarken, üst sýnýfýn
kadýnlarý ‘vatansever kadýn birlikleri’ kura-
rak savaþý destekliyordu. Cephedeki asker-
ler ve yoksul kadýnlarsa giderek daha fazla
savaþ karþýtý oluyor, politikleþiyordu. 

Köylü kadýnlarý politikleþtiren þey, adeta

savaþ karþýtý bir yayýn aracý haline gelen
cepheye yazýlan, cepheden gelen mektuplar
oldu. Bir yanda savaþýn bitirilmesi için iz-
lenmesi gereken politik taktikleri yazan as-
kerler vardý; diðer yanda okuma yazma ora-
ný düþük olduðundan askerlerden gelen
mektuplarýn okunduðu köy meydanlarý...
Bu, politik bir tartýþma alaný ve kendiliðin-
den örgütlenme olanaðý yarattý. Üstüne üst-
lük, devletin verdiði yardýmlarýn az olmasý
da kadýnlarý çileden çýkarýyordu. Yardýmlar
için yaptýklarý protestolar savaþ karþýtý ka-
rakter kazanmaya baþlamýþtý. Sadece ücret-
lerin ve yardýmlarýn artýrýlmasýný deðil, sa-
vaþýn sona ermesini de istiyorlardý. Döne-
min hükümeti tepkileri azaltmak için yar-
dýmlarý artýrsa da, kadýnlar savaþýn son bul-
masý için eylemlere devam etti. Önce 1917
bahar aylarýnda yardýmlarý almama eylemi
yaptýlar, “yardýmlarý deðil, erkeklerimizi
gönderin” diyerek. Ayný yýlýn yazýnda tarým
iþçisi kadýnlar iþ durdurma eylemi gerçek-
leþtirdi, ‘ordu buðdaysýz kalýrsa savaþ sona
erer’ düþüncesiyle. Bir sonraki hamle silah
fabrikalarýnda çalýþtýrýlmaya götürülen ka-
dýn ve kýz çocuklarýný taþýyan trenleri ve
cepheye giden silahlarý engellemek oldu.

Ayný yýl Rusya’da Ekim Devrimi’nin fiti-

lini ateþleyen kadýnlarý gören Ýtalyan kadýn-
lar, “Savaþý durdurun yoksa devrim yaparýz”
demeye baþlamýþlardý. 
DEVRÝM KENDÝLÝÐÝNDEN
GELMEZ

Fabrikalarda ise erkeklerin yokluðunda
vasýfsýz iþçiler olarak iþe alýnmýþ, erkekler-
den daha az ücretle çalýþtýrýlan, ‘normalleþ-
miþ’ kötü çalýþma koþullarýnýn üstüne savaþ
döneminin aðýr iþ yükünü de omuzlamak
zorunda olan kadýnlar vardý. Bunun yanýnda
erkek iþçilerin geri tutumlarýna maruz kalý-
yorlardý. Ýþçileþmek onlar için yeni bir olgu-
ydu. Zaten savaþ bahanesiyle yasaklanan
grevlerin sayýsý, kadýn iþçilerin örgütsüzlü-
ðüyle de giderek düþmüþtü. Fakat, kadýnla-
rýn bu acemiliði atmasý çok uzun sürmedi.
1917-18 yýllarýnda yaþanan grevlerde kadýn
iþçilerin talepleri de yükselmiþti: Erkek ve
kadýnlara eþit miktarda geçim ödeneði (biz-
deki asgari geçim indiriminin bir biçimi)
verilmesi. Sadece erkeklere verilen saat baþý
ücret artýþýnýn (yüzde 25) ayný iþi yapan ka-
dýnlara da verilmesi. Parça baþý ücret sis-
teminin kaldýrýlmasý, yerine onurlu bir ya-
þam sürmeye yetecek sabit bir ücret kon-
masý. Ýþ gününün 8 saat olmasý. 

Bir þekilde üretimden gelen güçlerini
öðrenen, az da olsa sýnýf bilinci kazanmaya
baþlayan kadýnlar, savaþý durdurabilecekle-
rine ve daha eþit bir toplum yaratabilecekle-
rine inanmaya baþlamýþtý. 

Ancak ne yazýk ki devrim, kendiliðinden
gelen bir þey deðil! Halk politikleþiyordu,
ama Ýtalya’da Rusya’daki gibi bir sosyalist
devrime götürecek güçlü bir iþçi sýnýfý par-
tisi yoktu. 

Ýtalya her ne kadar 1. Dünya Savaþý’nýn
galipleri arasýnda olsa da, ona vaat edilen
topraklarýn verilmemesi, iþsizliðin artmasý,
sanayinin zayýflýðý, kuzeyi ve güneyi arasýn-
da ekonomik ve politik farklýlýklarýn olmasý
halk içindeki huzursuzluklarý artýrýyordu.
Bu huzursuzluk ve yenilik arayýþý ortamý,
Liberal Parti’nin güç kaybetmesiyle, Mus-
solini’nin önceleri içinde olduðu Sosyalist
Parti’nin içinde ayrýþma ve ardýndan Mus-
solini’nin kendi Ulusal Faþist Partisi’ni
(PNF) kurmasý ve 1922’de iktidara gelme-
siyle sonuçlandý.
‘ASKER DOÐURAN 
FAÞÝST KADIN’ HAYALÝ

Daha önce de kadýnlarýn eþitliði tam
saðlanmamýþtý, oy hakký yoktu, kýr ve 

Tahsine SARAN
Özgül KARAMAN 

Aydýn

A
ydýn Söke’de bulunan SÝBAÞ
Gýda fabrikasýnda sendikalaþ-
týklarý için iþten atýlan iþçilerin
çoðunluðunun oturduðu Akça-
konak Mahallesine vardýðýmýz-

da akþam saatleriydi. Önceden haberleþti-
ðimiz Dilan ve Muhammet çiftine misafir
olduk. Dilan da, Muhammet de iþten atýlan
iþçilerden. O gün Evrensel gazetesinde SÝ-
BAÞ iþçilerinin haberleri çýkmýþtý. Evren-
sel’den “Bizim gazete” diye söz eden iþçi-
ler, toplu olarak gelen gazeteyi arkadaþlarý-
na ulaþtýrdýklarýný anlattý.

Dilan’a Ekmek ve Gül adýna kadýn iþçi-
lerle buluþmak istediðimizi söyledik. He-
men kadýnlarý aradý, müsait olanlar yarým
saate yanýmýzdaydý. Kendilerini, mücade-
lelerini anlatmak heyecanýyla sorularýmýzý
yanýtladýlar. 

Sendikalaþmadan öönce ççalýþma kkoþulla-
rýnýz nnasýldý? EEvde vve iiþte yyaþadýðýnýz zzor-
luklar nnelerdi?

Elif: Çocukluktan beri bu fabrikadayým.
Çocukken biber sapý çýkarýyorduk. Biberin
acýsýndan ellerimiz kollarýmýz yanýyordu.
Bize bir tek eldiven bile vermiyorlardý. Ýn-
san yerine koymuyorlardý. (Çocuk oldukla-
rý için kendilerine iþçi yerine ‘amele’ den-
diðini, hiçbir haklarýnýn tanýnmadýðýný, hor
görüldüklerini belirterek) Yukarýdaki tuva-
letlere gitmemize bile izin vermiyorlardý.
Sigortalý olduktan sonra da koþullar pek
deðiþmedi. Þefler baþýmýzdaydý. Sürekli
‘daha hýzlý’ diyorlar. Yaþým 17, iþi bilmiyor-
dum. ‘Performans eksikliði’ diye odaya ça-
ðýrýp tutanak imzalattýrýyorlardý. Ýnsan
içinde azarlýyorlardý. Makine ne kadar hýz-
lýysa insanlar da o kadar hýzlý olmak zorun-
daydý. Bazen konserve þiþeleri patlýyordu,
sýkýþtýðý için. Bize gelecek zarar kimsenin

umurunda deðil. Tek düþündükleri üreti-
min fazla olmasýydý. Üretim sorumlusu-
nun baþýmýzda beklemesi zaten ayrý bir
psikolojik baský. Ýki yýl öncesine kadar an-
cak molaya yakýn saatlerde tuvalete gidebi-
liyorduk. Sonra da tuvalet kapýsýna kamera
koydular, kaç kez gittiðimize, kaç dakika
durduðumuza bakýyorlardý. 

Evde abimler de olduðu için annem 4
çocuða bakmak zorundaydý; 2 benim, 2
abimin... Benim çocuk daha 6 aylýktý, an-
nem zorlanýyordu. Ýþten gelince saat 10’a
kadar evi toparlýyordum. Çocuklarla ilgile-
nip ertesi güne yemek yapýyordum. Hay-
vanlarýmýz vardý, bir de onlara bakýyordum.
Çocuklarýmla ve evle ilgilenebilmek için,
gece vardiyasýnda çalýþmaya baþladým. Sa-
bah çocuklara bakmak için mesaiye kalmak
istemiyordum. 3 yýldýr çocuk parasý almý-
yordum. Gidip söylediðimde ‘yatýyor’ deyip
gönderiyorlardý. 

Dilek: Vardiyalar kendi kafalarýna gö-
reydi. Hangi bölümde iþ fazlaysa o bölüm-
de vardiya oluyordu. Bir haftalýk iþi vardi-
yayla daha kýsa sürede bitirtiyorlardý. Sipa-
riþ alýndýðý zaman ürün çoksa hemen o an-
da vardiya oluyordu. Sabah 8 iþbaþý, 10’da
15 dakika çay molasý, 12.00-12.30 arasý öðle
yemeði, 14.30’da 15 dakika çay molasý,
sonra 20.00’ye kadar mola yok. Dýþarýdan
bakýldýðýnda koþullar iyi gibi görünüyordu.
Ne kadar ürün çýkarýrsak ertesi gün ürün
sayýsý fazlalaþýyordu. Bugün 7 bin tane üre-
tim yapýyorduk, ertesi gün 7200 istiyorlar-
dý. Ailemle yaþadýðým için evde fazla zorluk
yaþamadým. Daha çok iþyerinde zorlandým.

Fadime: Çalýþma koþullarý çok zordu.
Ben akþam 8’e kadar fabrikada duruyor,
makineleri temizliyordum. Sürekli eðil-
mekten bel fýtýðý oldum. Ameliyat olduktan
sonra engelliyim diye daha çok eziliyor-
dum. Her iþçi her iþi bilmek zorundaydý.
Biber bölümünde iþ azsa o gün iþ çok olan
bölümlere kaydýrma yapýlýyordu. Sabit bir
iþimiz yoktu. 

Ýþten döndüðümde de ev iþlerini yapý-
yor, çocuklarla ilgileniyordum. Kendime
hiç zaman ayýramýyordum. 

Dilan: Fabrikada erkeklere kimse zorla
iþ yaptýrmýyor. Ama kadýnlara her türlü
baskýyý yapýyorlar. Zaten fabrikada kadýn
iþçi daha fazla. Asgari ücret alýyoruz. Pazar
günü kart bastýrmýyorlardý, parayý elden
veriyorlardý. Sabah iþe giderken çocuklarý
kayýnvalideme býrakýp akþam alýyordum.
Ýþten gelince de ev iþleri ve çocuklarla uð-
raþýyordum. 

Meral: Kayýnvalidemle beraber kaldý-
ðým için evde çok zorluk yaþamadým. Gel-
diðimde yemeði yapmýþ, bana bir iþ býrak-
mamýþ oluyordu. 

Neden öörgütlendiniz? NNe ggibi zzorluklar-
la kkarþýlaþtýnýz? AAileler, ççevreniz bbu ssüreç-
te nnasýl ttavýr aaldý?

Elif: Faturalar, ev ihtiyaçlarý, çocuklarýn
okul masraflarý yetiþmiyordu. Emeðimin
karþýlýðýný alabilmek için sendikaya üye ol-
dum. Sendikalaþtýktan sonra ayrý ayrý dört
grup iþten çýkardýlar. Ben fabrikada astým
bronþit hastalýðýna yakalandýðým için an-
nem çok üzülüyordu. Sendikalaþtým, iþten
çýkarýldým, annem hep arkamda oldu, beni
destekledi. 

Dilek: Ýnsanca muamele görüp, insan-
ca çalýþma koþullarýnda yaþamak için ör-
gütlendim. 

Fadime: Hem arkadaþlarýma destek ol-
mak hem de çok aðýr koþullarda çalýþýp
saðlýðýmý daha fazla kaybetmemek için.
Sendikalaþma Akçakonak’ta baþladýðý için
patron fabrikada hiçbir Akçakonaklýnýn
kalmayacaðýný söyleyip insanlarý tehdit edi-
yordu. Çýkarýldýðýmdan haberim bile 
yoktu. Sabah iþe gittim, kart bastým, geçiþ
izni verilmedi. Güvenlik iþten atýldýðýmýzý
söyledi. Eþyalarýmýzý almaya bile güvenlikle
gittik.

Dilan: Ýnsan gibi muamele görmek
için örgütlendim. Konuþma hakkýmýz ol-
sun istedik. Kadýn olduðumuz için sürekli
aþaðýlanmak istemiyoruz.

Meral: Çok fazla baský uygulandýðý için
insanlar çýkýþ yolu arýyordu. Sendikaya üye
olduktan sonra 8 kiþi iþten çýkarýldýk. Ýn-
sanlarý örgütlediðimizi duyan birisi bizi
açýða vermiþ. Geceleri evleri geziyor, iþçile-
ri bilgilendirmeye çalýþýyorduk. Köydeki iþ-
çilerin bazýlarý destek verirken, bazýlarý
bizlere ‘Daha ne istiyorsunuz? Bunca in-
san sizin yüzünüzden iþten çýkarýldý. En
azýndan elinize 3-5 kuruþ para geçiyordu’
diyor. Bizi iþten çýkardýlar diye kazandýk
zannetmesinler, onlar iþçi çýkardýkça biz
daha çok hýrslanýp güçleniyoruz.

