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S
on aylarda her dergi sürecinde
nasýl zorlanýyoruz, nasýl zorla-
nýyoruz anlatamayýz! Zorlaný-
yoruz; çünkü yazý akýyor der-
gimize... “Amaaannn, nasýl

sýðdýracaðýz bu kadar yazýyý bu kadar-
cýk sayfaya” diye önce dertlenip, sonra
derdimizin þu hayattaki tüm zorluklar-
la baþ etmek için dermanýmýz olduðu-
nu hatýrlayarak keyifleniyoruz. Ama ya-
lan deðil, nasýl etsek de bu kadar yazýy-
la, mektupla 24 sayfalýk (hadi kapakla,
sunu sayfasýný da çýkar, 22 sayfalýk)
dergiye sýðamýyoruz.

Kabýmýza sýðamamanýn zorluðuyla,
keyfini birlikte yaþýyoruz. 

Peki ne yapýyoruz? Mesela Meltem
Teker’in pek çoðunuzun severek takip
ettiðiniz yazýsýný, her ay hayatýmýza feyz
veren bir kadýnýn hikayesini anlattýðýmýz Ýçi-
mizden Biri köþesini, kadýnlarýn þiddetle baþ
etme deneyimlerini, bir kahve molasýnda
yaptýklarý sohbetin kulaðýmýza küpe olmasý
gereken cümlelerini içeren tatlý yazýlarý der-
gimize deðil heybemize koyduk bu sefer...
Zorunda kaldýk...

Memleketin hep “son dakika” hýzýnda
yaþanan gündemine kadýnlar olarak müda-
hale etmek, hayatýmýz hakkýndaki kararlarý
kimseye býrakmamak, büyük bir hýzla akýp
giden olaylarýn toplamýný görebilmek, ortak
bir kanaat oluþturmak ve doðru kararlar
vermek çok acil meseleler oluyor çünkü.
Dergimizde bu ay geleceðimiz için doðru
olan kararda ortaklaþmak için yaptýðýmýz
tartýþmalarýn, çalýþmalarýn yansýmalarýný
okuyacaksýnýz bol bol. Çünkü biz kadýnlar,
çýkýþsýzlýk duygusu bir arkadaþýmýza daha
yaklaþmasýn diye çabalýyor, önüne katýp sü-
rükleyen, omzundan bastýrýp çökerten aðýr
memleket havasýný daðýtmak için bir yol arý-
yoruz. Azimle, inatla bizi ‘iyi’ edecek þeyler
düþünüyor, bulduðumuz birlikteliklere sarý-
lýyoruz. Dergimiz bu yüzden azim ve inat
hikayeleriyle dolu bu ay da...

Çünkü kötülüðü ve zulmü sistem kýlanlar
azimle iyilik arayaný yok edilesi bir canavar
haline getirmeye çalýþýyorlar. Ýçinde bolca
þiddet, çokça hamaset içeren ayrýmcý politi-
kalarý karþýmýza ‘birlik’ diye çýkaran siyasi ik-
tidar, yaptýklarýyla, söyledikleriyle, yaþamýmý-
zýn ortasýna koyduklarýyla sadece ‘siyaset
arenasýný’ deðil evdeki yaþantýmýzý ve bildiði-
miz anlamda hayatý da rayýndan çýkarýyor.
Güven duygumuzu alt üst ediyor. Üst
komþum acaba gerçekten tanýdýðým kiþi mi?
Pazara giderken pencerede görüp “Sen de
bir þey ister misin teyze” diye sorduðum þu
yaþlý kadýn sakýn bir vatan haini olmasýn?
Ekmek aldýðým bakkal ülkemizi parçalamak
isteyenlerden, bizi bölmek isteyenlerden biri

mi acaba? Vatan elden giderse evime, çocuk-
larýma ne olur? Ýçimizi kurt gibi kemiren bu
gündelik sorular, iþte o evin dýþýnda, bizim
ötemizde hissettiðimiz ‘yüksek siyasetin’ as-
lýnda tam da evin içinde, sokaðýmýzda, yaný
baþýmýzda olduðunu çarpýyor suratýmýza!

Þikayetçiyiz elbette bu memleket halin-
den. Çünkü ‘büyük’ meseleler, ‘büyük’ olay-
lar girdabýnda kadýnlarýn küçük görünen
ama aslýnda tüm bir hayatý belirleyen dertleri
daha az konuþulur oluyor. Oysa biliyoruz ki
bizi asýl ortaklaþtýran, aramýzdaki ayrýmlarý
ortadan kaldýran bu küçük, gündelik hikaye-
ler, birbirimize ne kadar da benzediðimizi
gösteren ortak dertlerdir. Eðer kadýnlarýn en
geniþ birlikteliði kurulacaksa zeminini düþ-
manlýk ve korkudan deðil, gerçek hayatlarý-
mýzdan, ortaklýklardan alacaktýr. 

Biliyoruz çünkü dergide de göreceðiniz
gibi; geçen ay kutladýðýmýz 8 Mart’ýn en gü-
zel, en geniþ, en dolu dolu buluþmalara vesi-
le olduðu yerler farklýlýklarla, ayrýmlarla bö-
lünen deðil, ortaklýklarla tek ses olmayý baþa-
rabilen yerlerdi. Þu ya da bu partiye oy veren,
þu ya da bu dünya görüþüne sahip olan, þu ya
da bu inancý benimseyen ayrýmý yapmadan
çok temel dertlerini konuþarak, çözüm ara-
yarak bir araya gelen kadýnlar yaptý en coþku-
lu 8 Mart kutlamalarýný. 

Kýsa zaman sonra gerçekleþecek anayasa
referandumu tartýþmalarýnda siyasi iktidarýn
kamplaþmalarý ve ayrýþmalarý korkunç bir bi-
çimde derinleþtirmeye çalýþarak ‘kazanmaya’
çalýþtýðý bir dönemde, kadýnlarýn geniþ or-
taklýklar kurarak yaptýklarý buluþmalarda ya-
pýlan tartýþmalar çok önemli bir noktayý gö-
rünür kýlýyor dergimizdeki yazýlarla:

‘Evet’ ve ‘Hayýr’ eþit seçenekler deðil. Ha-
yýr tercihinin vatan hainliðiyle eþ anlamlý gö-
rüldüðü; siyasetçilerin, gazetecilerin, avukat-
larýn, hasta tutsaklarýn, öðrencilerin rehin
haline getirildiði, kamu ihraçlarýnýn intihar

sebebine dönüþecek denli insan onu-
ruyla oynadýðý bir düzende referan-
dumla koþar adým totaliter bir sistemi
tek insanda zimmetlemeye doðru gidi-
liyor. Evetin anlamý ‘tek’, ama hayýrýn
içi her kesimin ihtiyacý, ortak dertlere
çözümü, beklentisi ve düþüyle dopdo-
lu. Evet tercih, hayýr karar! Evet korku-
nun zorladýðý bir tercih, hayýr cesaretle
verilecek bir karar!

Hayýrý ‘karar’ kýlanlar bizim hayatla-
rýmýzda:  

Alýþveriþ yaparken fiyat etiketlerine
baktýðýmýzda, böbürlenerek yaptýrýlan
köprülerin, havaalanlarýnýn zararýný
karþýlamak için cebimizden çalýnan her
kuruþ bizi en temel ihtiyaçlarýmýzý kar-
þýlayamaz hale getirdiðinde, sokaklarda
istediðimiz gibi gibi güvenle dolaþama-

dýðýmýzda, eþimiz dostumuz kirli savaþlara
kurban edildiðinde, çocuklarýmýzý okutacak
doðru dürüst okul, öðretmen bulamadýðý-
mýzda... Hülasa bu memleketin rengini sol-
durmaya kaderini baðlamýþ iktidarýn yarattýðý
enkaza bakýp altýnda kalmamak için kararý-
mýz HAYIR...

Halihazýrda zaten kirli ve hileli yürütül-
mekte olan bu referandum sürecinin sonu-
cunda sandýktan ‘hayýr’ çýkmasýnýn garantisi
yok... Ama þurasý kesin, hayýr dersek kazana-
caðýmýz bir hayat var. Bu zamana kadar hep
evin iþi, çocuðun derdi, kocanýn rýzasý, patro-
nun sefasý, iktidarýn bekasý için yaþama zo-
runluluðumuzu deðiþtirmek için daha fazla
mücadele olanaðýnýn açýlacaðý bir hayat...

Evet, zorlu yaþamýmýz bir tek ‘hayýr’la
bir anda deðiþmeyecek, biliyoruz. Ama o bir
tek “hayýr”ýn bize þu hayatta hayýr demek
istediðimiz onlarca þey için açýlacak bir ka-
pý, hepimize “ben karar verebilirim, ben
deðiþtirebilirim” güveni verecek bir eþik ol-
duðunu biliyoruz. Ve çok iyi biliyoruz ki ka-
dýnlar bir eþikten bilerek ve isteyerek her
geçtiklerinde, karþýlarýna çýkacak her türlü
zorluða göðüs gerecek bir direnci kuþana-
rak atarlar adýmlarýný.  

Bu eþiði el ele geçelim, eþikten sonrasýn-
da karþýlaþacaðýmýz her zorluða birlikte gö-
ðüs germe direncini hep birlikte gösterelim. 

Bunu yapmayý biliyoruz. En zorlu koþul-
larda, en ‘olmaz’ denilen zamanlarda binbir
emekle açtýðýmýz ekmekvegul.net sitemizi 3
Nisan’da hayata geçirebilmemizi kadýnlarýn
bu kadim bilgisine borçluyuz.
ekmekvegul.net kadýnlarýn bu hayatý deðiþ-
tirmek için geçtiði eþiklerde edindiði bilgi-
lerin, deneyimlerin ortaklaþacaðý, kadýnlara
güven ve güç vere-
cek yeni bir eþik ola-
cak! Hayýrlý olsun...
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Merhaba sevgili Ekmek ve Gül okurlarý. Biz Ko-
caeli Üniversitesinden üç kadýnýz. Ekmek ve Gül
atölyesi sayesinde tanýþýp ve bir araya geldik.
8 Mart için ortak bir tiyatro oyunu ha-
zýrlayalým dedik. Dario Fo’nun ‘Kadýn
Oyunlarý’nda karar kýldýk. Oyunda 7
kadýn hikayesi vardý ve biz de üç kadýn
yerine yedi kadýnla oyuna çýkmak
istiyorduk. Fakat kimse bu kadar
kýsa sürede oyun çýkartabileceði-
mize inanmadý ancak üç kadýn elini
taþýn altýna koydu ve bu iþi baþardýk.
Oynayacaðýmýz oyunun bölüm hikaye-
leri Tecavüz, Uyanýþ ve Ulrike’ydi. Peki
neden bu hikayeleri seçmiþtik? 

Ben bu oyunda ‘Uyanýþ’ hikayesiyle bir fabrika
iþçisini canlandýrdým. Bu rolü seçmemin nedeni
ise oynadýðým kadýnýn öyküsünün ücretsiz aile iþ-
çileri diye tanýmlayabileceðimiz annelerimizin, ab-
lalarýmýzýn yani bizim hikayemiz olmasý. Bize
çocukluðumuzdan beri empoze edilen cinsiyetçi iþ
bölümüne dikkat çekmek istedim. Oynadýðým ka-
rakter bir sabah uyanýyor ve iþe gitmesi gerektiðini
hatýrlýyor. Alelacele hazýrlanmaya çalýþýrken evdeki
sorumluluklarýný yerine getirmeye çabalýyor bir
yandan. Fakat sonunda anlýyor ki o gün iþ günü
deðil. Kadýn günlük çalýþma rutinine kendini öyle
kaptýrýyor ki tatil olduðu anca aklýna geliyor.

Tecavüz hikayesinde rol alan Gizem Ulutaþ ar-
kadaþýmýz ise rolünü oynarken Özgecan’ý hatýrla-

dýðýný anlatýyor; “Bu rolü canlandýrmak çok
zordu. Tecavüze uðramýþ bir kadýnýn

duygularýný anlayabilmek zor. Ama
bu gerçekliði seyircilere göstermek
istedim. Akþam okuldan iþten eve
giderken tedirginlik duyuyoruz. Be-
nim bu rolü seçmemin nedeni ise
yapabildiðim kadarýyla tecavüze uð-
ramýþ bir kadýnýn hissettiklerini yan-
sýtmaktý. Ýstiyorum ki  kadýnýn sesini
duyurmak bu oyunla bitmesin daha
baþka çalýþmalar yapýp mücadeleyi
büyütelim.”

En son sahnelediðimiz oyunumuzu ise Elifsu
Metinkale canlandýrdý. Ýdama mahkum edilen Ul-
rike Mainhouf ’un çýðlýklarýný duyurmaya çalýþtý;
“Ulrike’nin idama yakýn günlerinde bile mücadele
çýðlýklarý içerisinde olduðunu gösteren oyun hem
bir kadýnýn hem de bir gazetecinin yaþadýklarýný
anlatmamýz için çok deðerliydi. Çok kýsýtlý imkan-
larla yaptýðýmýz ve sonunda bizi mutlu eden bu
oyun artýk bizi bir tiyatro topluluðu kurmaya inan-
dýrdý. Umarým kadýnlarýn dayanýþmayla bir þeyler
yapabileceðini göstermiþizdir.”

GGiizzeemm ÇÇEETTÝÝNN // KKOOCCAAEELLÝÝ

Baðýþ gönüllülük
çerçevesi
içinde olmalý

Merhabalar... Bir hafta önce biri ortaokulda, di-
ðeri lisede okuyan iki çocuðumuz da okul dönüþü
eve geldiklerinde, okullarýnda Suriye’deki Türk-
menler’e yardým için para istendiðini söylediler.
Hatta bir öðretmen, bu parayý toplayamadýðýnda
kendi cebinden ödeyeceðini belirtmiþ. Diðer
okulda ise bu para kampanyasý için öðrenciler gö-
revlendirilip sýnýf sýnýf dolaþmalarý istenmiþ. Eþim
ve ben orada sadece Türkmenler deðil baþka
halklarýn da yaþadýðýný, ayný þekilde onlarýn da
maðdur olduðunu ve onlarýn da Türkmenler ka-
dar yardýma ihtiyacý olduðunu anlatmaya çalýþtýk.
Okullarýndaki bu tek taraflý yardým kampanyasý ile
halklar arasýnda bariz bir ayrýmcýlýk yapýldýðýný
söyledik. Bizler doðal olarak çocuklarýmýzý yar-
dýmsever ve paylaþýmcý yetiþtirmek için çabalýyo-
ruz. Fakat bazý kiþiler veya kurumlar bu iyi niyet-
lerinden faydalanmaya çalýþýyorlar. 

Öte yandan baðýþ gönüllülük çerçevesi içeri-
sinde olmalýdýr. Ve bunun için ne öðretmenlerin
ne de öðrencilerin kafasýný bu tür konularda meþ-
gul etmeye kimsenin hakký yok. Çocuklarýmýz ba-
ðýþta bulunan öðrencilerin yanýnda kendilerini kö-
tü hissedip rahatsýzlýk duyuyorlar. Hatta bu rahat-
sýzlýðý yaþamamak için okul harçlýklarýndan birik-
tirerek dayatma ile istenilen sözde baðýþý ödemeye
çalýþýyorlar.

Çocuklarýmýzýn iyi niyetlerini kullanarak bun-
dan çýkar saðlanýlmasýný önlemek için birlikte ha-
reket ederek tepkimizi göstermeliyiz. Aksi takdir-
de meydaný bu ýrkçý ve ayrýmcý kiþilere býrakmýþ
olacaðýz.
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Kadýn oyunlarý birçok
gerçeðe dayanýyor

Sivas’ta 8 Mart’ta her kesimden kadýn bir
araya geldik. Düzenlediðimizi etkinliðe sinevizy-
on izleyerek baþladýk. Ardýndan kendi emekler-
imizle hazýrladýðýmýz yiyeceklerimizle soframýzý
kurduk. Bazen sorumluluk duygusuyla, bazen
mecburiyetten, bazen koþa koþa, bazen durgun
hazýrlanan bu sofra bu defa yalnýzca paylaþmak,
konuþmak adýna kuruldu. Derin bir sohbete
baþladýk kadýnlarla.

Tacizden, tecavüzden, þiddetten, usanan
kadýnlar bu masa etrafýnda birbirlerine dertlerini
anlattý, anlattý ki konuþarak paylaþýlsýn, bu bir
utanç olarak sayýlmasýn. Tenceresinde piþirecek
aþ bulamayan kadýnlar da, iþyerinde
güvencesiz çalýþmaya maruz
býrakýlan da, baþýný kapatan
inancýný özgürce yaþayamayan
kadýnlar da bu masanýn etrafýnday-
dý. Çizilen bu geniþ çerçeve
bize referandumu hatýrlattý. Biz
bu masada bir Türkiye tablosu
oluþturmuþtuk. ‘Hayýr’ diyen
kesimleri tartýþýyor olmak için bize

bir fýrsat doðdu. ‘Evet’ diyen kesim-
lere tepkisel yaklaþan kadýnlar aslýn-
da bunun doðru bir yaklaþým
olmadýðýný, herkesin tercihinin bir
nedeni olduðunu gördü.
Referandumun ulaþtýðý geniþ kesim-
leri göz önüne alarak yalnýzca ‘evet-
hayýr’ý tartýþmýyor olduðumuzu,
aslýnda bunun bizim için büyük bir

fýrsat olduðunu ve bu yolla tüm sorunlarýmýzý
konuþabileceðimizi gördük.
Kadýnlar bir gerçeðin farkýndaydý. Deðiþiyor
olmak için önce kendimizden baþlayacaktýk.
Kendi istediði dünyayý yaratmak isteyenler o
dünyayý önce kendi ellerinde þekillendirecek,
ardýndan tüm insanlýða sunacaktý. Ve tüm bu
ufak buluþmalar büyük bir gölün küçük
damlalarýydý. Biz burada deðiþmeye kendimizden
baþlýyor sonra büyümeyi amaçlýyorduk. 

Bu amaçla ortaya çýkan öneriler vardý:
Deðiþmek için kendimize bir eksen çizmek
zorundayýz, ayda bir çýkan Ekmek ve Gül dergisi
bize bu konuda yardýmcý olabilir, bir okur grubu
belli aralýklarla bir araya gelmemize ve paylaþ-
mamýza bir vesile olur diye konuþtuk. Yine belli
baþlýklar altýnda sunumlar yapabiliriz dedik. Film
gösterimleri birlikte yapabileceðimiz etkinlikler
arasýnda önerildi. Tüm bu öneriler ve konuþ-
malar ýþýðýnda bir sonraki adýmýn ne olduðunu
bilerek bitirdik etkinliðimizi. 

GGiizzeemm NNuurr KKAARRAATTAAÞÞ // SSÝÝVVAASS

Soframýzý bu sefer sadece konuþmak için kurduk 

BU EÞÝÐÝ EL ELE GEÇELÝM
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Olcay GERÝDÖNMEZ 

H
ayatta öyle anlar vardýr ya, hani
noktayý koyduðunuz, “artýk ye-
ter”, “bitti” diye, “bundan ötesi
yok” diye kalýn bir çizgi çektiði-
niz... Ýtiraz etmez, “hayýr” de-

mezseniz kendinizden vazgeçmiþ olacaðýnýzý
bütün varlýðýnýzla hissettiðiniz anlar... 

Hissedip de yine de demediyseniz ömrü-
nüz boyunca piþmanlýkla andýðýnýz, dediyse-
niz ise güçlendiðinizi, yüreðinizin ferahladý-
ðýný hissettiðiniz anlar. Karar verilmiþ, önü-
nüze çýkan her zorluk göðüslenecektir artýk.
Kadýnlar iyi bilir böylesi anlarý. Hepimizin
hayatýnda vardýr bu anlardan. 

Dergimiz bu anlarýn tanýklýðýný yapýyor
nicedir. Kah bir fabrikada, bir evde, bir ma-
hallede, kah geçmiþ zamanlarda baþka bir
ülkede yaþanan o anlarýn, heybelerine umu-
du katan kadýnlarýn hikayelerini taþýyor bize
sayfalarýmýz. Sömürüye, þiddete, savaþa, bil-
gisizliðe, tacize, eþitsizliðe, adaletsizliðe, aç-
lýða, yoksunluða, baskýya, sindirilmeye bir an
bile daha katlanamayacaðýný hissedip de bir
‘hayýr’ ile baþlayarak hayatlarýný deðiþtiren,
hayatý deðiþtiren kadýnlar. 

Ýþte memleketçe böylesi bir anla karþý karþý-
yayýz. Ya hayýr diyeceðiz güçlendiðimizi hisse-
dip hayatýmýzý deðiþtirmek için yarýna kararlý-
lýkla yürüyeceðiz... Ya da dememenin piþman-
lýðýný ömrümüz boyunca beraberimizde taþýya-
caðýz. Ýþte 16 Nisan böylesi bir an! Tüm ülke
için, ama en çok da biz kadýnlar için. 
BÝR KEREDEN ÇOK ÞEY OLUR

Tek adam rejimi gelmezse “terör artar,
kaos çýkar, istikrar bozulur” diyorlar. Sanki
iktidarlarý altýnda onca yýldýr bunlarý yaþama-
mýþýz gibi.

Aslýnda çok da tanýdýk bu tehditler. Þid-
dete uðradýðýmýzda sýðýndýðýmýz resmi
makamlar bize ne diyor? Evine dön, alttan
al daha da sinirlenmesin, boþanmaya kal-
karsan yarýn seni öldürmeye kalkar, yuvan
daðýlýr vs. O makamlar önlem almadýðý, et-
kili hiçbir yaptýrým uygulamadýðý için de
genelde ne olur? Hayýr demedikçe, yuva-
dan baþka her þeye benzeyen o evde þiddet
de kaos da hiç bitmez! Kadýnlar ölmeye
devam eder, çocuklar istismara uðrayýp
dururken ‘bir kereden bir þey olmaz’ de-
nir, küçük kýzlarýn koca adamlarla evlendi-
rilmesine ‘adetler böyle’ diye göz yumulur.

Ýstikrar diye diye 15 yýldýr iktidarda kalan
AKP hükümetleri hayatlarýmýza getirdiði yegâ-
ne istikrar istikrarsýzlýk oldu. Sadece çalýþma
hayatýmýzda olan bitenlere bakmamýz yeter.
Özelleþtirmeler hýzlandýrýldý, her yer taþeron-
laþtýrýldý, iþ güvencemizi kaybettik. Kadýn is-
tihdamýný güçlendiriyoruz diye müjdeler veril-

dikçe biz kuralsýz, esnek, yarý zamanlý çalýþma-
ya, özel istihdam bürolarýna, sefalet ücretleri-
ne, kiralýk iþçiliðe mahkûm edildik. Ekmeði-
miz küçüldükçe küçülürken, iþsizlik tehdidi
her an ensemizde. Ne istikrar ama!

Tehditlerin kâr getirmediði, insanca yaþaya-
bileceðimiz bir hayata doðru adým atmak için
bir ‘hayýr’ gerek. 
SINIRSIZ YETKÝ 
SINIRLARIMIZI ZORLAR

Anayasa deðiþikliðinin millet için, bizim
için, büyük ve güçlü Türkiye için yapýlmak
istendiði söylenip duruluyor. Ýyi de o zaman
maddelerin neden biri bile bizim haklarý-
mýzla, sorunlarýmýzla ilgili deðil de tüm yet-
kilerin, tüm kararlarýn tek bir adamýn elinde
toplanmasýyla ilgili? Neden hayatýmýzý, tüm
geleceðimizi bir adamýn iki dudaðýndan çý-
kacak kararlara, çýkaracaðý kararnamelere
teslim etmemiz isteniyor? Üstelik sorgula-
namayacak ve yargýlanamayacak, yani hesap
vermeyecek bir tek insana.

Millete, kadýnlara, erkeklere tanýnmak iste-
nen tek hak, her þeye karar verme yetkisine sa-
hip o bir adamý ve onun iradesi dýþýna çýkma
þansýna sahip olmayan bir mecliste oturacak
vekilleri seçmek! ‘Milli irade’ diye dillerine do-
ladýklarý bu. 

“Büyük ve güçlü Türkiye”ye delil; ne halkýn
ekonomik refahýnda bir geliþme, ne yükseliþe
geçen, nitelikli bir eðitim sistemi, ne gençliðe
güvenli bir gelecek, ne de kadýnlarýn toplumsal
hayatýn her alanýnda eþit koþullarda yer alabil-
mesi, ne de demokratik haklarda, örgütlenme
ve ifade özgürlüðünde artýþ... Delil gösterilen
tek þey yol, köprü, havaalaný. Peþin peþin borç-
landýrýldýðýmýz, geçsek de geçmesek de cebi-
mizi yakan yollar, köprüler... 

Her þey milletimiz için, milletimiz karþýsýn-
da boynumuz kýldan ince deyip de bu kadar sý-
nýrsýz yetki istemek, millet adýna savaþ ilan et-
mek dahil her türlü kararý alma kudretini elin-
de bulundurmayý istemek ancak ikiyüzlülükle
açýklanabilir.

Bu kadar yetkiye geçit vermemek için bir
hayýr gerek.
KADINLARIN 
‘HAYIR’I DEÐÝÞTÝRÝR

‘Hayýr desek ne deðiþecek ki’ diye soranlar
olabilir. Kadýnlar kendi hayatlarýndan bilir,
“buraya kadar” denen o kalýn çizgi çekilme-
dikçe deðiþim de hiçbir zaman gelmez. O ha-
yýr çizgisini çekmeli ki deðiþtirmek için yürek
bir ferahlasýn, güçlensin. Güçlensin ki hayatý
deðiþtirmek için kollar sývansýn. Birlikte deðiþ-
tirmek için baþkalarýyla kol kola girilsin. Eþit,
özgür, insanca bir yaþam için mücadelede, çý-
kan her zorluk göðüslenecektir artýk.

Deðiþtirmek için sen de heybene bir ‘ha-
yýr’la bir umut koy.

Deðiþtirmek için 
bir ‘hayýr’ gerek

O sabah uyandým ve bir gösteriye çýkacakmýþ gibi
özenle, hevesle, mutlulukla hazýrlandým. “Elde var bir”
dedim, aynadaki yansýmama gülümseyerek. Bu benim
ilk 8 Mart’ýmdý. Artýk üniversiteli bir kadýndým, yine de
içimdeki heyecaný kontrol etmeyi beceremiyordum.
Güneþli günlerin kana bulanmasý deneyimlemediðimiz
bir þey deðildi. Festivalimsi bu havanýn kýyýma dönüþe-
bilme ihtimalinin verdiði korku ile o alanda yürümek
için duyduðum sabýrsýzlýk birbirine karýþýyor ve bende
bir mide bulantýsýný tetikliyordu. Bunu yen-
memi saðlayan da yine o alandaki kadýnlar
oldu. Hiç tanýþtýrýlmadan nasýl da samimi
olmuþtuk. Ýsimler, unvanlar yok olmuþ, ge-
riye mosmor bir ‘biz’ kalmýþtý.

Türkçe ve Kürtçe konuþmalar dol-
duruyordu meydaný. Alana giren her
kadýn grubu gerçek bir coþkuyla selam-
lanýyordu. Güneþ tepemizde gibiydi. Sý-
caktan beziyorduk ama þikayet etmeye fýrsat
bulamadan çevremizdeki kadýn coþkusu içimizi
ýsýtýyordu. Konuþmacýlardan biri de “Bu ilk geri adým”
diyerek sabah aynada gördüðüm gülümsemenin haklý-
lýðýný vurguladý. Tüm bu “Yaptým oldu” halinde yapa-
mamýþlardý, olmamýþtý. Kadýnlarý meydandan çekmek
için onlarýn bu meþrulaþtýrýlmýþ güç kullanýmý bile iþe
yaramamýþtý. Ve baþka bir konuþmacý ise “Bugünün
güneþi kadýnlarýn güzelliðinden” diyordu. O söyleyince
durup çevreme bakýyor ve hak veriyordum. Kadýnlar
inadýna daha güzel doða inadýna güneþli olmuþtu sanki.

“Renklerin karanlýkta gözükmediði bilinen bir fizik ya-
sasýdýr, elimizden renkleri almaya çalýþýyorlar” demiþti
Figen Yüksekdað bir yazýsýnda. Çökmeye çalýþan ka-
ranlýða inat güneþ arkamýzda olduðunu fýsýldamak ister
gibi her bir rengin üzerinde parlýyordu ve herkesin
rengini bulabildiði rengarenk bir alaný dolduruyorduk. 

“5 Mart’ta Bakýrköy’de olmak nasýl bir histi?” derse-
niz, ben “Sevdiðim çocuðun gözlerine bakmak gibiydi”
derim. O gün o alanda dururken dünyanýn daha iyi bir

yer olacaðýna inandým. “Güneþ hâlâ böyle gör-
kemli durabiliyorsa üzerimizde, güneþli
günler çok da uzak olamaz” dedim kendime.

Ýnsanýn bir þeye ‘hayýr’ demek için bu ka-
dar hevesli olmasý çok alýþýlmýþ bir durum
deðildi belki, ama iþte tam da buradaydýk.
Bizler toplumun yarýsýydýk. Mülksüzlerdik,
çapulculardýk... Bizimle yine kavga etmeyi se-
çerlerse kazanma ihtimalleri yoktu. Çünkü
biz yaratýlýþýn yarýsýydýk. Yüzyýllarca itilip ka-
kýlmýþ ve karþý koymayý öðrenmiþtik. Bizi bu

meydana döken þey de bu olmuþtu. Kýz kardeþlerimizle
omuz omuza durup hep birlikte þarkýlar söylüyor, ha-
laylar çekiyor, sloganlar atýyorduk. Ataerkil terimlerle
betimlenen güce inat çok güçlüydük. Tüm bu karanlý-
ða inat aydýnlýk ve çevremizi saran çirkinliðe inat güzel-
dik. Biz kadýndýk, artýk meydanlardaydýk ve baþka seçe-
nek yoktu; Kazanacaktýk.

ÖÖzzggee TTAANN
SSuullttaannggaazzii // ÝÝSSTTAANNBBUULL

Bu buluþmaya
çok ihtiyacýmýz
varmýþ

Merhaba sevgili kadýn arkadaþlarým, ben iki
çocuk annesi bir ev kadýnýyým. Hayatým evde
çocuk bakýp yemek, çamaþýr, bulaþýk, temizlikle
geçiyordu ki mahallemizde 8 Mart kutlamasý
yapýlacaðýný öðrendim. Ben de bu etkinliði
düzenleyen arkadaþlarla
çalýþmalara katýldým. 

Ve mahallemizde her
kadýný etkinliðe katmaya
çalýþtýk birlikte.
Baþlangýçta üç
kadýndýk ve hepimizin
de evde büyük sorumlu-
luklarý vardý. Referandum
öncesi olmasýndan dolayý
iþimiz oldukça zordu. Ama bizler bu etkinliði
geçekleþtirebilmek için erken uyandýk, geç yattýk.

Günler çok kýsaydý, çünkü bizler ev kadýnýydýk
ve sorumluluklarýmýz çoktu. Küçük yaþta iki
çocuðum var ve erkenden kalkýp onlarýn
ihtiyaçlarýna yetiþiyordum. Bulabildiðim her
aralýkta da kadýnlara ulaþýp etkinliðimizi anlatarak
onlarý da etkinliðe gelmeye ikna etmeliydim.
Gittiðimiz kadýnlar hem ülkede yaþananlardan
hem de koca baskýsýndan çekinerek bize endiþeyle
yaklaþtýlar. “Siyaset var mý, cemaat var mý, kimin
iþine yarar bu toplanma, kim bizi duyacak, ne
gerek var?” gibi endiþe dolu sorularla karþýlaþtýk. 

Benim gibi heyecanlananlar da vardý elbette,
mahallemizin bir kadýn derneði olsun diyenler de.
Bunlar bize güç veriyordu. 8 Mart etkinlik
günümüz geldiðinde çok heyecanlýydýk. Coþkuyla,
halaylarla, sohbetlerle etkinliðimizi gerçek-
leþtirdik. Kadýnlar sýrayla söz aldý ve taleplerini
sýraladý; kimi ücretsiz kreþ istedi, kimi savaþlarýn
bitmesini... Baþka bir kadýn iþ yerlerinde emek
sömürüsünün, tacizin, küçük çocuklarýn çalýþtýrýl-
masýnýn son bulmasýný istedi. Talepler elden ele
dilden dile geçerken anladýk ki mahallemizdeki
kadýnlarýn böylesi bir buluþmaya çok ihtiyacý var-
mýþ. Etkinlik sonrasýnda görüþtüðümüz kadýnlar
da ayný fikri paylaþtý bizlerle...

GGüülltteenn YYIILLDDIIZZ // ÇÇOORRLLUU

Sevdiðim çocuðun
gözlerine bakmak gibiydi

Usanmadan yineliyoruz ‘Ekmek ve Gül’ talebimizi 
Biz her dilden, her inançtan, her siyasi düþünceden ev kadýn-

larýyýz. Gazi Mahallesi’nde Sosyal Hizmetler’e baðlý toplum
merkezinde eðitimlere çocuklarýmýzla katýlýrdýk. Kimimiz bebeðini
arabasýyla getiriyordu... Baþlarda çocuk odamýz yoktu, çok zorlanýyor-
duk sonrasýnda onlara bir çocuk odasý yaptýk ve biz eðitim alýrken
aramýzdan bir gönüllü arkadaþýmýz çocuklarýn yanýnda kalýyordu.
Aldýðýmýz eðitimler; anne çocuk eðitimi, etkili iletiþim, tiyatro, halk
oyunlarý, resim, taký tasarýmý, aþçýlýk gibi eðitimlerdi. Kadýnlarýn
yaþam koþullarýný doðallaþtýrýp tiyatro sahnesine taþýyor 8 Mart’ta
etkinliklere katýyorduk. Aldýðýmýz eðitimler bizi bilinçlendiriyordu,
bakýþ açýmýzý derinleþtiriyordu. Çok güzel dostluklar kurduk orada,
25 yýldýr da devam ediyor dostluðumuz. 

Görüþümüz ne olursa olsun özel günlerimizde dost sofrasýnda
buluþuyoruz ve her yeni gün yeni arkadaþlar katarak devam ediyoruz
yolumuza. Her 8 Mart’ta etkinlik düzenliyoruz. Bu yýl 8 Mart’ta da
yine dayanýþma içindeydik. Etkinliðimize tiyatro grubu, müzik gru-
plarý, dernek yöneticileri ve emekçi kadýnlar geldi. Her kesimden
kadýnlarý buluþturduk. Her yýl olduðu gibi 8 Mart içimizde tohumlarý
filizlendirdi. Yasak getirdikleri halde alanlara çýktýk ve sözlerimizi
haykýrdýk. Ýþte bu haykýrýþla biz, dünyaya emeði ile karýþan kadýnlar
býkmadan usanmadan yineliyoruz hep bir aðýzdan sözümüzü: Ekmek
ve Gül! Ekmek ve Gül!

AAyteen UUNNAAY
Sultaangaazi // ÝÝSTAANNBBUL

Bu 8 Mart neden önemliydi?
Düþmanlýðý deðil kardeþliði, ümitsizliði deðil umudu paylaþalým diye insanca bir yaþam eþit ve özgür bir gelecek

talebi ile 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü için Alibeyköy’de kadýnlarla bir araya geldik.

Artan iþ cinayetleri ve aðýr çalýþma koþullarýnýn yaný sýra Türk Metal Sendikasý üyesi kadýn iþçilerin trafik kaza-

sýnda hayatlarýný kaybetmesi dolayýsýyla da bu 8 Mart bizim için çok önemliydi. Üstelik bu dönem referandum ile kar-

þý karþýya olduðumuz için gelen kadýn arkadaþlarýmýza neden ‘hayýr’ dediðimizi anlatmamýz gereken bir dönemdi.

Çocuklarýn istismara uðradýðý, ekmeðimizin her geçen gün küçüldüðü, yaþam alanlarýmýzýn talan edildiði ve iþ-

sizliðin zirve yaptýðý bu dönemde önümüze sürülen referandum sürecini deðerlendirmek için de 8 Mart Emekçi Ka-

dýnlar Birliði olarak ‘Hayýr Ýnisiyatifi’ni oluþturduk. Her arkadaþýmýz elinden geleni yaptý. Dövizler hazýrlandý, þiirler

okundu, kadýn korolarý hayýr þarkýlarýný seslendirdi.
Ülkemizin ve çocuklarýmýzýn geleceði için her türlü teröre ve kadýna yönelik þiddete karþý biz kadýnlar azimli ve

kararlý duruþumuzla, korkmadan ve yýlmadan, haklarýmýzýn tek bir kiþiye teslim edilmesine hep birlikte hayýr diyo-

ruz. HHüüllyyaa AAKKDDAAÐÐ 
AAlliibbeeyykkööyy // ÝÝSSTTAANNBBUULL
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Aylin AKÇAY
SES MYK Üyesi

A
ile ve Sosyal Politikalar Bakaný Fatma Betül
Sayan Kaya’nýn Hollanda’da yaþananlar
üzerinden gündeme oturduðu, adýnýn en
çok duyulduðu, Nene Hatun göndermeleri
ile kahraman ilan edildiði ve “referanduma

evet” denmesinin temel propagandasýna dönüþtürül-
düðü bir ortamda kadýnlar “Keþke çocuklar-kadýnlar
þiddete uðrarken, yardým çýðlýklarý atarken de görebil-
seydik bakaný” diye sitem ettiler. 

Ýþte tüm bu övgüler ve sitemler devam ederken Ba-
kan Kaya’nýn asýl sorumlu olduðu alanla ilgili “2016 yý-
lý faaliyet raporu” yayýnlandý. Basýnda “Aile Bakanlýðý-
nýn sadece 81 ilde mevlüt okuma hedefini gerçekleþ-
tirdiði, diðer hedeflerinin hiçbirinde baþarýlý olamadý-
ðý, sýnýfta kaldýðý” þeklinde çýkan haberleri hatýrlaya-
caksýnýz. Hükümete yakýn gazeteler ise Bakanlýðý akla-
ma çabasýyla haberler yaptý. 

Biz de kendi rakamlarýndan Bakanlýðýn faaliyetleri-
nin sonuçlarýndan bazýlarýna göz atalým dedik. Ku-
rumlarýn faaliyet raporlarýnýn genellikle abartýldýðýný,
olduðundan daha çok þey yapýlmýþ gibi gösterildiðini
akýlda tutalým deðerlendirmemizi yaparken. 2016 Faa-
liyet Raporunda Bakanlýk, bir yýl için belirlediði hedef-
lerin ne kadarýna ulaþtýðýný, ulaþamadýklarýnýn ise ne-
denlerini açýklýyor. Konulan hedeflerin kapsamý da,
ulaþýlan ve ulaþýlamayan hedefler de, baþarýsýzlýðýn ge-
rekçeleri de Bakanlýk çalýþmalarýnýn kadýnlar ve çocuk-
lar için neler vaat ettiðinin özeti gibi.
ÇOCUÐA ÞÝDDETÝN ÖNLENMESÝNDE
BAÞARI YÜZDE SIFIR 

Bu ülkede çocuklarýn karþý karþýya býrakýldýðý is-
tismar ve þiddetin boyutunu çok iyi biliyoruz. Ýstis-
mar karþýsýnda hükümet yetkililerinin çocuklarý, bý-
rakalým korumayý, koruma vaat etmekten bile uzak
cümleleri hâlâ kulaklarýmýzda çýnlýyor; Ensar Vakfý
örneðinde olduðu gibi. Bakanlýðýn en önemli görev-
lerinden biri bu þiddetin durdurulmasý için önlemler
almak. Raporda ise bununla ilgili en önemli, hatta
nerdeyse tek hedef “Çocuða yönelik þiddetin önlen-
mesi eylem planýnýn hayata geçirilmesi.” Baþarý ora-
ný; yüzde sýfýr! Bir kýsmý yapýlmýþ ama hedef tam
tutturulamamýþ falan deðil. Rapor bize hiçbir þey ya-
pýlmadýðýný söylüyor. En az bir yýllýk bir zamandan
bahsediyoruz ki, bu eylem planýnýn çalýþmalarýnýn
çok daha öncesinden baþladýðý biliniyor.

Peki, Bakanlýk bu “hiçbir þey yapmama”yý nasýl
açýklýyor? Özrü kabahatinden büyük bir gerekçe çýký-
yor karþýmýza: “Eylem planý imza aþamasýnda. Ýmza-
landýktan sonra Yüksek Planlama Kuruluna sunula-
cak.” En az bir yýldýr imzalanamamýþ anlayacaðýmýz
eylem planý. Çocuklarýn geleceði, istismarýn önlenme-
si, atýlamayan imzalarýn arasýnda bekletiliyor yani.
KADINLARA BÜTÇE 
SIÐINMAEVÝNE BÝNA YOK 

Kadýnlarýn karþý karþýya kaldýðý þiddette alýnan ön-
lemlerden biri malum yeterli sayýda ve nitelikli kadýn
sýðýnmaevi bulunmasý. Türkiye’de sýðýnmaevi sayýsý-
nýn çok yetersiz olduðu biliniyor. Nitekim Bakanlýk da
2016’da 5 yeni sýðýnmaevi açmayý hedeflemiþ. En azýn-
dan hedeflemiþ, 5’ini deðil ama 3’ünü açmýþtýr diye
düþünüyorsanýz hiç yorulmayýn; bu hedefte de baþarý
oraný “yüzde sýfýr.” Býrakalým hedefe yaklaþmayý, bir
tane sýðýnmaevi bile açamamýþ Bakanlýk. Bu sonuç için

iki gerekçeye sýðýnýyor Bakanlýk. Birincisi; Niðde’de
açýlacak konukevi için bütçe yokmuþ! Bakanlýðýn büt-
çesinin ne kadar arttýðýnýn rakamlarý ve övünmeleri
bitmezken bir tane sýðýnmaevi açacak bütçenin bir yýl
boyunca hazýrlanamamýþ olmasý bu bütçe nereye gidi-
yor, ne için kullanýlýyor sorusunu getiriyor akla tabi. 

Ýkincisi; Bitlis’te açýlmasý gereken sýðýnmaevi için
uygun bina bulunamamýþ, bina arayýþý devam ediyor-
muþ! Bir yýl içinde býrakýn bina bulmayý yeni baþtan
bina yapýlabilir oysa... Sonuçta kadýnlarýn korunmasýna
bütçe ayrýlmadýðý, kadýnlarý koruyamayanlarýn ‘bina
bulamama’ gerekçesinin ardýna saklandýðý bir tablo çý-
kýyor karþýmýza.
NE YÖNETMELÝKMÝÞ 
YILLARDIR YAYINLANAMADI 

Baþka bir hedef de Þiddet Önleme Merkezlerinin
(ÞÖNÝM) yaygýnlaþmasý. 2016 yýlýnda 14 yeni ÞÖNÝM
açýlmasýný hedeflemiþ Bakanlýk. Öncelikle bu hedefin
yeterli olmadýðýný söyleyelim, zira Bakanlýk þiddete

maruz kalan kadýnlarýn destek alacaðý temel hizmet
birimi olarak ÞÖNÝM’i belirlemiþ durumda ve her ilde
ÞÖNÝM’in kurulacaðý çok uzun zamandýr söyleniyor.
Hedeflere dönecek olursak, 14 yeni ÞÖNÝM açmayý
hedefleyen Bakanlýk, 9 ÞÖNÝM açmýþ. Bunu kar say-
malý mý ayrý bir tartýþma konusu. Açýlmayanlarýn ge-
rekçesine bakalým: “ÞÖNÝM yönetmeliðinin yayýnlan-
mamýþ olmasý; ödenek sýkýntýsý, personel istihdam
edilememiþ olmasý.” 

ÞÖNÝM’ler gündeme geldiðinden beri yönetme-
lik üzerinde çalýþýlýyor. Bu, dört beþ yýldan fazla bir
zamana tekabül ediyor. Ne yönetmelikmiþ diyesi ge-
liyor insanýn... Ve yine “ödenek olmamasý” kadýnla-
rýn önündeki en önemli engellerden biri olarak çýký-
yor karþýmýza. “Personel istihdam edilememiþ ol-
masý”nda ise elinizi tutan kim, bu kadar insan çalýþ-
ma-atama beklerken diye sorasý geliyor insanýn.
Kendi sýnýrlý hedeflerinin engeli yine Bakanlýðýn
kendisi yani. “2017’de 32 yeni ÞÖNÝM açarak 81 ili
tamamlayacaðýz” deniyor raporda.

‘Kahraman’ Bakan’ýn karnesi sýfýr!

KREÞ HAKKI PATRONUN ÝNSAFINA EMANET 
KREÞ meselesi malum biz kadýnlarýn en büyük sorunlarýndan biri. Hükümetin bu konudaki genel

politikalarýna eleþtirilerimizi saklý tutarak Bakanlýk faaliyetlerine bakalým. Bakanlýðýn kreþ hedeflerinden biri
þu: Yýllardýr reklamý yapýlan ama sonuçlarý pek paylaþýlmayan “Annemin Ýþi Benim Geleceðim Projesi.” 

Projede Organize Sanayi Bölgesi yönetimleri ile iþbirliði yapýlarak buralarda çalýþan kadýnlarýn çocuklarý
için kreþ açýlmasý öngörülüyor. 2016’da iki kreþin temelinin atýlmasýný hedeflemiþ bakanlýk. Hedef kreþin
tamamlanmasý da deðil, temel atma. Ama temeli atýlmýþ bir tek kreþ yok piyasada.

Gerekçe ise üzerine çokça söz söylemeyi gerektiriyor “Organize Sanayi Bölgeleri 2016’da bütçe kýsýtlarý
nedeniyle kreþleri hizmete açamamýþ.” Bu kez Bakanlýðýn deðil OSB’nin bütçe sorunu karþýmýza çýkýyor; ama
OSB’lerin bu gerekçesi kadýnlar için sürpriz deðil. Burada kendi sorumluluðunu bir yana býrakýp kadýnlarýn ve
çocuklarýn kreþ ihtiyacýný OSB’lerin bütçe ayýrma lütfuna baðlayarak, üstelik parlak reklamlarla yýllarca
kadýnlarý oyalayan Bakanlýk ve hükümettir sorumlu olan. OSB’de çalýþan hangi kadýna sorsalar böyle
olacaðýný söylerdi. Üstelik Bakanlýk bu durumdan ders de çýkartmamýþ belli ki, ayný þey önümüzdeki yýl da
olmasýn diye ne önlem alýnmýþ dersiniz: “Temeli atýlacak OSB’lere iliþkin doðru tespitlerin yapýlmasý için
2017’de yeniden deðerlendirmelerin yapýlmasý.” Yani yanlýþ OSB seçmiþiz, daha iyisini seçeceðiz diyor
bakanlýk. Bakanlýðýn en temel faaliyet alanlarýndaki birkaç ana hedefin durumu bile ne vaat ettiðini
gösteriyor. Görünen o ki, bunlarý diþimizle, týrnaðýmýzla bulunduðumuz her yerde kazanmak, bakanlýðý
zorlamak yine biz kadýnlara düþüyor.

Korkuya biat edecek miyiz?
Gülþah KAYA

K
aranlýk bir sokakta yürümekten kor-
kuyoruz. Karanlýk bir sokakta yürü-
yüp taciz edilmeden önce de; o so-
kakta yürüyüp tacize/tecavüze maruz
kalanlarý duymadan önce de karanlýk

bir sokakta yürümekten korktuðumuzu biliyoruz.
Çünkü karanlýk bir sokakta yürüyenlerin yaþan-
mýþlýklarýna dayanan o nasihatleri, nasihat edecek
kadar dinledik: Birilerini korkuya sürükleyen bir
“geçmiþ” vardý ve biz de geleceðin “geçmiþ”i ol-
mamalýydýk.

Ýþsiz kalmaktan, aç kalmaktan, birini kaybetmek-
ten, þiddete uðramaktan, kanser olmaktan, ihraç
edilmekten, gözaltýna alýnmaktan, sokak ortasýnda
patlayan bir bombada ölmekten, dinden, bilimden,
insandan, hayvandan, depremden, yalandan, yýlan-
dan, hatta belki bir sinekten ve daha pek çok þeyden
de korkuyoruz. Bir kýsmý tecrübelerimizden, ötekiler
öðretilmiþ.

Korkuyoruz evet; baþýmýza kötü bir þey gelmesin-
den yahut baþýna kötü þeyler gelmiþler gibi olmak-
tan. Bu duygunun ayýplýðý ya da doðallýðýný tartýþma-
yacaðým ancak bu sonucun bazen de bir sebep olma
ihtimalini biraz irdelemek istiyorum.
KORKUTAN KORKMUYOR MU 
SANKÝ?

Korkuyu doðuran, çoðu zaman, itiraz etme sonu-
cu karþý karþýya kalýnan baský ve þiddet oluyor. Baský
ve þiddet gördükçe siniyoruz, biz sindikçe korku
perçinleniyor. Birbirini besleyen bu mekanizma,
korkutaný muktedir yaparken korkaný itiraz edemez
hale getiriyor. Sustukça baský artýyor ve perçinlenen
bu sefer de iktidar oluyor. Ýktidar güçlendikçe mu-
halif olsak da daralan sýnýrlar içerisinde itaat eder
hale geliyoruz.

Örneðin; hava kararmadan evvel evde olma kura-
lýna itiraz ediyoruz, þiddet ve tehditle karþýlaþýyo-
ruz, sesimizi düþürdükçe kuralý koyanýn sesi yük-
seliyor ve ikna olmamýþ olsak da biat ediyoruz.
Bu durum devam ettikçe de hava kararmadan ev-
vel evde olma kuralýna tabi diðer kiþiler de -bas-
kýyla hiç karþýlaþmamýþ olsalar dahi- biat eder, en
azýndan sessiz kalýr hale geliyor. Bu durum kor-
kutan için daha kullanýþlý oluyor, o güç harcama-
dan geri kalanlarý da korkutmuþ oluyor. Çünkü
sen daha bir þeyi yapmadan karþýna çýkan “aman
ha” koca bir zincir olarak dolanýyor boynuna.

Bunun korkan açýsýndan bir sonuç olduðuna
þüphe yok. Fakat korkutanýn korkularý için de bir
sebep oluveriyor. Evet, korkutan da korkuyor. Bi-
zim sebeplerimiz dýþýnda bir sebepten, korkutama-
maktan korkuyor. Çünkü onu “korkutan” yapan bi-
zim korkularýmýz. Öyleyse, koltuðunu ilk sallayacak
olanýn bizim korkularýmýzýn tükenmesi durumu ol-
duðunu o da biliyor. Korkutamadýðý yerde gücünü
ve iktidarýný kaybedeceðini de... Hal böyleyken
muktedir, gücünü kaybetmemek için baskýyý artýrý-
yor, daha fazla sýnýr koyuyor ve daha fazla saldýrýyor.

Örneðin; bir hak ihlaline itiraz ettiðimizde bizim
haklarýmýzý da ihlal etmekle tehdit ediyor. Korkmayýp
itiraza devam ettiðimizde aþama aþama önce þiddet
uyguluyor, gözaltýna alýyor, tutukluyor... Ýktidarýný yi-
tirmekten korktukça uzanan yeni korkular yaratýyor. 

Hatýrlayalým, iki sene önce sokaða çýkarken, met-

roya binerken, alýþveriþ merkezine giderken bir
bombanýn patlamasý ihtimali gelir miydi aklýmýza?
Güle eðlene katýldýðýmýz 8 Mart mitinglerinde han-
gimiz çocuklarý evde býrakmayý yahut kendimiz ka-
týlmamayý düþünürdük ki? Önce korkuyu yaratýp
sonra korkmamýz için kendisine biat etmemizi bek-
liyor. Buradan çýkacak “Korkuya biat edecek miyiz?”
sorusunun cevabý hem kendi kiþisel tarihimizde
hem de birlikteliðimizde saklý.
YETER KÝ ELÝN ELLERE KAVUÞSUN

Karanlýk bir sokakta yürürken bana laf atanlara
dönüp ilk cevap veriþimde onun da ben-

den korktuðunu gördüðüm ilk ‘an’ý da hatýrlýyorum.
Aldýðým hazzý da. O adam benimle karþýlaþtýktan
sonra bir daha ayný þeyi yapabilmiþ midir acaba?
“Sokaða çýkamazsýn” diye yasak koyanlara karþý on
binlercemizin sokaða çýkýp verdiði cevabýn iktidarda
yarattýðý suskunluðun hazzý da bundan farklý deðildi.

Korkmak insana dair ve güçlü bir duygu fakat
korkudan daha güçlü ve dönüþtürücü bir his var:
Cesaret. Korkularýn üzerine gitmenin esasen korku-
yu yaratanýn, yani iktidarýn üzerine gitmek olduðunu
görmemiz gerekiyor.

Karanlýk bir sokakta yalnýz baþýna yürümenin
korkutmadýðý bir gelecek yaratmak zorundayýz. Bil-
meliyiz ki kimse gelip bizi kurtarmayacak, biz kendi-
mizi kurtaracaðýz.Korkudan özgürlüðe geçiþ bir elin
diðerine deðmesinde saklý. Ýþte bu noktada Sennur
Sezer bize sesleniyor:

Sabah Türküsü
Hey 
Bir sabahýn üç kapýsý var göðe 
Biri umut 
Al umudu 
Ver çocuða büyütsün 
Büyütsün de yürüsün 

Hey hey
Bir sabahýn üç kapýsý var göðe 
Biri emek 
Ellerinde ýþýyan 
Iþýt gitsin 
Yol boyu 
Yürüsün 

Heyhey de hey 
Bir sabahýn üç kapýsý var göðe 
Biri korku 
Çal yere. 
Emek senin umut senin 
Korku ne? 
Yeter ki elin ellere kavuþsun
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Kreþ hakký ve anayasa deðiþikliði
Feray YAÐMUR 

Bu yazýyý 2014 yýlýnda gidecek bir kreþi olmadýðý
için anne ve babasýnýn fabrikaya götürmek zorunda

kaldýðý ve oyun oynarken fabrikada yaþanan
kazada yaþamýný yitiren 6 yaþýndaki Ali Can’a ithaf

ediyorum. Ali Can’lar ölmesin, kreþe de gidebilsinler,
þeker de yiyebilsinler, oyun da oynayabilsinler! 

2
016 yýlýna iliþkin resmi verilere göre Tür-
kiye’de kadýnlarýn istihdam oraný yüzde
31.2. Çalýþabilir yaþtaki her 3 kadýndan
yalnýzca biri çalýþýyor. Türkiye kadýn istih-
damýnda Avrupa sonuncusu! Peki, kadýn-

lar çalýþma yaþamýnda neden yok? Tam 11 milyon
kadýn, yani çalýþma yaþamýnýn dýþýndaki her iki ka-
dýndan biri ‘ev iþleriyle meþgul olduðu’ için çalýþ-
ma yaþamýna katýlamadýðýný söylüyor. Ne dersiniz,
kýz kardeþlerimiz durumu abartýyor olabilir mi?
EV ÝÞLERÝ VE 
ÇOCUK BAKIMI KÝMDE?

2016 yýlýna iliþkin resmi verilere göre hane içinde
yemek, çamaþýr, dikiþ, bulaþýk, temizlik ve ütü gibi
ev iþlerini yapanlarýn yüzde 90’ý kadýnlar. Tablodan
da görebileceðiniz üzere Türkiye’de 0-5 yaþ arasý
çocuklarýn yüzde 86’sýna anneleri bakýyor. Durum
bu! Çalýþsýn ya da çalýþmasýn, ev iþleri, çocuk bakýmý
ve hasta-yaþlý bakýmý gibi hane içi görevler kadýnla-
rýn omuzlarýnda. Evet, kadýnlarýn çalýþma yaþamýna
girmesinin önünde çok engel var. Ancak özellikle
çocuk bakýmý sorunu, bu engellerin baþýnda geliyor.
Bu engeli kaldýrmak için ise kreþ gerekiyor.
KREÞ ÖNÜNDE 
‘150 KADIN ÝÞÇÝ’ BARÝYERÝ

Gözümüzün arkada kalmayacaðý kreþler ateþ
pahasý. Kadýnýn çalýþmasý halinde alacaðý ücretin
önemli bir kýsmý kreþe gidecek. O halde kreþ üc-
retsiz ya da en azýndan karþýlanabilir düzeyde ol-
malý. Bu noktada yasal sorumluluk iþverene düþü-
yor. Ancak yönetmelik diyor ki, iþverenler, 150’den
çok kadýn çalýþan olan iþyerlerinde 0-6 yaþ arasýn-
daki çocuklar için yurt açmak zorunda. Ýþverenler,
bu yükümlüklerini yetkilendirilmiþ yurtlarla anlaþ-
ma yaparak da yerine getirebilir. Tüm masraflar
iþverene aittir. Ayný iþverenin belediye sýnýrlarý
içindeki tüm iþyerlerindeki toplam kadýn çalýþan
sayýsý dikkate alýnýr. Ancak uygulamada ilçe bele-
diye sýnýrlarý dikkate alýnýyor. Örneðin bir marke-
tin Ýstanbul’da 10 farklý ilçede birer maðazasý ve
her birinde 100’er kadýn iþçisi olsa bile, büyükþe-
hir deðil, ilçe sýnýrlarýna bakýldýðý için kreþ açma
yükümlülüðü doðmuyor.

ÝÞYERLERÝNÝN ANCAK BÝNDE BÝRÝ!
Sosyal Güvenlik Kurumunun verilerine göre

yaklaþýk 1 milyon 750 bin iþyeri var. Dönemin Ça-
lýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik, 2013
yýlýnda sadece 1.591 iþyerinde 150’den fazla kadýn
iþçi çalýþtýðýný ifade etmiþti. Sonuçta Türkiye’deki
tüm iþyerlerinin ancak binde birinde kreþ açma zo-
runluluðu var. Çocuk bakýmýný sadece çalýþan ka-
dýnlarýn sorunu ve sorumluluðu olarak gören,
“aman iþverene maliyet olmasýn” diyen yaklaþýmýn
doðurduðu sonuç bu...
YARISINDA KREÞ YOK!