Hep bbirlikte yyaþadýðýnýz bbu ssüreç yyaþa-
mýnýzý, bbirbirinizle iiliþkilerinizi nnasýl eetki-
ledi?

Dilek: Sendikalý olmayan iþçiler bizden
uzak durdular. Ama sendikalaþtýðýmýz in-
sanlarla baðýmýz güçlendi. Dostluklar ka-
zandýk. Ayný iþyerinde çalýþmamýza rað-
men birbirimizi tanýmýyorduk, birbirimize
kenetlendik.

***
Elif, Dilek, Fadime, Dilan ve Me-

ral’in benzer zorluklarý yaþayan ve ama
sendikalaþmaktan çekinen baþka fabri-
kalardaki kadýn iþçilere çaðrýsý ortak:
“Korkmayýn, pes etmeyin! Yaþamýn her
alanýnda var olduðunuzu herkese gös-
termekten çekinmeyin. Birbirinize des-
tek olun; baþarý, mutluluk, huzur ancak
birlik olduðunuzda geliyor.”

SÝBAÞ’TA SENDÝKALAÞMA MÜCADELESÝ VEREN KADIN ÝÞÇÝLERDEN ÇAÐRI: 

Korkmayýn, örgütlenin!

Elif 29 yaþýnda, 2 çocuðu
var. 2006’da girdiði
SÝBAÞ’tan 3 yýl sonra
ayrýlmýþ. Boþanýnca

2015’te yeniden girmiþ. 

Dilek 22 yaþýnda. 2,5
yaþýnda çocuðu var.
Sendikalaþtýklarý için
eþiyle birlikte iþten

çýkarýlmýþ.

Fadime, 44 yaþýnda. Evli,
4 çocuðu var. 1997’de

iþe girmiþ, 11 yýl taþeron-
da sigortasýz çalýþmýþ, 10

yýldýr sigortalý. 

Dilan, 25 yaþýnda. 
Eþiyle birlikte çalýþýyor-

du, ikisi de iþten
çýkarýldý. 

Ýki çocuklarý var. 

Meral, 27 yaþýnda, evli
ve iki çocuklu. 

9 yýldýr çalýþýyordu, 
eþiyle birlikte
iþten atýldý. 

Faþizme karþý direniþin mimoza çiçekleri
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 fabrika iþleri ve bazý istisnalar dýþýnda
sadece öðretmenlik alanýnda iþler bulabili-
yordu kadýnlar ama faþist yönetim tam bir
“baþ eðen kadýn, güçlü anne” modeli yarat-
mak istyordu. Kadýnýn çalýþma yaþamý ve
eðitim ortamýndan uzaklaþtýrýlmasý için ya-
salar çýkarýldý. 20 Ocak 1927 kararnamesiyle
kadýnlarýn ücretleri erkeklerin ücretlerinin
yarýsýna indirildi. 10 gün sonra çýkarýlan
baþka bir kararname ise kadýnlarýn liselerde
edebiyat ve felsefe okutmalarýný yasaklýyor-
du. 1928’de de kadýnlarýn öðretim kurumla-
rýnda müdür olamayacaklarý ve kýz öðrenci-
lerin harçlarýnýn erkeklerinkinden iki kat
fazla olmasý kararý alýndý. 1 Eylül 1938’de
çýkarýlan bir kararnameyle kamu görevleri-
nin sadece yüzde 10’unda kadýnlarýn çalýþtý-
rýlacaðý ilan edildi. 

Faþist devlet, yaþam standartlarý yerle bir
edilen ve evlerine hapsedilmek istenen ka-
dýnlarý ‘gerekirse’ cezalandýrmayý da erkek-
lerin eline verdi. 1942’de yürürlüðe giren
Rocco yasasýnýn bir maddesi, kadýnlarýn iþ-
lediði ‘þeref suçu’ varsa, yakýn erkek akra-
balarýna þereflerini koruma adýna kadýný öl-
dürme ‘hakký’ tanýyordu.

Mussolini’nin söylemleri kadýnlarýn çok
çocuk yapmasý üzerineydi. “Sayý, güçtür”
diyen Mussolini ve Ulusal Faþist Parti’si
için bu, ucuz ve büyük emek gücü oluþtur-
mak ve savaþacak daha çok asker temin et-
mek demekti. Hatta ülkedeki ekonomik
problemleri çözmek adýna baþlatýlan Tahýl
Ýçin Mücadele, Liret Ýçin Mücadele, Top-
rak Ýçin Mücadele’nin yanýna 1927’te Do-
ðum Ýçin Mücadele de konuldu. Evlilik kre-
dileri, çok çocuklu ailelere prim ve en az 4

çocuk doðuran kadýnlara madalya verilmesi
ve evlilik kredisi borçlarýnýn silinmesi, hatta
10 ve daha fazla çocuk doðuranlarýn vergi-
den muaf tutulmasý gibi uygulamalar baþla-
týldý. Bekar erkeklere vergi yükümlülüðü
getirildi, boþanmalarý engelleyen yasalar çý-
karýldý... 

Mussolini öncesinin ‘vatansever kadýn
birliklerini’ oluþturan üst sýnýftan kadýnlar,

kilisenin etkilediði kadýnlar kurulan bu yeni
faþist devletin kadýn politikalarýna dört elle
sarýldý. Köylü Faþist Ev Kadýnlarý gibi ör-
gütlerle yoksul köylü kadýnlara gidiyorlardý.
Ulusal Anne ve Çocuk Örgütü (OMNI) gi-
bi örgütlerle kadýn ve çocuk saðlýðýna dair
yaptýklarý faaliyetler binlerce kadýnýn fayda-
landýðý ve eve kapatýlmak istenen kadýnlarýn
sosyalleþebildiði kurumlar olmuþtu.

Fakat, doðum oranlarý devletin istediði
gibi artmýyor, aksine düþüþ yaþanýyordu. O
kadar propagandaya raðmen, ailelerinin
ekonomik olarak sýkýntýya düþeceði düþün-
cesiyle birçok kadýn katýlmadý bu kampan-
yaya. 
ANTÝ FAÞÝZM BÜYÜYOR

Elbette her þeyi kontrol altýnda tutmak
isteyen rejim önce iþçi örgütlerini, kadýn
örgütlerini, basýn organlarýný kapattý, komü-
nist ve liberal örgütlenmeleri yasakladý. Yer-

lerine faþist sendikalar, faþist kadýn örgütle-
ri, faþist öðrenci dernekleri ve faþist bir
medya kurdu. Yüzlerce kadýn anti faþist fa-
aliyet yürüttüðü gerekçesiyle hapse atýldý. 

Baský altýnda tutulan anti faþist hareket,
komünistlerin çabasýyla ilerletilmeye çalýþý-
lýyordu. Yeraltý örgütlenmesi ve tam bir giz-
lilik içinde süren harekete, diðer politik
gruplar da katýldý. Mussolini’nin faþist dik-
tatör Franco’ya destek için 1936’da baþlayan
Ýspanya Ýç Savaþý’na 10 binlerce asker gön-
dermesi, 1938’de Yahudi düþmaný yasalar
çýkarmasý ve 1940’ta 2. Dünya Savaþý’na gir-
mesi halk içinde Mussolini hükümetine yö-
nelik tepkiyi büyütüyordu. 

Askeri yenilgiler 25 Temmuz 1943’te
Mussolini’nin kendi partisi tarafýndan dev-
letin baþýndan indirilip tutuklanmasýna yol
açtý. Hükümet Nazilerle ittifaký bozup karþý
tarafla anlaþýnca, Naziler Ýtalya’yý iþgal etti
ve Mussolini’yi tekrar iktidara getirip, tüm
güçleri onun eline vermeye çalýþtýlar. Fakat
ülkedeki savaþ karþýtý anti faþist hareket
daha da yoðunlaþarak her yerde bir ‘Resis-
tenza’ yani direniþ hareketine dönüþtü.
Mussolini, Ýtalyan partizanlarý tarafýndan 28
Nisan 1945’te vuruldu. 

YYaarraarrllaannýýllaann kkaayynnaakkllaarr::
* Þirin Tekeli, Faþizm ve Kadýnlar http://dergi-
park.gov.tr/download/article-file/8316 
* Fulya Alikoç, Ýtalya’da Faþizm ve Kadýnlar - 1
http://teoriveeylem.net/2017/05/italyada-fasizm-ve-
kadinlar-1/ 
* Jomarie Alano, Armed with a Yellow Mimosa: Wo-
men’s Defense and Assistance Groups in Italy, 1943-
45 https://libcom.org/files/Journal%20of%20Con-
temporary%20History-2003-Alano-615-31_0_0.pdf

11994433-45 yýllarý arasýnda süren Ýtalyan Direniþi sý-
rasýnda, faþizmin evlere hapsetmek istediði kadýnlar
çok ciddi rol oynadý. 

1943’te kurulan Gruppi di difesa della donna e
per l’assistenza ai combattenti della libertà (Kadýn-
larýn Savunma ve Yardým Gruplarý - Gddd)’nýn pro-
gramýnda “Her sosyal sýnýftan, her inançtan, her po-
litik eðilimden kadýnlar ya da partisiz kadýnlar, ek-
mek, barýþ ve özgürlük ihtiyacýyla bir araya geliyor”
yazýyordu ve grevler, kitlesel gösteriler yapmayý
öneriyordu. Turin, Milan gibi endüstriyel þehirlerde-
ki fabrikalarda çalýþan iþçi kadýnlarýn eþit ücret; an-
nelik izni ve yardýmlarý; çocuklarýný büyütebilme,
okuduklarýný ve vasýflý iþlerde çalýþtýklarýný görebil-
me; istedikleri eðitimi alýp istedikleri iþe girebilme;
sendikalara, politik örgütlenmelere katýlabilme gibi
talepleri de eklemiþlerdi programlarýna. 

Resmi rakamlar kadýn savunma birliklerine 70
bin kadýnýn katýldýðýný ve 233 bine yakýn partizandan
35 bininin kadýn olduðunu yazýyor. Yüzlercesi yaka-
lanýp iþkence gördü, Alman kamplarýna gönderildi ya
da savaþýrken öldürüldü. 

Kurucularý komünist, liberal ve faþizme karþý açýk
tavýr alan politik kadýnlardan oluþsa da, savunma
gruplarýndaki 70 bin kadýnýn çoðunluðunu, ev kadýn-
larýndan oluþuyordu. Gddd’nin etrafýnda onlarý bir-
leþtiren þey, özünde herkes için gerçek eþitliði barýn-
dýran yeni bir dünya özlemiydi.

DDAAYYAANNIIÞÞMMAANNIINN ÇÇÝÝÇÇEEÐÐÝÝ;; SSAARRII MMÝÝMMOOZZAA
Kadýnlar, grubun bildirilerini canlarý pahasýna

posta kutularýna, otobüslere atýyor, fabrikalara ulaþ-
týrýyordu. Çok uzun çalýþma saatleri, düþük ücretler,
çocuklarýna bile bakamayacak, doyuramayacak du-

rumda olmalarý kadýnlarýn direniþe sempati duyma-
sýný saðlýyordu. Topraklarýný iþgal eden Nazilere du-
yulan öfke de büyüyordu.

1944’te, yaklaþýk 20 sene sonra ilk kez, 8 Mart
kutlamasý gerçekleþtirdi Ýtalyan kadýnlar, ‘barýþ ve

adalet’ þiarýyla. Kadýnlar toplantý ve eylemlere kadýn-
lar arasýnda dayanýþmayý simgeleyen sarý mimoza
çiçekleriyle gittiler. Kimisi partizan olan kimisi þehir
ve köylerde yaþamýný sürdüren bu kadýnlar, savaþ
sona erene kadar fabrikalarda, ofislerde grevler ör-
gütledi, Alman ve faþist birlikleri engellemek için ba-
rikatlar kurdu, gizli bir þekilde topladýðý kýyafet, pa-
ra, silah ve yiyecekleri partizanlara taþýdý. Kimi za-
man kadýn olduklarý için onlarý çok tehlikeli görme-
yen Nazilerin ve faþistlerin gizli konuþmalarýný dinle-
diler. Kimi zaman hamile kýlýðýnda karýnlarýnda taþý-
dýklarý silah ya da anti faþist yayýnlarý belirlenen ad-
reslere ulaþtýrdýlar. Bisikletiyle yayýnlarý, mesajlarý
taþýyan yüzlece ‘stafetta’ yani kurye kadýn, direniþin
sembolü haline geldi.

1945 Nisaný’nda direniþ kazanýldý. Faþizmden
ve Nazilerden kurtuldu Ýtalyan halký. Gddd de, ka-
dýnlarýn politik, sosyal ve kültürel aktivitelerini
sürdürebilmeleri ve eþitlik talebini yükseltebil-
meleri amacýyla yerini 1944’te Unione Donne Ita-
liane (Ýtalyan Kadýn Derneði - UDI)’ye býraktý. Fa-
kat, Gddd içindeki liberaller ve Hristiyan kadýnlar
ayrýlmaya baþladý. Komünistlerin etkisindeki UDI
ve direniþ süresinde Gddd’ye katýlmýþ kadýnlar,
kurtuluþtan sonra da politik faaliyetlerini sürdür-
dü. Fakat Soðuk Savaþ’ýn etkisiyle sosyalistler ve
komünistler gibi, kadýnlarýn eþitlik ve özgürlük
talepleri de kýsýtlanmayla karþýlaþtý. 