Faruk Çelik, 2012 yýlýnda yapýlan teftiþlerde

kreþ açýlmasý gereken 172 iþyerinin 76’sýnýn kreþ
açmadýðýnýn tespit edildiðini, 2008 yýlýnda ise iþ-
verenlerin yüzde 50-60’ýnýn kreþ açma yükümlülü-
ðünü yerine getirmediðini söylemiþti. Þaka gibi
deðil mi! 

Ýþverenlerin binde birinin kreþ açma yükümlü-
lüðü var. Bunlardan yarýsý bu yükümlülüðünü yeri-
ne getiriyor. Ne ala memleket! Peki, kreþ açmama-
nýn cezasý ne kadar? Ýþyerinin tehlike sýnýfýna göre
her ay için 2.025 TL ile 4.050 TL arasýnda deðiþi-
yor. Görünen o ki, birçok iþveren kreþ açmak yeri-
ne cezayý ödemeyi tercih ediyor!

ANAYASA VE KREÞ HAKKI
Aylardýr Anayasa konuþuyoruz. Bir bakalým;

çocuk bakýmý ve kreþ hakký konusunda Anayasa ne
diyor? Anayasanýn “Ailenin korunmasý ve çocuk
haklarý” baþlýklý 41. maddesi “devletin çocuklarýn
korunmasý için gerekli tedbirleri alacaðýný” ve
“her çocuðun korunma ve bakýmdan yararlanma

hakký olduðunu” söylüyor. Ýþin özü, Anayasa okul
öncesi çaðdaki çocuklarýn bakýmý ve eðitimi ile il-
gili olarak devlete açýk bir yükümlülük getirmiyor. 
PEKÝ, ÞÖYLE DESEK…

Anayasa deðiþikliði paketi hazýrlanýrken kimse-
ye sorulmadý. Bize sorsalardý muhtemelen þöyle
bir deðiþiklik önerebilirdik: “Okul öncesi eðitim
ve bakým tüm çocuklarýn hakkýdýr. Devlet, ilköðre-
tim çaðý öncesindeki tüm çocuklarýn bu haktan
yararlanmasý için tam gün esasýna dayalý kreþ ve
çocuk bakým hizmetlerini ücretsiz olarak saðla-
makla yükümlüdür.” Ne dersiniz, fena olmazdý
deðil mi? Böyle bir Anayasa maddesi hayal deðil,
düþ deðil! Önce bize sormadan hazýrlayýp dayat-
týklarý “tek adam sistemine” 16 Nisan’da bir dur
diyelim; ardýndan kendi taleplerimiz için hep bir-
likte yola düþelim. Çocuklarýmýza kreþ, tüm ka-
dýnlara güvenceli istihdam hakkýný birlikte kaza-
nalým!

ÇOCUKLARA KÝM BAKIYOR?

KAMUDA 
KREÞ SAYISI DÜÞTÜ

Kamu kurum ve kuruluþlarýnda da tablo farklý deðil.

Devlet Memurlarý Kanunu “Devlet Memurlarý için lü-

zum ve ihtiyaç görülen yerlerde çocuk bakýmevi ve

sosyal tesisler kurulabilir” diyor. Zorunluluk olmadýðý

gibi kreþ ve çocuk bakýmevleri sosyal tesis kapsamýn-

da sayýlýyor. Bu tesislere kendi giderlerini karþýlama

zorunluluðu da getirildi. Hal böyle olunca, fatura kamu

emekçisine çýktý. Sonuç olarak kamu kurum ve kuru-

luþlarýnda 2008 yýlýnda 497 olan kreþ sayýsý, 2015’te

121’e, 2016’da 56’ya düþtü. 

BELEDÝYE SÖZÜ 
BABAANNE ALDATMACASIAKP her seçimden önce belediyelere kreþ veçocuk bakým evi kurma yükümlülüðü getireceðinivaat ediyor. Ancak hâlâ yapýlan bir düzenleme yok.Zorunluluk olmayýnca, örneðin koskoca Ýstanbul’dayaklaþýk 50 belediye kreþi ve bu kreþlerde yaklaþýk3 bin çocuk var. AKP, kreþ sorununu çözmek, sözü-nü tutmak yerine ‘büyükanne projesi’ ile göz boya-maya çalýþýyor. 10 ilde torununa bakan 6 bin 500büyükanneye bir yýl boyunca aylýk 425 TL ödene-cek. Aman ne büyük devrim! 

Kadýnlarýn
mücadelesine
inanýyorum
B

en Nazlý 32 yaþýmdayým. 17 yaþýmda
evlendim, ilk dayaðýmý 15 günlük gelinken
yedim, kaynanamdan. Sonra anne oldum,
þimdi iki oðlum var. Kendimi bildim bileli

hiç bitmedi yaþadýðým sorunlar sýkýntýlar. Eþim
ve çocuklarýmla baþka bir þehre taþýndýk, dedim
ki aile oluruz, hayatýmýz deðiþir ama olmadý. Yeni
evimizde her sabah 6’da kalkýyordum sanki
kaynanam bana sesleniyormuþ gibi
hissediyordum. Psikolojim öyle alt üst olmuþtu
ki... Eþimin sorumsuzluklarý, dayaðý, hakareti hiç
bitmedi. Hiç unutmam; bir yakýnýmýz karýsýný
gece uykusunda öldürmüþtü. Benim eþim de
“Ben de seni öyle öldüreceðim” diye tehdit
etmiþti beni, geceleri sýçrayarak uyanýrdým, bir
bakardým ki baþýmda dikilmiþ bekliyor. Son 6
yýldýr, ailemin yaþadýðý þehirde yaþýyoruz. Buraya
gelmeyi hiç istemedim; ailemin yaþadýklarýmý
öðrenmesini istemedim ama öðrendiler. Bir gün
evdeki bir tartýþmamýzda parmaðýmý kýrýnca hem
hastanede anladýlar þiddet gördüðümü hem de
annem anladý. Yediðim onca dayaða raðmen darp
raporu almadým hiç. Neden derseniz, korkudan.
Ailem duyar da olaylar büyür diye.

BBEENNÝÝMM GGÝÝBBÝÝ KKAADDIINNLLAARR ÝÝÇÇÝÝNN 
BBÝÝRR ÞÞEEYYLLEERR YYAAPPIIYYOORRUUMM 
Þimdi ise bambaþka þeyler yaþýyorum. Yine bir
þiddet sonrasý çocuklarýmý da alýp, annemlerin
yanýna geldim. Sekiz aydýr onlarla birlikteyiz. Bir
gün annemle pazarda alýþveriþ yaparken bir
þeyler daðýtan kadýnlara denk geldim, meðer
bizim mahallede bir kadýn derneði varmýþ. Gittim
tanýþtým. Son 3 aydýr derneðin her faaliyetinde
varým. Burada annemle beraber okuma yazma
öðreniyorum. Ama en önemlisi hayatým boyunca
benim gibi kadýnlar için bir þeyler yapmayý çok
istemiþtim, onu yapabildiðim için çok mutluyum.
Boþanma davamý da açtým. Belki biraz uzun
sürecekmiþ ama olsun, artýk hiçbir þey eskisi
gibi olmasýn istiyorum. 
Geçen kadýn derneðinden arkadaþlarla bir
kahvaltýya gittik, Kocaeli Demokrasi Giriþiminin
kahvaltýsýydý. Hayatýmda ilk kez bir topluluk
önünde kürsüye çýkýp konuþtum. Kendi
yaþadýklarýmý anlattým, çocuklarýmýn
geleceðinden duyduðum endiþeyi anlattým. Bizim
oralarda olacak iþ deðil, büyüklerin karþýsýna
çýkýp konuþmak, karþý durmak... Ama geçenlerde
eþimin ailesi amcalarý toplanýp beni geri
dönmeye ikna etmek için geldiklerinde
tutamadým kendimi. Merdivenleri bir iniþim
vardý, görmeniz lazým. Dikildim karþýlarýna,
dedim gelmiyorum. Kardeþlerim engellemeye
çalýþýnca onlara da dedim ki “Siz kadýnlara ne
zaman söz hakký verdiniz ki?” Vermediler, hiçbir
þey kolaylýkla elde edilmiyor onu anladým.
Çocuklarýmýn babalarýna benzemelerini
istemiyorum. Bunun için uðraþýyorum, yarým
býraktýðým hayallerimi tamamlamak için
uðraþýyorum, kadýnlarýn mücadelesine
inanýyorum.

Nazlý E. / KOCAELÝ

Biliyoruz ki yalnýz deðiliz
B

en anneyim... Küçüðüm var benim bakmaya
doyamadýðým, kýyamadýðým boncuk gözlerin-
den bir damla yaþa dünyayý yakacaðým... Acýla-
ra bürünmüþ yüreðim, darmadaðýn hayat, alt
üst olmuþ dünyamýz. Sanki suçluymuþum gibi

saklanýyorum köþe bucak. Bir yanda iki melek, bir yanda
nefret ve kin. Duygularým bile birbiriyle savaþýrken ailem
ne halde siz düþünün. Dile getirmeye korkuyor insan.
Adý; tecavüz. Oysa bambaþka bir yaný var, yýkýlan hayaller,
daðýtýlan yuvalar, çalýnan gelecekler. 18 yaþýnda bir kýzýn
kurduðu yuva hayali. O da isterdi anne olduðunda bebe-
ðini alýp kundaklara sarýp gurur ve neþe ile törenler yap-
mak. Hem sevinci hem acýyý bir arada yaþamayý, torun
denilen þeyin hem bu kadar acý hem de bu kadar tatlý ol-
duðunu kime anlatabilirsin. 
KIZLARIMI KORUMAK ÝSTERKEN...

Kýzým, kýnalý kuzum, boncuk gözlüm 8 ay boyunca sak-
lamýþtý benden ve herkesten, hoyrat ellerin onu incitip teh-
dit ettiðini, daha on sekizini bile doldurmadan nasýl kýydý-
ðýný. Öðrendiðim gün ben yýkýlmýþtým. Ya o nasýl dayanmýþ-
tý bunca acýya. Neden söylememiþti? Nasýl ve ne ile tehdit
edilmiþti bunu hâlâ da anlayabilmiþ deðilim. Tek düþüne-
bildiðim þey bundan sonra onu nasýl dýþarýdakilerin ve aile-
nin tepkilerinden koruyabileceðimdi. Bütün aileyi karþýma
alarak kýzýmýn safýna geçmek zorundaydým, geçtim
de. Kendi çocuklarým ve babasý dýþýnda bu olaydan kimseyi
haberdar etmedim. Çünkü biliyordum ki her kafadan bir
ses çýkacak. Neden, nasýl sorularýyla yavrumun zaten incin-
miþ yüreði her defasýnda biraz daha incinecekti. Öncelikli
iþim karakola gidip þikayette bulunmak oldu. 

Ýlk iki kýzýmý baba baskýsýndan koruyamamýþ, kurtuluþ
olarak yanlýþ evlilikler yapmalarýna engel olamamýþtým.
Kendime söz vermiþtim küçüðümü hiç kimseye ezdirme-
yecektim. Evdeki baskýdan korumuþtum ama dýþarýdaki
tehlikeyi görememiþ, koruyamamýþtým. Kendimi suçlu his-
sediyorum. Adliyeden gelecek haber geciktikçe kahroluyor-

dum. Koskoca dünyada sadece ikimiz vardýk, elimizden tu-
tan kimse yoktu. Avukat kýzkardeþim vardý ve ben ona bile
söyleyememiþtim. Her yerden elimizi çektik. Ama nereye
kadar saklayabilirdik ki. Bir yol gösterenimiz bile yoktu. 
BÝR UMUDUMUZ VAR; DOSTLARIMIZ

Bir akþam çaresiz ve yorgun aðlayarak bilgisayarýn baþýna
geçtiðimde birden beynimde þimþekler çaktý. Benim dost-
larým vardý ya, neden aklýma gelmediler ki. Bu düþünceler
içinde Sevda Karaca’ya yazdýðýmda anladým ki yalnýz deðil-
dik. Artýk bir umudumuz vardý ve elimizden tutan dostlarý-
mýz. Tüm olumsuzluklara gözlerimizi ve kulaklarýmýzý ka-
pattýk. 18 Ekim’de minnacýk bir yavruyu kucaðýmýza verdik-
lerinde ne aðlamayý ne de gülmeyi beceremeyip boþ boþ
bakmýþtým sadece. Bu nasýl bir duygudur anlatsam anlata-
mam, kimse de anlayamaz. Bir haftalýk koþuþturmadan
sonra minnaðýmýzý alýp eve geldik. Neden bir hafta derse-
niz, benim yavrumu hoyrat ellerden koruyamayan devlet,
yavrumun yavrusunu korumaya almak istiyordu. Onu dokuz
ay karnýnda yüksünmeden taþýyan, acýlar çekerek doðuran
annesinden hem de. Eve geldiðimizde anladýk ki tepkiler
aile içinde de devam edecek. Ankara’ya büyük kýzýmýn yaný-
na gittik. Kýzýma ve bebeðine sorgusuz sualsiz kucak açan
tek aile ferdi oydu çünkü. Avukat Mehtap Okuyan, davanýz
açýldý diye aradýðýnda sevincimden saatlerce aðladým. 

Eþyamýzý toplayýp güneyde bir þehre yerleþip bize zarar
verebilecek her þeyden ve herkesten uzak yaþayacaktýk ama
hayallerimizi ertelemek zorunda kaldýk. Þimdiki hayalleri-
mizde minicik bir can daha var. Bu dünyada kötüler o kadar
çok ki. Ama elimizden tutup bize destek olan dostlarýmýz
da var. Biliyoruz ki yalnýz deðiliz. Ve biliyoruz ki kimsenin
yaptýðý kötülük yanýna kâr kalmaz. Bizi bu yolda yalnýz bý-
rakmayacaðýnýzý bildiðimiz için 5 Nisan 2017 Çarþamba
günü saat:14.00’te Kartal Anadolu Adliyesindeki davamýza
destek olmaya bütün kadýnlarý bekliyoruz. 

Nurten AAþýk
Maltepe // ÝÝSTANBUL
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Hülya ÇALIÞKAN
Bursa

A
nayasa deðiþikliði tartýþmalarý ve referandum
çalýþmalarý sürerken, istikrar, büyük, güçlü
Türkiye, yol-köprü-kavþak böbürlenmeleri ara-
sýnda, iþverenlere kýyaklar, vergi indirimleri va-
atleri peþi sýra havada uçuþuyor. Bu arada ücret-

ler düþtükçe düþüyor, iþsizlik almýþ baþýný gidiyor. Ýþsiz, ek-
meksiz býrakma, patronlarýn insafsýzlýkla baþvurduðu en
büyük silah. Özellikle, kadýn iþçilerin yüzde 90’lara vardýðý
tekstil sektöründe. Kölece çalýþtýrýlan kadýn iþçiler duru-
mun farkýnda ama katlanýyorlar, çünkü yarýnlarýnýn olmadý-
ðýný düþünüyorlar.

Bursa’nýn tekstil fabrikalarýnda kadýnlarýn hangi koþul-
larda çalýþtýðýný dinledik, duyduk, gördük. Ýþte ortaya çýkan
tablodan birkaç kesit:
ÝKÝ YIL ÝÇÝNDE FÝT VE
BOÞANMIÞ OLACAKSINIZ!

Ýþ vesilesiyle görüþtüðüm firmanýn sevkýyat þefi, bana
fabrikayý gezdirirken “Merak etmeyin siz de iki yýl içinde
gayet fit ve boþanmýþ olacaksýnýz” diyor. Þaþkýnlýkla çalýþan-
lara bakýp, “Niye, herkes boþanmýþ mý burada?” diye soru-
yorum. “Þaka yapýyorum, ama burada çalýþanlarýn hepsi
gerçekten boþanmýþ” diyor. 

Tesadüf müydü bu? Hayýr. Müdür iþe alýmlarda öyle se-
çici davranmýþ ki iþçilerin hepsi boþanmýþ, eþi vefat etmiþ
ve çoluðu çocuðu olmayan kadýnlar. Yani patronun gece
gündüz, dilediði kadar çalýþtýrabileceðini düþündüðü ka-

dýnlar. Öyle bir sistem kurulmuþ ki fabrikada, akþam saat
6’da gelip “Bugün mesai 9’a kadar” diyor ve gidiyorlar.
“Kalýr mýsýnýz, çalýþýr mýsýnýz” diye soran yok. Her akþam
9-10, cumartesi pazar nerdeyse bütün bir ay çalýþarak geçi-
yor. Evli, çocuklu olmayýnca fazla mesaiye kalmaya itiraz
haklarý yokmuþ gibi davranýlýyor. Kadýn ne kadar muhtaçsa
sömürü o kadar büyüyor.
ÝKÝ KAT ÇALIÞMAYA RIZA ÜRETMEK

Baþka bir fabrikanýn insan kaynaklarýnda çalýþýrken iþten
çýkarýldýðýný öðrenen Ceren ile görüþüyoruz. “Müdürle ara-
mýz çok iyiydi, kadýnla sohbet ederdik, hatta ABD’ye gittik
birlikte. Ýþten çýkarýldýðýmý duyunca þok oldum” diyor. 

Fabrikada ekonomik kriz gerekçesiyle iþçi azaltmaya gi-
dilince Ceren’i iþten çýkarýyorlar. Aslýnda boþanmýþ, çocuðu

hasta, annesi babasý hasta, yani en zor durumda olanlarý bý-
rakýp geri kalan herkesi iþten çýkarmýþ iþveren. Ama ihtiyacý
olanlarý düþündüðünden deðil, iki hatta üç kat fazla çalýþ-
maya ses çýkaramayacaklarýný, çünkü çalýþmak zorunda ol-
duklarýný bildiðinden. 
‘ÝLK DEFA BÝRLÝKTE HAREKET ETTÝK’

Yazaki’de çalýþan Gülay, “Hat sorumlumuz çok acýmasýz
zorba bir adamdý. Çok çektik ondan, benimle de çok uðraþ-
tý, Ben fazla mesaiye, fazla çalýþmaya karþý birlik olmamýz
gerektiðini söylüyordum. Sevmiyordu beni ama baktý üreti-
mim iyi, sayý veriyorum, bir þey yapamadý” diyor. Ancak en
son yaþanan bir olay bardaðý taþýrmýþ. “Ýlk defa birlikte ha-
reket ettik” diyor Gülay olayý anlatýrken; “Çalýþmaya çok ih-
tiyacý olan bir kadýn arkadaþýmýz var. Hat sorumlusu bunu
biliyordu ve sürekli o kadýna yükleniyordu, yapmadýðýný bý-
rakmadý kadýna, çok çalýþtýrýyordu. Baðýrýp çaðýrýyordu sü-
rekli, sonunda kadýn bayýldý çalýþýrken. Biz de hat olarak
imza topladýk, sorumluyu baþka hata aldýrdýk. En son öð-
rendik ki iþten çýkarýlmýþ, çok sevindik.”
‘BOÞA EVE GÝTMEYÝN,
GÝDÝN MESCÝTTE YATIN’ 

Kadýnlarýn muhtaçlýðý üzerinde koca koca fabrikalar
yükseliyor... Emirali Tekstil, kapanan Etay’ýn yerini 27 tril-
yona satýn aldý. Ama patron ürettiði maðduriyet söylemi, ka-
dýn iþçiler arasýnda karþýlýk bulabiliyor: “Çok borcu var!”
Sabahlara kadar çalýþýlýyor, sipariþlere yetiþilemiyor, kimse
fabrikadan dýþarý çýkamýyor. Bir gece mesaisinde sabaha
karþý saat 4’te müdür, “Ýki saat kaldý iþbaþýna, boþa eve git-
meyin, gidin mescitte yatýn” diyebiliyor iþçilere.

Yasemin AKPINAR 
Tuzla / Ýstanbul

T
uzla Organize Sanayi Bölgesi’nde birçok
fabrika ya daralmaya gidiyor ya da kapa-
nýyor. Çok sayýda fabrikada toplu iþten
çýkarmalar yaþanýyor. Hükümet ekono-
mide sorun yok dese de iþsizlik artýyor.

Patronlar ise bu geliþmelere dair konuþmayý referan-
dum sonrasýna býrakmýþa benziyor; týpký sandýktan
‘evet’ çýkarmayý planlayanlar gibi.

Ýþçiler arasýnda, özellikle de kadýn iþçiler arasýnda,
iþsiz kalma endiþesi yayýlýyor. Bir araya geldiðimiz fark-
lý iþ kollarýndan kadýn iþçiler gelecek kaygýlarýný dile
getiriyor. Referandumda ‘evet’ diyeceðini söyleyen de
‘hayýr’ diyeceðini söyleyen de iþsizlik problemine çö-
züm istiyor.

Aðýrlýklý olarak kadýn iþçilerin çalýþtýðý Rimaks fabrika-
sý geçtiðimiz günlerde kapandý. Rimaks, Bartýn’da da faa-
liyet gösteren sendikalý bir tekstil fabrikasý. Fabrika, daha
önce ustabaþýlarýn kadýn iþçilere yönelik tacizi ile günde-
me gelmiþti. Þimdi kapandý ve çoðu kadýn, yüzlerce iþçi
iþsiz kaldý. Sendika ise iþçinin yanýnda yer almadý. 

FABRÝKA KAPANIRSA NE YAPACAÐIZ?
Tuzla’da hakkýnda kapatýlacaðý yönünde söylentiler

olan iki metal fabrikasý daha var. Çok sayýda kadýn iþçi-
nin çalýþtýðý bu fabrikalarda Birleþik Metal-Ýþ Sendikasý
örgütlü. Kadýnlar iþyerinde yaþadýklarý sorunlarý, esnek
çalýþmayý, ücret kesintilerini dahi tartýþamaz durumda.
Artýk tek gündemleri; iþsiz kalma kaygýsý. 

Metal iþçisi Seval, “Bu iþe baþlarken bekârdým. Fab-
rikada çalýþýrken evlendim ve bir çocuðum var. Fabrika
kapanýrsa biz ne yapacaðýz? Benim yeniden iþ bulmam
olanaksýz” diyor. 

Tekstil iþçisi baþka bir kadýn ise tazminatýný alýp ala-
mayacaðýnýn kaygýsýný yaþýyor. “Ýþler azaldýðý için bizi
sürekli ücretsiz izine çýkarýyorlar. Ayda neredeyse 3-4
defa ücretsiz izne çýkarýlýyoruz ve maaþýn ancak yarýsý-
ný alýyoruz” diye anlatýyor durumu. 
O 100 KÝÞÝDEN BÝRÝ BEN MÝYÝM?

Baþka bir tekstil iþçisi ise çalýþtýðý iþyerinde bir bö-
lümün kapatýldýðýný ama henüz iþçi çýkarýlmadýðýný be-
lirterek, þunlarý anlatýyor: “Patron 100 kiþiyi listeye al-
dýðýný söyleyip her geçen gün üretmemiz gereken iþ
sayýsýný artýrýyor. Sayý bin ise, bin beþ yüz yapmamýzý

istiyorlar bizden. ‘Ýþ yok’ diyorlar ama bazý bölümlerde
bitmeyen mesailer var. Mesaide de iþçilere sürekli bas-
ký yapmaya devam ediyorlar. Sesimizi çýkaramýyoruz,
çünkü ‘o 100 kiþiden biri ben miyim acaba’ diye düþü-
nüyoruz.”
ÖNCE KADINLAR ATILIYOR

10 aydýr iþsiz olan iki kýz kardeþ, birçok yerde iþ-
ten çýkarmalara kadýn iþçilerden baþlandýðýný söylü-
yorlar. 35 ve 38 yaþlarýndaki bu iki kadýn iþçi, yaþlarý
nedeniyle iþ bulamadýklarýndan yakýnýyor. Kadýn iþ-
çiler hükümete tepkilerini, “Ýþverenler önünü göre-
mezken sadece asgari ücretle geçinen bizler önümü-
zü nasýl göreceðiz. Biz evet desek fabrikadaki sorun-
larýmýz çözülecek mi? Ýþten çýkartýlmayacak mýyýz?
Güçlü bir hayýr çýkarmalýyýz, çünkü sorunlarýmýzý
referandum sonrasýna erteleyenler bunu çözmeye-
cekler. Ekmeðimiz küçülüyor, sorunlar artýyor” söz-
leriyle dile getiriyor. 

Sohbetimizin baþýnda “Güçlü bir Türkiye için san-
dýktan güçlü bir evet çýkarmamýz gerek” diyen bir ka-
dýn iþçi ise, iþçi arkadaþlarýný dinledikten sonra “Hayýr
demeyeceðini ama sandýða da gitmeyeceðim” diye fik-
rini deðiþtirdi. 

Ekmeðimiz küçülüyor, sorunlar artýyor

Kadýnlarýn muhtaçlýðý üzerinde
koca koca fabrikalar yükseliyor

Müslüme YILDIRIM ÇINAR
Ankara
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Þubat’ta güne yine öðretmen olarak baþlamýþtým.
Derslere girerek ertesi günün planlamasýný öðren-
cilerimle birlikte yapmýþtým. Ertesi gün kurul top-
lantýsý olduðundan dolayý üç ders yapýlacak diye
öðrencilerime yanlarýna sadece kalem ve boyalarýný

almalarýný söylemiþtim. ‘Etkinlikler yapýp oyunlar oynarýz’
diye... Günü öðrencilerimin sevinç çýðlýklarý ile yine bir öð-
retmen olarak tamamlamýþtým... 8 Þubat 2017’de ise ne gi-
decek okulum ne de ders anlatacak öðretmenlerim vardý.
Ýhraç edilmiþtim... 686 sayýlý KHK ile tüm haklarým hiçbir
savunma hakký verilmeden elimden alýndý. Sanýrým o günü
yaþamým boyunca unutamayacak ve birkaç saat içinde evi-
min nasýl dolup taþtýðýný, gelen dostlarýn yüzündeki üzün-
tü, þaþkýnlýk ve endiþeyi yüreðimin bir tarafýnda tutacaðým.

ÖRGÜTLÜ OLMANIN 
ÖNEMÝNÝ GÖRDÜM

Beni iþimden, aþk ile yaptýðým öðretmenlik mesleðinden
ihraç etmiþ olabilirlerdi ama biriktirdiðim dostlarýmdan, bir
þekilde hayatýna dokunduðum insanlarýn gönüllerinden ih-
raç etmeyi baþaramadýlar. Aksine daha kuvvetli baðlar ördük
aramýza, sýmsýký kenetlendik birbirimize. Örgütlü olmanýn
önemini gördüm; arkanýzda size maddi ve manevi her türlü
desteði veren bir sendikanýzýn olmasý bu süreçte ayakta ka-
labilmenizin belki de en önemli dayanaðýydý. Zaman geçtik-
çe bunu çok daha iyi anladým. Yalnýz deðildik. Bu öylesine
önemli bir þey ki bu süreçte...
SÖYLEMESÝ KOLAY, 
YAÞANMASI ZOR ÞEYLER...

Öyle bir süreç ki bu yaþanýlan ne olduðunu bilen kimse

yok. Hakkýmdaki suçlamayý ve neden ihraç edildiðimi öð-
renmek istiyorum, muhatap yok. Ýç hukuk yollarýný ‘komis-
yon kuracaðýz’ diye kapatmýþlar. Sadece ‘bekle’ diyorlar, bu
insanlarýn nasýl geçineceklerini ne yiyip ne içeceklerini he-
saplamadan. Sadece bekle... Yurt dýþýna çýkmaný engelleye-
rek, baþka bir yerde çalýþmaný da müfettiþ ya da zabýta taciz-
leri ile zorlaþtýrarak bekle. Yani ülkede kal, sürün ve öl. Söy-
lemesi ne kadar kolay yaþanmasý nasýl da zor.
HÝÇ ‘ÜMÝTSÝZ’ OLMADIM

Mesleðimin elimden alýnmasýnýn üzerinden yaklaþýk
elli gün geçti. Pek çok olumsuz duyguyu tattým bu elli
günde. Üzüntü, öfke, hayal kýrýklýðý, mutsuzluk... Ancak
tek biri yanýma yaklaþamadý hiç; o da ümitsizlik. Haklý ol-
duðumu o kadar iyi biliyor ve buna inanýyorum ki en kötü
anlarýmda bile ümitsizliðe düþmedim hiç. Bunda elbette
ailemin, eþimin, can dostlarýmýn ve sendikamýn katkýsý
yadsýnamaz. Bir gün iþimi geri alacaðýmý ve bana bunu
yaþatanlarla hesaplaþacaðýmý biliyorum. Ve o güne kadar
dimdik ayakta kalýp, sonuna kadar hukuk mücadelemi
sürdüreceðim.
BÝZLER ÇOCUKLARI, HAYALLERÝ,
UMUTLARI OLAN ÝNSANLARIZ

Sadece sayýlardan oluþmuyoruz biz... Ýnsanýz. Çocuklarý,
hayalleri, umutlarý olan; hayatýn tam da ortasýnda bulunan,
“Önce Allah’a sonra size emanet hocam” diye en kýymetlile-
rinizi teslim ettiðiniz, okula eþyalarýmý toplamak için gitti-
ðimde koþarak kucaðýma “Öðretmenim!” çýðlýðýyla atýlan,
kendi çocuklarýmýn yüzünde gördüðüm ve yüreðimden hiç
çýkmayacak olan ayný duygu ile aðlamaktan þiþmiþ gözleri,
minicik elleri ve kocaman yürekleriyle bana sarýlan, öpen
koklayan ve “Direneceðiz öðretmenim” diyen öðrencileri-
min öðretmeniyiz biz. Evet, çok doðru... Umutla, kararlýlýkla
ve haklýlýðýmýzý bilerek hep birlikte “DÝRENECEÐÝZ!”