SAVUNMA VE YARDIM GRUPLARINDA ONBÝNLERCE KADIN

Mayýs 1944’te çýkarmaya baþladýklarý gazete Noi Donne’de kadýn partizanlarýn
aktiviteleri ile iþçi ve köylü kadýnlarýn talepleri yer alýyordu.

Gözde TEKÝN
Kocaeli

K
ocaeli’nin Yenikent Mahallesi’nde
bulunan temizlik þirketinde çalýþan
kadýn iþçiler, her sabah saat sekizde
mesaiye baþlýyor. Gün boyu sitelerin
etrafýný, binalarýn merdivenlerini te-

mizliyorlar. Bazen ev temizliðine de gidiyorlar. 
30’lu yaþlarýnda, üç çocuk annesi Selvi de bu

temizlik þirketinde çalýþýyor. Geçtiðimiz hafta iþ-
yerinde sinir krizi geçirerek bayýlmýþ. Sebebi altý
aydýr birlikte yaþadýðý adam tarafýndan sistematik
bir þekilde þiddet görmesi. Yaklaþýk iki yýl önce ay-
rýldýðý eþiyle boyanma davasýnýn sürdüðünü belir-
ten Selvi, eski eþinden þiddet yüzünden ayrýlmaya
çalýþtýðýný, þimdi baþka bir þiddet sarmalýnýn içine
düþtüðünü söylüyor. Üç çocuðundan 4 ve 12 ya-
þýnda olan ikisi yanýnda, en büyük çocuðu ise ba-

basýnda. Sinir krizi geçirdiði gün þikayetçi olmak
için karakola gittiðinde “Eðer bu adamdan þika-
yetçi olursan, boþanma davana yansýr. Kocan di-
ðer iki çocuðunu da alýr senden” cevabýný alýnca
geri dönüyor eve. 
‘ÇÜNKÜ ÇOCUÐU 
BIRAKACAK BÝR YER YOK’

“Baþka bir yaþam kur, söyle destek olalým, bu
þiddete mahkum musun?” diye sorduðumuzda,
“Aslýnda deðilim, bu sefer bitmesini istiyorum,
ama ben iþteyken 4 yaþýndaki kýzýma o bakýyor.
Çocuðumu býrakabileceðim hiçbir yer yok. An-
nem þeker hastasý bakamýyor, görüþtüðüm kreþler
çok pahalý, özel bakýcýya gücüm yetmiyor, çünkü
önceki eþimin benim adýma çektiði borçlarý ödü-
yorum hâlâ. Ücretsiz kreþ olsa, gönül rahatlýðýyla
çocuðumu býrakýrdým ama yok. Maaþým 1600 TL
ama hep daha az yatýyor, borçlar kesiliyor, gitme-
diðin gün kesiliyor. Sinir krizi geçirdiðimde bir
hafta rapor aldým, kim bilir ne kadar yatacak ma-
aþ. Anlayacaðýnýz bu adama okullar kapanýncaya
kadar birkaç ay daha mahkumum” diyor. Okullar
kapanýnca 12 yaþýndaki çocuðu bakacakmýþ 4 ya-
þýndaki kardeþine; “Böylelikle o adamdan kurtula-
bilirim” diye düþünüyor. 
ASGARÝ ÜCRET ARTINCA 
YAPTIÐIMIZ ÝÞ DE ARTTI 

Necla da üç yýldýr temizlik þirketinde çalýþýyor.
Üç çocuðu var, biri üniversitede okuyor. Eþi pazar
esnafý. “Geçinmek zor, çünkü her þey çok pahalý”
diyor, “Aldýðýmýz maaþ yaptýðýmýz iþin yanýnda
hiçbir þey! Binalarýn merdivenlerini siliyoruz, me-
saiye kalýnca kat baþýna 1 TL veriyor. Bir keresin-
de 3 katlý binayý temizledim, 3 TL vereceklerine,
2 TL verdiler. Ben de aldým o parayý sekreterine
verdim ‘Al bu da benim sadakam olsun’ dedim.
Bizi insan yerine koymuyorlar ki, üstelik müdürü-
müz de kadýn. Bir kere konuþurken söylemiþti ay-
da bin 500 lira kuaför masrafý oluyormuþ. Biz ku-
aförün yolunu bile unuttuk. Biz neden gidemiyo-
ruz? Þimdi asgari ücrete zam geldi ya bizim bir
günde temizlediðimiz bina sayýsý da o kadar arttý.
Ýþe girdiðimde altýydý þimdi dokuz oldu. Maaþ art-
týkça iþ de artýyor. Bir de þimdi peþimize adam
taktýlar, bizden sonra gidip binalarý denetliyor, te-
miz mi diye. Bir þey gördüyse fotoðrafýný çekip
müdüre atýyor:” 

Þermin de 3 yýldýr ayný þirkette. Eskiden 50 li-
rayla çýktýðý pazardan þimdi doðru dürüst hiçbir
þey alamadan döndüðünü söylüyor. “Ev kredisi,
çocuklarýn okuluydu derken ay sonunu nasýl geti-
receðini bilmiyor insan. Ben düzeleceðine de
inanmýyorum. Niye erken seçim yapýyorlar, çünkü
onlar da düzelmeyeceðini biliyor” diyor. Patronun
kendisine yazlýk, müdürün ise lüks daire aldýðýný
söyleyen Þermin, “Biz evin kredisini zar zor ödü-
yoruz. Birileri zenginleþirken, biz neden yoksulla-
þýyoruz?” diye soruyor. 

Ýþyerinde de, ülkede olduðu gibi, sesini çýkara-
nýn cezalandýrýldýðýný ifade eden Þermin adalet-
sizlikten þikayetçi: “Bizi yönetenler kendisi gibi
olmayanlarý hapse atýyor. Ýþyerinde de ayný böyle,
sesini çýkart itiraz et hemen ötekileþtiriyor mü-
dür. Sen çok biliyorsun, diyor. Mesela resmi tatil-
lerde bizi çalýþtýrýyorlar, iþe geldiðimize dair im-
zada attýrmadýklarýndan para ödemiyorlar. Ama
bir gün iþe gitme hemen kesinti yapýyor.”

ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGELERÝNDE ÇALIÞAN KADINLAR KOÞULLARDAN DERTLÝ:

Ýþyeri de memleket gibi

Ya þartlar aðýr, ya ücret düþük ya da vardiya var
Hafize BULUT

Sincan / Ankara

1
Mayýs’a sayýlý günler kala Sincan Organize Sanayi
Bölgesi’nde kadýnlarýn çoðunlukta olduðu birkaç
fabrikada çalýþan iþçilerle sohbet ettik. Kadýnlar
sürekli daha iyi bir fabrika, daha iyi çalýþma ko-
þullarý arayýþýnda, ama her çalýþtýklarý fabrika bir

öncekini aratýyor. Bir yerde çalýþma þartlarý aðýr, diðerin-
de ücretler düþük, bir diðerinde vardiya var, ötekinde
baþka bir sorun... 

Kadýnlar Organize’de bulunan neredeyse her fabrika
hakkýnda ya deneyime ya da bilgiye sahip. Bu fabrikalardan
en meþhuru ise Baðdat Baharat. 

‘EMEKLERÝM ÜÇ KURUÞLUK 
TAZMÝNATTAN FAZLAYDI’

Baðdat Baharat’ta beþ yýla yakýn süre çalýþmýþ olan iþçiler-
den biri fabrikada yaþadýklarýný þöyle anlatýyor: “Ben þef ola-
rak çalýþtým. Yýllarca koca koca çuvallarý kendi baþýma taþý-
dým. Yuttuðum biber tozlarý yüzünden hastalandým, ama iþ-
ler biraz kötüye gidince kapýnýn önüne koyulan ben oldum.
Tazminatýmý aldým belki ama emeklerim üç kuruþluk tazmi-
nattan daha fazlaydý...”
‘YEMEKLER BERBATTI, 
DOYDUÐUMU HATIRLAMIYORUM’

Yine Baðdat Baharat’ta çalýþmýþ baþka bir iþçi, “Yemek-
ler berbattý, ben orada hiç doyduðumu hatýrlamýyorum.
Çamurlu ýspanaðý Mustafa Danacý’nýn önüne koyun, baka-
lým yer mi? Biz yýllarca yedik. Yemekhanede baþýmýzda bek-
lerdi ‘Yoðurdu çöpe döken var mý’ diye. Böyle þartlar altýnda
çalýþýyor insanlar. Çoðu da tazminatým yanmasýn derdinde”
diyerek arkadaþýnýn sözlerini destekliyor. 
‘KADINLAR ÝÇÝN BÝR CEHENNEM’

Baðdat Baharat’taki çalýþma þartlarýna ve patronun keyfi
uygulamalarýna daha fazla dayanamayarak kýsa süre içeri-
sinde iþten ayrýldýðýný söyleyen bir iþçi de o günleri þöyle
anlatýyor: “Baðdat Baharat kadýnlar için bir cehennem. Ýþe

girerken ‘Zorunlu mesai yok. Vardiyaya istersen kalýrsýn’ di-
yorlar. Ancak durum hiç öyle deðil. Sonrasýnda amirler, þef-
ler vardiyaya kalmayana ‘Sen buradan gidicisin’ diyor.”
NEREYE GÝDERSEN GÝT... 

Daha önce Organize’de beþ fabrikada çalýþmýþ, þu anda
tekstilde çalýþan bir kadýn iþçi, “Patronun iyisi de var kötüsü
de, ama nereye gidersen git sen iþçisin” diye giriyor söze ve
devam ediyor: “Ýþler yolunda gitsin istiyorlar, ama sana ne
olduðu kimsenin umrunda deðil. Bundan önce çalýþtýðým
iþyerinde bazen demir çubuk taþýyorduk. Ben iþe girdikten
iki ay sonra hâlâ ayakkabým yoktu. O demirlerden biri be-
nim ayaðýma düþse sakat kalýrdým vallahi. Sonra da kadýnla-
ra ‘Neden bu kadar yavaþsýnýz’ diyorlardý...” 

BÝZ DE SENDÝKALAÞMALIYIZ
Kadýnlara bu durumun nasýl deðiþeceðini sorduðumuzda

benzer yanýtlar alýyoruz. Daha önce Ýlka Tesktil’de çalýþmýþ
olan bir kadýn, Arçelik’te çalýþan iþçileri örnek gösteriyor:
“Vardiya varmýþ ama ücretler güzelmiþ orda. Çalýþan arkada-
þým var. Ama onlar sendikalý. Bilmiyorum belki biz de sendi-
kalaþmalýyýz.” 
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Adile DOÐAN
Esenyalý Kadýn Dayanýþma Derneði

8
Mart’tan 1 Mayýs’a doðru giderken araya 1 Ma-
yýs’ýn önemini de büyüten seçim tartýþmalarý
girdi. 8 Mart sürecinde kadýn iþçilerle yaptýðý-
mýz buluþmalardan, fabrika fabrika görüþtüðü-
müz kadýnlarýn anlattýklarýndan çýkan sonuçlar

ve talepleri 1 Mayýs’a daha çok kadýnla taþýmaya dair
aldýðýmýz karar, araya seçim tartýþmalarýnýn girmesiyle
daha da önem kazandý bizim için. Çünkü seçimler, ay-
ný zamanda yoksulluk, kötü çalýþma koþullarý, ne kadar
kýsarsa kýssýn, ne kadar fedakarlýk yaparsa yapsýn ay so-
nuna yetiþmeyen ücretler, üstüne bir de kadýnlara özel
olarak ustabaþlarýnýn, müdürlerin, patronlarýn yaptýðý
baskýlara karþý kadýnlarýn “güzelce yaþanacak bir mem-
leket” isteðinin en çok konuþulacaðý ve sandýkta irade-
ye dönüþeceði süreçler olacak.  

“8 Mart’tan 1 Mayýsa” diye yürüttüðümüz çalýþma-
da karþýlaþtýklarýmýz, þimdi “1 Mayýstan 24 Hazirana”
kadýnlar arasýnda yürüyecek tartýþmalara, sohbetlere
ýþýk tutacaðý için sizinle paylaþmak istedik. 
HER SOHBETÝN UCU
SEÇÝMLERE VARIYOR

Esenyalý Kadýn Dayanýþma Derneði olarak düzenle-
diðimiz 1 Mayýs’a hazýrlýk kahvaltýsýnda yüze yakýn ka-
dýnla biraraya geldik. Bir sonraki hafta 1 Mayýs günde-
miyle düzenlediðimiz piknikte sanayi iþçileri ve ailele-
riyle  buluþtuk. Ev ziyaretleri, bildiri daðýtýmlarý, küçük
iþçi gruplarýyla buluþmalar gerçekleþtirdik. “Bahara
Merhaba!” dediðimiz bugünler ayný zamanda mücade-
leyle dolu bir bahar yaþayacaðýmýzýn da göstergesi ol-
du. Her iki buluþmamýzda da kadýnlar olarak yaþadýðý-
mýz sorunlarýn çözümü için birlik ve beraberlik içinde,
taleplerimizle her alanda olmalýyýz düþüncesi öne çýktý. 

29 Nisan’da mahallemizde yapacaðýmýz yerel kutla-
maya çaðrý bildirileri daðýtýrken parkta oturan kadýn-
larla sohbet etme imkaný bulduk. Kadýnlar, Pendik Be-
lediyesinden mahalle için, içinde kütüphane ve yüzme
havuzunun da olduðu, çeþitli spor aktivitelerinin de
gerçekleþtirileceði bir Bilgi Evi talep ettiklerini anlatý-
yorlar. Bir imza kampanyasý da baþlatmýþlar ama son-
rasýna iliþkin ne yapacaklarýný bilmediklerini söylüyor-
lar. Dernek olarak onlarla birlikte hareket edebile-
ceðimizi söylediðimizde yüzleri ýþýyor. Daha fazla
birlik olmak için bize ihtiyaçlarý olduðunu “Ha-
zýr seçim dönemi birlikte hareket edersek biz
bu bilgi evini mahalle de açtýrýrýz” diyorlar. 

Zaten mahallede konu nereden açýlýrsa açýl-
sýn, ucu seçimlere varýyor. Pazar baþýnda 1
Mayýs’a iliþkin bildiri daðýtýrken erken se-
çim kararýný tartýþmak istiyor kadýnlar bi-
zimle. “Bu erken seçim nereden çýktý?”
sorusu temel soru. Kadýnlar anlamaya ih-
tiyaç duyuyorlar. Aðýrlýklý duygu “bir dolap
çevrildiði” yönünde. Birkaç sorudan sonra
hemen “Neyin üstünü örtmek istiyorlar?
Yönetemedikleri için mi erken seçim ka-
rarý aldýlar. Ne olacak þimdi?” sorularý geli-
yor.  

FABRÝKALARDA 
SEÇÝM GÜNDEMÝ

24 Haziran’da yapýlacak olan erken
seçim fabrikalarda da iþçiler arasýnda

ciddi bir tartýþma konusu. Kimi fabrikalarda bu tartýþ-
malar iþçileri bölen bir hal almýþ durumda. Dernek ça-
lýþmalarýmýza katýlan, derneðin bir parçasý olan kadýn
iþçiler kendi fabri-

kalarýndan göz-
lemlerini akta-
rýyorlar. Daha
önceki seçim
süreçleriyle
karþýlaþtýrma
yapýp, “Yeter
artýk! AKP git-

sin...” sayýsý-
nýn gözle gö-
rülür biçim-
de arttýðýný

söylüyorlar.
Bunun da dü-
þük ücretler,
artan geçim sý-
kýntýsý, eðiti-

min paralý hale gelmesi, kadýnlara ve çocuk-
lara yönelik þiddet arttýðý halde gerekli ön-
lemlerin alýnmamasý gibi nedenlerden kay-

naklý olduðunu düþünüyorlar. 

AKP’ye oy vermiþ iþçiler hükümete, Suriyeliler ile
ilgili yürüttüðü politikadan ötürü tepkili. Yaþadýklarý
yoksulluðun sebebi olarak Suriyeli mültecileri görüyor-
lar. Daha önce AKP’ye oy veren ama bu bu dönemde
oy vermeyeceklerini söyleyen iþçilerin aðýrlýklý tepkisi
Suriyeli mültecilerle ilgili yanlýþ varsayýmlardan kay-
naklanýyor.

8 Mart’tan 1 Mayýs’a kadýnlarla yürüttüðümüz tar-
týþmalar kadýnlarýn çözümsüz kalan bunca sorun kar-
þýsýnda ciddi bir tepki biriktirdiðini ortaya serdi. Bu
tepki kimi zaman bunlara karþý birlikte mücadele etme
ihtiyacýný dönüþse de henüz ete kemiðe bürünmüþ bir
kararlýlýk olarak kendini göstermiyor. Seçimlerin bu
tepkinin yansýyacaðý bir süreç olacaðý çok açýk. Ancak
bu tepkinin yönü henüz kendileri için gerçek çözüme
yönelmiþ deðil; çünkü tartýþmalar halen seçimlerde va-
rolan partiler arasýnda hangisine oy verileceðine dair
sürüyor. Oysa aslolanýn; biz birbirimizden ne kadar
farklý olsak da, bizi birbirimizden ne kadar ayýrmaya
çalýþsalar da ortak dertlerimizden kaynaklanan ortak
taleplerimize kimin, nasýl yanýt vereceðini tartýþmak ol-
malý.

8 Mart’tan 1 Mayýs’a yürüyen çalýþmada bunu gör-
dük. 1 Mayýs’tan 24 Haziran’a da bu tartýþmayý yürüte-
ceðiz. 

24 HAZÝRAN’A DOÐRU: 

Ýþçi kadýnlar ne istiyor, ne tartýþýyor? 

PÝLAVDAN DÖNENÝN KAÞIÐI KIRILSIN
BBÝÝRR çay sohbetinde yanyana geldiðimiz 3 iþçi kadýn, çalýþtýklarý tekstil fabrikasýnda uðradýklarý haksýzlýklarý anlattý. Ýçlerin-

den biri daha önce Ekmek ve Gül’e yazdýðý mektupta ustabaþlarýnýn kadýnlara karþý sergilediði tutumu anlatmýþtý. Mektubun-
da ustabaþýnýn “Yok hamileyim, yok doðuruyorum, yok ay baþý oldum gibi mazeretlerle sakýn yanýma gelmeyin, yakarým. Çok
büyük iþ aldýk burasý bizim ekmek teknemiz. Bazý adý lazým olmayan provakatörlere kulak asmayýn sonunuz kapýnýn önü olur”
dediðini anlatan iþçi kadýn buluþma öncesinde “Arkadaþlarým bu mektubu benim yazdýðýmý bilmiyor. Sakýn söyleme” demiþti.
Çünkü aslýnda bir güvensizlik taþýyordu. Sohbet çalýþma koþullarýna geldiðinde iþçiler, etraflarýndaki iþçilerin de yaþadýklarý
baskýlarýn ve sorunlarýn farkýnda olduðunu ama birlik olup çözmeyi denemediklerini söylediler. Tam bu sýrada “Sakýn mektu-
bu yazdýðýmý söyleme” diyen kadýn, “Biz üç kiþiyiz, sorunlarý çözmeye buradan baþlayalým. Gazetede yayýnlanan mektubu ben
yazdým” dedi. Diðer iki iþçi kadýn hayranlýk dolu gözlerle ona baktý. Birbirlerine sözler verdiler. “Pilavdan dönenin kaþýðý kýrýl-
sýn. Salý günü mesai var ama biz 1 Mayýs’ta iþe gitmeyeceðiz” dediler. Gerçekten de 1 Mayýs alanýndaydýlar. 

NAFAKA NEDÝR, NE DEÐÝLDÝR?

Av. Sevil ARACI BEK

B
oþanma ile birlikte taraflardan yoksulluða
düþecek olanýn, geçimi için diðerinden katký
almasýný saðlayan nafaka düzenlemesi uzun
zamandýr tartýþmalara konu oluyor. Kadýnla-
rýn ömür boyu eski eþlerinin maddi desteði-

ni aldýðý iddiasý ile yalan yanlýþ istisnai örneklerle baþ-
latýlan tartýþmalar, bugün nafaka hakkýnda yeni bir dü-
zenleme yapýlmasýna kadar getirildi. Adalet Bakanlýðý,
nafaka hesaplamasýna 5 kriter getirecek bir çalýþma
yürüttüðünü ilan etti. Henüz hazýrlýk aþamasýnda olan
çalýþmada, nafakanýn “ömür boyu” deðil, 5 aþamaya
göre belirlenmesi öngörülüyor. Buna göre nafaka, “evli
kalma süresi”, “çocuk olup olmamasý”, “boþanan kadý-
nýn yaþý”, “gelir durumu” ve “kusur durumu” dikkate
alýnarak hesaplanacakmýþ.

Muhtemel ki AKP Hükümeti yapacaðý bu “reform”
ile nafaka sorununu çözecek! Peki, nafaka nedir,
gerçekten de adaletsiz bir uygulama mýdýr ya da
kadýnlarýn elinden alýnmak istenen nedir tam
olarak? Gelin kafamýzdaki sorulara yanýt araya-
lým. 

NAFAKA
TARTIÞMALARI

ÝLHAMI
NEREDEN ALIYOR?

ÖNÜMÜZE reform diye, maðduriyetlerin gideril-

mesi diye süslene süslene sunulan pek çok yasa deði-

þikliði önerisi gibi nafakaya iliþkin öneriler de ilkin, iki

yýl önce TBMM bünyesinde kurulan, Boþanmalarýn Önlen-

mesi Komisyonunun raporunda yer almýþtý. 

Komisyonun hazýrladýðý 476 sayfalýk raporda, cinsel sal-

dýrý ve cinsel istismar sanýklarýna hadým uygulamasý, bo-

þanma davalarýnda arabuluculuk, 6284 sayýlý Kanunda veri-

lecek tedbirlerin delil veya belgeye dayandýrýlmasý zorunlu-

luðu, boþanma ile birlikte hükmedilen yoksulluk nafakasý-

nýn süreye baðlanmasý, tecavüz maðdurunun sanýkla ev-

lendirilmesi ve beþ yýl sorunsuz evlilik halinde cezasýzlýk

gibi öneriler vardý. Ýþte bu birbirinden “yaratýcý” öneriler

tek tek karþýmýza çýkarýlýyor; kadýnlarýn, kadýn örgütleri-

nin tüm taleplerine kulak týkanýyor. 

Biz kadýnlara düþen ise her alanda karþýlaþtýðýmýz,

haklarýmýzý týrpanlamaya çalýþan, kazanýmlarýmýzý

bir bir elimizden almak isteyen bu düzenlemelere

karþý mücadeleyi sürdürmek ve kadýn dayanýþ-

masýný büyütmek. 

KADINLAR NÝYE BOÞANINCA
YOKSULLAÞIYOR,

ASIL BUNU DERT ET!
YENÝ tasarýda nafakanýn evli kalma süresi, çocuk olup olmamasý,boþanan kadýnýn yaþý, gelir durumu ve kusur durumu dikkate alýna-rak hesaplanacaðý söyleniyor. Oysa þu an yürürlükte olan düzenle-mede bu koþullar zaten mevcut. Hakimler zaten karar verirken butip kriterleri göz önüne alýyor. Yargýtay kararlarý da yoksulluk nafa-kasýnýn, boþanma ile yoksulluða düþen tarafa kusuru oranýnda vekarþý tarafýn mali gücü oranýnda verilmesi gerektiðini söylüyor.Anladýðýmýz kadarý ile burada asýl deðiþtirilmek istenen yoksul-luk nafakasýnýn “süresiz” olabilmesi durumu.Bunu tartýþýrken de “1 ay evli kaldý, ömürboyu nafaka alacak” gibi çok absürt ör-nekler verilerek haklýlýklarýný ispatla-maya çalýþýyorlar. Çoðunlukta olan isebunun tam tersi. Yýllarca evli kaldýðý veeþinden dayanýlmaz ölçüde þiddet gör-düðü halde korkularý nedeni ile bir türlüboþanamayan, boþanmaya cesaret etti-ðinde ise kendi geçimini saðlamak içinhiçbir imkaný olmayan kadýnlar... Esasendevlet, boþandýktan sonra tamamen yok-sulluða düþen ve deyim yerindeyse yiyecekekmeðe muhtaç hale gelen kadýnlara su-nulacak katkýlarý, saðlanacak iþ imkanlarý-ný veya maddi yardýmlarý konuþmalý me-sela. 

Nafaka alma hakkýnýn zorlaþtýrýlma-sý bir yandan da AKP’nin kadýna yöne-lik þiddetle mücadele ettiði yönündekisöylemlerine de tezat oluþturuyor. Zi-ra nafaka almanýn daha zor koþullarabaðlanmasý ayný zamanda çoðu du-rumda kadýnýn þiddet gördüðü evliliði sür-dürmeye zorlanmasý anlamýna gelecek.     

ÖNCELÝKLE Medeni Kanunun yoksulluk nafakasýný dü-
zenleyen 175. ve 176. maddelerini birlikte okuyalým:

“Madde 175 - Boþanma yüzünden yoksulluða düþecek
taraf, kusuru daha aðýr olmamak koþuluyla geçimi için
diðer taraftan mali gücü oranýnda süresiz olarak nafaka
isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz.

Tazminat ve nafakanýn ödenme biçimi
Madde 176 - Maddi tazminat ve yoksulluk nafakasýnýn

toptan veya durumun gereklerine göre irat biçiminde
ödenmesine karar verilebilir.

Manevi tazminatýn irat biçiminde ödenmesine karar ve-
rilemez.

Ýrat biçiminde ödenmesine karar verilen maddi tazmi-
nat veya nafaka, alacaklý tarafýn yeniden evlenmesi ya
da taraflardan birinin ölümü halinde kendiliðinden kal-
kar; alacaklý tarafýn evlenme olmaksýzýn fiilen evliymiþ
gibi yaþamasý, yoksulluðunun ortadan kalkmasý ya da

haysiyetsiz hayat sürmesi halinde mahkeme kararýyla
kaldýrýlýr.

Taraflarýn mali durumlarýnýn deðiþmesi veya hakkaniye-
tin gerektirdiði hallerde iradýn artýrýlmasý veya azaltýlma-
sýna karar verilebilir.

Hakim, istem halinde, irat biçiminde ödenmesine karar
verilen maddi tazminat veya nafakanýn gelecek yýllarda
taraflarýn sosyal ve ekonomik durumlarýna göre ne mik-
tarda ödeneceðini karara baðlayabilir.”