Erkeklerin
iþlerine nasýl
gelirse…
B

en küçük bir fabrikada sekreter
olarak çalýþýyorum. Sekreterim diyo-
rum, ama her özel iþyerinde olduðu
gibi burada da yalnýzca ‘sekreterlik’

görevini yapmýyorum. Yeri geliyor malzeme
sipariþi veriyor, yeri geliyor baretimi takýp
kamyoncu beylerle malzeme sayýyorum. Ki
bundan da gayet memnunum, zira bir odaya
kapanýp oturacak bir kiþiliðim pek yok. Bir
çocuðum var, yeri geldiðinde hatýrlatýlýyor
bu bana. Ýþlerine gelmeyince ise benim
‘evli, çocuklu bir kadýn’ olduðum unutulu-
veriyor. Fazladan iþ yaptýracaklarý zaman
“Kadýnlar da artýk her iþi yapýyor” deyip,
muhabbet arasýnda eþlerine nasýl da iþ yýk-
týklarýndan övgüyle bahsedip; çocuðum
rahatsýzlandýðýnda ise “Eþin izin alsýn, bak-
sýn yahu artýk erkek kadýn iþi mi var?”
deyiveriyorlar. Yani nasýl iþlerine gelirse... 

Bazen iþ görüþmesine gelen mühendisler,
satýþçýlar, kaynakçýlar ya da malzeme getiren
kamyon þoförleri oluyor, adres için arayan.
Zaman zaman þununla karþýlaþýyorum; “Abla
orada bir güvenlik falan, daha yetkili biri yok
mu tarif ediversin.” Yok kardeþim yok, bana
kaldýn, nereye dersem oraya geleceksin bir
zahmet! Bir gün mühendisin birini iþ
görüþmesine davet etmek için aradým.
Israrla baþka birini istedi, ýsrarla vermedim.
Neden vereyim, altý üstü petrolü geçtikten
10 metre sonra saða dönecekti, karþýsýna
çýkan köprüden de saða dönüp yokuþun
sonunda tabelamýzý görecekti. Petrolden
sonra saða dönmediði gibi, dümdüz gidip
bir de ileriden ýsrarla u dönüþü yapmýyordu.
Bulamayýnca mecburen yaptý. Benimle
konuþurken de boyuna arabayý durdurup ‘bir
erkek’ bulup tarifi teyit alýyordu. Bu tarif tra-
jik ve sinir bozucu bir þekilde sürdü ve
nihayetinde iþyerini buldu. 

Aslýnda bununla sürekli karþýlaþýyoruz,
yolda, yavaþ giden bir araç trafiði yavaþlat-
týðýnda erkeklerin ilk tepkisi “Bak bak kesin
kadýn ha” olmuyor mu? Erkekse “Lan ne
karý gibi sürüyorsun” demiyorlar mý? 

Biz bu baskýyý, aþaðýlanmayý, ayrýmcýlýðý,
cinsiyetçiliði aþarýz aþmasýna, yok ederiz
etmesine ama insan iki çift laf etmeyince yeri
geldiðinde, içinde kalýyor deðil mi? Bunu
aþmanýn yolu daha çok meydanlara çýkmakta,
her ayrýmcýlýða ses çýkarýp izin vermemekte,
susmamakta. Nasýl ki birbirimizden güç
aldýðýmýzda aþamadýðýmýz hiçbir engel
olmuyor, bunlarý aþarken de kadýnlar vardýr
diyebilmek için, evde tek bir kadýn dahi
býrakmamalýyýz; girmediðimiz, bulun-
madýðýmýz tek bir yer kalmamalý ki artýk
bunu kabullendirip aðýzlarýna da, zihniyetler-
ine de bir ayar verebilelim. 

Çünkü gücümüz birliðimizden gelir. Yani
birleþe birleþe kazanýrýz, yani kurtuluþ yok
tek baþýna, ya hep beraber ya hiçbirimiz. 

Sincan //ANKARA

Umutla, kararlýlýkla ve haklýlýðýmýzý
bilerek hep birlikte direneceðiz
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Alev ERKAN
Diyetisyen

K
imileri için paketli gýda de-
nildiðinde akla sadece abur
cubur geliyor. Ancak hayatý-
mýzýn her yerinde olan bu
paketli gýdalara, yemeklerde

kullanýlan salça, margarin, harç ve soslarýn
tümü dahil. Bu da evde yapýlan yemekle-
rin de içeriðinde de paketlenmiþ gýda bu-
lunduðunu gösteriyor. Bu nedenle hazýr
besinlerin etiketini okumak saðlýklý bes-
lenmek açýsýndan çok önemli. Etiketleri
doðru okumak, hipertansiyon, diyabet,
obezite gibi saðlýk sorunlarýndan koruyor;
zaten saðlýk sorunu olan kiþilerin hastalýk-
larýný olumsuz etkileyecek bir beslenme
þeklinden uzaklaþmasýný saðlýyor.

Hadi öðrenmeye baþlayalým:

DOÐRU PORSÝYON
MÝKTARI ÝÇÝN 

GENELLÝKLE birçok besin etiketinde “100
gramda” ve “1 porsiyon” ibareleri yer alýyor.
Bu iki ibare ürünün kaç porsiyon olduðunu
bilmek ve ona göre tüketmek için önemli. Ör-
neðin; tuzlu bir bisküvinin etiketinde, 100
gram içeriðindeki tuz belirtiliyor ve siz bunun
günlük tuz alým miktarýna uygun olduðunu
düþünüyorsunuz. Ama bu bisküvinin paketi
200 gramsa ve tamamýný yediyseniz, ihtiyacý-
nýzýn iki katý kadar tuz almýþ oluyorsunuz. 

KALORÝ KONTROLÜ
ÝÇÝN ETÝKETTE
NEYE BAKMALI?

AARRAAÞÞTTIIRRMMAALLAARR gösteriyor ki besinleri
satýn alýrken kalori kontrolü yapanlar gün
içinde daha az kalori alýyor ve daha sað-
lýklý besleniyor. Peki, nasýl kalori kontrolü
yapacaksýnýz?

Örneðin; 100 kalorilik bir mini kekten 3
tane yerseniz bir akþam yemeðine eþ ka-
lori alýrsýnýz!

Üzerine ‘light’ ibaresi olan gýdalarý da
‘amaann, nasýlsa az kalorili’ diyerek
abartmayýn. Çünkü light ürün olmasý onun
kalori içermediði ve sýnýrsýz tüketilebile-
ceði anlamýna gelmiyor. Unutmayýn: Kont-
rolsüz tüketim=Gereksiz enerji alýmý.

BESÝN
ETÝKETLERÝNDE

BUNLARA DÝKKAT!
Yüzde iþareti: Genellikle ‘%Günlük De-

ðer’, ‘%GD’, ‘%RDA’, ‘% Daily Value’ veya sade-
ce ‘%’ olarak yer alan yüzde iþareti, satýn aldýðý-
nýz bir üründeki deðerin (örneðin kalsiyum) gün-

lük ortalama ihtiyacýn ne kadarýný karþýladýðýný
gösteriyor.

Glüten içerir: Buðdayda bulunan bir protein
türü olan glüten, baþta çölyak olmak üzere, bazý ki-

þilerde hassasiyete yol açarak, sindirim ve emilim
problemine neden olabiliyor. Eðer böyle bir rahat-

sýzlýðýnýz varsa bu ibareye çok dikkat edin.
Laktoz içerir: Süt ve süt ürünlerinde yer

alan bir karbonhidrat olan laktoz, bazý kiþilerde
þiþkinlik, gaz, ishal, kabýzlýk gibi rahatsýzlýklara

yol açabildiðinden kiþilerin etiketteki bu ibareye
dikkat etmesi gerekiyor.

Gýda paketlerinin üstünde
yazan bu þeyler de ne?

ETÝKETTE BUNLAR
VARSA AZ TÜKETÝN

Doymuþ Yað: Fazla doymuþ yað alýmý,
kalp ve damar hastalýklarý, obezite ve kanser
riskini artýrýyor. Bu nedenle 1 paket üründe 1
gramdan daha az doymuþ yað olmasý gereki-
yor.

Trans Yað: Trans yað kalp damar has-
talýklarýný tetikliyor. Alýnan ürünlerin trans
yað içermemesine veya 1 paketinde en fazla
0,5 gram içermesine dikkat edin.

Kolesterol: Kalp-damar saðlýðý için
ürünlerdeki kolesterol miktarýnýn da mini-
mum düzeyde olmasý gerekiyor. Bunun için
paketinde 20 mg’dan daha az kolesterol içe-
ren gýdalarý tercih edin.

Tuz: Paketli gýdalarýn 100 gra-
mýnda 1,25 gramdan fazla tuz
içermemesi gerekiyor. Fazla
tuz alýmý; yüksek tansiyon,
kalp hastalýklarý, felç, mide-
baðýrsak hastalýklarý, kanser
gibi kronik hastalýklara ne-
den olabiliyor.

Sodyum (Na): Tuzun bir bileþeni olan
sodyum, baþta hipertansiyon olmak üzere
damar ve böbrek saðlýðý üzerinde olumsuz
etkiler býrakýyor. Özellikle fazla tuz içeren
kraker, tuzlu bisküviler, salça, zeytin, fazla
tuz eklenmiþ ekmekler, turþu, konserveler
gibi salamura gýdalar fazla sodyum içeriyor.

Aman dikkat! Tuz tüketiminde günlük ola-
rak 5 gramý (1 tepeleme çay kaþýðý) geçme-
yin. Yani paketli gýdalarda 100 kalori baþýna
120 mg’dan fazla sodyum içeren ürünleri tü-
ketmeyin!

Þeker: Paketli bir ürünün her porsiyo-
nunda en fazla 9 gram þeker bulunmasý ge-
rekiyor. Þeker içeren gýdalarý çok sýk tüketir-
seniz insülin hormonunuz fazla salgýlanýr.
Bu da damar harabiyeti ve karaciðer yað-
lanmasý gibi sorunlara yol açar. 

Etikette yarý beyaz þeker, rafine þeker,
þeker çözeltisi, invert þeker þurubu,
glukoz þurubu, susuz
d e k s t r o z ,

fruktoz þurubu, mýsýr þurubu, maltoz þurubu
ve ham kamýþ þekeri gibi ibareler de o ürün-
de þeker olduðunu gösterir. 

Kutu içeceklerin de þeker ilaveli olduðunu
ve abartýldýðýnda alýnmasý gereken günlük
þeker miktarýnýn çok üstüne çýkýlmasýna ne-
den olabileceðini unutmamak gerekiyor. 

Örneðin soda-
nýn sade ve

meyve su-
lar ýn ýn

“yüz-
d e
1 0 0

doðal”
ve “þeker

ilavesiz”
ibare l i
olmasý-
na dik-
k a t
edin! 

Gebeler, küçük çocuklar, tansiyon hastalarý
ETÝKETTE BU ÝBARE VARSA, O PAKETÝ BIRAKIN!

ETÝKETTE MSG diye geçen Monosodyumglutamat içerikli ürünleri gebe, emzikli,
çocuk ve yüksek tansiyon, kalp hastalýklarý, felç, mide-baðýrsak hastalýklarý,
böbrek hastalýklarý ve kanser gibi kronik saðlýk sorunlarý olan kiþiler kesinlikle
tüketmemeli!

Müslime KARABATAK
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Mart dolayýsýyla kadýnlar bütün dünyada so-
kaklara çýktý. Kimi kadýn cinayetlerine son
verilmesi, kimi barýþ, kimi eþit ücret, kimiy-
se ekmek için... Mecazi anlamda deðil, ger-
çekten ekmek için... 

Ekmek deyince belki akla ilk o mis gibi kokusu ge-
lir ama tarih boyunca yoksul halklarýn karýnlarýný do-
yurabildiði tek yiyecek olan ekmeðin yokluðundan
bahsedelim þimdi. 
MISIR’DA EKMEÐÝN DÝÐER ADI; 
YAÞAM

Mart ayýnýn baþýnda Mýsýrlý kadýnlarý sokaða döken
de bu yokluk. Hükümet ekonomik kriz gerekçesiyle
yoksullara yapýlan ekmek yardýmýný azalttý ve ekmek
fiyatýndaki devlet desteðini çekti. Bunun üzerine “Ye-
mek Ýstiyoruz, Ekmek Ýstiyoruz” sloganýyla halk bir-
kaç þehirde eylem yaptý. Bu, buðday ithalatýnýn çok
yüksek olduðu Mýsýr’da yaþanan ilk ekmek krizi deðil.
1977’de yakýt, ekmek ve baþka tüketim mallarýnýn fi-
yatlarý artýrýlýnca halk ayaklanmýþtý ve iki gün süren bu
ayaklanma sýrasýnda birçok lüks konak yaðmalanmýþ,
devlet daireleri iþgal edilmiþti. Ayaklanmanýn sebebi
olan IMF ve Dünya Bankasý’nýn dayattýðý ekonomik
politikalarý uygulayan ve yoksullarýn ekmeðini çalan o
zamanki cumhurbaþkaný Enver Sedat ise ‘hýrsýzlarýn
isyaný’ diyerek halkla dalga geçmiþti. 

2007-08 yýllarýnda da buðday fiyatlarýnýn artmasýyla
ekmeðe yine zam geldi. Ayný zamanda iþsizlik de art-
týðý için birçok kiþi ancak devletin ekmek yardýmý ile
evine ekmek götürebiliyordu. Devlet destekli un kara-
borsaya düþünce, insanlar en önemli yiyeceklerini ala-
maz oldular ve yine bir ayaklanma patlak verdi. Ey-
lemler sýrasýnda birkaç kiþi yaþamýný yitirdi. Daha
sonra 2011’de Hüsnü Mübarek’in devrilmesine yol
açan Arap Baharý ayaklanmalarýnda atýlan “Ekmek,
Özgürlük, Adalet” sloganýnda da görüldüðü gibi en
öncelikli talepti ekmek. Ekmek, Mýsýr’da o kadar ha-
yatý ki ekmek anlamýna gelen ‘aish’ kelimesi ayný za-
manda ‘yaþam’ demek. 
EKMEK BULAMADILAR 
SARAYI DEVÝRDÝLER

Ekmek yokluðunda çýkan ayaklanmalarýn biri de
Fransa’da. Fransa’daki yoksul
halk için de en önemli besin
kaynaðý ekmekti. Öyle ki kra-
lýn bir diðer adý  ‘Krallýðýn baþ
fýrýncýsý’ idi. Yani kral halkýn
yiyeceðini saðlamak zorunday-
dý. 1774’te liberal ekonomist ve
Maliye Bakaný Anne Robert
Jacques Turgot’un ‘býrakýnýz
yapsýnlar’ anlayýþýyla tahýl tica-
retinin kontrolünü kaldýrmýþ ve
fiyatýndan malzeme kullanýmýna
kadar her þeyi tüccarlarýn keyfi-

ne býrakmýþtý. Bununla birlikte bir de bazý bölgeleri
kýtlýk vurunca un karaborsaya düþmüþtü ve fiyatý art-
mýþtý. Buna karþý 1775 Nisanýndan Mayýs ayýna kadar
süren eylemler askeri birliklerle ve buðday fiyatlarýnýn
kontrolünün saðlanmaya baþlanmasýyla ancak durdu-
rulabilmiþti. Toplumsal ayaklanmalardan korkan yö-
netim, tahýl piyasasýna herkese yetecek kadar ve kali-
teli ekmek yapýlmasý için bir dizi yaptýrým getirmiþti. 

“Özgürlük, Eþitlik, Kardeþlik” sloganýyla simgele-
þen Fransýz Devrimi’nin baþladýðý yýl olan 1789’da ise
çocuklarýnýn karnýný doyurmak için ekmek bulamayan
çoðunluðu pazarcý kadýnlar ayaklanmýþtý. Tarihe ‘Ka-
dýnlarýn Yürüyüþü’ olarak geçen bu ayaklanmada ka-
dýnlar politik reformlar isteyen devrimcilerin de des-
teðiyle þehrin cephaneliðini yaðmalayýp Versailles Sa-
rayý’ný iþgal etmiþler ve kral, ailesi ve kralýn yaverlerini
önlerine katýp Paris’e götürmüþlerdi. Bu ayaklanma-
dan üç yýl sonra cumhuriyet ilan edilerek kral ve krali-
çe giyotinle idam edildi. 
EKMEÐÝ BÖLÜÞMEK 
ÝKTÝDARI PAYLAÞMAK

Rusya’da da iþçi ve köylü kadýnlarýn 8 Mart 1917’de
açlýk ve yoksulluða karþý sokaða dökülmesi, Ekim

Devrimi’nin fitilini ateþledi. 
Çarlýk Rusya’sýnda çok düþük ücretlerle çalýþan iþ-

çilerin yaþama ve çalýþma koþullarý 1. Dünya Savaþý
sýrasýnda daha da kötüleþmiþti. Ekmek, gazyaðý gibi
günlük ihtiyaçlara ulaþmak bile büyük bir sorun hali-
ne gelmiþti. Birbiri ardý sýra grevlerin ve ekmek is-
yanlarýnýn yaþandýðý baþkentte Bolþeviklerin kadýnlarý
Uluslararasý Kadýn Günü’nde talepleri için sokaða
çaðýrmasýyla on binlerce kadýn 8 Mart 1917’de (eski
takvime göre 23 Þubat’ta) Petrograd meydanýný dol-
durdu. Talepleri yine aynýydý; Kahrolsun açlýk! Ek-
mek istiyoruz!

Her geçen gün daha da fazla iþçi iþ býraktý, talep-
ler daha da politikleþmeye baþladý; Kahrolsun Çar!
Savaþa Hayýr!

Çar’a hizmet eden askerler bile taraf deðiþtirip
halka katýldýðýnda, Çar tahttan edildi ve geçici bir hü-
kümet kuruldu. Bu geçici hükümet de iþçilerin ve
tüm ezilenlerin derdine deva olmadý. 1917 Ekimine
gelindiðinde, sokak sokak, fabrika fabrika, kent kent
Sovyetler halinde örgütlenen iþçi ve köylüler, Bolþevik
Partinin önderliðinde geçici hükümeti devirerek ikti-
darý ele geçirdi. 

Bundan 100 yýl önce, iþçileri, kadýnlarý, yoksul halký
ekmeði bölüþecekleri, iktidarý paylaþacaklarý sosyalist
bir düzen kurmaya götüren sadece kadýnlarýn ekmek
ayaklanmasý deðildi elbette. Ýnsanýn insan tarafýndan
sömürüsünü ortadan kaldýrmak için komünistlerin iþ-
çiler ve ezilen kitleler içinde yýllarca yürüttükleri istik-
rarlý çalýþmalarýyla, iþçi ve emekçilerin kendi iktidarla-
rýný yaratma inancý ve güvenini kazandýran politik bi-
linci edinmeleriyle oldu bu.

Komünist parti önderliðindeki proletarya dikta-
törlüðü hükümeti, kadýnlarýn eþitsizliði-

ne dair eskiden kalma bütün
yasalarý bir hamlede kaldýrýp

kadýn ile erkeðin yasal eþitliði-
ni ilan etti. Kýsa sürede de ana-

yasal güvence altýna aldý. Böyle-
ce, tarihte ilk kez, kadýnýn poli-

tik, ekonomik ve hukuksal tam
hak eþitliði ilan edilmiþ oldu. Asýl

mücadele kadýnýn toplumsal alan-
da gerçek eþitliðini kazanmasý için

verildi. Çarlýk altýnda evlerine ek-
mek dahi götüremeyen kadýnlar, an-

cak sosyalizmde özgürlük ekmeðini
tattýlar. 

ÖZGÜRLÜK
EKMEÐÝ

saðlýk
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017 8 Martýný önemli kýlan olaylardan biri
Ýzlanda hükümetinin kadýn erkek ücret
eþitsizliðini 2022’ye kadar bitireceðine dair
söz vermesi oldu. Bu sözünü tutabilirse, Ýz-
landa, kadýnlarýn uðruna yýllardýr büyük

mücadeleler verdiði eþit ücret ilkesinin geçerli ol-
duðu dünyadaki az sayýdaki ülkelerden biri olacak.
Hükümetin çýkardýðý yeni yasayla birlikte artýk 25 ve
üzeri iþçi çalýþtýran þirketler, ücret eþitliðini saðla-
dýklarýna dair bir sertifika bulundurmak zorunda.
Þirketlerden cinsiyet, cinsel eðilim, etnisite, ýrk far-
ký gözetmeksizin tüm çalýþanlarýna eþit ücret verdi-
ðini kanýtlamalarý istenecek.

Ýzlanda’daki kadýnlar 1975 yýlýndan beri her 24
Ekim’de erkeklerden daha düþük ücret aldýklarý için
greve çýkýyorlar. Bu sene 24 Ekim günü öðleden sonra
saat 14:38’de greve çýktýlar, çünkü sendikalara ve ka-
dýn örgütlerine göre, her 8 saatlik iþgününde bu saat-
ten sonra ücretsiz çalýþýyorlar. 2005’te bu saat
14.08’di, 2008’de ise 14.25. Yýllar içerisinde ücretli ça-
lýþtýklarý dakikalar artsa da tam bir eþitlik saðlanama-
mýþtý. Hükümet söz verdi vermesine ancak, iþ yine de
sendikalar ve kadýn örgütlerinin bu sözün takipçisi ol-
malarýna bakýyor. Biz de Ýzlandalý kadýnlarýn 42 yýllýk
mücadelesini ve dakika dakika kazandýklarý ücret eþit-
liðini kutluyor ve darýsý baþýmýza diyoruz.

Ýzlanda’da eþit ücret zorunluluðu geliyor

GEÇTÝÐÝMÝZ ay Küba’da çalýþan kadýnlarýn doðum ve an-
nelik haklarýyla ile ilgili yasal bir düzenleme yapýldý. Nüfu-
sun yaþlanmasýný önlemek ve kadýnlarý doðum yapmaya
teþvik etmek için yapýlan dü-
zenlemeye göre, kadýnlarý do-
ðuma teþvik ederken, iþyeri ile
baðý koparýlmayacak. Kadýn do-
ðum öncesi ve sonrasý iznini
kullandýktan sonra ve çocuðu
bir yaþýna gelmeden iþe döner-
se, hem normal ücretini hem de
doðum yardýmýný alabilecek. Ay-
rýca, daha önce sadece babalara
verilen bakým izni ve ücretin
yüzde 60’ý kadar sosyal güvenlik yardýmý, çalýþan büyü-
kanneler ya da büyükbabalara da verilecek. Bu doðum yar-
dýmlarý ülkedeki asgari ücretten az olamayacak. Eðer an-
ne farklý iþlerden iki ayrý ücret alýyorsa, verilen yardým her

bir iþyerindeki saatleri oranýnda olacak.
Yapýlan düzenleme ayrýca çocuk bakým merkezleri ve ya-

rý zamanlý okullarýna iki ya da
daha fazla çocuðunu kaydeden
anneler için yeni bir ödeme sis-
temi saðlýyor. Ýki çocuklu anne-
ler için yarý yarýya ödeme ya-
pacak, eðer iki çocuktan fazla
ise üçüncü ve diðer çocuklar
için hiçbir ödeme yapmayacak.
Ýkiz ya da tek seferde daha faz-
la çocuk dünyaya getirmiþ an-
neler ise ödemeden tamamen

muaf tutulacak. Kamuda deðil de kendi iþinde çalýþan
ve 17 yaþýndan küçük iki ya da daha fazla çocuklarý olan ka-
dýnlar yüzde 50 oranýnda vergi indiriminden faydalanacak.
Ayný zamanda, ‘çocuk bakým asistanlýðý’ ve ‘hasta, yaþlý ve
engelli bakýcýlýðý’ yapan kiþilere vergi indirimi saðlanacak.

ÝÝTTAALLYYAA’da tartýþýlan yeni bir yasa tasarýsýna göre, regl

dönemini aðrýlý geçiren iþçi kadýnlar ayda 3 gün ücretli izin

kullanabilecek. Ancak düzenlemenin kaðýt üzerinde kalabi-

leceðine dair kaygýlar da var.
Genel olarak bakýldýðýnda Ýtalya yasalarý çalýþan kadýnla-

rýn yanýnda görünüyor. Örneðin, hem patronlar hem de iþçi-

ler için 5 aylýk ücretli doðum izni zorunlu, yani þirketler bu

izni vermek zorunda olduðu gibi kadýnlar da bunu kullan-

mak zorunda. Bu sürede kadýnlar ücretlerinin yüzde 80’ini

alýyor. Tercihe baðlý ekstra 6 ay daha izin kullanmak iste-

yenler ücretlerinin yüzde 30’unu alabiliyor. Fakat uygula-

maya bakýldýðýnda kadýnlarýn iþgücüne katýlýmda Avrupa ül-

keleri içinde en düþük oran Ýtalya’da. 
Yasak olsa bile hamile kadýnlarýn dörtte biri çocuk do-

ðurduktan hemen sonra iþten çýkarýlýyor. Hal böyleyken üc-

retli regl izni þirketlere yaptýrým uygulanmaksýzýn yasalaþýr-

sa, kadýnlar için sadece kâðýt üzerinde bir hak olarak kalma

tehlikesi taþýyor. 

ÝTALYA’DA KADIN HAKLARI: KAÐIT ÜZERÝNDE ÇOK, UYGULAMADA YOK

KÜBA’DA DOÐUM YAPAN
KADINLARI KORUYAN YASALAR

Ebru ÜNAL
Maltepe / Ýstanbul 

R
eferanduma sayýlý günler kala
yakýnýmýzda bulunan bir metal
fabrikasýndaki kadýn iþçilerle
buluþtuk. Görüþtüðümüz iþçi-
ler, Seher ve Kudret, “hayýr”

diyecekler. Ancak fabrikalarýnda ‘evet’ di-
yen iþçiler de olduðunu belirtiyorlar.

Seher kendi hayýr gerekçesini þöyle
açýklýyor: “Seçilen kiþinin keyfi kararlar ve-
rebilecek yetkisi var. Anayasa Mahkemesi-
nin onu denetleyebileceðini söylüyorlar
ama onu da kendisi seçiyor. Her þeyin yet-
kisinin tek adamda toplandýðý bir sistemi
istemiyorum.” Kudret de “Zaten þu an
OHAL’e dayanarak her istediðini yapýyor.
Evet çýkarsa resmiyete geçecek. Ýnsanlar
rejimi deðiþtiremez, yapsaydý bu zamana
kadar yapardý, diyor. Ama bunu yavaþ yavaþ
yaptýlar ve evet çýkarsa daha da kötü ola-
cak” diye konuþuyor. 

Ýþyerinde ‘evet’ diyeceðini bildikleri iþçi-
lerin bu konuda “sessiz” kalmayý tercih et-
tiklerini, ýsrar edince “Bazý benimsemedi-
ðimiz þeyler var, ama yine de evet diyoruz”
dediklerini aktarýyorlar. Herkesin hem fikir
olduðu ekonomik gidiþatýn kötü olduðu ko-
nusunda bile “1923’lerde dolar ekonomimi-
ze girdiði için ekonomide dýþa baðýmlý ol-
duk ve bu ancak 2023’te anlaþmalar sona
erince çözülebilecek” dediklerini söyleyen
Kudret, þöyle devam ediyor: “Asgari ücretle
çalýþýyoruz, yetiþmiyor, pazar pahalý diyoruz.
‘Ama herkesin elinde cep telefonu var.
80’lerde tüp kuyruklarý vardý, þimdi kimse
kuyrukta beklemiyor. Ekonomi kötü olsa
böyle mi olur’ diyorlar.” 
‘BUNDAN SONRASI ÝÇÝN
ENDÝÞELÝYÝZ’

Referandumdan sonra durumun iyi ola-

caðýna dair bir beklentisi yok Kudret’in. “15
yýldýr asgari ücretin durumunu görüyoruz.
Yarýn öbür gün tazminatýmýz ne olacak
bundan endiþeliyim. Ýþyerindeki iþ duru-
mumuzda bir sýkýntý yok þimdilik. Ama
bundan sonra nasýl devam edecek endiþeli-
yiz” diyor.  Sendikalarýn siyasetin bu kadar
dýþýnda durmasýný da doðru bulmuyorlar.
Beklentilerini “Bizi susturacaklarýna, ken-
dileri de konuþsun, haklarýmýzý savunsun
istiyoruz” diyerek ifade ediyorlar. 