Gördüðünüz üzere mevcut halde de nafaka düzenlemesi,
sonsuza kadar eski eþin kadýna bakmasý olarak kurgulan-
mýþ deðil. Nafakanýn yargý kararýna dahi gerek kalmaksýzýn
kesilebileceði haller olduðu gibi, bazý durumlarda hakim
kararý kaldýrýlabiliyor ya da miktarý deðiþtirilebiliyor. Nafa-
kanýn “süresiz” olduðu aslýnda
medya ve yetkililer tarafýn-
dan pompalanan bir yalan!  

NAFAKA GERÇEKTEN SÜRESÝZ MÝ?
Nafaka gerçekten de adaletsiz bir
uygulama mýdýr? Kadýnlarýn elin-
den alýnmak istenen nedir tam
olarak? Gelin kafamýzdaki sorulara
yanýt arayalým... 
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M
erhaba Ekmek ve Gül
okurlarý;
Sizinle boþanma sürecin-
de yaþadýklarýmý paylaþ-
mak istiyorum. 

Ben 19 yaþýnda evlendim. Çocukluðum
ve gençliðim boyunca doðuda yaþadým.
Evlendikten sonra Ýstanbul’a yerleþtim.
Kendi ayaklarým üzerinde durabilmek
adýna birçok farklý sektörde çalýþtým. Ça-
lýþýrken ayný zamanda yarým býraktýðým
eðitimimi de tamamlayarak öðretmen ol-
dum. Devlet memurluðundan eþim ve ev-
liliðim uðruna istifa ettim.

Evlilik denen müessesenin kutsal oldu-
ðuna inandýðým için ilerisini düþünmeden
bu kararý aldým.
Bu kararým yýllar sonra bana piþmanlýk
olarak döndü. Devlet memurluðunu býra-
kýp özel sektörde düþük ücretlerle ve yoru-
cu koþullarda çalýþmaya devam ettim. Öð-
retmenlik yaparak ayakta durmanýn çok da
kolay olmadýðýný yaþayarak tecrübe ettim.

‘ÞÝDDET YOKSA NÝYE
BOÞANIYORSUN’
DÝYENLERE CEVABIMDIR

Uðruna fedakarlýk yaptýðým 19 yýllýk
evliliðimde aslýnda ortak bir paylaþýmýmý-
zýn olmadýðýný, birlikte yapmaktan zevk
aldýðýmýz hiçbir þeyin olmadýðýný, mut-
suzluktan baþka birþey vermediðini far-
kettim ve ayrýlýk kararý aldým. Bu kararý
alýrken çevremde olan insanlar benden
daha çok þey biliyorlarmýþ gibi sürekli akýl
verme derdine düþtüler. “Evliliðinde þid-
det var mý? Aç mýsýn, açýkta mýsýn?” diye-
rek evliliðimi bitirmemem için sürekli
önerilerde bulundular. “Þiddet yoksa aldý-
ðýn karar gereksiz. Yýllarýn, emeklerin ne
olacak?” diye düþünenlere soruyorum.
“Bir evlilik, ortak bir paylaþým olmadan
nasýl devam ettirilir? Nasýl mutlu olu-
nur?” Ben bunlarý düþündüðüm için ay-
rýlma kararý aldým. 

Karar aþamasýndayken eski eþim sü-

rekli “Git, seni istemiyorum. Seni evde
görmek beni mutsuz ediyor. Sen bu evde
olmasan ben eve daha mutlu gelirim” di-
yordu. Bu sözleri ile her gün huzursuzluk
çýkartýyordu.

Ve karar verdiðimde 19 yýlýmý geride
býrakýp evden özel eþyalarým dýþýnda hiç-
bir þey almadan ayrýldým. Dernekten ka-
dýn arkadaþlarýmýn, ailemin ve dostlarý-
mýn desteði ile bu adýmý attým. Sonrasýn-
da “Sensiz ölürüm, öldürürüm” þeklinde
tehditler baþladý. “Hayat artýk ikimize de
dar. Sen olmazsan bu evi yakarým, yýka-
rým” diyerek iþi çirkin bir noktaya getirdi.
Fakat ben karþýsýnda kararlý ve saðlam
durmaya devam ettim. 

GEÇ BÝLE KALDIM!
Boþanma aþamasýndayýz. Nafaka-tazmi-

nat-mal paylaþýmý gibi taleplerim olmama-
sýna raðmen hala tacizlere maruz kalýyo-

rum. Þimdi bu kararým için geç bile kaldý-
ðýmý düþünüyorum. Çünkü hayat bir eþ ve
evlilikten ibaret deðil. Hayat insanýn kendi
var olma çabasý için mücadeleyi elden bý-
rakmamasý ve direnmesidir. Kendim için
bir adým attýðým için mutluyum, huzurlu-
yum yoluma devam ediyorum. Hiç kimse-
nin beni maðdur hissettirmesine izin ver-
meyeceðim. 

Bütün kadýnlara sesleniyorum. Evlilik;
þiddet görmediðin için katlanmak zorun-
da olmadýðýn, hayatý paylaþtýðýn, her ko-
nuda kendini deðerli hissettiðin, sana sa-
ygý gösteren bir insanla yaþamaktýr. Kara-
rýnýzý verin ve herþeye raðmen ayaklarýný-
zýn üzerinde durun. Asla pes etmeyin!

Hayat herkese mutlu ve umutlu günler
göstersin.

Tuzla/ÝSTANBUL

NAFAKA
ÖDENMEZSE
YAPTIRIMI VAR MI? 

BU konu da Ýcra Ýflas Kanununun 344.
maddesinde düzenlenmiþ. Buna göre: “Na-
fakaya iliþkin kararlarýn gereðini yerine ge-
tirmeyen borçlunun, alacaklýnýn þikâyeti
üzerine, üç aya kadar tazyik hapsine karar
verilir. Hapsin tatbikine baþlandýktan sonra
kararýn gereði yerine getirilirse, borçlu tah-
liye edilir. Borçlunun, nafakanýn kaldýrýlma-
sý veya azaltýlmasý talebiyle dava açmýþ ol-
masý halinde, ileri sürdüðü sebepler göz
önünde bulundurularak, tazyik hapsinin uy-
gulanmasý bu davanýn sonuna býrakýlabilir.”

Ancak bu maddeden ceza alýndýðýnda
borçlunun birikmiþ nafaka borcunun yalnýz-
ca küçük bir kýsmýný ödemesi ile serbest ka-
labilmesi mümkün. Yani bu cezai yaptýrým
dahi nafakanýn düzenli ödenmesini saðla-
mak bakýmýndan yetersiz bir düzenleme.

KADINLARA
GERÇEKTEN YETERLÝ
MÝKTARDA NAFAKA
VERÝLÝYOR MU?

UYGULAMAYA baktýðýmýzda
Türkiye’de çok da kadýn lehine
iþleyebilen bir sistem olduðunu
söyleyemeyiz. Boþanma sýrasýnda
nafaka erkek bakýmýndan bir pazarlýk
maddesi olarak algýlanýp kadýn en
azýna ikna edilmeye çalýþýlýyor. En
önemlisi mahkeme kararý ile baðlanan
nafaka düzenli ödenip kadýnýn
boþanmadan sonraki hayatýný
kurmasýnda ona imkan saðlamýyor.
Çünkü nafaka yükümlüsü erkekler
genellikle kayýt dýþý çalýþma yolunu
tutarak maaþlarýndan düzenli kesinti
yapýlmasýnýn önüne geçebiliyor.
Yaptýrýmlar da yetersiz kalýnca, kadýn
kazandýðý nafakayý dahi çoðu zaman
alamýyor.

Üstelik baðlanan nafakalar da öyle
kimsenin geçimini saðlamasýna imkan
verecek cinsten deðil. Çoðunlukla
kadýnýn bir mesleði ya da meslek
edinme imkaný var ise kendisine
yoksulluk nafakasý baðlanmasý
mümkün olmuyor. Baðlanan nafaka
sadece evlilik birliðinin resmiyette
devam ettiði yargýlama sürecine özgü
‘tedbir nafakasý’ biçiminde oluyor.
Böylesi durumlarda nafaka ancak
kadýnda kalacak çocuklar bakýmýndan
‘iþtirak nafakasý’ olarak baðlanabiliyor
ki, erkeðin kadýnýn velayetine verdiði
çocuðunun bakýmýna bir nebze olsun
maddi destek olmasýna kimse itiraz
etmez.

Huzurum yoktu boþandým
hayat sana minnettarým
‘Boþanma aþamasýndayýz.
Nafaka gibi taleplerim
olmamasýna raðmen hâlâ
tacizlere maruz
kalýyorum. Þimdi bu
kararým için geç bile
kaldýðýmý düþünüyorum.
Çünkü hayat bir eþ ve
evlilikten ibaret deðil.’

 Sabah tarlaya tapana giden öðlen tuðla taþý-
madan akþam sofraya yemek koyamýyor. Maaþ ele

geçmeden eriyor, borçlar birikiyor. Sokaklarda artan
pervasýzlýk, evlerde yükselen gerilim kadýnlarýn hayatýna
þiddet olarak yansýyor. Gelecek korkusu dayak korkusuyla,
iþten atýlma tehdidi tacizci bir þantajla birleþiyor. Kadýnlar
bu ortamda doðup, büyüyor ve yaþýyor. Ýþte bu yüzden, ikti-
dardan topluma doðru yayýlan korku egemenliðini ilk, daha
bir kýz çocuðuyken korku, tehdit ve þantajla baþ etmeyi öð-
renen kadýnlarýn kýrmasý þaþýrtýcý deðil.
16 NÝSAN’I HATIRLAYALIM, 
HATIRLATALIM!

Hatýrlayalým, 80 milyonluk toplam Türkiye nüfusunun
30 milyondan fazlasýna sahip, Bursa hariç, en büyük beþ
ilin dördü, Ýstanbul (yüzde 51), Ankara (yüzde 51), Ýzmir
(yüzde 69) ve Antalya (yüzde 59) HAYIR demiþti. 16 Nisan
referandumuna giderken açýklanan anketlere bakarak, se-
çim sonuçlarýndaki tam rakamlarý bilemesek de oylardaki
erimenin önemli bir kýsmýnýn kadýn ve gençlerden oluþtu-
ðunu söylemek mümkündü, söylendi de. Hem de bizzat
kaybedenler tarafýndan. Anormal bir durum yok. Bunca iþ-
sizlik, geleceksizlik, bunca þiddet, taciz, tecavüz, cinayet
arasýnda gençleri ve kadýnlarý ittikçe ittikleri çözümsüzlük
cenderesinde preslenmeye reddiyedir bu kopuþ.

Evrensel gazetesine, Ekmek ve Gül dergisine ve portalý-
na gelen yazýlarda hatýrlanacaktýr referandumda kadýn iþçi-
lerin tavrý. Ýþyerlerindeki kameralara raðmen, yakalanma-
mak için bant baþýnda baþlar öne eðik, fýsýldayarak referan-
dum tartýþan kadýnlarýn, ustabaþlarýnýn nefes aldýrmadýðý
fabrikalarda tuvalet kapýsýna rujla yazdýklarý yazýlarda neler
tartýþtýklarý. Artan çocuk istismarý, taciz, tecavüz, þiddet,
kötüleþen çalýþma koþullarý, deðiþen vardiyalar ve servis gü-
zergahlarý... Yýllardýr iktidar partisine oy veren ama referan-
dumda kocalarýna, babalarýna, aðabeylerine ve patronlarýna
raðmen HAYIR diyeceðini söyleyen kadýnlar, hâlâ oradalar. 

ALTERNATÝFSÝZLÝK YOK, SEÇENEK BÝZÝZ!
Hâlâ güçlü ama gücünü kaybeden, kaybettikçe güç gös-

terisine ihtiyaç duyan, artýk varlýðýný mevcut yetki sýnýrlarý-
nýn dýþýna çýkmadan sürdüremeyeceðini anlamýþ ve ge-
rekirse halka yönelik þiddetten kaçýnmayacaðý tehdi-
diyle siyaseten iflas ettiðini de aþikar eden bir ik-
tidar bloku var karþýmýzda. 

16 yýl boyunca kadýnlara ne yaptýðý malum;
malum ki kadýnlarýn ondan vazgeçme eðilimi
güçleniyor. Ancak iktidarýn kaybetmesi, hal-
kýn kazanmasý anlamýna gelmiyor illa ki.
Öte yandan, iktidar partisinin seçmen ta-
banýndan oy almadan kazanamayacaðý dü-
þüncesiyle kendini sýnýrlayan bir muhale-
fet giderek saðda bloklaþýyor; “O adam de-
ðil, bu adam yönetsin” diyor. Adaylardan
birinin kadýn olmasý yönetimin “tek adam”
olmasýný deðiþtirmiyor. Türkiye siyasetinin
geleneksel handikapý bir kez daha tezahür
ediyor gibi görünebilir: Alternatifsizlik hissi.

En çok mevcut iktidar partisidir ama Türki-
ye’de bu hissin ekmeðini yemeyen iktidar partisi
de yoktur herhalde. Bir zamanlar koalisyonlarýn al-
ternatifi yok gibi hissettirilirdi, þimdi de tek adamýn tek
partisinin alternatifi yokmuþ gibi. Diðerleri zayýfmýþ gibi.
Halbuki denenmeyen tek gerçek alternatifin üzerini ört-
mek için kullanýldý, kullanýlýyor bu yapay güçsüzlük ve çare-
sizlik hissi. O alternatif de kadýnlarýn ekonomik, sosyal, psi-
kolojik ve siyasal sýkýþmýþlýðýna derman olabilecek demo-
kratik bir yönetimin inþasý. 