TEK SESLÝLÝK VAR
Kudret, medyadaki tek sesliliði ve hayýr

diyenler üzerindeki baskýlarý da eleþtiriyor:
“Eskiden televizyonlar da Hükümet ve mu-
halefet liderleri ayný programlarda oturup
tartýþýrlardý. Þimdi çýkmýyorlar, bunun üze-
rinden de kutuplaþmayý had safhada tutu-
yorlar. Sanki ilk kez iktidara geleceklermiþ
gibi vaatlerde bulunuluyor. Terörle müca-
dele diyorlar ama bombalar patlýyor, insan-

lar ölüyor. ‘Hayýr’ diyenlere terörist denme-
si kadar saçma bir þey olamaz. Yani hem iki
tercih konuyor, hem de seçme hakký taný-
mýyor. Hollanda’ya otobüsümüzü almadýlar
diye veryansýn ediyorlar, ama kendi ülke-
mizde hayýr çalýþmasý yürütenlerin otobüs-
leri mahallelere sokulmuyor.”

KADINLARA ÇAÐRI 
Çevrelerinde sandýða gitmeyecek fazla

kimse olmadýðýný, ama karasýzlar olduðu-
nu belirterek, “Aslýnda onlar da evetçi bize
karþý kararsýz olduklarýný söylüyor gibiler”
diyorlar. 

Ýþyerlerinde kararsýz olanlarýn genelde
25 yaþ altý erkekler olduðunu söyleyen Se-
her ve Kudret, “Hayýr diyen kadýnlar ise
çok kararlý. Kadýnlara gerçekten çok iþ dü-
þüyor. Kadýnlara bazen kýzýyoruz, haklarýný
bilmeleri lazým. Tamamen eve kapatýlacak
kadýnlar. Geç kalmadan, þimdi bir þeyler
yapmak lazým” diyor.  

En çok
kendimiz
için hayýr! 

M
erhaba Ekmek ve Gül
dergisi okuyucularý.
Ben bir metal fabrika-
sýnda çalýþmaktayým.
Malum herkesin gün-

demi referandum olunca, biz de çay
molalarýmýzda, yemek aralarýnda,
fabrikanýn sorunlarýný konuþmaktan
arta kalan zamanda, siyaset konuþu-
yoruz. Daha çok erkek iþçilerin yük-
sek sesli analizleri arasýnda, daha
kendi arasýnda, birbirine baðýrmadan
sürdürülen bu tartýþmalarda ‘evet’i
savunan kadýn iþçilerin sesi aslýnda
pek yüksek çýkmýyor. Yüksek sesle
söylemeseler de Tayyip Erdoðan’ýn
‘ben yoksam Türkiye geliþemez, baþ-
kanlýk olmazsa Türkiye büyüyemez’
söylemleri etkili olmuþ. 

‘Evet’in cýlýz sesine karþý kadýnlar
arasýnda güçlü bir ‘hayýr’ sesi duyu-
luyor. Özellikle 8 Mart sürecinde
fabrikamýzda kadýn sorunlarýna dair
geniþ bir sohbet ortamý kurduðu-
muzda, her gün onlarca kadýnýn öl-
dürüldüðü ülkemizde, herkesin bu
iktidarýn ölümlere karþý bir þey yap-
madýðýný, bununla birlikte kadýn ka-
tillerini ve tecavüzleri akladýðýný dü-
þündüðünü gördük. Sohbetimizde
bir kadýn iþçi “13 yaþýnda tecavüze
uðramýþ kýz çocuklarýný tecavüzcü-
süyle evlendirmek isteyen bu hükü-
met, yarýn bu kadar yetkiyi aldýðýnda
neler yapmaz?” diyerek referan-
dumda hayýr diyeceðini dile getirdi. 

Kadýn iþçiler için çalýþma koþullarý
artýk içselleþtirilmiþ olsa da iþçi olma-
nýn tüm zorluklarýný erkeklere göre iki

kere fazla yaþama adalet-
sizliðini sorgulamaktan
vazgeçmiyorlar. En çok
da hem ev iþlerini hem
de fabrikadaki iþlerini
yapmaya çalýþýrken kim-
seden bir takdir duyma-
malarý üzüyor onlarý.
Ama her þeye raðmen
referandumun kaderini
kadýnlarýn belirleyeceði-
ni bilerek “istismar ya-
sasýný nasýl geri çektir-
diysek, bu referandum-
da da en çok kendimiz
için tek adama hayýr di-
yeceðiz” diyen kadýnla-
rýn sesi güçlü çýkýyor.

Metal iiþçisi 
KOCAELÝ

B
en bir saðlýk emekçisiyim. Hastane-
de çalýþýyorum. Ýþe metrobüsle gidip
geliyorum. Metrobüsten indiðim
yerde hem evetçileri hem de hayýrcý-
larý referandum çalýþmasý yaparken

görüyorum. Peki, saðlýk çalýþaný olarak kendi
cephemden referandumu nasýl görüyorum? 

25 yýldýr hemþire olarak çalýþýyorum. Þu an-
da 3.5 yaþýnda ve 7.5 yaþýnda olan iki çocuðum
var. Bakýma muhtaç olduklarý için, sýrf gece
nöbeti tutmamak için ameliyathanede çalýþýyo-
rum. Zor olmuyor mu, oluyor. Boyun fýtýðý var,
bel fýtýðý var. Ameliyathanede ‘icap nöbeti’ tu-
tuyorduk. En son Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan

‘uzman doktorlar dýþýndaki çalýþanlara icap üc-
reti ödenmeyecek’ diyerek icaplar kaldýrýldý.
Hastane idaresi de “Acil serviste hemþire açýðý
var” diyerek bizi acil nöbetine koydu. Þimdi
düþünüyorum, çocuðumu ne yapsam? Yaným-
da götürsem olmaz. Hastanede kreþ de yok.
Eþim özelde çalýþýyor, uygun deðil... Sinirim
bozuluyor. Ben iþe ilk baþladýðýmda 20 yýl çalý-
þýnca emekli olabiliyorduk, sonra bunu deðiþ-
tirdiler, kademeli olarak da artýrdýlar. 25 yýl ön-
ce çalýþma koþullarýmýz daha insaniydi. 8 saat
çalýþýyorduk. Þimdi 9 saat çalýþtýrýp 8 saat gös-
teriyorlar. Ancak sendikal olarak örgütleyebil-
diðimiz iþyerlerinde 8 saat çalýþýyoruz. 20 yýl
çalýþan nöbetten çýkartýlýyordu, þu anda 25 yýl-

lýk çalýþan bile nöbete konuluyor. Ýki kiþinin
yapmasý gereken iþi bir kiþi yapýyor.

Peki, ben ne istiyorum? Ýnsanca çalýþmak,
YAÞIMA VE YILIMA UYGUN ÇALIÞMAK
istiyorum. 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanu-
nu’nu deðiþtirip, insanlarý esnek, iþ güvence-
siz sözleþmeli çalýþtýrmak istiyorlar. Ben buna
karþý çýkýyorum. Anayasa deðiþikliði teklifinin
maddelerine bakýyorum. Benim bu talepleri-
mi karþýlayan bir madde var mý? Emekçinin
taleplerini karþýlayan bir deðiþiklik yok. O ne-
denle de ‘Hayýr’ diyorum. Emekçiler haklarýný
ancak mücadeleyle kazanýr. 

Deniz ÞÞen
Avcýlar // ÝÝSSTTANBUL

HAYATIMIZ KÝMSENÝN
KEYFÝNE KALMASIN

Bir saðlýk emekçisinin referanduma bakýþý
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Gözde TEKÝN
Kocaeli Ekmek ve Gül

Kadýn Dayanýþma Derneði

G
üler yüzüyle karþýlýyor Nimet,
hani naiflik bir insanda vücut
bulsa kesin o Nimet olurdu.
Komþusunun, çocuðunun,
eþinin söylediði bir sözü gün-

lerce düþünen, lafýný sözünü kýrk kez tar-
týp öyle konuþanlardan. Bir süredir derne-
ðimizin etkinliklerine ara ara gelip gidiyor,
ordan tanýþýyoruz. Çocuklar-
dan, iþten güçten konuþtuktan
sonra laf referanduma gelince
suratý düþüyor. “Caným çok
sýkkýn o meseleye” diyor. Ne-
denini soruyorum. Nimet yýl-
lardýr AKP’ye oy veriyor, dini
açýdan kendisini ifade ettiðini
düþünüyor çünkü. Kocaeli’nin
büyük fabrikalarýndan birinde
çalýþan eþi de yýllarca AKP’ye
oy vermiþ, ama son yýllarda
desteklemiyor. “Ýþçiler için
hiçbir þey yapmadý, benim al-
dýðým maaþ, yaþam koþullarý-
mýz ortada” diyormuþ. 

Nimet, geçtiðimiz günlerde
komþularýyla kahve içerken,
konu yine referanduma geldi-
ðinde eþinin hayýr diyeceðini
söylemiþ. Komþularýndan biri
“Senin kocan terörden yana mý saf
tutuyor?” demesin mi? Atýyor tepe-
si. “Þimdi ben oy veriyorum diye her
þeyini haklý bulmak zorunda mýyým?
Ben de döndüm dedim ki, sen mad-
deleri biliyor musun da evet diyorsun,
hiçbirimiz okumadýk ki neye evet diye-
lim? Benim eþim okudu, öyle karar ver-
di en azýndan. Ýnsanýn aðýrýna gidiyor,
bunca yýllýk komþumun bana söyledi-
ðine bakar mýsýn?” diyor. 

Sen ne düþünüyorsun, diye soruyo-
rum. Kararsýz olduðunu ama madde-
leri inceleyip öyle oy vereceðini söylü-
yor. Komþusunun söyledikleri çok zo-
runa gitmiþ, evet demeye içi el vermiyor
o yüzden, ama bir taraftan da merak
ediyor nedir bu kadar çok tartýþýlan ‘de-
ðiþiklik.’   
‘ETRAFIMDAKÝ BÜTÜN 
KADINLAR KARARSIZ’

Elif ise daha önce AKP’nin kadýn kolla-
rýnda da çalýþmýþ; kýpýr kýpýr enerjik bir
kadýn. Ýki çocuk annesi. Eþi bir süre yurt
dýþýnda çalýþmýþ, o eve dönünce Elif’in de
dýþarý çýkmalarý kýsýtlanmýþ. Mahalledeki 8
Mart etkinliðine de bu yüzden katýlamadý-
ðýný belirterek baþlýyor konuþmaya, Elif de
referandum konusunda kararsýz. “Bütün
kanallarý izliyorum ama bir kýsmý sadece
iktidarý övüyor, diðerleri de yeterince iyi
açýklayamýyor bence” diyor. Bir taraftan
Avrupa’nýn tavrýndan dolayý “evet mi de-
sem” diye düþündüðünü belirten Elif,

“Ama sonra izlediðim, duyduðum kadarýyla
çok fazla yetki veriliyor cumhurbaþkanýna,
o yüzden de hayýr demek gerek diyorum”
sözleriyle devam ediyor. 

Avrupa ile yaþanan krizin nedenlerini
birlikte tartýþýyoruz. “Biz ne dersek diye-
lim, Kocaeli’de bir sürü fabrika Almanla-
rýn. Hem ortak iþ yapýp hem nasýl rest çe-
keceksin, bir sürü vatandaþýn onlarýn fab-
rikalarýnda karýn tokluðuna çalýþýyor. Yani
yukarda birileri tartýþýyor ama olan yine
bizlere oluyor” diyor. Etrafýndaki bütün
kadýnlarýn kararsýz olduðunu söylüyor Elif.

“Ben yýllarca AKP’ye çalýþtým
ama yaptýðý

her þeyi doðru bulmuyorum. Son iki se-
çimdir de oy vermiyorum” diyen Elif, mev-
cut anayasanýn deðiþtirilmesi gerektiðini
düþünüyor, ama bu deðiþiklikte vatandaþýn
yararýna hiçbir þey olmamasýna tepki gös-
teriyor. 
SORGULAMA BAÞLADI

Kadýnlarýn kararsýzlýðý sürüyor. Aslýna
bakarsak kadýnlarýn gündemine zorla iliþti-
rilen ‘referandum’ beklenen karþýlýðý bula-
mamýþ durumda. Gelecek kaygýsý, ekono-
mik sýkýntýlar, iþsizlik “hayýr” deme ne-
denleriyken, Avrupa ile yaþanan ‘kriz’ ka-
dýnlarý “evet” demeye çokta ikna etmiyor.
“Hayýr diyenler terörün safýnda” söylemle-
ri ise ters tepiyor. Dün ev ev gezip seçim
çalýþmasý yürüten, iktidara yöneltilen en

ufak eleþtiriyi bile savuþturan kadýnlarýn
azýmsanmayacak bir kýsmý bugün
arafta! Erdoðan her fýrsatta kadýnlarýn
siyasete katýlýmýna verdikleri önem-
den bahsededursun, kadýnlar güvenle-

rini zedeleyen, onlarý kaygýlandýran, di-
linden rahatsýzlýk duyduklarý bu ‘siyaset’i
sorgulamaya baþladýklarý noktadalar.

Cemaatlerdeki
kadýnlar da
sorguluyor

Hasret KANAT
Kaðýthane / Ýstanbul

Cemaatler AKP’li yýllar boyunca
gündemimizden hiç inmedi. AKP’nin,
herkesin o ya da bu þekilde tanýdýðý

Gülen Cemaatiyle yollarýný ayýrmasýndan
sonra, baþka cemaatlerin adýný daha sýk
duyar hale geldik. Onlardan biri de Ýsmail
Aða Cemati. Yýllardýr AKP’ye oy veren
Rukiye ve Nazlý da Kaðýthane’de Ýsmail Aða
Cemaati’nin sohbetlerine katýlan
kadýnlardan. Öncesinde bir þekilde Gülen
cemaatiyle de temaslarý olan bu iki kadýnla
referandumu konuþuyoruz. 

15 Temmuz darbe giriþiminin ardýndan
düzenlenen ‘FETÖ operasyonlarý’ nedeniyle
Rukiye’nin öðretmen kardeþi de iþinden
olmuþ. Darbe giriþimine karþý sokaða çýkan
biri olan Rukiye, “Ben de sokaða çýktým
ailemle birlikte. Karþýlýðý bu mu olmalýydý?
Masum bir sürü insan, benim kardeþimle
birlikte iþsiz kaldý” diyor. O dönem “Bir
daha oy vermeyeceðim” demiþ ama
referandum fikrini deðiþtirmiþ: “Bir
keresinde sohbetimize AKP Kadýn
Kollarýndan biri gelmiþti. ‘Evet dersek,
dindarlarýn yöneteceði bir Türkiye olacak,
ekonomi düzelecek, dünyaya açýlacaðýz,
Amerika gibi olmak istemez miyiz?’ diye
sormuþtu. Bütün kadýnlar onayladý. Ben de
isterim memleketimin büyümesini,
geliþmesini. Bu yüzden ailecek evet
diyeceðiz.” 

EEVVDDEE KKOOCCAA BBEEKKLLEEYYEECCEEKK 
BBÝÝRR KKIIZZ YYEETTÝÝÞÞTTÝÝRRMMEEYYEE ‘‘HHAAYYIIRR’’

Yýllardýr bir çok cemaatin sohbetine
katýldýðýný belirten Nazlý ise “Cemaatte
tartýþtýklarý konular cumhuriyeti kötülemek,
karalamak. Hemen her cemaatte bunlarla
karþýlaþtým. Ben MHP’liyim, Atatürk’ü ve
Cumhuriyeti savunuyorum. Evet inançlýyým
ama Atatürk’ü karalamalarýný mantýðýmda
oturtamadým” diyor. AKP’ye oy verdiðini,
ama referandumda hayýr diyeceðini
söylüyor. Nedenlerini de þöyle anlatýyor:
“Kýzým üniversite mezunu ama okuduðu
bölümde iþ bulamýyor. Ben yýllardýr ev
temizliði yaparak oðlumu kýzýmý büyüttüm
okullara gönderdim. Karþýlýðýnda ne
gördüm? Evde koca bekleyecek bir kýz
çocuðu yetiþtirmeye ‘hayýr’ tabii ki.
Çocuklarýmý babasýz bu yaþýna getirirken
hiçbir þey yapmayan AKP, þimdi onlarýn
geleceðine istediði gibi þekil verecek.
Ýnançlarýmý hep ortada yaþadým, öðrenmeye
çalýþtým AKP’yi, tuttum oyumu verdim. Artýk
böyle olmayacak, çünkü kime inansak o
kandýrýyor bizi. Bu yüzden ‘hayýr’ diyeceðim,
kim ne derse desin!”  

Geçmiþte
baþörtüsü için

verdiðimiz mücadele ne
içindi?

D
üþünüyor ülkem þu sýra. Herkes düþünüyor. Ama kadýnsan
biraz daha fazla düþünüyorsun. Toplumdaki yerimizi, kim
olduðumuzu her gün hatýrlatýrlar bize.
“Kadýn ile erkek eþit olamaz, fýtrata aykýrý” derler mesela.

Hiç bir þey diyemezsin. “Fýtrat” çünkü, yaratýlýþ yani. Yaradan bizi
böyle yaratmýþ, eksik! O Yaradan’ýn bize bahþettiði aklý hiçe
sayarak, asla düþünmeyerek birileri “Fýtrat” dediði için hemen
inanýveririz; eþit olmadýðýmýza, eksik olduðumuza.

23 yýldýr türbanlý olan ben, þu sýralar etrafýmda olaný biteni anla-
maya, anlamlandýrmaya çalýþýyorum. 

Geçmiþe, üniversite yýllarýma gidiyorum. Baþörtünün yasak-
landýðý dönemlere... Nasýl mücadeleler verdiðimize, okuldan ayrýl-

mak zorunda kalan arkadaþlarýmýzýn periþan hallerine takýlýyor aklým. Bak, hak yerini buldu diy-
orum. Artýk türban her yerde serbest diyorum, nankörsün sen diyorum, diyorum da...

Birileri de çýkýp “Kadýnlar için tek kariyer annelik” diyor. Sonra okuyorum. 2000 yýlýnda 20-24
yaþ aralýðýndaki kadýn iþsizlik oraný yüzde 13,1 iken, bu oran 2016 yýlýnda yüzde 23,9 a çýkýyor. Bu
süre zarfýnda erkeklerin iþsizlik oranlarýnda da bir düþme olmuyor.

Þimdi kadýný sorun olarak gören bu yönetim baþörtüsünü serbest býrakarak neyi amaçlýyor?
Ve yine geçmiþte verdiðimiz mücadele neyin mücadelesiydi? Toplumsal hayatýn içinde var olma
çabasý deðil miydi? Peki, þimdi bu durumdan niye rahatsýz olmuyoruz? Bizi evlerimize hapsetm-
eye çalýþan bu zihniyet ‘dindar’ olduðu için mi? Mini etek, þort giyen kardeþlerimiz darp edildik-
lerinde, tecavüz meþrulaþtýrýlmak istendiðinde niye sesimiz çýkmýyor? 

Düþün düþün bitmiyor. Evinde uyurken tecavüze uðrayýp öldürülen müzisyen Deniz mesela. Acaba
arkasýndan ‘zaten yalnýz yaþýyormuþ’ dediklerini duymuþ mudur? Deniz duydu mu bilmem ama biz
duyduk. Þimdi bütün bunlara engel olma þansýmýz varsa, küçücük de olsa yönetime katýlma hakkým
varsa ve bu hakkýmý tek kiþiye devretmemi istiyorlarsa, kim olursa olsun “Hayýr” diyorum.

EEttiimmeessgguutt // AANNKKAARRAA

KADINLAR ARAFTA!Siz mi bize alýþtýnýz biz mi size bilemedim!
Türkan KOTANKIRAN 

H
edil, Suriye’nin Halep kentinden 4 yýl önce gelmiþ
Türkiye’ye. Çalýþtýðý kuaförde tanýþtýk kendisiyle.
Gelenleri güler yüzle karþýlayan Hedil’le sohbet
etmek o çok az Türkçe bildiði biz ise Arapça
bilmediðimiz için pek mümkün olmadý. Bir

keresinde telefonuna indirdiði bir programla anlaþmaya çalýþtýk; o
Arapça yazdý, yazý Türkçe’ye çevrildi. O çevirilere bakýp konuþ-
maya çalýþtýk ama bu da çok zor oldu. Bu duruma bir son vermek
için Arapça bilen Leyla arkadaþýmýzla gittik Hedil’in yanýna. O
Arapça konuþtu, biz Türkçe yazdýk. Hedil’in mülteci hayatýný
kendi dilinden aktarýyoruz size.
ÝYÝ BÝR YAÞAM VE ÝÞ UMUDUYLA...

Liseyi bitirdim ancak eðitimimi tamamlayamadým. 25 yaþým-
da evlendim. Zor ve sýkýntýlý bir evlilikti, 9 yýl sürdü. Üç kýz
çocuðum oldu. Mahkeme kararýyla çocuklarýmý görüp, evime
getiriyordum. Boþandýktan sonra bir arkadaþýmla bir araya gel-
erek bir güzellik salonu açtýk. Hayatým iyiye giderken ülkemde
savaþ çýktý. Her þeyi geride býraktýk. Vatanýmýzý, tüm deðerli þey-
leri býraktýk. Eski eþim çocuklarýmýzý da alarak Dubai’ye gitti.
Erkek kardeþim, annem, iki kýz kardeþim, yeðenim ve ben
Türkiye’ye sýðýndýk, çocuklarýmla da iletiþimim koptu. Tam dört
yýldýr çocuklarýmý göremiyorum.

Burada meçhul bir geleceðe saplandýk. Zor bir yaþam baþladý.
Erkek kardeþim eczacýydý, Türkiye’yi terk etti. Çünkü Suriyeli
sýðýnanlara yönelik fazla sömürü vardý, dayanamadý geri gitti.
Þimdilik zor koþullarda 4 kadýn olarak yaþamaya devam ediyoruz.
Üç kýz kardeþiz, hepimiz çalýþýyoruz. Kardeþlerim tekstilde çalýþýy-
or, öðretmenlik yapýyor, ben de kuaför olarak devam ediyorum. Her
birimiz yaklaþýk bin lira alýyoruz, annemize veriyoruz, o da harca-
malarý yapýyor. Bazen yetiyor bazen yetmiyor, çünkü eþyalarýmýz
yok, parça parça onlarý da alýyoruz. Türkiye çok pahalý bir ülke.
Bizim Suriye’deki hayat standartlarýmýz oldukça yüksekti, hayat
daha ucuzdu. Burada geçinip gidiyoruz iþte... 

Ýlkin Kilis’e gelmiþtik. Ýstanbul’a ise 8 ay önce geldik. Daha iyi
bir yaþam ve iþ bulma umuduyla... Bir ev tuttuk, ev sahibi daha
önce gelen elektrik borcunu bize ödetmek istedi. Kabul etmedik,
baþka ev bulduk. Þimdiki ev sahibimiz iyi. Komþularýmýzdan
çekindiðimiz için iliþkilerimiz pek yok. Bazý insanlar bizim
mecburiyetimizi kullanýyor. Suriyelilere yardým kurumlarý mevcut-
muþ, ben bir türlü ulaþamadým.

Eðitim, saðlýk hizmetlerinden faydalanabileceðimiz bir tanýtým
kartýmýz var. Ýlaçlarý ücret ödeyerek alýyoruz. Devlet hastanelerine
ücretsiz gidebiliyoruz. Asýl sýkýntýmýz Türkçe bilmememiz.
Hastaneye giderken zorlanýyoruz, dertlerimizi anlatamýyoruz.
Doktor ve hemþirelerin dediklerini anlamýyoruz. Parasý olanlar
Fatih’te bulunan özel bir hastaneye gidiyor. Oradaki personelin
çoðu Suriyeli. Orada daha rahat tedavi olduklarýný söylüyor gidenler. 
KÝMSE ÜLKESÝNÝ BIRAKMAK ÝSTEMEZ 

Rüyalarýmda doðduðum yeri, çocuklarýmý, ailemi, özlediðim
yerleri görüyorum, fakat birçok þeyi unutmak istediðim rüyalarýmý
hatýrlamak istemiyorum. 

Savaþtan dolayý mecburen Türkiye’ye geldik. Türkiyeliler bizi
kabul etti mi diyecek olursanýz þöyle diyeyim, iþyerine gelenlerin
bazýlarý benim Suriyeli olduðumu fark edince samimi davranýyor,
bazýlarý ise iþverenime benim de duyacaðým þekilde bunun burada
ne iþi var gibi sözler sarf ediyor. Ben o zaman ya arkamý dönüyo-
rum ya da duymamýþ gibi davranýyorum. Herkesin bilmesini ister-
im ki, kimse kendi ülkesini, doðup büyüdüðü yeri býrakmak iste-
mez. Her þey yoluna girdiðinde herkes ülkesine dönmek isteye-
cektir. Biz komþuyuz, zor zamanlarýmýzda birbirimize yardýmcý
olmamamýz gerekiyor. Biraz empati kurulursa zor zamanlarý daha
rahat atlatacaðýmýza inanýyorum. Burada kaldýðýmýz sürece buraya
uyum saðlamak zorundayýz. Önceleri çok zordu, þimdi siz mi bize
yoksa biz mi size alýþtýk bilemedim ama alýþtýk.

15 yaþýnda mülteci bir iþçi; Emine
Hasret KANAT

Kaðýthane / Ýstanbul 

B
ir akþam vakti gittik Emine’nin evine.
Karanlýkta ürkütücü ara sokaklardan
geçerek, Çaðlayan’ýn eski evlerinden
birine vardýk. Arkadaþým Saime’yle
tanýþýklýðý vardý Emine’nin, hemen içeriye

buyur etti bizi. Biz oturur oturmaz da kahve yap-
maya giriþti Emine. Kahveler gelince sohbet de
baþladý. 

Suriyeli Emine ve ailesi, iki yýl önce savaþtan
kaçarak gelmiþ buraya. Önce babasý gelmiþ, ardýn-
dan Halep’te kalan ailesini getirmiþ; Gaziantep
üzerinden Çaðlayan’a... Suriye’de kendi tekstil atö-
lyeleri ve evleri olduðunu söylüyor Emine. Annesi
ise hep güleç bir yüzle bakýyor bize ama pek konuþ-
muyor. 

Emine’nin aðabeyini IÞÝD öldürmüþ. Evleri bom-
balanmýþ. Yaþadýklarý için þükrediyorlar. Bir
harabeyken uðraþýp oturulacak hale getirdikleri ev
için 850 lira kira ödüyorlar. Evdeki dört kiþinin
(Emine, erkek kardeþi, annesi ve babasý) çalýþmasýy-
la ancak hayatlarýný idame ettiriyorlar. Annesi
Suriye’de yaptýðý kuaförlük iþini evde yapmaya
çalýþýyor. Ayný zamanda Emine’nin çalýþtýðý taþ dizi-
mi atölyesinden eve iþ alýyor. 

Emine 15 yaþýnda, Çaðlayan’da taþ dizimi yaptýðý
atölyede uzun saatler çalýþýyor. Günde 600 adet taþ
çýkartýyormuþ. Bir yaþ küçük kardeþi ise tekstilde
ütücü. Diðer iki kardeþten biri 5. sýnýfa gitmesi
gerekirken 3. sýnýfa gidiyor. En küçük kardeþ de
annesiyle kalýyor. 

Emine 11 yaþýnda okulu býrakmýþ. Suriye’de de
kendi iþlerinde çalýþýyormuþ. Emine’nin telefonun-
dan gösterdiði Suriye fotoðraflarýyla hüzünleniyorlar.
Eski halleriyle bugünkü arasýndaki farký anlatýyorlar. 

Bundan önce çalýþtýðý iþleri hep kendisi býrakmýþ
Emine, çok ucuza çalýþtýrýldýðý için. Tekstil atö-
lyelerinde ortacýlýk yapmýþ ilk bir yýl. Haftalýk
çalýþtýðý bir iþte 40 lira vermiþler, Emine de patro-
nun suratýna atmýþ parayý çýkmýþ. Son bulduðu bu
iþte ise arkadaþlarýný çok seviyor. Bütün arkadaþlarý
Diyarbakýrlýymýþ. Orayý görmeyi çok istediðini
söylüyor. 

Ýlk geldiklerinde Çaðlayan’da biri küfür etmiþ,
“Ne iþiniz var burada, burasý bizim, sizin deðil”
diye. Önceleri çok dokunan bu duruma sonralarý
kulak asmamaya baþlamýþlar. Bu insanlarýn sadece
kötü olduklarýný söyleyebiliyorlar. 

Sadece yaþamak için 4 kiþinin çalýþtýðý 6 kiþilik bu
ailede yoksulluk hayalleri bile sýnýrlýyor. Henüz 15
yaþýndaki Emine’nin þimdilik tek hayali modelist
olmak, taþ dizim için model çýkarmak istiyor. 
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Suna GÖZE
Esenyalý Kadýn 

Dayanýþma Derneði

E
senyalý’da dernek olarak gerçek-
leþtirdiðimiz 8 Mart Dünya
Emekçi Kadýnlar Günü þölenine
çok sayýda kadýn katýldý. Ýçlerinde
dayanýþmayý büyütme arzusunda

olan bazý kadýnlar da derneðimize üye oldu-
lar. 

Ýlk kez þölende tanýþtýðýmýz ve üyemiz
olan kadýnlarý hem daha yakýndan tanýmak
hem de derneðimizi onlara daha detaylý an-
latmak için bir araya gelmek istedik. Ýlk zi-
yaretimizi yeni üyemiz olan iki kýz kardeþi-
mize yapmaya karar verdi. Gündüz çalýþtýk-
larý için kendilerini arayarak akþam evlerini
ziyaret etmek istediðimizi söyledik. Küçük
kýz kardeþ önce bizi evlerine kabul edebile-
ceklerini söyledi, ancak daha sonra arayan
büyük kýz kardeþ derneðimizde buluþmak
istediklerini söyledi. 
SAYMAKLA BÝTMEZ

Dernekte bir akþam çayý eþliðinde daha
iyi tanýmayý arzuladýðýmýz kýz kardeþlerle
sohbetimiz, þölene ve derneðimize iliþkin
deðerlendirmelerle baþladý. Derken söz re-
feranduma geldi. Her iki kardeþ de tered-
dütsüz ‘hayýr’ diyeceklerini söyledi. Ailele-
rinin bu konuda ne düþündüðünü sorduðu-
muzda ise kardeþlerden biri “Annemiz ha-
yýr diyecek, ancak babamýz evet demekte
kararlý” dedi. Diðer kardeþ “babasý evet de-
diði için bile hayýr diyebileceðini” ifade etti
gülümseyerek. Merakýmýza yenik düþerek
bu ayrýþmanýn nedenini de sorduk. Kýz kar-
deþler “hayýr” deme nedenlerinin saymakla
bitmeyeceðini belirterek, kadýnlarýn hayatýn
her alanýnda karþýlaþtýðý þiddet, taciz ve ay-
rýmcýlýða iþaret ettiler. 

Saðlýk alanýnda da durumun söylendiði
gibi olmadýðýný belirten kýz kardeþler, me-
me kanseri olan annelerinin geç müdahale-
den dolayý her iki memesini nasýl kaybetti-
ðini anlattýlar: “Annemize bir devlet hasta-
nesinde meme kanseri teþhisi konuldu ve
ameliyata alýnmasý gerektiðini söylediler.
Bizler annemizin durumu ne olacak kaygýsý
yaþarken, annemiz ameliyata alýnacaðý söy-
lenerek 24 saat aç býrakýldý. Bu duruma
tepki gösterdiðimizde ise doktor annemizin
açlýktan ölmeyeceðini söyledi. Hem üzül-
dük hem de öfkelendik. Annemiz günlerce
ameliyat sýrasýnýn gelmediði söylenerek aç
bekletildi. Defalarca doktoruyla görüþtük,
ancak bir netice alamadýk. Son çare olarak
bölüm þefine gittik ve bir rüþvet beklenti-
siyle karþýlaþtýk. Ancak oraya bu amaçla git-
mediðimizi, annemizin durumunun çok
kritik olduðunu söyledik. Annemiz çok kýsa
bir süre olmamakla beraber sonunda ameli-
yata alýndý. Doktor ameliyat sonrasýnda,
operasyon için beklediði sýrada, kanserin
diðer memeye de sýçradýðýný ve bu nedenle
her ikisinin de alýndýðýný söyledi bize...” 

Anlatýrken üzüntüleri ve öfkeleri yüzle-

rinden okunuyordu. Onlarý dinlerken baba-
larýnýn hiç adýnýn geçmemesi dikkatimizi
çekti. Sohbet sýrasýnda öðretmen olduðunu
öðrendiðimiz babalarýnýn bu süreçte ne
yaptýðýný sorduk. “Babamýz uzun yýllar an-
nemize þiddet uygulayýp hakaret etmiþ. An-
nemiz belli bir yaþa geldiðimizde durumu
bize açýklamaya çalýþtý. Ve bu sýrada da ba-
bamýzýn bizlere de sözlü hakaretleri baþla-
dý. Evde her an bitmek tükenmek bilmeyen
kavgalar oluyor, babam bizleri ölümle tehdit
ediyordu. Annemiz onu aile terapistine git-
meye ikna etti. Babamýzýn psikolojisi bozul-
duðu için antidepresan haplarý kullanmaya
baþladý. Haplarý kullandýktan sonra bizlere
ve anneme birazcýk da olsa iyi davranmaya
baþlamýþtý. Ancak haplarý almadýðý zaman-
larda içip bizlere hakaret ediyordu. Annem
hem sözlü hem de fiziksel þiddete maruz
kalýyordu. Annemize meme kanseri teþhisi
konulduðunda babamýz ‘erkek gibi olacak-
sýn iðrenç’ dedi” diye yanýtladýlar. 

POLÝS ‘SOL DERNEKLERE 
GÝDÝN’ DEDÝ 

Sohbet koyulaþýrken, annelerinin boþan-
ma davasý açtýðýný, bu davanýn devam ettiði-
ni öðrendik. “Ölüm tehditleri sonrasýnda
polise gittik, ancak polis boþanma sürecini
baþlatmanýz durumunda babanýz annenizi
öldürecek diyerek ‘en iyisi barýþýn’ dedi. Biz
karþý çýktýðýmýzda ise sol derneklere, sol
partilere gitmemizi, onlarýn bize yardýmcý
olacaðýný söyledi” dediler. Bu anlatýlanlarýn
benzer olaylarla karþýlaþsak da birkez daha
þaþkýnlýðýmýzý gizleyemiyoruz.

Sohbet devam
ederken kýzkardeþle-
rin telefonu çaldý.
Telefonun diðer
ucunda kýzlarýn an-
nesi, “Saat çok geç
oldu kýzým, hadi eve
gelin” dedi. Hepimiz
saatlerimize baktýk,
gerçekten de zaman
hýzla akýp gitmiþ.
BÝR KEZ DAHA 
ANLADIK

Yeni tanýþtýðýmýz bu
kýz kardeþlerimiz, yaþadýk-
larý zorluklara ve ataerkil
baskýlara karþý mücadeleyi
seçmiþler. Annelerine destek
olabilmek için üniversiteye
gitmek yerine çalýþmayý tercih
etmiþler. “Ekonomik olarak ba-
bamýza baðlý kalmak istemedik”
dediler, “Zaten bizim okumamýzý
da istemiyordu. Annem hep bize
destek oldu. Þimdi biz de ona destek
olacaðýz.” 

Biz bu sohbetle, saðlýkta, yargýda ve bir-
çok alanda izledikleri politikalarla kadýnlara
bunca sorun yaþatanlara mutlaka ‘Hayýr’
dememiz gerektiðini bir kez daha ve daha
iyi anladýk. 

Biliyoruz ki daha konuþulacak çok þey
var. Ama gitmeleri gerekiyor. Vedalaþýrken,
en kýsa zamanda anneleriyle de tanýþmak
istediðimizi söyledik. 

Korkulan
anket 

sonucu!
Sevgi ATMACA

Alibeyköy / Ýstanbul 

K
adýnlar olarak, referandum çalýþmalarý
kapsamýnda Alibeyköy yerelinde bir
anket çalýþmasý yapmaya karar verdik.
Anketin kurallarý þu þekilde belirlendi:

1. Kadýnlarla yapýlacaktý, çünkü referandumun
belirleyicisi yine kadýnlar olacak

2. Toplamda 100 kararsýz kadýn hedeflendi
3. Anket formuna isim yazýlmayacaktý
4. Kadýnýn baþýnda bekleyerek deðil de daha sonra

alýnmak üzere verilerek yapýlacak, üzerinde düþün-
mesi için zaman verilecekti.

Aslýnda amacýmýz 100 kadýndan kaçý ‘evet’ kaçý
‘hayýr’ diyor saptamasý yapmak deðildi. Zira bu iþi her
gün profesyonelce yapan kuruluþlar vardý. Bizim asýl
amacýmýz basit, yalýn ve anlaþýlýr bir dilde hazýrlanan
10 soruluk bir anket formu ile kadýnlarýn neye evet
neye hayýr dediðini sorgulamasýný, maddeleri oku-
madan karar vermemesini saðlamaktý. Ýster evet, ister
hayýr desin; ama okusun, bilsin. 

Ýki haftalýk süreden sonra anketlerin deðer-
lendirilmesi için bir araya geldik. Karþýlaþtýðýmýz
ortak sonuç þu oldu; insanlarda büyük bir korku ve
sindirilmiþlik var. Aralarýnda net bir þeklide evet ve
hayýr diyenler elbette olmuþ, ama büyük çoðunluk
ismini bile yazmayacaðý bir kâðýdý iþaretlemeye
bile korkmuþ. Komþusuna, arkadaþýna bile güveni
yok yani. Eskiden baþýmýza bir iþ gelse, aile birey-
lerimizden ziyade ilk kapý komþumuza koþarken,
ne ara baþýmýza iþ getiren kiþinin komþumuz
olduðunu düþünecek hale gelmiþtik... 

Ya rengimi belli edersem, ya komþum
beni ispiyonlarsa gibi kaygýlarýn ortaya
çýkardýðý bu manzara bizi çok üzdü.

Korkunun bu kadar hakim olduðu bir
ortamda daha çok uðraþmamýz gerek-

tiðini düþünerek daha çok asýldýk
çalýþmalara. Kadýnlarýn büyük

çoðunluðu anket formunu yanýtla-
madan bize iade etmiþ olsa da,

en azýndan okudular ve belki
de sandýða gidecekleri

zaman bir kez daha
düþünmelerini

saðladýk diye
umuyoruz. 

Neden mi hayýr? Buyrun okuyun...

Korkuyla örülen
haksýzlýða 
‘hayýr’ diyoruz

Songül BAKIR

Eyüp Pir Sultan Abdal Kültür Derneði Kadýn Korosu olarak,
üç senedir bir arada çalýþmalar yapýyoruz. Bir araya
geldiðimiz zaman, ev iþlerini, çocuklarýmýzýn okul ve sýnav

stresini, geçim sýkýntýlarýmýzý biraz da olsa unutup
türkülerimizi seslendiriyoruz. Amacýmýz hem kendimizi
geliþtirmek hem de  Pir Sultan Abdal’ýn dik duruþu ve
direngenliði ile kardeþliði, barýþý örgütlemek. 

Aslýnda yazacaklarým bütün bu söylediklerim dýþýnda, ama
biraz kendimizi anlatayým istedim. Bu sene en çok bize dayatýlan
rejim deðiþikliði tartýþmalarýyla karþý karþýya kaldýk. Biz kadýnlar,
Pir Sultan direnci ve bilinciyle, onun yolundan giderek, korkuyla
örülen bu haksýzlýða hayýr diyoruz. 

Kadýn korosundaki arkadaþlarýmýzdan Sultan Tuncer de bu
düþüncede. “Ülkede þiddet olacakmýþ, terör varmýþ, ekonomik
kriz varmýþ çok da umurlarýnda deðil. Ýstiyorlar ki tek adam
olsun, kimse onlara hesap soramasýn” diyor. 

Koro çalýþmalarýna katýlmanýn kendine olan güvenini
artýrdýðýný söyleyen Hüsniye Kýzýldeli de “Kaç yaþýnda kadýným;
annem, eþim, çocuklarým kadýnlarla yan yana gelmeme
kýzýyorlardý. Onlarý artýk hizaya getirdim, iþlerimi çabucak yapýp
arkadaþlarýmýn yanýna geliyorum” diyerek, “rejim deðiþikliði
olursa kadýnlarýn tamamen eve kapanacaðýndan” endiþe
duyduðunu ifade ediyor.

“Haklarýmýz, özgürlüðümüz kýsýtlanýyor. Þimdi bile kadýnlar
sokaklarda, otobüslerde þiddet görüyor. Kadýnlar ikinci sýnýf
vatandaþ, söz haklarý yok” diyen Pýnar Akgün, bu deðiþiklik
geçerse bütün bunlarýn önünün daha da açýlacaðýný belirtiyor. 

Savaþa karþý barýþ çaðrýsý yapan Zehra Þahin, kadýnlarýn
birlik olarak, dertlerini ortaklaþtýrarak her þeyin üstesinden
geleceðine inanýyor. Üniversite mezunu kýzýnýn çalýþtýðý
halde emeðinin karþýlýðýný alamadýðýný, kendisinin emekli
maaþýnýn da geçinmeye yetmediðini dile getiren Zehra,
“Terörü bitireceklerini söylüyorlar. Þimdiye kadar niye
bitirmemiþler? Ülkeyi zaten tek baþýna yönetiyorlardý. Terör
daha da çoðalacak, kimin ne zaman nerede tutuklanacaðý
belli deðil. Baðýmsýzlýk için evet diyorlar. Bizi dýþ ülkelere
baðýmlý yapan yine kendileri. Sattýlar ülkemizin en güzel
topraklarýný termik santrallere. Derelerimizi, ovalarýmýzý,
ormanlarýmýzý HES’lere kurban ettiler” diyor.

‘Hayýr’ ilk kez bu kadar
geniþ bir anlam kazandý

Gizem Nur KARATAÞ
Sivas

B
ir öðrenci evinin sýcaklýðýnda; liseli, üniversiteli,
iþçi genç kadýnlar bir araya geldik. Biz konuþ-
tukça sohbet derinleþti. Güzel ülkemizin yoðun
gündemi bize eþlik etti; en güncel konumuz re-
ferandumdu. Sorduk, dinledik, söyledik. Bir de

pek mühim; kahkaha attýk...
Sohbet ettiðimiz kadýnlardan Sumru ve Ceylan, hemþ-

irelik son sýnýf öðrencisi. Bu yýl okuduklarý bölüme beþ
yüz öðrenci alýnmýþ. Yüz yirmi beþer öðren-
cinin doldurulduðu sýnýflarda eðitim almaya
çalýþýyorlar. “Ne kadar verimli olduðunu siz
düþünün.” diyorlar, “Bir ülkenin geliþmiþlik
düzeyi üniversitelere baðlýdýr, üniversiteler
bu ülkenin aydýnlýk yüzüdür deðil mi? Ama
bu sene rektörümüz deðiþti ve yaptýðý ilk iþ
karma yurdu ayýrmak oldu.” 

Gece geç vakitlerde sokaklarda yürüye-
mediklerini, sözlü tacizlere maruz kaldýkla-
rýný anlatýyor kýzlar. “Sokakta yürümek için
bile bir sürü önlem almak zorunda kalýyo-
ruz. Ve tüm bunlar ortada dururken bize
hakaretler eden bir adam kendine baþkanlýk
vasfý vermemizi istiyor. E biraz çok þey isti-
yor!” diyorlar. 
‘OKULDA HER ÞEY 
15 TEMMUZ TEMALI’

Aramýzda liseli bir arkadaþ da var; Dilan.
Üniversite sýnavýna hazýrlanýyor. Eðitim sis-
teminden yana en dertli arkadaþýmýz o, anlattýklarý bizim
de sesimiz oluyor: “Sýnav sistemi her sene deðiþiyor. Bu
beni fazlasýyla tedirgin ediyor. Geleceksizlik kaygýsý altýn-
da kývranýrken, deðiþen sistemi takip etmeye çalýþýyorum.
Sýnava çalýþtýðým kadar sýnav sistemine çalýþýyorum. Gir-
diðim denemelerde görüyorum son zamanlarda 15 Tem-
muz temalý sorular soruyorlar ve ben bunun bir ayrýþtýrma
amacý güttüðünü düþünüyorum. Ben üniversitede felsefe
okumak istiyorum. ‘Altý yýl boyunca felsefe öðretmenine

ihtiyacýmýz yok, gençler baþka alanlara yönelsin’ diyorlar.
Ben geleceðimden endiþe ederek okumak istemiyorum.
Okul bünyesinde yapýlacak sosyal etkinliklerde yer almak
istiyorum, ama bakýyorum yapýlan tüm etkinlikler 15
Temmuz temalý. Böyle düþünmüyorum diye öteki olduðu-
mu hissediyorum. Gençleri nasýl bir ümitsizlik, karamsar-
lýk girdabýna sürüklediklerine bir bakýn. Tüm yaratýcýlýk-
larýný bu konuyla sýnýrlandýrýyorlar. Bütün bunlar hayýr de-
mek için yeterli.” 
BÝZ HÂLÂ ÜMÝTLÝYÝZ 

Ceren ise liseden beri hem okuyup hem çalýþýyor. Bir
özel eðitim kurumunda eðitmenlik yapan
Ceren’i en çok okullarda yaþanan istismar
olaylarý etkilemiþ. “Artýk ister istemez çalýþ-
týðým kurumda öðrenim gören çocuklarýn
böyle þeylere maruz kalmalarýndan þüphele-
niyorum” diyor. Ceren’in derdi bir deðil;
“KPSS ile olan durumumuza hiç deðinme-
yelim. Sýnavý bitti bir de mülakatý çýktý. Bu
mülakatlarýn amacý gerçekten bu iþi en iyi
yapacak kiþiyi seçmek olsaydý haklý görüle-
bilirdi, ama sistem bizde öyle iþlemediðin-
den din, dil, ýrk ayrýmý ile ötekileþtirerek bi-
ze kibarca ‘Biz sizi ararýz’ diyorlar. Atanmak
ne mümkün? Ýnanýyorum ki bizim yetiþtire-
ceðimiz çocuklardan korkuyorlar.” 

Tüm bunlarýn yanýnda ümitsiz olamaya-
caðýmýzý konuþuyoruz. Hayýr ilk defa bizim
için bu kadar geniþ bir anlam kazandý. Her
kimlikten insana deðen bu iki hecelik keli-
me, bizi bir çatý altýnda birleþtiriyor. Ve biz

hâlâ ümitliyiz, çünkü biz hâlâ yüzde 50’yiz. Tüm televiz-
yon kanallarý, birçok gazete onlara hizmet ediyor. Kanun
hükmünde kararnamelerle öðretmenlerimiz okullardan,
akademisyenlerimiz üniversitelerden ihraç ediliyor. Ýþçile-
rin grevleri yasaklanýyor. Yani bizi bir araya getiren her gü-
zellikten korku duyuluyor. Ama biz tüm bu zorbalýklara
raðmen birlik olabileceðimizi biliyoruz. Attýðýmýz her kü-
çük adýmýn geleceðimiz için olduðunu biliyoruz. Çizdiði-
miz bu tabloda karþýmýza hayýr çýkýyor. Sarayýn saltanatýna
hayýr diyoruz.

KHK’lerle 
öðretmenlerimiz

okullardan,
akademisyenler
üniversitelerden
ihraç ediliyor.

Ýþçilerin grevleri
yasaklanýyor.
Yani bizi bir
araya getiren 

her güzellikten 
korku duyuluyor. 
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Serpil BERK
Diyarbakýr

D
iyarbakýr’ýn Yeniþehir ilçesine baðlý Þil-
be, 4 bin nüfusa sahip bir köy. Kadýnlarla
referandumu konuþmak üzere burada-
yýz. Tarým da hayvancýlýk da eskiye göre
daha az yapýldýðýndan daha çok bir ma-

halle görünümünde olan köyde, kadýnlarýn çoðunu
tandýrda ekmek piþirirken buluyoruz. Tandýrýn baþýn-
da ya da evinde sohbet ettiðimiz kadýnlarýn çoðu refe-
randumda ‘hayýr’ diyeceklerini söylüyor. Kadýnlar
özellikle, seçilmiþ belediye baþkanlarýnýn ve milletve-
killerinin tutuklanmasýna tepkili.
‘YÜZ DEFA HAYIR’

Ekmek yapmaya hazýrlanan Emine teyze, sorumu-
zu duyar duymaz, elini kaldýrarak ‘Na, na, na (hayýr)’
diyor, “Kürtlere bugüne kadar ne yapmýþlar ki evet
diyelim. Yüz oyum olsa, yüz defa ‘hayýr’ derdim.”

Kürtçe bilmediðim için çevirmen arkadaþým Fa-
ma’dan yardým alýyorum.

Ýlkin temkinli yaklaþan kadýnlar Fama sayesinde
rahatlayarak sohbete dahil oluyorlar. 
‘ANNE BÝZÝ KÖTÜLÜYORLAR’

Baþka bir tandýrýn baþýndayýz. Burada konuþtuðu-
muz kadýnlar da, düþüncelerini “Kürt halký ne derse
biz de onu diyeceðiz” diyerek ifade ediyor. 

Meryem teyze, “Kürt olarak, kadýn olarak 15 yýldýr
bir þey görmedik” sözleriyle hükümeti eleþtiriyor.
Anayasa deðiþiklik maddelerini biliyor musun, diye
sorduðumuzda ise þunlarý söylüyor: “Ben Türkçe bil-
miyorum, o yüzden artýk televizyon izlemiyorum.
Kürtçe kanallarýmýz vardý, onlarý izleyince ne olup
bittiðini bilirdik, ama onlarý da kapattýlar, haberimiz
olmuyor bir çok þeyden. Çocuklarým izliyor, ne diyor

diye sorduðum da ‘Anne boþ ver bizi kötülüyorlar’ di-
yorlar bana.” 

Tandýr ateþini karýþtýran Ayþe teyzenin de þikayetle-
ri ayný. “Televizyonlarýmýzý açsýnlar, vekillerimizi ser-
best býraksýnlar” diyor. Bütün günlerini evleri, köyleri
ya da mahallerinde sýnýrlý olanaklarla geçiren kadýnla-
rýn yaþamýnda ana dilinde haber yapan kanallarýn ne
kadar önemli olduðunu bir kez daha anlýyoruz. 
HALKINI DEÐÝL 
KENDÝNÝ DÜÞÜNÜYOR

Ganime ablayý evinin pencesinde görüyoruz,

içeri davet ediyor bizi. Sohbet konumuzu öðrenin-
ce komþusu Hasibe’yi de çaðýrýyor.

Ganime abla söze giriyor; “Halkýný düþünen bir
lider olsaydý iþsizlik, yoksulluk olmazdý. Sadece
kendi çýkarýný düþünüyor. Savaþ olmasýn diye hayýr
diyeceðim. Belediyelere kayyým atadýlar, sonrasýn-
da bir sürü insan iþinden ekmeðinden edildi. Ýsti-
yorlar ki sadece kendi adamlarý olsun, öyle olur
mu? Haksýzlýk yapýldýðýný düþünüyorum. Yaþadý-
ðým ortamdan memnun deðilim. 90’larda Newroz
yasak olsa bile giderdik, ya da kendi mahallemizde
kutlardýk ama þimdi bomba patlayacak korkusuyla
herhangi bir mitinge gitmeye korkuyorum...”
‘KÜRT KARDEÞLERÝMÝN 
HAKKINI VERECEÐÝM’ DEMÝÞTÝ

Komþusu Hasibe “hayýr” diyeceðini belirterek
baþlýyor konuþmaya ve þöyle devam ediyor: “Yaþa-
dýðýmýz ortam çocuklarýmýz ve bizim için tedirgin
edici. Televizyonlarda duyduðum bir çok þeye
inanmýyorum, kandýrýyorlar insanlarý. 22 yýldýr ev-
liyim ve yaþamýmda deðiþen hiçbir þey yok. Bölge-
ye hiçbir yatýrým yapmýyorlar, iþsizlik, yoksulluk
çok fazla. Cumhurbaþkaný bir programda Kürt
kardeþlerimin hakkýný vereceðim demiþti. Bu söz-
den sonra ne deðiþti çok merak ediyorum... Ma-
dem dindar insanlar, neden ýrkçýlýk yapýyorlar, bu-
nu da anlamýyorum. Irkçýlýðýn Ýslam’da yeri yo-
ktur.”

Televizyonda yakýlarak ölen Kürt iþçiyi göster-
diklerinde bir arkadaþýnýn “Bak Kürt iþçi ölmüþ,
vah vah” dediðini aktaran Hasibe, “Ölenin insan
olmasýna deðil kimliðine bakýyoruz, bizleri bu du-
ruma getirdiler. Bugüne kadar yaþadýðýmýz iyi hiç-
bir þey olmamýþ ki! Tüm bu yaþananlardan sonra
neden destekleyelim?” diye soruyor.

Kanallarýmýz kapandý, seçilmiþler
tutuklandý... Neden ‘evet’ diyelim? 

Fatma KOÇ ÞAHÝN / Aydýn YÝÐÝT
Adana

GGEECCEEKKOONNDDUU evleri, daracýk yollarý, çokça çýkmaz sokaklarý ve
sokaða girdiðiniz an yoksulluðun dizboyu olduðu Adana’nýn Sey-
han ilçesine baðlý Hanedan Mahallesindeyiz. 

Mahalleye girdiðiniz an keskin bir küf ve çöp kokusu geliyor.
Nedeni neredeyse her köþe baþýndaki minik çöp daðlarý... Karþý-
dan gelen belediyenin temizlik iþçilerini görüyoruz, çöp toplama
saatine denk gelmiþiz... Yaklaþýp selam veriyoruz üç iþçiye ve
“Memleket Ýçin Hayýr” broþürümüzden veriyoruz, gülümseyerek.
“Biz zaten hayýr diyoruz, baþkasýna verin, boþuna harcanmasýn
broþürünüz, biz Denizlerin yolundayýz” diyorlar. 

Gülümseyerek yürümeye devam ediyoruz, dilimize takýlan bir
þarkýyla; “Hey bak iþçi tulumu giymiþ umut” (Hüsnü Arkan / Nere-
ye Uçar Turnalar)

Sonunda aradýðýmýz evi buluyoruz. Ev sahibi Aslý, bizi sýcacýk
gülümsemesiyle karþýlýyor. Kýsa bir tanýþmadan sonra 40 yýl hatý-
rý olacak kahvelerimiz de geliyor. Bir yandan çalýþýyorlar, bir yan-
dan sorularýmýzý yanýtlýyorlar. 

220000 ÇÇAANNTTAA 4400 TTLL
Ev sahibimiz Aslý, 42 yaþýnda. Kendini ev kadýný diye tanýmlýyor,

ama aslýnda evde parça baþý iþ yapýyor. Þu anda evde çantalarýn

iplerini kesiyor. “Çok hýzlý yapmamýz lazým; ben, annem, teyzem,
iki kýzým sabahtan akþama kadar günde en fazla 200 çanta temiz-
leyebiliyoruz” diyor. 

“Ooo bayaðý temizliyormuþsunuz, bu kadar kiþi çalýþtýðýnýza

göre günlük yevmiyeniz ne kadar?” diyoruz. Gülümsüyor, “Çanta
baþý 20 kuruþ alýyorum, 5 kiþi bütün gün uðraþýyoruz, elimize ge-
çen para 40 TL” diyor, “Eskiden paramýzý günlük alýyorduk, þimdi
15 gün sonra veriyorlar. Bu parçalar da bitsin, artýk çanta iþini yap-
mayacaðým.” 

Daha önce de evde mantý yapýp satýyormuþ, “O iþ bundan daha
karlýydý, eðer yine o iþten bulabilirsem yapacaðým” diyor geçim
derdinden yakýnýrken.

Yaklaþan seçim için ne düþündüðünü soruyoruz. “Ben ‘hayýr’
diyeceðim, her gün geçim biraz da zorlaþýyor. Her þeyin kontrolü-
nün bir adama býrakýlmasýný doðru bulmuyorum” diye yanýtlýyor. 

KKOORRKKUUYYAA HHAAYYIIRR!!
Hamiyet Abla lafa karýþýyor: “62 yaþýndayým, böyle kötü za-

manlar görmedim. Kýzým iki yýllýk memur çok korkuyoruz. Her gün
endiþeliyiz, acaba iþten atarlar mý diye. Her gün evden çýkarken
tembihliyorum, aman kimseyle politika konuþma, internette bir
þey paylaþma diyorum. Korkuyla yaþýyoruz. Biz de hayýr diyoruz,
yeter artýk.”

Gülay “Söyledikleri ile yaptýklarý birbirini tutmuyor. Bin
400 lira ile geçinsinler görelim. Emeklilik de hayal, bunun
için ‘hayýr’ diyeceðim” derken, Lütfiye de “Þimdiye kadar
bir iþlerini görmedim. Emekliye faydalarý yok, geçinemiyo-
ruz, kocam emekli ama ikinci bir iþte daha çalýþýyor, yoksa
hiç geçinemeyiz” diye anlatýyor. 

Ýþ için, ekmek için
gelecek için...

Hilal KILIÇ
Mamak / Ankara

B
en Tuzluçayýr Kadýnlarý Dayanýþma Derne-
ði’nin en genç üyesiyim. Dernek açýlýþýndan
birkaç hafta önce üyelerin bazýlarý ile tanýþ-
mýþ, bir dernek ihtiyacýndan, baktýklarý kira-
lýk dükkanlardan söz ettiklerini duymuþ-

tum. Üzerinden çok zaman geçmeden derneðin açýlýþ
haberini aldým. 2016 yýlýnýn 23 Nisanýydý. Açýlýþýmýz
için canla baþla çalýþmýþtýk; çeþit çeþit yemekler, davul
zurna, etraftaki süslemeler... Her þeyi tastamam et-
miþtik. Þimdilerde derneðimizin birinci yýlýný doldur-
masýna haftalar kaldý. 

Ýlk gelip gitmeye baþladýðýmda bu derneðin bir parça-
sý olamamaktan, yaþlarý benden büyük, hayatlarý çok
farklý kadýnlar ile iletiþim kuramamaktan korkmuþtum.
Ancak geçen zaman içerisinde gördüm ki buradaki bir-
liktelik yaþa baþa bakmýyor. Ve artýk çok fazla annem, ab-
lam, arkadaþým var... 