Hangi adam olduðu önemli deðil, tek adam yönetimine
karþý demokraside ýsrar alternatifi, OHAL’siz bir yaþam al-
ternatifi. Halkýn gerçek iradesini barajsýz temsil eden bir
meclis, denetlenebilir ve gerektiðinde görevden alýnabilir
bir hükümet ve siyasi iktidar erkinden baðýmsýz iþleyip ka-
rar alabilen mahkemelerden oluþan bir alternatif.

HAYIR, HÂLÂ HAYIR, 
BÝR KEZ DAHA HAYIR!

Belki birçok kadýn týrpanlanan demokratik haklarýn-
dan geriye bir tek oyunun kaldýðýný düþünüyor. Kimisi
için o bir tek oy kendi dünya görüþünü ifade edebildiði
yegâne olanak, çok deðerli. Kimisi içinse “Nasýl olsa bir
þey deðiþmeyecek” duygusuyla deðersizleþiyor. Ancak bu

seçimde o oy her zamankinden daha belirleyici,
“Tek adam yönetimi”ne oy vermek, oy kullanmanýn
hiçbir anlamýnýn olmayacaðý bir geleceðe rýza gös-
termek demek çünkü. Bu sefer, babaya, kocaya,
aðabeye raðmen ‘HAYIR’ demenin deðil, onlarý
da HAYIR’a ikna etmenin sorumluluðu var ka-
dýnlarýn üstünde.  

Tüm medya tekelleri, TV kanallarý, YSK’si,
Genelkurmayý, patronu.... Hepsi “tek adam yö-
netimi” için çalýþýyor, ona hizmet ediyor olabilir.

24 Haziran’a doðru seçim arabalarýndan gelen
sesler tekleþebilir. Hiçbir iktidar, hiçbir zaman bu

olanaklarý kadýnlara tanýmadý, bu araçlar hiçbir za-
man kadýnlarýn hizmetine sunulmadý zaten. 16 Ni-

san’da da yoktu, bu seçimde de sunulmayacak. Evet,
tek adamcýlar her yerden zehir gibi korku, tehdit, þan-
taj, rüþvet ve paranoya saçacak. Buna raðmen “saha üs-
tünlüðü” bizim. Çünkü kapý çalmak bizim, çaya davet
bizim, apartman önlerindeki þilteler, çocuk beklenen
okul bahçeleri bizim. Tarladaki aðacýn gölgesi bizim.
Kuaförde beklemeler, bakkaldaki kuyruklar bizim. Ka-
dýn dayanýþma dernekleri de çarþý pazar dolaþmak da
bizim. Evrensel de, ekmekvegul.net de bizim. Maltepe
1 Mayýsý’nda alnýmýzý yakan güneþ de, Malatya 1 Mayý-
sý’nda saçýmýzdan damlayan yaðmur da bizim. 

17 Nisan sabahý, Denizli’deki bir tekstil fabrikasýnda ka-
dýnlar tuvaletinin seçim anketine dönen kapýsýnýn arkasýnda
rujla yazýlý bu son söz bizim: “Ben demedim mi size, yýkýlý-
yor kaleler :)”

Evrensel gazetesine, Ekmek ve Gül dergisine ve portalýna gelen yazýlarda
hatýrlanacaktýr referandumda kadýn iþçilerin tavrý. Ýþyerlerindeki kameralara
raðmen, yakalanmamak için bant baþýnda baþlar öne eðik, fýsýldayarak
referandum tartýþan kadýnlarýn, ustabaþlarýnýn nefes aldýrmadýðý fabrikalarda
tuvalet kapýsýna rujla yazdýklarý yazýlarda neler tartýþtýklarý... 

Tüm medya tekelleri, TV kanallarý, YSK’si,
Genelkurmayý, patronu.... Hepsi ‘tek adam

yönetimi’ için çalýþýyor, ona hizmet ediyor olabilir.
Ama ‘saha üstünlüðü’ bizim. Çünkü kapý çalmak
bizim, çaya davet bizim, apartman önlerindeki
þilteler, çocuk beklenen okul bahçeleri bizim.

Tarladaki aðacýn gölgesi bizim. Kuaförde
beklemeler, bakkaldaki kuyruklar bizim.

Kadýn dayanýþma dernekleri de, 
çarþý pazar dolaþmak da

bizim... 
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Fulya ALÝKOÇ

K
orku, tehdit, þantaj, rüþvet... Ha bir de “yerli ve milli” bir
paranoya. Ne bir vaat var ortada, ne de bir seçim progra-
mý. Ýktidardaki partinin ve genel baþkanýnýn seçimi “kay-
betmeme” stratejisinin beþ taktiði bu. Zira ortada kaza-
nabilecekleri bir seçim kalmadý. Sayýsal çoðunluk elde et-

seler de kalmadý. Bundan sonra ne yaparlarsa kaybetmemek için ya-
pacaklar. 

Devletin bütün olanaklarý tek bir partinin elinde, bu beþ taktiði kul-
lanabilsin diye seferber edilmiþ durumda. Hazine’den ocak ayýnda al-
dýðý 139 milyona ek olarak 278 milyon daha alacak seçimler için. Top-
lamda 417 milyon, yani 260 bin 625 kiþinin asgari ücreti. Cumhurbaþ-
kanlýðý ödenekleri dahil deðil daha bu rakama. Eþ, dost, akrabaya daðý-
týlan ihalelerin “vergi iadesi” de dahil deðil. Bu, safi vatandaþýn cebin-
den çýkan para, kemiksiz. 

Tek olanak para da deðil; silahlý bir ricacý gerektiðinde Genelkur-
may Baþkaný’ný muhtemel adaylarýn bahçelerine indirecek helikopter-
ler de ellerinde. Bütün seçim kurallarýný, kaybetmelerinin mümkün ol-
mayacaðý þekilde ilan edecek bir Yüksek Seçim Kurulu (YSK) mevcut.
“Ýmar barýþý”, “vergi affý”, “emekliye bayram ikramiyesi” gibi rüþvetler
daðýtmalarýný saðlayacak yürütme de... Yasama çoðunluðu da var. 

Hani ellerinden gelse oy toplamak için Kurban Bayramý’ný seçim
öncesine alacaklar, öyle bir telaþ. Yetmiyor, orasýndan burasýndan çekip
büzüþtürüp sündürdükleri OHAL dahi yetmiyor.

Tüm bunlara raðmen histerik bir tahammülsüzlük yaþýyorlar, ken-
dilerinden baþka kimsenin seçime girmesine tahammülleri yok. En
ufak bir “haziran” esintisi, bir 7 Haziran hissi karþýsýnda 80 milyona 1
Kasým sopasý gösteriliyor. Seçime 53 gün kala, memleketin bir ilinde,
Hakkari’de basýn açýklamasý yapmak, stant açmak ve her türlü gösteri
30 günlük süreyle yasaklanýyor. Bu yasaklarýn 16 Nisan’da ezici çoðun-
lukla ‘HAYIR’ diyen illere sýçrayacaðýný öngörmek iþ deðil. Kýsacasý
kendilerinden baþka kimseye seçim çalýþtýrmasý yaptýrmadan, “cumhur
cemaat” gidecekleri bir seçim süreci hazýrlýyorlar. 

Kaybetmemek için her þeyi yapacaklar; kaybetmeyebilirler ama ka-
zanamayacaklar. Çünkü 16 yýldýr ne yaptýlarsa kazanamadýklarý bir
memleket yarýsý var ve o yarýyý kazanabilecek hiçbir yol, yöntem kalma-
dý. Dahasý, ellerindeki yarý eriyor, kaybediyorlar. En çok da gençleri ve
kadýnlarý...
ÝÞYERÝNDE SIKIYÖNETÝM, ÜLKEDE OHAL... 
NEREYE KADAR!

Nedenini anlamak çok zor deðil. Çünkü korku, tehdit, þantaj kadýn-
larýn, en çok da emekçi kadýnlarýn aþina olmadýðý taktikler deðil. Daha
iþe girerken baþlýyor tehditler; önce bu sözleþmeyi imzalamazsan iþe
almayýz deniyor, sonra en ufak bir itirazda ‘imzaladýðýn sözleþmede
böyle yazýyor’ diye susturuluyor çalýþan kadýnlar. Fabrikalarda çavuþlar,
ustabaþýlar, formenler akbaba gibi kadýnlarýn tepesinde. Bandýn hýzý iþ-
çiye haber verilmeden sürekli artýrýlýyor. Evde nenelerin baktýðý 6 aylýk
bebekler, iþyerinde iki arada bir derede kavanoza saðýlýp bekletilen süt-
lerle besleniyor; memeler þiþiyor, can yakýyor. Kadýnlar, tutanak tutul-
madan tuvalete dahi gidemiyor; “Hamilelik, doðum, aybaþý dinlemem
sipariþ var” deniyor. Saatlerce süren fazla mesai ücretleri ödenmezken,
üretimde geçmeyen dakikalar hesaplanýp ücretten düþürülüyor. Rapor
almak yasak, çocuðunla ilgilenmek yasak, dinlenmek yasak, konuþmak
yasak, aþaðýlandýðýn zaman itiraz etmek yasak... Kýsacasý insan olmak
yasak, kadýn olmak sümme haþa! Üstelik ses çýkarmak isteyene yanýt
da hazýr: Memlekette OHAL var, grev yasak! 

Tüm bunlara bir de ekonomik gidiþatý ekleyin. Ýstanbul’da belediye
iþçisi akþam evde parça baþý iþ almadan geçinemiyor. 

Hani ellerinden gelse oy toplamak için
Kurban Bayramý’ný seçim öncesine
alacaklar, öyle bir telaþ. Yetmiyor, orasýndan
burasýndan çekip büzüþtürüp sündürdükleri
OHAL dahi yetmiyor... Zira ortada
kazanabilecekleri bir seçim kalmadý...
Kaybetmemek için her þeyi yapacaklar;
kaybetmeyebilirler ama kazanamayacaklar. 

YIKILIYOR 
KORKUNUN KALELERÝ 

YIKILSIN!

Akþamlar Çiðdem için daha karanlýk
Aynur SEYREK

Antalya

Ç
iðdem Þen 1974 Zonguldak doðumlu, lise
mezunu. Gönül gözüyle görenlerden. Bir
gözünü 16 yaþýnda diðer gözünü 26’sýnda
bir göz hastalýðý nedeniyle kaybetmiþ.
Zonguldak gibi küçük bir yerde zaten bir
kadýn olarak yaþamasý zorken bir de gör-
me kaybý hayatý daha da zorlaþtýrmýþ. Aile

ve çevre baskýsý artmýþ.
Ama o çalýþmaya baþlamýþ, iþten çýkýnca da gittiði

kurslarla kendini geliþtirmiþ. Akþamlarý en geç 9’da
eve gelmesine raðmen ailesinden þiddet görmeye baþ-
lamýþ; sadece sözle de deðil fiziksel þiddet. Yine de
bir yandan çalýþýp bir yandan da santral operatörlüðü,
bilgisayar, halkla iliþkiler gibi kurslarýn sertifikasýný al-
mýþ.

Laftan sözden öyle bunalmýþ ki, 30 yaþýnda geldi-
ðinde bir adamla dini nikah kýymýþ. Ailesinde de “gö-
zünüz aydýn, artýk bir ‘herif’le beraberim” demiþ.
Ama dini nikahlý yaþadýðý eþinden de þiddet görmeye
baþlamýþ. Çiðdem, 3 süren bu ‘zorunlu iliþkiyi’ bir ge-
ce eþinin akrabalarýndan biri tarafýndan cinsel saldýrý-
ya uðrayýnca bitirmiþ.

7 yýldýr tek baþýna yaþýyor Çiðdem, erkeklerden de
korkar duruma gelmiþ. Santral memurluðu yaparak
aldýðý üç kuruþ maaþý da zaten kocasý elinden alýyor-
muþ. Þimdi “Hayatým yine zor ama hiç deðilse baþým
hoþ” diyor.

Üç aydan üç aya 1.800 lira engelli maaþý alýyor Çið-
dem, aylýk 80 liralýk sosyal yardým kartýyla mutfak alýþ-
veriþini yapýyor. Bunun yanýnda bir de belediyenin ku-
ru gýda yardýmý geliyor. Ev kirasý 300 lira. Ancak aldýðý
oldukça düþük ücretle çoðu zaman elektrik, su fatura-
larýný ödeyemiyor. Durumunu þöyle anlatýyor Çiðdem:
“Belediyenin gýda yardýmý diye gönderdiði þeyleri piþi-

recek tüpe param yetmiyor. Gýda kolilerini komþulara
veriyorum. Onlar da piþirdiklerinden bana bir tabak
veriyorlar. Aç yattýðým günler çok oluyor. Gýda yardým-
larýnda zaten et, balýk gibi þeyler yok, onlarýn yüzünü
bile göremiyorum. Ev eþyalarýmý, üstümü baþýmý, ka-
dýnsal ihtiyaçlarýmý çevreden arkadaþlar karþýlamaya
çalýþýyor. ”

Çiðdem’in taleplerini aynen size yazýyorum, aslýn-
da bu sadece onun deðil, tüm engellilerin talepleri:

Öncelikle engelli maaþlarýnýn insanca yaþanabi-
lir olmasý gerekiyor. 2022 No’lu yasaya göre maaþým
üç aylýk 1800 lira. Ama kesintiler nedeniyle haziranda
1600 liraya düþecek. Zaten kýt kanaat geçinmeye çalý-
þýyorum bir de kesintiler olunca elimdeki para hiçbir
þeye yetmiyor. Bizden kesinti yapýlmamalý.