Oldukça keyifli bir açýlýþ ile yola çýkan derneðimiz, ül-
kenin içinden geçtiði zorlu sürecin getirilerini de göðüs-
lemek zorundaydý elbette. Kasým seçimleri geçmiþ, An-
kara’nýn göbeðinde bombalar patlamýþ, 8 Mart engellen-
miþ... Özellikle 15 Temmuz ve sonrasýnda durum daha
da vahimleþti: Bir garip OHAL yönetimi, çýkarýlan
KHK’ler, referandum süreci, ekonomik kriz, savaþ at-
mosferi...

Tüm bu güncel durumun elbette kadýnlarýn hayatlarý-
na yansýmasý çok aðýr. Bu süreçte dayanýþmayý büyüt-
mek, yan yana olmak daha da büyük bir önem alýyor.
ÞATAFATLI AKP KAHVALTISININ
HATIRLATTIÐI

Geçtiðimiz þubat ayýnýn sonlarýnda Ak Parti Kadýn
Kollarý’nýn kadýn ve çocuða yönelik çalýþan kitle örgüt-
lerine yönelik düzenlediði bir kahvaltýya katýlma fýrsa-
tým oldu. Salona girdiðim andan itibaren büyük bir
lüks ve þatafat karþýladý beni. Harika bir sofra düzeni,
çeþit çeþit kahvaltýlýklar, gelenlere hediye edilen bakýr
kahve setleri... 

Açýlýþ konuþmasý ile birlikte bu organizasyonun ama-
cýnýn referandumda kadýnlarý evet’e ikna etmek olduðu-
nu anladým. O kahvaltý masasýnda bulunduðum süre bo-
yunca sürekli kýyas içerisindeyim. Bunca hazýrlýk ve gös-

teriþe raðmen salonda toplasam 50 kadýn vardý. Biz ise
sadece açýlýþýmýzý tüm mahalleli kadýnlarla yapmýþtýk,
belki o kadar muazzam bir soframýz olmadý ama büyük
bir dayanýþmayla yemeklerimizi hazýrlamýþ, birlikte çalýþ-
manýn birlikte yorulmanýn keyfini birlikte yiyip içerek çý-
karmýþtýk. 

Kahvaltýda evet oyu vermeye çaðrý yapan konuþmacý-
lar, tek geçerli neden, kadýnlarýn yararýna bir cümle bile
dile getirmemiþlerdi. 

Bu sýrada bizlerin yaptýðý söyleþiyi düþündüm, tek tek
madde madde anayasa deðiþikliðini kadýnlar ile tartýþmýþ,
neden ‘hayýr’ diyeceðimizi hep beraber bulmuþtuk. Vel-
hasýl kelam bana tesadüfen deneyim kazandýran bu kah-
valtý, durduðum yerin doðruluðunu bir kez daha hatýrlat-
mýþ oldu. 
SÜRPRÝZLÝ PLANLARIMIZ VAR

Birkaç hafta sonra 8 Mart kutlamalarý için Tuzluça-
yýr’da yapacaðýmýz yürüyüþ engellenmeye çalýþýlmasýna
raðmen devamýnda gerçekleþtirdiðimiz salon etkinliðini,
neredeyse 800 kiþinin katýlýmý ile gerçekleþtirdik. Tüm
dernek üyelerinin azimle çalýþmasý, her karþýlaþtýklarý
kadýna 8 Mart’ý anlatmasý, etkinliðe çaðýrmalarý meyvele-

rini vermiþti. Günün devamýnda aylardýr provalarla ha-
zýrlanan kadýn korosu sahnedeyken sanki gözümde bir
kamera varmýþ gibi salonun bir uçtan bir uca görüntüsü-
nü hafýzama kaydettim. Yemek standýnýn önünde yorul-
muþ ama hazýrladýklarý beðenilince yüzleri gülen kadýn-
lar; masalarda genç, yaþlý, çocuk eðlenen insanlar; sahne-
de aylarca yapýlan hazýrlýðýn heyecaný ile titreyen ama yü-
zündeki gülümsemeyi eksik etmeyen korodaki kadýnlar... 

Ýþte tam o anda, harika sofralarý, iyi giyimleri, kapýla-
rýndaki korumalarý, kadýnlarýn ellerine rüþvet gibi hedi-
yeler tutuþturulan kahvaltý aklýma geldi. Ve gülümseyerek
koronun “Hayýr, hayýr, yüz bin kere hayýr” þarkýsýna eþlik
etmeye baþladým.

Derneðimizin açýlýþ yýl dönümüne ve referanduma sa-
yýlý günler kaldý. 26 Mart Cuma günü yine bir söyleþi ile
OHAL’i ve etkilerini konuþtuk, kapý kapý gezmek için ta-
nýtým broþürlerimizi hazýrladýk. Açýlýþ yýl dönümü için
ise sürprizli planlarýmýz var.

Ýçinde bulunduðum derneðin her bir taþýnda kadýnla-
rýn emeði var biliyorum, þimdilerde ben de o taþýn altýna
elimi koyuyorum. Ve özellikle genç kadýnlara sesleniyo-
rum. Dayanýþmanýn yaþý, dili, dini yoktur. Yarasý yarasýna
denk gelenler burada, sizler de çýkýn çýkýn gelin.

Seçil ERUCU
Körfez / Kocaeli

K
ocaeli Körfez’de kapý kapý gezerek referan-
dum çalýþmasý yürütürken çaldýðýmýz kapý-
lardan birinde, geçimini kaðýt toplayarak
saðlayan bir kadýn açýyor kapýyý. “Bu hükü-
metin bizim için adým atacaðýna inancým

kalmadý, hayýr diyeceðim” diyor. Haberlerde hep ayný
þeyleri duymaktan býkmýþ. “Ama her þey ortada” diyor,
“Bir oðlum askerde, iki kýzým ortaokula gidiyor. Sabah yi-
yecek ekmek bulamýyoruz. Her gün yeni þeyler vaat edi-
yorlar, ama bizim durumumuz hiç deðiþmiyor.” 

Dolaþmaya devam ederken, bir balkonda sohbet eden
kadýnlarý görünce selam verip yanlarýna oturuyoruz. On-
larýn da yanýtý çok net oluyor; Hayýr! Ýçlerinden biri “Ben
Aleviyim, bugüne kadar hep yok sayýldým. Bu sistem her
þeyi tekleþtiriyor. Bu ülkede sayýca az olup da farklý hayat-
lar yaþayan herkesin ayný düþünceye sahip olmasý müm-

kün mü? Elma aðacý da armut aðacý da ayný bahçede na-
sýl yemiþ veriyorsa, bu ülkedeki farklý insanlar da bir ara-
da huzur içinde yaþayabilsin diye hayýr diyeceðim” diye
açýklýyor oyunun gerekçesini. 

O sözlerini noktalamak üzereyken “evet” çaðrýsý ya-
pan bir ses aracý geçiyor. Diðer kadýnlardan biri hemen
atýlýyor; “Bizim onlar gibi olanaklarýmýz yok, olsa da
özgürlüðümüz yok. Madem biz bir arabayla bangýr
bangýr çaðrý yapamýyoruz o zaman hepimiz sosyal

medya hesaplarýmýzýn profil fotoðraflarýna ‘hayýr’ yaza-
lým, konu komþu ile konuþup neden hayýr dediðimizi
anlatalým, çevremizi ikna etmeye çalýþalým” diyor. Ve
telefonunu eline alýp tüm hesaplarýndaki fotoðraflara
“hayýr” yazýlý bir afiþi koyuyor.

Oradan parka yöneliyoruz. Parkta çay içen bir grup
kadýnýn yanýna gidiyoruz. Biri, “Hepimiz evet diyoruz”
diyor hemen. Sebebini sorduðumuzda da “Bundan 15
sene evvel bu ülke ne haldeydi, þimdi ise hastaneler,
yollar, okullar pýrýl pýrýl. Türbanla istediðimiz yere de
girebiliyoruz, istikrar için evet diyoruz” diye yanýtlýyor.
Anayasa deðiþikliði ve maddelerin içeriðini sorduðu-
muzda “Okumadýk” diyorlar, “Ama evet diyeceðiz, Er-
doðan’ý seviyoruz.”

Açýp maddeleri okumaya baþlýyorum; önce þaþýrýyorlar,
televizyonlarda böyle anlatýlmadýðýný söylüyorlar. “Bunca
yetkiyi gönül rahatlýðýyla baþka bir lidere verebilecek mi-
siniz peki?” diye sorunca “Sus kýz, kafamýzý karýþtýrdýn,
hepimiz için hayýrlýsý olsun” diyorlar, gülüþüyoruz.

Sus kýz, kafamýzý
karýþtýrdýn!

Ben de o taþýn altýna elimi koydum



B
ir anayasa hazýrlanýyor. Baþýmýza
bir çorap örülüyor. Ayþe ve Fatma,
Ali ve Veli, Uzun ve Kýsa... Ne fark
eder? Neden ülkeyi tek bir isim yö-
netiyor? Yasama onda. Yürütme

onda! Bir de yargýyý da merkezine baðladý mý,
deðmeyin keyfine... Tek bir kiþiye, koca bir
ülkeyi devretmeyi planlýyorlar. 

Biz iþçilerin, emekçilerin, gençlerin, biz
kadýnlarýn bütün bir geleceðimizi ilgilendiren
referandum oylamasýnda ‘HAYIR’ demek için
birçok nedenimiz var. Biri isteyecek diye öl-
memek, biri isteyecek diye eve kapanmamak,
biri isteyecek diye güneþi karanlýk günlere
hapsetmemek gibi birçok neden... 

Bizler Türkiye için kurduðumuz hayaller-
den söz etmek istiyoruz. Kadýköylü yirmi ka-
dýnýn ülkenin tüm kadýnlarý nezdinde ‘HA-
YIR’da hayýr barýndýran hayallerini sizinle
paylaþýyoruz:

Ben Sedef. Yirmi yaþýndayým. Þu ara
kafamý gerçekten birçok þey kurcalýyor. HA-
YIR, ben anlamýyorum, bir tutturmuþsunuz
kadýn diye. Yahu ne yaptý bu kadýnlar size?
Ne yaptý da eril dilinizin iki lafýndan biriyle
hedefiniz oluyorlar? Alýn terini, emeðini orta-
ya koyan kadýnlar size ne yaptý? Artýk yeter!
Özgürlük ve eþitliðimiz için HAYIR diyoruz.
Kadýn olmanýn güzelliðini tadabildiðimiz
günleri hayal ediyoruz... 

Adým Ayla. Kedilerimin olduðu gül gi-
bi bir yaþam dileyecekken televizyonda
“Emeklilere verdiðimiz sözü tuttuk” diye
reklam yaptýklarýný gördüm. Kan beynime
çýktý! Ayda 10 lira be, 10 lira! Kadýköy’e gidip
gelsem, yol parasý diye biter. Alay mý ediyor-
sunuz, dedim ve HAYIR’cý oldum. Hayalim
emekliliðimde rahat etmek...

Ben Rojda. Mezopotamya’yla har-
manlanmýþ bir kadýným. Aklým memlekette,
sokaða çýkýyorlar ama her köþe baþý karakol
olmuþ. Her an bir þeyler olacakmýþ gibi kor-
kuyoruz. Yüreðim aðzýmda, sabah akþam ai-
lemi arýyorum. Bayramý bile haram kýldýlar
bize. Savaþ istemiyoruz ve HAYIR diyoruz.
Hayalim; sevgi dolu bir ülke...

Ýsmim Özlem Ertem. Kýz çocukla-
rýnýn eðitimi için harcanan paranýn boþa mas-
raf olarak nitelenmediði, gençlerin tüm bas-
kýlardan kurtulup entelektüel baðýmsýzlýða
ulaþtýðý, kadýnlarýn siyasette görünür olduðu,
çalýþmaktan hastalanýp emekliye ayrýlmadýðý-
mýz ve sorun yaratan deðil çözüm üreten
bir Türkiye istiyorum.

Ben Elif Baydur. Oyuncak be-
bekler yapýyorum. Bu süreçte o kadar çok
hayal kuruyorum ki hangisini söylesem bil-
miyorum… Biri ülkenin gündemini sýk sýk
deðiþtirmesin, insanlarýn psikolojisi bozul-
masýn, panik atak hastalýðý yok olsun istiyo-
rum. Kanserin tedavisinin geliþtirildiði ve
ücretsiz saðlýktan faydalandýðýmýz bir ülke
istiyorum. 

Ben Meral Kaya. Bana dayatýlaný
deðil, istediðim hayatý doya doya yaþamak is-
tiyorum, çok mu? Gecenin karanlýðýnda so-
kakta özgürce dans edebilmek, tüm dillerde
“Seni Seviyorum” diyebilmek ve gökkuþaðý-
nýn bütün renkleriyle birlikte yaþamak istiyo-
rum. HAYIR diyorum. Çünkü çocuðum bü-
yüdüðünde “Biz büyüdük ama kirlendi dün-
ya!” demesin istiyorum...

Ben resim öðrencisi Merve Altu-
ran. Sokaklarda aðýz dolusu kahkaha atmak
istiyorum. Ýstediðim gibi eðlenmek istiyor,
geceleri hýzlý adýmlarla yürümemeyi düþlüyo-

rum. HAYIR; ben fýrçamdaki boyaya kan bu-
laþsýn istemiyorum.

Funda Demir olarak; Gezi kuþaðý
çocuklarýnýn büyüyüp yan yana durmasýný,
kadýn cinayetlerinin durmasýný, barýþ içinde
konu komþu yaþamayý ve kýþ saatinin kalkýp
aydýnlýk bir sabaha uyandýðýmýz bir ülkeyi
umut ediyorum...

Eþitlik denen þeyin gerçek olduðunun
kanýtlandýðý, kadýnlarýn her koþulda istediði
þeyi yapmakta özgür olduðu, kadýnlarýn bi-
linçlenmesi ve geliþmesi için her türlü giriþi-
min yapýldýðý bir Türkiye istiyorum... Ýsmim
Özge Küçük, güzel ya-

rýnlarý görmek istiyorum.
Adým Tuðçe Altunkaya. Ben kadýn

ölümlerinin olmadýðý, kadýn erkek, büyük kü-
çük eþit olduðumuz, özgürce giyinebildiðimiz
bir Türkiye istiyorum...

Ben Yelda; bir kadýn olarak bu ülkede
saygý görmek istiyorum. Hayalini kurduðu-
muz ne varsa gerçek olsun istiyorum. Mo-
bing uygulamalarýný yýkýp, insanca çalýþma
koþullarýna sahip olmak, doya doya yaþamak
ve özgür bir dünyaya açýlan bir aile kurmak
istiyorum. Bu yüzden baþkanlýk sistemine
HAYIR!

Ýnsanlarýn huzurlu bir sabahta bana;
“Günaydýn Burcu” dediði, yardýmlaþmanýn
ve paylaþmanýn bitmediði, yeþilin ve mavinin
temiz kaldýðý bir Türkiye hayal ediyorum... 

Adým Melisa Unat. Farklýlýklarýmýz-
la bir aradalýðýn muhteþem göründüðü,
çocuklarýn çocukluklarýný yaþayabildiði, baþ-
kalarýnýn umutsuzluðuyla utanmadýðýmýz, bol
kahkahalý bir Türkiye hayal ediyorum. Ve BA-
RIÞ, ille de BARIÞ diyorum.

Benim adým aceleci... Aceleci bir ka-
dýným, her þey olup bitsin istiyorum. Doðaya,
hayvanlara zarar gelmesin istiyorum. Özgür
düþünmek, rahat nefes almak, insani olan bir
nesille yaþamak istiyorum. Yani; HERKESÝN
HAYATINA KÝMSE KARIÞAMAZ. HE, NA-
SIL KARIÞAMAZ? BEN BU ÞEKÝL GÝYÝ-
NÝRÝM, ÞU KADIN ÞU ÞEKÝL GÝYÝ-
NÝR...:) 

Masumlarýn ölmediði, önyargýsýz, pe-
þin hükümlülükten kurtulmuþ, askerlerin
ve hiç kimsenin ölmediði bir ülke istiyo-
rum. Hacer olarak sayýlmak istiyorum.

Ben Seçil Sinanoðlu. Paranýn
insanlarýn aklýný çelmediði, fýrsat eþitliði-

nin olduðu bir düzen istiyorum. Dillerin,
danslarýn, kültürlerin kucaklaþtýðý bir ülke
hatta büyük bir dünya istiyorum! HAYIR; öz-
gürce yaþamak ve paylaþmak istiyorum.

Ýsmim Fatma Kahveci. Çocuklarýn
gülerek büyüdüðü, baþörtülü baþörtüsüz ayrý-
mýnýn olmadýðý, kadýn erkek ayrýmý yapýlma-
yan, zengin fakir olmayan, eþit yaþadýðýmýz
bir ülke hayal ediyorum. Asgari ücretle geçi-
nemezken bu hayaller zor gibi gelse de umu-
dumu kaybetmiyorum...

Merhaba; ben kadýnlarým ayrýmcýlýða
maruz kalmadýðý, özgür olduðumuz, adaletin
iþlediði, demokrasinin gerçek manada yaþan-
dýðý ve ekonomik baðýmsýzlýðý olan bir ülke
istiyorum.

Ben Birgül. Bir kadýným, anneyim, iþ-
çiyim, öðrenciyim... Hayalim HAYIR’ý ilmek
ilmek ören her kadýnýn birleþtiði bir ülke...
Göbeðim açýk gezdiðim, hýzma taktýðým, öz-
gürce paten kaydýðým, çocuklarýmla saklam-
baç oynadýðým bir ülke istiyorum... Kapý gý-
cýrtýsýna oynadýðým bir hayat diliyorum! Tri-
bünde bedenime iznim olmadan dokunan tek
þeyin Beþiktaþ’ýn þampiyonluk kupasý olmasý-
ný istiyorum. Ve biliyorum; “O hayaller HA-
YIR’lýsýyla buraya gelecek!”

Ve bendeniz Kübra! Ben de çýkmasý-
ný dilediðim HAYIR’ýn ülkeme özgür gazete-
ciliði getirmesini diliyorum. Kalemime kor-
kunun bulaþmamasýný temenni ediyorum.
Ayrýca, biz Kadýköylü kadýnlar olarak kurdu-
ðumuz hayalleri gerçekleþtirmek için bir ara-
ya geliyoruz, birleþiyoruz. 16 Nisan’da önce
HAYIR oyumuzu kullanýp, sonrasýnda sandý-
ða sahip çýkma sözü veriyoruz. Peki ya siz?
Gerçekleþtireceðimiz hayallere ortak olmak
istemez misiniz?

‘Hayýr’da hayýr barýndýran hayallerimize çaðýrýyoruz

Hayat boþluk tanýmýyor
Nuray ÖZTÜRK

Ýzmir

G
eçtiðimiz gün 3 yaþýna yeni girmiþ kýzýmla gezintiye çýktýk. Bir iki alýþveriþten
sonra ilk uðrak yerimiz Bornova Meydaný oldu. Bornova Meydaný, çoðu ilden
daha çok nüfusa sahip olan Bornova’nýn tek meydanýdýr. Ancak yýl içerisinde
yapýlan ufak tefek etkinlikler ve bir iki küçük miting dýþýnda çoðu zaman boþ-

tur. Ne bir kültürel sanatsal çalýþma ne de baþka bir þey görebilirsiniz bu caným mey-
danda... En azýndan ben iki yýl önce yapýlan 8 Mart mitingi ile 4 yýl önce gerçekleþen
Duman konseri dýþýnda kitlesel bir gösteriye rastlamadým. Emek cephesi, tüm
eylemliliklerini ve kutlamalarýný Konak’ta gerçekleþtirdiði için, bu meydanlar boþ,
mitinglere katýlanlar dýþýnda kalan halk da her þeyden bihaberdir. 

Eee her boþluðu birileri dolduruyor. Bornova Meydaný’ný da neyse ki güvercinler
doldurmuþ. Bu nedenle bu meydanýn asýl sahipleri güvercinlerdir. Ve ara sýra onlarý
ziyarete gelen çocuklar... Biz de merkeze her gittiðimizde kýzýmla güvercinleri
ziyaret ederiz. Yem satan teyze ve amcalardan paramýzýn yettiði kadar yem alýr,
güvercinlerin sefasýna ortak oluruz. Bu sefer de öyle yaptýk. 

MMEEYYDDAANNIINN NNÝÝZZAAMMII!! 
Tabi iþsiz bir gazeteci ve tam mesai annelik yapan bir kadýn olarak bu gezintiler

benim için elbette baþka bir anlam da içeriyor. Ýnsanlarla iletiþim kuruyor, gün-
demdeki politik geliþmeler hakkýnda ne düþünüyorlar ya da onlarýn gündemi ne,
sorup öðreniyor, kendi içimde halktan kopuk bir hayatýn önüne geçmeye çalýþýyo-
rum. Zihnimi açýk tutmanýn bir yolu bu benim için. 

Birçoðumuzun olduðu gibi benim de gündemim referandum. Çocuklarýný gezin-
tiye getiren kadýnlarla referandumu konuþma düþüncesindeyim. Ancak baþka bir
þey dikkatimi çekiyor. 

Güvercinlerin hovardalýðý arasýnda kimi zaman güneþin konumuna kimi zaman
çocuklarýn görüþ açýsýna göre daðýnýk oturan yemciler, bu sefer tek sýra halinde
dizilmiþler. Meydandaki ahenk bozulmuþ sanki. Üstelik daha önceki gün ve haftalar-
dan farklý olarak yem satanlarýn biri dýþýnda tamamý kadýn. O anda karar deðiþtirip,
hem bu garip nizamýn sebebini konuþmak hem de referandum tercihlerini öðren-
mek için yem satan kadýnlara yöneliyorum. 

Zabýtanýn müdahalesi sonucu ip gibi dizilmiþler. Düzenden anladýklarý bu tabii,
þaþýrmýyorum. Oldukça öfkeli kadýnlar, iþlerinin etkilendiðini, yola yakýn olanlarýn
daha çok kazandýðýný söylüyorlar. Aralarýndaki sessiz birlik, düzen adýna bozulmuþ
gibi. Þimdi birbirleriyle rekabet ediyorlar. 

HHAALLÝÝMMÝÝZZ OORRTTAADDAA...... 
En baþta oturan Huriye teyze, 75 yaþýnda, oradakilerin  en büyüðü. Önce

yem alýp Diren’e bardaðý uzattýktan sonra sohbete baþlýyoruz. Konu referan-
duma gelince cevap vermekten kaçýnýyor. Neden sorduðumu açýklayýp,
dergimize bir yazý hazýrlamak için bilgi istediðimi söylesem de benden ‘hayýr’
oyu vereceðimi öðrenmeden konuþmuyor. Öðrenince rahatlayýp anlatmaya
baþlýyor; “Ben bu yaþýmda yem satarak geçimimi saðlamaya çalýþýrken onlar
zenginliklerine zenginlik katýyor. Emekli maaþlarý ortadayken kýzýna 27 bin lira
maaþ baðlýyor. Hayýr vereceðim kýzým, bunlar yalancý, herkesi birbirine düþ-
man ediyorlar. Bunca yýl ülkeyi yönettiler halimiz ortada...” Yapýlmak istenen
deðiþikliði bilip bilmediðini soruyorum, “Ülkeyi tek baþýna yönetmek istiyor,
bunu biliyorum, o da bana yetiyor” diyor. 

Ýsmini vermeyen baþka bir kadýn zabýtanýn müdahalesi sonucu baþlayan reka-
betten oldukça dertli. Referandum tercihini soruyorum, “Cumhuriyetin deðerlerini
yok etmek istiyorlar, padiþahlýk istiyorlar o yüzden hayýr vereceðim” diyor.

Ýçlerindeki en genci Roman bir kadýn. O da zabýtanýn tavrýndan þikayetçi. “Bizi ip
gibi dizdiler, bir karýþ yerimizden oynasak gelip baðýrýp çaðýrýyorlar. Dün 15 lira
kazandým. Günde 15 lira, bir paket sigara, bir de yol parasý, çocuklarýn karnýný nasýl
doyurayým” diyor.

Referandumu soruyorum ‘evet’ diyeceðini söylüyor. Nedenini ise “Benim oðlum
küçük yaþta evlilik yaptýðý için hapiste... Ne güzel bir yasa çýkacaktý, ama engelledil-
er. Evetçiler geldi, evet oyu verirseniz o yasa çýkar dedi. Bizde o yüzden evet vere-
ceðiz” diye açýklýyor. Referandumda neyin oylanacaðýný bilip bilmediðini soruyorum,
“Biz cahiliz abla, nerden bilelim! Kimse de anlatmýyor. Bir onlar geldi, böyle dedi, biz
de inandýk. Evet diyeceðiz” diyor. 

HHÂÂLLÂÂ YYAAPPAACCAAKK ÇÇOOKK ÝÝÞÞ VVAARR 
Bornova Meydaný’ndaki boþluðu dolduran güvercinleri düþünüyorum. Aklýmdan

her boþluk böyle güzel dolmuyor diye geçiriyorum. 
Ve orada kýsacýk bir sürede yapýlacak deðiþikliklerin ne olduðunu, evet oyu

versinler diye bahsedilen yasanýn tüm kadýnlar ve çocuklarýmýz açýsýndan doðura-
caðý sonuçlarý tek tek anlatýyorum. Sorunlarýnýn baþka türlü çözülebileceðini söylüy-
orum. Onlarý kandýrmak istediklerini, anayasa referandumunun bunlarla ilgili
olmadýðýný somutlayarak açýklýyorum. Konuþma sonunda hayýr oyu vereceðim
demiyor, ama en azýndan yeniden düþüneceðini ve daha çok bilgi edineceðini
söylüyor. Biz ne kadar çok insana temas edersek o kadar güçlüyüz. Referanduma az
bir zaman kaldý, ama hala yapacak çok iþimiz var.
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Serpil BERK
Diyarbakýr

D
iyarbakýr’ýn Yeniþehir ilçesine baðlý Þil-
be, 4 bin nüfusa sahip bir köy. Kadýnlarla
referandumu konuþmak üzere burada-
yýz. Tarým da hayvancýlýk da eskiye göre
daha az yapýldýðýndan daha çok bir ma-

halle görünümünde olan köyde, kadýnlarýn çoðunu
tandýrda ekmek piþirirken buluyoruz. Tandýrýn baþýn-
da ya da evinde sohbet ettiðimiz kadýnlarýn çoðu refe-
randumda ‘hayýr’ diyeceklerini söylüyor. Kadýnlar
özellikle, seçilmiþ belediye baþkanlarýnýn ve milletve-
killerinin tutuklanmasýna tepkili.
‘YÜZ DEFA HAYIR’

Ekmek yapmaya hazýrlanan Emine teyze, sorumu-
zu duyar duymaz, elini kaldýrarak ‘Na, na, na (hayýr)’
diyor, “Kürtlere bugüne kadar ne yapmýþlar ki evet
diyelim. Yüz oyum olsa, yüz defa ‘hayýr’ derdim.”

Kürtçe bilmediðim için çevirmen arkadaþým Fa-
ma’dan yardým alýyorum.

Ýlkin temkinli yaklaþan kadýnlar Fama sayesinde
rahatlayarak sohbete dahil oluyorlar. 
‘ANNE BÝZÝ KÖTÜLÜYORLAR’

Baþka bir tandýrýn baþýndayýz. Burada konuþtuðu-
muz kadýnlar da, düþüncelerini “Kürt halký ne derse
biz de onu diyeceðiz” diyerek ifade ediyor. 

Meryem teyze, “Kürt olarak, kadýn olarak 15 yýldýr
bir þey görmedik” sözleriyle hükümeti eleþtiriyor.
Anayasa deðiþiklik maddelerini biliyor musun, diye
sorduðumuzda ise þunlarý söylüyor: “Ben Türkçe bil-
miyorum, o yüzden artýk televizyon izlemiyorum.
Kürtçe kanallarýmýz vardý, onlarý izleyince ne olup
bittiðini bilirdik, ama onlarý da kapattýlar, haberimiz
olmuyor bir çok þeyden. Çocuklarým izliyor, ne diyor

diye sorduðum da ‘Anne boþ ver bizi kötülüyorlar’ di-
yorlar bana.” 

Tandýr ateþini karýþtýran Ayþe teyzenin de þikayetle-
ri ayný. “Televizyonlarýmýzý açsýnlar, vekillerimizi ser-
best býraksýnlar” diyor. Bütün günlerini evleri, köyleri
ya da mahallerinde sýnýrlý olanaklarla geçiren kadýnla-
rýn yaþamýnda ana dilinde haber yapan kanallarýn ne
kadar önemli olduðunu bir kez daha anlýyoruz. 
HALKINI DEÐÝL 
KENDÝNÝ DÜÞÜNÜYOR

Ganime ablayý evinin pencesinde görüyoruz,

içeri davet ediyor bizi. Sohbet konumuzu öðrenin-
ce komþusu Hasibe’yi de çaðýrýyor.