Saðlýk kurumlarýndan ücretsiz yararlanabiliyo-
ruz ama ilaçlarý kendi paramýzla alýyoruz. Saðlýk har-
camalarý tamamen ücretsiz olmalý.

Yapýlan sosyal yardýmlarý seçim yardýmý olarak
kullanýyorlar, ama biz iþ istiyoruz. Ben yýllarca çalýþ-
tým, emekli olmama 3 yýl kaldý ama iþ bulamýyorum.

Biz engelli kadýnlar daha fazla þiddete uðruyo-
ruz ve sokaklar bizim için daha tehlikeli. Sokaklar
tüm kadýnlarýn, bizim de rahatlýkla dolaþabileceðimiz
hale getirilmeli.

Çiðdem’in talepleri bunlar. Sadece Çiðdem deðil,
çevremizde bir çok engelli kadýn var, talepleri, yaþa-
dýklarý zorluklar var. Biz kadýnlar ancak birbirimizle
dayanýþma içinde sorunlarýmýza çözüm bulabiliriz.
Çiðdem’lerin sesi olmak zorundayýz...

BÝR ÝÞÇÝ KADININ TÜP BEBEK ÇÝLESÝ

Ayþe ÖZ 
Ankara / Sincan

Z
eynep, 26 yaþýnda bir iþçi kadýn, yaklaþýk 4
yýldýr evli. 3 yýldýr çocuk yapmak istiyor. Bir
kez dýþ gebelik yaþamýþ, bir kez de düþük
yapmýþ. Bir devlet hastanesine giderek du-
rumunu anlatmýþ ve çözüm aramaya baþla-

mýþ. Önceleri doktor çok önemsemeden “Stres yap-
mayýn, gençsiniz daha. Bir süre daha deneyin” diyerek
baþýndan savmýþ. Daha sonra da “3 kere düþük
yapmadan size herhangi bir tedavi önerisi su-
namayýz” denilmiþ. Zeynep’le eþi 3 kez düþük
yapma psikolojisinin çok aðýr geleceðini dü-
þündüðünden özel bir hastanenin yolunu tut-
muþlar.

Hastanede testler, tetkikler yapýlmýþ. Ama
bu iþlemleri özel hastanede yaptýrmak çok pa-
ra tabii. Zeynep de eþi de iþçi ve bu parayý bul-
mak biraz zahmetli olmuþ, kredi kartlarýndan
nakit avans çekerek ödemiþler tetkik ve mua-
yene ücretlerini. 

1 ay sonra sonuçlarý aldýklarýnda öðreni-
yorlar ki hem Zeynep’in yumurtalýklarýnda
sorun var hem de eþinin spermleri az ve
kalitesiz. Yani çözüm tüp bebek.

Tedavi sürecinin özel hastanelerde çok
daha pahalý olduðunu öðreniyorlar ve bunla-

rý karþýlayacak maddi imkanlarý yok. Devlet hasta-
nesi daha ucuz ama yine de devlet tedavi masrafla-
rýnýn tamamýný karþýlamýyor yalnýzca yüzde 20’sini
karþýlýyor. Ayrýca devlet hastanelerinde bu iþlemler-
den yararlanabilmek için ortalama 5-6 ay sýra bek-
lemek gerekiyor. 

Zeynep ve eþi devlet hastanesinden randevu al-
maya çalýþýyorlar ama o kadar çok sýra var ki 6 ay
sonraya randevu bulabiliyorlar ancak. Devlet has-
tanesinde bile bu kadar fazla para istenince ve bir
türlü sýra bulamayýnca Zeynep de özel bir hasta-

neyle anlaþýyor. Aslýnda Zeynep’in iþyerinden özel
saðlýk sigortasý da var ama diþ ve tüp bebek tedavi-
si gibi pahalý þeyleri karþýlamýyor.

Zeynep üzgün, sürekli yakýnlarýndan ve arkadaþla-
rýndan para bulmaya çalýþýyor. Çünkü tüp bebek teda-
visi uzun, zor bir süreç. Bu yüzden kredi kartýndan
daha fazla para çekmek istemiyor. Bunun bir de geri
ödemesi var! Eðer gerekli parayý yakýnlarýndan bula-
mazsa kredi çekmeyi düþünüyorlar. 

3 vardiya çalýþýyor bu süreçte, ama sadece gündüz
vardiyasýnda çalýþmasý gerekiyor. Bir taraftan þirket

yönetiminin buna izin verir mi diye düþünü-
yor, bir taraftan da etraftaki insanlarýn lafý sözü
canýný sýkýyor: “Karý koca kýsýr” diye dediko-
dular çýkýyor haklarýnda.

Yani hem maddi hem manevi anlamda
zor bir süreçten geçiyorlar. Bu yüzden
uzun süredir normal hayatýna devam ede-
mediðini söylüyor Zeynep: “Sýra bekleyen,
bebek sahibi olmak isteyen çok fazla insan
var, ama devlet sanki gidin özel hastaneler-
de yaptýrýn iþlemlerinizi der gibi, bir ton
þart koymuþ. Mesela 3 denemeden sonra
tedaviyi sonlandýrýyormuþ devlet hastane-
leri. Oysa o sýraya girmek için aylarca bek-
liyorlar. Saðlýk sektörü tamamen bitmiþ ve
özelleþmiþ Allah bizi korusun paran yoksa
hiçbir þeysin.”

Ne kadar para o kadar deneme
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Ö
nümüze bakalým ve gö-
relim... Yüz yüze gel-
diklerimiz bize benzer-
ler... Ayný mahallede ya-
þadýklarýmýz, ayný fýrýn-

dan ekmek aldýklarýmýz, ayný okula
çocuklarýmýzý gönderdiklerimiz, ay-
ný bantta çalýþtýklarýmýz, ayný sokak-
ta yürüdüklerimiz. 

Mahallede neþe deðil, mutsuzluk
kol geziyor. Fýrýnda ekmeðin fiyatý
her gün artýyor. Hiçbirimiz çocuðu-
muzun geleceði için umutvar deðiliz.
Çalýþtýðýmýz bantta hýz ha bire artý-
yor, ellerimiz ha bire hýzlanýyor, her
gün daha az dermanla varýyoruz eve;
ama kazancýmýz azalýyor. Sokaklar gi-
derek daha tekinsiz hale geliyor.  

Önümüze bakalým ve görelim...
Ayný sorularý soruyor, ayný kaygýlarý
yaþýyoruz. Ekonomi büyürken, zen-
ginlik artarken biz niye sürekli yok-
sullaþýyoruz? 12 yaþýndaki çocukta rý-
za arayanlar, þiddeti ve istismarý nasýl
bitirecek? Barýþ ve eþitlik olmadan,
güvenlik ve huzur nasýl saðlanacak?
Her þeye ‘tek adam’ karar verirken irade-
miz nasýl temsil edilecek?

Önümüze bakalým ve görelim... Bizi yu-
karýdan salladýklarý bir sopayla ayýrmaya,
birbirimize benzemez kýlmaya çalýþsalar
da birbirimizin yüzüne bakýp, ortak dertle-
ri saymaya baþladýðýmýzda bizi birleþtiren
ne çok þey olduðunu hatýrlayalým. 

Hatýrlayamadýysanýz, bir örnekle hatýr-
latalým: Seçim açýklamasýnýn hemen önce-
sinde çocuk istismarýna iliþkin bir düzen-
leme yapýlmasý için çalýþma baþlattýðýný
söylemiþti hükümet. Artan istismar olaylarý
karþýsýndaki tepkiler ve isyandý onu buna
iten. Cezalarý artýracak yasalar yapacaklarý-
ný söylediler. Biz ise dedik ki “Mesele ce-
zayý artýrmak deðil, bu suçlarý ortaya çýka-
ran bataklýðý kurutmak...” Bir imza kam-
panyasý yürüttük hep birlikte memleketin
dört bir köþesinde. Mahalle mahalle, iþyeri
iþyeri, pazar pazar, okul okul dolaþtýk... Ne
gördük? Kendisini hangi partiden, hangi
görüþten, hangi inançtan ifade ederse et-
sin tüm kadýnlarýn böyle somut ve acil bir
sorun söz konusu olduðunda ortak bir tu-
tum alabildiðini... Medyasýyla, meclisiyle,
eþrafýyla, din adamýyla kim ne söylerse söy-
lesin, hangi yanlýþ politikaya bu konuyu
alet ederse etsin kadýnlar gerçeðin, gerçek
çözümün ne olduðunu dinlemeye, birbiri-
ne anlatmaya açýk... Ýster AKP’li olsun is-
ter CHP’li, ister Türk olsun ister Kürt, is-

ter dindar olsun ister laik... Somut ve ortak
bir dert kadýnlarý birleþtirdi. 

Çocuk istismarýnda cezalarý artýrýyoruz,
diye ortaya çýkýp 12 yaþýna kadar olan istis-
marlarda suçu iþleyen çocuk-büyük deme-
den cezalarý artýran, ama 12 yaþ üstündeki
istismarlarda bahane üstüne bahane, rýza
üstüne rýza üreten bir yasayla karþýmýza
çýktýlar. Ana muhalefet partisi CHP ise ya-
sa komisyonlarda geldiðinde “Katýlmadýðý-
mýz yerler var ama halk cezalarýn artýrýl-
masýný istiyor, ne yapalým rýza yaþýný 12’ye
düþürmüþþlerse, onay vereceðiz” dedi. Yu-
karýda hayatýmýza karar verenler, aþaðý gör-
düklerinin onlarýn söyledikleriyle, anlattýk-
larýyla yetinmesini beklediler. Öyle olmadý.
Kadýnlar, oy verdikleri, destekledikleri par-
tiler her ne tutum alýyorsa alsýn, doðru ol-
duðunu bildikleri tutumu sergilediler. Ka-
dýnlar birbirlerine baktýlar. Tartýþtýlar. Ve
onbinlerce imza toplayarak “Böyle bir ya-
saya rýzamýz yok” dediler...

Hayatlarýmýz hakkýnda kararlar alýnýr-
ken bize hep yukarýya, kendilerini bizden
yukarýya koyanlarýn aðzýnýn içine bakma-
mýz öðütleniyor. Oysa nasýl yaþamak istedi-
ðimize biz karar vermeliyiz. 

Daha dün “Seçim meçim yok, her þey
yolunda” diyenler, bugün karþýmýza çýkýp
“Ülkenin beka sorunu var, tehditler bü-
yük, hemen seçime gitmeliyiz” diyerek
büyüttükleri kaygýlarýmýzý, korkularýmýzý
tek adam rejiminin inþasýna dayanak yap-

mak istiyor. 
Daha dün “Her þey güllük gülis-

tanlýk” diyenler, bugün gidiþatýn kö-
tülüðünden dem vurup kurtarýcýlýk
rolüne soyunuyor. Gidiþat niye kötü,
yýllardýr o gidiþatýn dümeninde siz
yok muydunuz diye soranlara ise ce-
zalardan ceza beðeniyorlar. 

Daha dün halkýn yarýsý “tek adam
yönetimini desteklemiyoruz” diye ka-
rarýný açýkça referandum sandýklarýn-
da ilan etmiþken, elindeki dizginsiz
olanaklarla “Mecbur beni seçeceksi-
niz, baþka alternatifiniz yok” diyor.
Bir yanda kaygý, korku, bir yanda ça-
resizlik hissi. 

Yukarýya bakýnca gördüklerimiz
bunlar...

Yukarýya baka baka taþa deðen
ayaklarýmýz, sendelemekten yorul-
muþ bedenlerimiz, dönen baþlarýmýz
kendine gelsin artýk. Gelin birbirimi-
ze bakalým! Bize yukarýdan dayatýlan
paranoyalarla deðil, gerçek hayatýn
gerçek dertleriyle konuþalým birbiri-
mizle. Kapaðýmýzdaki sorular hepi-

mizin aklýnda, yüreðinde biliyoruz... Cevap
birbirimizde... Cevap bizde... 

***
Ekmek ve Gül’ün bu sayýsý, sorularý da,

cevabý da bol bir sayý oldu. Sorularý bol;
çünkü memleket hali karmakarýþýk hesap-
lara, ne olduðu belirsiz kulislere, perde ar-
kasý senaryolara her gün bir yenisinin ek-
lendiði bir yumak adeta. Ne oluyor, neden
oluyor, bu tartýþmalarýn arkasýnda ne var,
ne yapmalý, nasýl tartýþmalý sorularýna ce-
vap veren yazýlarýmýz size de iyi gelecek. 

Yine pek çok umutlu yazý var bu sayý-
mýzda. Kendini yoktan var eden kadýnlarýn
inat hikayeleri, “Bu karanlýk aydýnlýða ka-
vuþmaz” diye düþünülen zamanlarýn bu-
güne bir þey söyleyen tarihi deneyimleri,
birbirine bakan kadýnlarýn gördükleri, de-
ðiþtirdikleri... Biraz ferahlýk ve cesaret he-
pimize iyi gelecek. 

Siz de yazýn sorularýnýzý ve cevaplarýný-
zý, düþündüklerinizi ve merak ettiklerinizi,
gördüklerinizi ve görmek istediklerinizi,
bildiklerinizi ve bilmek istediklerinizi... Ya-
zýn ki karanlýk bir kurgunun içinde yalnýz-
laþanlardan deðil, elbet gelecek aydýnlýk
günlerde birlikte çoðalanlardan olmanýn
tadýna varalým birlikte. 

posta@ekmek-
vegul.net adresi-
miz... Sizi de bek-
leriz!
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Merhaba kadýnlar, ben Nazlý.
Daha önce de yaþadýklarýmý an-

lattýðým bir mektup yazmýþtým size.
Yýllardýr þiddet gördüðüm evlili-
ðimden sonunda kurtuldum. Aile-
min baskýlarýna, eþimin ailesinin
tehditlerine raðmen vazgeç-
medim boþanma kara-
rýmdan.

Geçtiðimiz ay boþan-
ma davam sonuçlandý.
O gün hayata sýfýr-
dan baþladým.
Çocuklarýmla bera-
ber mutlu bir hayat
istiyorum sadece. Yaþa-
dýklarýmý düþününce san-
ki kendi hayatýmý deðil de
baþkasýnýn hayatýný izliyormuþ gibi
hissediyorum.

Mahkemede hakim 13 yaþýndaki
oðlumu dinledi. Oðlum hiç bekle-

mediðim bir þekilde yaþadýðýmýz
her þeyi anlattý. Demek ki gerçek-
ten de çocuklar hiçbir þeyi unut-
muyor.

Evet çok mutluyum ama bir o
kadar da mutsuzum. Hayatýmýn

onca senesi boþa gitti, hiç
hak etmediðim þeyler
yaþadým. Ailem bana
destek olmak yerine
eþime dönmem için
baský yaptý. Tüm bun-
lara raðmen þimdi çalý-
þýyorum çocuklarým ve
kendim için daha hu-
zurlu bir hayat istiyo-
rum.

Tüm kadýnlara da
buradan sesleniyorum: Asla pes et-
meyin.

KKOOCCAAEELLÝÝ

Kendim ve çocuklarým için
huzurlu bir hayat istiyorum

Öncelikle 24 yaþýnda evli, mutlu
ve yakýnda çocuklu bir kadýn olarak
yazmak istiyorum.

Memleketim, yaþadýðým büyüdü-
ðüm yer Diyarbakýr. Bir buçuk yýldýr
Darýca’da yaþýyorum. “Buraya alýþtýn
mý” diye sorarsanýz alýþama-
dým, sevemedim. Çünkü
hayatýmý bir türlü düzene
koyamadým. “Tüm aksilik-
ler beni mi bulur” diye
bir cümle var bilir mi-
siniz? O cümle tam eni
anlatýyor sanki.

Ýþ imkaný var diye bu-
raya adým attýk ama iste-
diðim gibi bir iþ bulamadým,
bulduklarým da maddi yönden
ihtiyacýmý karþýlayamayan iþler oldu.
Market sektörüne girdim. Ýlk defa bu
iþi yapacaktým. 

Yeni iþimi anlatayým. 2017 haziran
ayýnda iþe baþladým. Markette ilk ön-
ce stajyerlik yapýlýr, bu süreçte ne ka-
dar iþ varsa öðretilir. Önce yoruldum
çünkü masa baþýnda çalýþýyorken

þimdi tam tersi, hep ayakta olmak bi-
raz zor oldu. Marketin herhangi bir
þubesine verilebilirsin, oraya tam
alýþtým derken baþka bir maðazaya
verilirsin, tam kendini göstereyim
derken baþka yere... Bunun sebebi

çalýþanlarýn çýkmasý, mü-
dürlerin tercihi gibi
þeyler olur çoðu za-
man.

Bu iþte yükselmek
veya alçalmak üstüne
baðlýdýr.

Ben hamile oldu-
ðumda aðýr iþleri yap-
madýðým günler oldu.
Çünkü bu benim hak-
kým. Hamile bir kadý-

nýn da her iþçinin olduðu gibi mutla-
ka haklarý vardýr.

Hakkýmýzý savunmazsak her þeye
boyun eðersek eziliriz. Attýðýmýz her
adýmda haklarýmýz var. Hakkýmýzý
savunmazsak ömür boyu eziliriz.

TTuuzzllaa//ÝÝSSTTAANNBBUULL

Hakkýmýzý savunmazsak
ömür boyu eziliriz
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Merhaba Ekmek ve Gül okur-
larý,

Ankara dýþýndan bir arkadaþý-
mýn mutlaka buradan paylaþmam
ve sesine ses olmamýz için gön-
derdiði mektubu sizinle paylaþ-
mak istiyorum. Anlattýklarý þöyle:

“Yaþamýþ olduðum siniri ve
üzüntüyü nasýl anlatýrým bilmiyo-
rum ama susmak beni daha çok
yýprattýðý için seninle paylaþmak
istedim. Biliyorsun ilkokul 4. sýný-
fa giden bir oðlum var
ve derslerinde de çok
baþarýlý. Ben de ders-
leriyle yakýndan ilgile-
niyorum. Kýsa bir
süre önce okula gi-
derek öðretmeni-
mizle görüþtüm.
Kendisi çocuklarýn il-
ler arasýnda yapýlacak
olan genel bir sýnava gire-
ceklerini söyledi. Ama öðretmenin
biraz huzursuz olduðunu hisset-
tim. 4 tane hikaye kitabýndan sýnav
olacaklardý. Tabii ki kitaplara baþ-
kalarý çoktan karar vermiþti. Öð-
retmenimiz de bu kitaplarýn içeri-
ðinden hiç memnun deðildi ama
üzerlerindeki baskýdan dolayý du-
rumu açýkça ifade edemiyordu.
Sadece, kitaplara kendilerinin ka-

rar vermediklerini, bazý kýsýmla-
rýndan hoþlanmayabileceðimizi
söyledi. Açýkçasý o an neyle karþý-
laþacaðýmý bilmiyordum. Kitaplarý
aldýktan sonra çocuðumu sýnava
daha iyi hazýrlayabilmek için ki-
taplarý ben de okudum ve okuyun-
ca þok oldum. Sürekli dini terim-
lere yer verilen, dini mesajlar içe-
ren kitaplardý bunlar. Fakat bu sý-
nav din dersi ile ilgili deðildi ve
bunlar da din kitaplarý deðildi.

Hatta kitabýn birinde pa-
diþah vezirini astýrý-
yordu. Kesinlikle yaþ-
larýna uygun kitaplar
deðildi.

Ayrýca belirtmeli-
yim ki bu sýnav inter-
net üzerinden yapýlý-
yor, çocuklar herhangi
bir gözetmen kontro-
lünde deðil, evlerinde

çözüyor sorularý. Yani ben çözsem
kimse anlamayacak. Bundan da
anlaþýlýyor ki amaç çocuklarýn ki-
tap okumalarýný teþvik deðil, bu
kitabýn içeriðindekileri beyinlerine
sokmak.

Bu duruma tepki göstermek is-
tedim fakat biliyorum ki veli ola-
rak tek baþýma yapacaðým bu tepki
hiçbir iþe yaramayacaktý.

Öðretmenimizin bile
üzerindeki baskýdan
dolayý sesini çýkarama-
dýðý bir ortamda tek ba-
þýma attýðým çýðlýk elbet
duyulmayacaktý. Ýþte
bundan dolayý konuyu
seninle paylaþmak iste-
dim. Çünkü durumu
paylaþabileceðim pek
kimse yok ama senin
var. Herkes korkudan
susar olmuþ bu günler-
de. Senden ricam ben
susmak istemedim ve
sesimi sana duyurdum,
lütfen sen de baþkalarý-
na duyur ve çocuklarý-
mýz için bir þeyler yapa-
lým. Umarým sesimi
duyan olur da hep bir-
likte bir þeyler yapabili-
riz.”

SSiinnccaann//AANNKKAARRAA

Umarým sesimi
duyarsýnýz...

i Ç i N D E K i L E R

Yukarýya deðil, önümüze bakalým! 



Emine UYAR
Manisa

S
oma’da yaþanan 301 madencinin
yaþamýný yitirdiði katliamýnýn ar-
dýndan köye gelen Temel Ýhtiyaç
Derneði’nin ön ayak olmasýyla
kurduklarý Sabun Evi’nde deko-

ratif sabun üretimine baþlayan Yýrcalý ka-
dýnlar, ürettikçe sosyalleþip, çevrelerine,
dünyaya ve hayata farklý gözlerle bakmaya
baþlamýþ.    

Topraklarýnýn bir kýsmý üzerinde hali
hazýrda Soma Termik Santrali olan köyün,
7 bine yakýn zeytin aðacý yine termik sant-
ral yapmak isteyen Kolin firmasý tarafýn-
dan kesilmiþti. Son olarak köyün arazisi-
nin üzerinden Ýstanbul-Ýzmir otoyolu geç-
ti ve yine zeytinler baþta olmak üzere pek
çok aðaç kesildi.  

Erkeklerin çoðunlukla madende çalýþtý-

ðý köyde, kadýnlar önlerine çýkan her türlü
zorluða raðmen üretmeye devam ediyor.   

Önce dekoratif süs sabunlarý ile baþla-
yan kadýnlar, sonra balmumundan sabun
sonra da zeytinyaðlý sabun üretimine geç-
miþler. 8 Mart, 14 Þubat gibi özel günlerin
dýþýnda çok fazla sabun sipariþi olmayýnca,
gýda üretimine de yönelmiþler. 

Sabun üretiminden biriktirdikleri ile ve
750 kiþinin yaptýðý katký ile köydeki bir taþ
evi satýn alan kadýnlar, evin onarýmýný da
kendileri yapmýþ.    Þu an evin giriþ kýsmý-
na gýda üretimi için imalathane yapýlýyor,
yan taraftaki bir odayý da Kadýnlar Kahvesi
olarak planlýyorlar. 

Ziyaretlerine gittiðimiz gün kadýnlar,
gýda imalathanesindeki ocaðý ilk kez yaka-
rak, deneme amaçlý pide yaptýlar. 
‘ASIL ÞÝMDÝ KENDÝMÝ 
BURAYA AÝT HÝSSEDÝYORUM’

Firdevs Ünlü, Bursa’nýn köyünden

Yýrca’ya gelin gelmiþ. “Komþularla tanýþ-
mam Sabun Evi sayesinde oldu. Ben þu
an kendimi buraya ait hissetmeye baþla-
dým” diyor. Kadýnlar dokunmatik tele-
fonlarý, kendi deyimleri ile “kaydýraklý te-
lefon”u, internete nasýl girildiðini, sosyal
medya hesaplarýný kullanmayý, yararlarý-
ný, zararlarýný her þeyi Sabun Evi’nden
sonra öðrenmiþ. Firdevs, “Ben kendi
açýmdan 45 yaþýmdan sonra doðdum. Ýki
çocuk büyüttüm ama þimdi daha bilinçli-
yim” diyor. 

Firdevs, internetten sipariþ takibi ya-
pýyor, bir de araba kullanmasýný bildiði
için kargo getir götür iþlerine bakýyor. 

Hamide Akýn, birlik olmayý zeytin di-
reniþinde öðrendiklerini anlatýyor. “Ýz-
mir’e, Ýstanbul’a toplantýlara gidiyoruz.
Türkiye’de, dünyada neler olup bittiðini
takip edebiliyoruz, eskiden yoktu böyle
bir olanaðýmýz” diyor. 

‘ÖMRÜMÜZ BÝTSE DE 
MÜCADELEYE 
DEVAM EDECEÐÝZ’

Zeynep Çoban’ýn üç çocuðu üç de to-
runu var. “Çalýþmak gibi beraberlik gibi
güzel bir þey yok. ‘Demir tava geldi, kö-
mür bitti, akýl baþa geldi, ömür bitti’ de-
dikleri gibi bizim ömrümüz de bitse biz
bu mücadeleye devam edeceðiz. Türki-
ye’ye sesimizi duyurmak istiyoruz.  Bü-
tün kadýnlar da aynýsýný yapsýn” diyor. 

Köyde yaþanan deðiþimi anlatan Ço-
ban, “Ovamýz vardý, suyumuz vardý, tütün,
bostan, pamuðuna varýncaya kadar yapýlý-
yordu, baklasý, buðdayý… Ama þimdi sant-
rallerden dolayý hiçbir þey olmuyor, bir de
topraðýmýz kalmadý. Otoban da geçti, ya-
pacak hiçbir þeyimiz kalmadý. Yýrca’nýn
suyu bile yok. Erkekler çoðunlukla made-
ne gidiyor. Gençlerimiz temizlik þirketle-
rinde zaten, devlet iþi diye bir þey yok
þimdi. Asgari ücretle geçiniyorlar” diyor. 

Sabun Evi’nden sonra, kendileri ile il-
gili kararlarý kendilerinin vermeye baþla-
dýklarýný anlatan Çoban, “Bütün Türki-
ye’deki kadýnlara ezilmeyin diyorum.
Mücadele edin, kazanýn, Türkiye’yi kur-
taracak olan kadýnlar” diyor. 

Kerime Akýn da, “Hayvan pazarýnda
20 kadýn gözleme yaptýk, hem onu yaptýk
hem burada inþaat yaptýk. Gýda izni aldý-
ðýmýzda, salça turþu, eriþte vb. yapacaðýz.
Ben tedarikçiyim Sabun Evi’nde. Malz-
emeleri takip edip bitenlerin sipariþini
veriyorum. Daha önce Soma’nýn dýþýna
çýkamýyorduk” diyor.

Ülkenin politikasý, “üretme” diyor,
özellikle küçük üretici istenmiyor. Yýrcalý
kadýnlar ise inadýna üretip, hem kendile-
rini hem çevrelerini deðiþtirmeye devam
ediyor.
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16 yýlda sandýðýmýzda 
biriktirdiklerimiz

Faþizme karþý 
direniþin 
mimoza çiçekleri

Ýþyeri de 
memleket gibi

ekmek ve gül
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YIRCALI
KADINLAR: Birlikte direndik, birlikte üretiyoruz