Ganime abla söze giriyor; “Halkýný düþünen bir
lider olsaydý iþsizlik, yoksulluk olmazdý. Sadece
kendi çýkarýný düþünüyor. Savaþ olmasýn diye hayýr
diyeceðim. Belediyelere kayyým atadýlar, sonrasýn-
da bir sürü insan iþinden ekmeðinden edildi. Ýsti-
yorlar ki sadece kendi adamlarý olsun, öyle olur
mu? Haksýzlýk yapýldýðýný düþünüyorum. Yaþadý-
ðým ortamdan memnun deðilim. 90’larda Newroz
yasak olsa bile giderdik, ya da kendi mahallemizde
kutlardýk ama þimdi bomba patlayacak korkusuyla
herhangi bir mitinge gitmeye korkuyorum...”
‘KÜRT KARDEÞLERÝMÝN 
HAKKINI VERECEÐÝM’ DEMÝÞTÝ

Komþusu Hasibe “hayýr” diyeceðini belirterek
baþlýyor konuþmaya ve þöyle devam ediyor: “Yaþa-
dýðýmýz ortam çocuklarýmýz ve bizim için tedirgin
edici. Televizyonlarda duyduðum bir çok þeye
inanmýyorum, kandýrýyorlar insanlarý. 22 yýldýr ev-
liyim ve yaþamýmda deðiþen hiçbir þey yok. Bölge-
ye hiçbir yatýrým yapmýyorlar, iþsizlik, yoksulluk
çok fazla. Cumhurbaþkaný bir programda Kürt
kardeþlerimin hakkýný vereceðim demiþti. Bu söz-
den sonra ne deðiþti çok merak ediyorum... Ma-
dem dindar insanlar, neden ýrkçýlýk yapýyorlar, bu-
nu da anlamýyorum. Irkçýlýðýn Ýslam’da yeri yo-
ktur.”

Televizyonda yakýlarak ölen Kürt iþçiyi göster-
diklerinde bir arkadaþýnýn “Bak Kürt iþçi ölmüþ,
vah vah” dediðini aktaran Hasibe, “Ölenin insan
olmasýna deðil kimliðine bakýyoruz, bizleri bu du-
ruma getirdiler. Bugüne kadar yaþadýðýmýz iyi hiç-
bir þey olmamýþ ki! Tüm bu yaþananlardan sonra
neden destekleyelim?” diye soruyor.

Kanallarýmýz kapandý, seçilmiþler
tutuklandý... Neden ‘evet’ diyelim? 

Fatma KOÇ ÞAHÝN / Aydýn YÝÐÝT
Adana

GGEECCEEKKOONNDDUU evleri, daracýk yollarý, çokça çýkmaz sokaklarý ve
sokaða girdiðiniz an yoksulluðun dizboyu olduðu Adana’nýn Sey-
han ilçesine baðlý Hanedan Mahallesindeyiz. 

Mahalleye girdiðiniz an keskin bir küf ve çöp kokusu geliyor.
Nedeni neredeyse her köþe baþýndaki minik çöp daðlarý... Karþý-
dan gelen belediyenin temizlik iþçilerini görüyoruz, çöp toplama
saatine denk gelmiþiz... Yaklaþýp selam veriyoruz üç iþçiye ve
“Memleket Ýçin Hayýr” broþürümüzden veriyoruz, gülümseyerek.
“Biz zaten hayýr diyoruz, baþkasýna verin, boþuna harcanmasýn
broþürünüz, biz Denizlerin yolundayýz” diyorlar. 

Gülümseyerek yürümeye devam ediyoruz, dilimize takýlan bir
þarkýyla; “Hey bak iþçi tulumu giymiþ umut” (Hüsnü Arkan / Nere-
ye Uçar Turnalar)

Sonunda aradýðýmýz evi buluyoruz. Ev sahibi Aslý, bizi sýcacýk
gülümsemesiyle karþýlýyor. Kýsa bir tanýþmadan sonra 40 yýl hatý-
rý olacak kahvelerimiz de geliyor. Bir yandan çalýþýyorlar, bir yan-
dan sorularýmýzý yanýtlýyorlar. 

220000 ÇÇAANNTTAA 4400 TTLL
Ev sahibimiz Aslý, 42 yaþýnda. Kendini ev kadýný diye tanýmlýyor,

ama aslýnda evde parça baþý iþ yapýyor. Þu anda evde çantalarýn

iplerini kesiyor. “Çok hýzlý yapmamýz lazým; ben, annem, teyzem,
iki kýzým sabahtan akþama kadar günde en fazla 200 çanta temiz-
leyebiliyoruz” diyor. 

“Ooo bayaðý temizliyormuþsunuz, bu kadar kiþi çalýþtýðýnýza

göre günlük yevmiyeniz ne kadar?” diyoruz. Gülümsüyor, “Çanta
baþý 20 kuruþ alýyorum, 5 kiþi bütün gün uðraþýyoruz, elimize ge-
çen para 40 TL” diyor, “Eskiden paramýzý günlük alýyorduk, þimdi
15 gün sonra veriyorlar. Bu parçalar da bitsin, artýk çanta iþini yap-
mayacaðým.” 

Daha önce de evde mantý yapýp satýyormuþ, “O iþ bundan daha
karlýydý, eðer yine o iþten bulabilirsem yapacaðým” diyor geçim
derdinden yakýnýrken.

Yaklaþan seçim için ne düþündüðünü soruyoruz. “Ben ‘hayýr’
diyeceðim, her gün geçim biraz da zorlaþýyor. Her þeyin kontrolü-
nün bir adama býrakýlmasýný doðru bulmuyorum” diye yanýtlýyor. 

KKOORRKKUUYYAA HHAAYYIIRR!!
Hamiyet Abla lafa karýþýyor: “62 yaþýndayým, böyle kötü za-

manlar görmedim. Kýzým iki yýllýk memur çok korkuyoruz. Her gün
endiþeliyiz, acaba iþten atarlar mý diye. Her gün evden çýkarken
tembihliyorum, aman kimseyle politika konuþma, internette bir
þey paylaþma diyorum. Korkuyla yaþýyoruz. Biz de hayýr diyoruz,
yeter artýk.”

Gülay “Söyledikleri ile yaptýklarý birbirini tutmuyor. Bin
400 lira ile geçinsinler görelim. Emeklilik de hayal, bunun
için ‘hayýr’ diyeceðim” derken, Lütfiye de “Þimdiye kadar
bir iþlerini görmedim. Emekliye faydalarý yok, geçinemiyo-
ruz, kocam emekli ama ikinci bir iþte daha çalýþýyor, yoksa
hiç geçinemeyiz” diye anlatýyor. 

Ýþ için, ekmek için
gelecek için...

Hilal KILIÇ
Mamak / Ankara

B
en Tuzluçayýr Kadýnlarý Dayanýþma Derne-
ði’nin en genç üyesiyim. Dernek açýlýþýndan
birkaç hafta önce üyelerin bazýlarý ile tanýþ-
mýþ, bir dernek ihtiyacýndan, baktýklarý kira-
lýk dükkanlardan söz ettiklerini duymuþ-

tum. Üzerinden çok zaman geçmeden derneðin açýlýþ
haberini aldým. 2016 yýlýnýn 23 Nisanýydý. Açýlýþýmýz
için canla baþla çalýþmýþtýk; çeþit çeþit yemekler, davul
zurna, etraftaki süslemeler... Her þeyi tastamam et-
miþtik. Þimdilerde derneðimizin birinci yýlýný doldur-
masýna haftalar kaldý. 

Ýlk gelip gitmeye baþladýðýmda bu derneðin bir parça-
sý olamamaktan, yaþlarý benden büyük, hayatlarý çok
farklý kadýnlar ile iletiþim kuramamaktan korkmuþtum.
Ancak geçen zaman içerisinde gördüm ki buradaki bir-
liktelik yaþa baþa bakmýyor. Ve artýk çok fazla annem, ab-
lam, arkadaþým var... 

Oldukça keyifli bir açýlýþ ile yola çýkan derneðimiz, ül-
kenin içinden geçtiði zorlu sürecin getirilerini de göðüs-
lemek zorundaydý elbette. Kasým seçimleri geçmiþ, An-
kara’nýn göbeðinde bombalar patlamýþ, 8 Mart engellen-
miþ... Özellikle 15 Temmuz ve sonrasýnda durum daha
da vahimleþti: Bir garip OHAL yönetimi, çýkarýlan
KHK’ler, referandum süreci, ekonomik kriz, savaþ at-
mosferi...

Tüm bu güncel durumun elbette kadýnlarýn hayatlarý-
na yansýmasý çok aðýr. Bu süreçte dayanýþmayý büyüt-
mek, yan yana olmak daha da büyük bir önem alýyor.
ÞATAFATLI AKP KAHVALTISININ
HATIRLATTIÐI

Geçtiðimiz þubat ayýnýn sonlarýnda Ak Parti Kadýn
Kollarý’nýn kadýn ve çocuða yönelik çalýþan kitle örgüt-
lerine yönelik düzenlediði bir kahvaltýya katýlma fýrsa-
tým oldu. Salona girdiðim andan itibaren büyük bir
lüks ve þatafat karþýladý beni. Harika bir sofra düzeni,
çeþit çeþit kahvaltýlýklar, gelenlere hediye edilen bakýr
kahve setleri... 

Açýlýþ konuþmasý ile birlikte bu organizasyonun ama-
cýnýn referandumda kadýnlarý evet’e ikna etmek olduðu-
nu anladým. O kahvaltý masasýnda bulunduðum süre bo-
yunca sürekli kýyas içerisindeyim. Bunca hazýrlýk ve gös-

teriþe raðmen salonda toplasam 50 kadýn vardý. Biz ise
sadece açýlýþýmýzý tüm mahalleli kadýnlarla yapmýþtýk,
belki o kadar muazzam bir soframýz olmadý ama büyük
bir dayanýþmayla yemeklerimizi hazýrlamýþ, birlikte çalýþ-
manýn birlikte yorulmanýn keyfini birlikte yiyip içerek çý-
karmýþtýk. 

Kahvaltýda evet oyu vermeye çaðrý yapan konuþmacý-
lar, tek geçerli neden, kadýnlarýn yararýna bir cümle bile
dile getirmemiþlerdi. 

Bu sýrada bizlerin yaptýðý söyleþiyi düþündüm, tek tek
madde madde anayasa deðiþikliðini kadýnlar ile tartýþmýþ,
neden ‘hayýr’ diyeceðimizi hep beraber bulmuþtuk. Vel-
hasýl kelam bana tesadüfen deneyim kazandýran bu kah-
valtý, durduðum yerin doðruluðunu bir kez daha hatýrlat-
mýþ oldu. 
SÜRPRÝZLÝ PLANLARIMIZ VAR

Birkaç hafta sonra 8 Mart kutlamalarý için Tuzluça-
yýr’da yapacaðýmýz yürüyüþ engellenmeye çalýþýlmasýna
raðmen devamýnda gerçekleþtirdiðimiz salon etkinliðini,
neredeyse 800 kiþinin katýlýmý ile gerçekleþtirdik. Tüm
dernek üyelerinin azimle çalýþmasý, her karþýlaþtýklarý
kadýna 8 Mart’ý anlatmasý, etkinliðe çaðýrmalarý meyvele-

rini vermiþti. Günün devamýnda aylardýr provalarla ha-
zýrlanan kadýn korosu sahnedeyken sanki gözümde bir
kamera varmýþ gibi salonun bir uçtan bir uca görüntüsü-
nü hafýzama kaydettim. Yemek standýnýn önünde yorul-
muþ ama hazýrladýklarý beðenilince yüzleri gülen kadýn-
lar; masalarda genç, yaþlý, çocuk eðlenen insanlar; sahne-
de aylarca yapýlan hazýrlýðýn heyecaný ile titreyen ama yü-
zündeki gülümsemeyi eksik etmeyen korodaki kadýnlar... 

Ýþte tam o anda, harika sofralarý, iyi giyimleri, kapýla-
rýndaki korumalarý, kadýnlarýn ellerine rüþvet gibi hedi-
yeler tutuþturulan kahvaltý aklýma geldi. Ve gülümseyerek
koronun “Hayýr, hayýr, yüz bin kere hayýr” þarkýsýna eþlik
etmeye baþladým.

Derneðimizin açýlýþ yýl dönümüne ve referanduma sa-
yýlý günler kaldý. 26 Mart Cuma günü yine bir söyleþi ile
OHAL’i ve etkilerini konuþtuk, kapý kapý gezmek için ta-
nýtým broþürlerimizi hazýrladýk. Açýlýþ yýl dönümü için
ise sürprizli planlarýmýz var.

Ýçinde bulunduðum derneðin her bir taþýnda kadýnla-
rýn emeði var biliyorum, þimdilerde ben de o taþýn altýna
elimi koyuyorum. Ve özellikle genç kadýnlara sesleniyo-
rum. Dayanýþmanýn yaþý, dili, dini yoktur. Yarasý yarasýna
denk gelenler burada, sizler de çýkýn çýkýn gelin.

Seçil ERUCU
Körfez / Kocaeli

K
ocaeli Körfez’de kapý kapý gezerek referan-
dum çalýþmasý yürütürken çaldýðýmýz kapý-
lardan birinde, geçimini kaðýt toplayarak
saðlayan bir kadýn açýyor kapýyý. “Bu hükü-
metin bizim için adým atacaðýna inancým

kalmadý, hayýr diyeceðim” diyor. Haberlerde hep ayný
þeyleri duymaktan býkmýþ. “Ama her þey ortada” diyor,
“Bir oðlum askerde, iki kýzým ortaokula gidiyor. Sabah yi-
yecek ekmek bulamýyoruz. Her gün yeni þeyler vaat edi-
yorlar, ama bizim durumumuz hiç deðiþmiyor.” 

Dolaþmaya devam ederken, bir balkonda sohbet eden
kadýnlarý görünce selam verip yanlarýna oturuyoruz. On-
larýn da yanýtý çok net oluyor; Hayýr! Ýçlerinden biri “Ben
Aleviyim, bugüne kadar hep yok sayýldým. Bu sistem her
þeyi tekleþtiriyor. Bu ülkede sayýca az olup da farklý hayat-
lar yaþayan herkesin ayný düþünceye sahip olmasý müm-

kün mü? Elma aðacý da armut aðacý da ayný bahçede na-
sýl yemiþ veriyorsa, bu ülkedeki farklý insanlar da bir ara-
da huzur içinde yaþayabilsin diye hayýr diyeceðim” diye
açýklýyor oyunun gerekçesini. 

O sözlerini noktalamak üzereyken “evet” çaðrýsý ya-
pan bir ses aracý geçiyor. Diðer kadýnlardan biri hemen
atýlýyor; “Bizim onlar gibi olanaklarýmýz yok, olsa da
özgürlüðümüz yok. Madem biz bir arabayla bangýr
bangýr çaðrý yapamýyoruz o zaman hepimiz sosyal

medya hesaplarýmýzýn profil fotoðraflarýna ‘hayýr’ yaza-
lým, konu komþu ile konuþup neden hayýr dediðimizi
anlatalým, çevremizi ikna etmeye çalýþalým” diyor. Ve
telefonunu eline alýp tüm hesaplarýndaki fotoðraflara
“hayýr” yazýlý bir afiþi koyuyor.

Oradan parka yöneliyoruz. Parkta çay içen bir grup
kadýnýn yanýna gidiyoruz. Biri, “Hepimiz evet diyoruz”
diyor hemen. Sebebini sorduðumuzda da “Bundan 15
sene evvel bu ülke ne haldeydi, þimdi ise hastaneler,
yollar, okullar pýrýl pýrýl. Türbanla istediðimiz yere de
girebiliyoruz, istikrar için evet diyoruz” diye yanýtlýyor.
Anayasa deðiþikliði ve maddelerin içeriðini sorduðu-
muzda “Okumadýk” diyorlar, “Ama evet diyeceðiz, Er-
doðan’ý seviyoruz.”

Açýp maddeleri okumaya baþlýyorum; önce þaþýrýyorlar,
televizyonlarda böyle anlatýlmadýðýný söylüyorlar. “Bunca
yetkiyi gönül rahatlýðýyla baþka bir lidere verebilecek mi-
siniz peki?” diye sorunca “Sus kýz, kafamýzý karýþtýrdýn,
hepimiz için hayýrlýsý olsun” diyorlar, gülüþüyoruz.

Sus kýz, kafamýzý
karýþtýrdýn!

Ben de o taþýn altýna elimi koydum
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Suna GÖZE
Esenyalý Kadýn 

Dayanýþma Derneði

E
senyalý’da dernek olarak gerçek-
leþtirdiðimiz 8 Mart Dünya
Emekçi Kadýnlar Günü þölenine
çok sayýda kadýn katýldý. Ýçlerinde
dayanýþmayý büyütme arzusunda

olan bazý kadýnlar da derneðimize üye oldu-
lar. 

Ýlk kez þölende tanýþtýðýmýz ve üyemiz
olan kadýnlarý hem daha yakýndan tanýmak
hem de derneðimizi onlara daha detaylý an-
latmak için bir araya gelmek istedik. Ýlk zi-
yaretimizi yeni üyemiz olan iki kýz kardeþi-
mize yapmaya karar verdi. Gündüz çalýþtýk-
larý için kendilerini arayarak akþam evlerini
ziyaret etmek istediðimizi söyledik. Küçük
kýz kardeþ önce bizi evlerine kabul edebile-
ceklerini söyledi, ancak daha sonra arayan
büyük kýz kardeþ derneðimizde buluþmak
istediklerini söyledi. 
SAYMAKLA BÝTMEZ

Dernekte bir akþam çayý eþliðinde daha
iyi tanýmayý arzuladýðýmýz kýz kardeþlerle
sohbetimiz, þölene ve derneðimize iliþkin
deðerlendirmelerle baþladý. Derken söz re-
feranduma geldi. Her iki kardeþ de tered-
dütsüz ‘hayýr’ diyeceklerini söyledi. Ailele-
rinin bu konuda ne düþündüðünü sorduðu-
muzda ise kardeþlerden biri “Annemiz ha-
yýr diyecek, ancak babamýz evet demekte
kararlý” dedi. Diðer kardeþ “babasý evet de-
diði için bile hayýr diyebileceðini” ifade etti
gülümseyerek. Merakýmýza yenik düþerek
bu ayrýþmanýn nedenini de sorduk. Kýz kar-
deþler “hayýr” deme nedenlerinin saymakla
bitmeyeceðini belirterek, kadýnlarýn hayatýn
her alanýnda karþýlaþtýðý þiddet, taciz ve ay-
rýmcýlýða iþaret ettiler. 

Saðlýk alanýnda da durumun söylendiði
gibi olmadýðýný belirten kýz kardeþler, me-
me kanseri olan annelerinin geç müdahale-
den dolayý her iki memesini nasýl kaybetti-
ðini anlattýlar: “Annemize bir devlet hasta-
nesinde meme kanseri teþhisi konuldu ve
ameliyata alýnmasý gerektiðini söylediler.
Bizler annemizin durumu ne olacak kaygýsý
yaþarken, annemiz ameliyata alýnacaðý söy-
lenerek 24 saat aç býrakýldý. Bu duruma
tepki gösterdiðimizde ise doktor annemizin
açlýktan ölmeyeceðini söyledi. Hem üzül-
dük hem de öfkelendik. Annemiz günlerce
ameliyat sýrasýnýn gelmediði söylenerek aç
bekletildi. Defalarca doktoruyla görüþtük,
ancak bir netice alamadýk. Son çare olarak
bölüm þefine gittik ve bir rüþvet beklenti-
siyle karþýlaþtýk. Ancak oraya bu amaçla git-
mediðimizi, annemizin durumunun çok
kritik olduðunu söyledik. Annemiz çok kýsa
bir süre olmamakla beraber sonunda ameli-
yata alýndý. Doktor ameliyat sonrasýnda,
operasyon için beklediði sýrada, kanserin
diðer memeye de sýçradýðýný ve bu nedenle
her ikisinin de alýndýðýný söyledi bize...” 

Anlatýrken üzüntüleri ve öfkeleri yüzle-

rinden okunuyordu. Onlarý dinlerken baba-
larýnýn hiç adýnýn geçmemesi dikkatimizi
çekti. Sohbet sýrasýnda öðretmen olduðunu
öðrendiðimiz babalarýnýn bu süreçte ne
yaptýðýný sorduk. “Babamýz uzun yýllar an-
nemize þiddet uygulayýp hakaret etmiþ. An-
nemiz belli bir yaþa geldiðimizde durumu
bize açýklamaya çalýþtý. Ve bu sýrada da ba-
bamýzýn bizlere de sözlü hakaretleri baþla-
dý. Evde her an bitmek tükenmek bilmeyen
kavgalar oluyor, babam bizleri ölümle tehdit
ediyordu. Annemiz onu aile terapistine git-
meye ikna etti. Babamýzýn psikolojisi bozul-
duðu için antidepresan haplarý kullanmaya
baþladý. Haplarý kullandýktan sonra bizlere
ve anneme birazcýk da olsa iyi davranmaya
baþlamýþtý. Ancak haplarý almadýðý zaman-
larda içip bizlere hakaret ediyordu. Annem
hem sözlü hem de fiziksel þiddete maruz
kalýyordu. Annemize meme kanseri teþhisi
konulduðunda babamýz ‘erkek gibi olacak-
sýn iðrenç’ dedi” diye yanýtladýlar. 

POLÝS ‘SOL DERNEKLERE 
GÝDÝN’ DEDÝ 

Sohbet koyulaþýrken, annelerinin boþan-
ma davasý açtýðýný, bu davanýn devam ettiði-
ni öðrendik. “Ölüm tehditleri sonrasýnda
polise gittik, ancak polis boþanma sürecini
baþlatmanýz durumunda babanýz annenizi
öldürecek diyerek ‘en iyisi barýþýn’ dedi. Biz
karþý çýktýðýmýzda ise sol derneklere, sol
partilere gitmemizi, onlarýn bize yardýmcý
olacaðýný söyledi” dediler. Bu anlatýlanlarýn
benzer olaylarla karþýlaþsak da birkez daha
þaþkýnlýðýmýzý gizleyemiyoruz.

Sohbet devam
ederken kýzkardeþle-
rin telefonu çaldý.
Telefonun diðer
ucunda kýzlarýn an-
nesi, “Saat çok geç
oldu kýzým, hadi eve
gelin” dedi. Hepimiz
saatlerimize baktýk,
gerçekten de zaman
hýzla akýp gitmiþ.
BÝR KEZ DAHA 
ANLADIK

Yeni tanýþtýðýmýz bu
kýz kardeþlerimiz, yaþadýk-
larý zorluklara ve ataerkil
baskýlara karþý mücadeleyi
seçmiþler. Annelerine destek
olabilmek için üniversiteye
gitmek yerine çalýþmayý tercih
etmiþler. “Ekonomik olarak ba-
bamýza baðlý kalmak istemedik”
dediler, “Zaten bizim okumamýzý
da istemiyordu. Annem hep bize
destek oldu. Þimdi biz de ona destek
olacaðýz.” 

Biz bu sohbetle, saðlýkta, yargýda ve bir-
çok alanda izledikleri politikalarla kadýnlara
bunca sorun yaþatanlara mutlaka ‘Hayýr’
dememiz gerektiðini bir kez daha ve daha
iyi anladýk. 

Biliyoruz ki daha konuþulacak çok þey
var. Ama gitmeleri gerekiyor. Vedalaþýrken,
en kýsa zamanda anneleriyle de tanýþmak
istediðimizi söyledik. 

Korkulan
anket 

sonucu!
Sevgi ATMACA

Alibeyköy / Ýstanbul 

K
adýnlar olarak, referandum çalýþmalarý
kapsamýnda Alibeyköy yerelinde bir
anket çalýþmasý yapmaya karar verdik.
Anketin kurallarý þu þekilde belirlendi:

1. Kadýnlarla yapýlacaktý, çünkü referandumun
belirleyicisi yine kadýnlar olacak

2. Toplamda 100 kararsýz kadýn hedeflendi
3. Anket formuna isim yazýlmayacaktý
4. Kadýnýn baþýnda bekleyerek deðil de daha sonra

alýnmak üzere verilerek yapýlacak, üzerinde düþün-
mesi için zaman verilecekti.

Aslýnda amacýmýz 100 kadýndan kaçý ‘evet’ kaçý
‘hayýr’ diyor saptamasý yapmak deðildi. Zira bu iþi her
gün profesyonelce yapan kuruluþlar vardý. Bizim asýl
amacýmýz basit, yalýn ve anlaþýlýr bir dilde hazýrlanan
10 soruluk bir anket formu ile kadýnlarýn neye evet
neye hayýr dediðini sorgulamasýný, maddeleri oku-
madan karar vermemesini saðlamaktý. Ýster evet, ister
hayýr desin; ama okusun, bilsin. 

Ýki haftalýk süreden sonra anketlerin deðer-
lendirilmesi için bir araya geldik. Karþýlaþtýðýmýz
ortak sonuç þu oldu; insanlarda büyük bir korku ve
sindirilmiþlik var. Aralarýnda net bir þeklide evet ve
hayýr diyenler elbette olmuþ, ama büyük çoðunluk
ismini bile yazmayacaðý bir kâðýdý iþaretlemeye
bile korkmuþ. Komþusuna, arkadaþýna bile güveni
yok yani. Eskiden baþýmýza bir iþ gelse, aile birey-
lerimizden ziyade ilk kapý komþumuza koþarken,
ne ara baþýmýza iþ getiren kiþinin komþumuz
olduðunu düþünecek hale gelmiþtik... 

Ya rengimi belli edersem, ya komþum
beni ispiyonlarsa gibi kaygýlarýn ortaya
çýkardýðý bu manzara bizi çok üzdü.

Korkunun bu kadar hakim olduðu bir
ortamda daha çok uðraþmamýz gerek-

tiðini düþünerek daha çok asýldýk
çalýþmalara. Kadýnlarýn büyük

çoðunluðu anket formunu yanýtla-
madan bize iade etmiþ olsa da,

en azýndan okudular ve belki
de sandýða gidecekleri

zaman bir kez daha
düþünmelerini

saðladýk diye
umuyoruz. 

Neden mi hayýr? Buyrun okuyun...

Korkuyla örülen
haksýzlýða 
‘hayýr’ diyoruz

Songül BAKIR

Eyüp Pir Sultan Abdal Kültür Derneði Kadýn Korosu olarak,
üç senedir bir arada çalýþmalar yapýyoruz. Bir araya
geldiðimiz zaman, ev iþlerini, çocuklarýmýzýn okul ve sýnav

stresini, geçim sýkýntýlarýmýzý biraz da olsa unutup
türkülerimizi seslendiriyoruz. Amacýmýz hem kendimizi
geliþtirmek hem de  Pir Sultan Abdal’ýn dik duruþu ve
direngenliði ile kardeþliði, barýþý örgütlemek. 

Aslýnda yazacaklarým bütün bu söylediklerim dýþýnda, ama
biraz kendimizi anlatayým istedim. Bu sene en çok bize dayatýlan
rejim deðiþikliði tartýþmalarýyla karþý karþýya kaldýk. Biz kadýnlar,
Pir Sultan direnci ve bilinciyle, onun yolundan giderek, korkuyla
örülen bu haksýzlýða hayýr diyoruz. 

Kadýn korosundaki arkadaþlarýmýzdan Sultan Tuncer de bu
düþüncede. “Ülkede þiddet olacakmýþ, terör varmýþ, ekonomik
kriz varmýþ çok da umurlarýnda deðil. Ýstiyorlar ki tek adam
olsun, kimse onlara hesap soramasýn” diyor. 

Koro çalýþmalarýna katýlmanýn kendine olan güvenini
artýrdýðýný söyleyen Hüsniye Kýzýldeli de “Kaç yaþýnda kadýným;
annem, eþim, çocuklarým kadýnlarla yan yana gelmeme
kýzýyorlardý. Onlarý artýk hizaya getirdim, iþlerimi çabucak yapýp
arkadaþlarýmýn yanýna geliyorum” diyerek, “rejim deðiþikliði
olursa kadýnlarýn tamamen eve kapanacaðýndan” endiþe
duyduðunu ifade ediyor.

“Haklarýmýz, özgürlüðümüz kýsýtlanýyor. Þimdi bile kadýnlar
sokaklarda, otobüslerde þiddet görüyor. Kadýnlar ikinci sýnýf
vatandaþ, söz haklarý yok” diyen Pýnar Akgün, bu deðiþiklik
geçerse bütün bunlarýn önünün daha da açýlacaðýný belirtiyor. 

Savaþa karþý barýþ çaðrýsý yapan Zehra Þahin, kadýnlarýn
birlik olarak, dertlerini ortaklaþtýrarak her þeyin üstesinden
geleceðine inanýyor. Üniversite mezunu kýzýnýn çalýþtýðý
halde emeðinin karþýlýðýný alamadýðýný, kendisinin emekli
maaþýnýn da geçinmeye yetmediðini dile getiren Zehra,
“Terörü bitireceklerini söylüyorlar. Þimdiye kadar niye
bitirmemiþler? Ülkeyi zaten tek baþýna yönetiyorlardý. Terör
daha da çoðalacak, kimin ne zaman nerede tutuklanacaðý
belli deðil. Baðýmsýzlýk için evet diyorlar. Bizi dýþ ülkelere
baðýmlý yapan yine kendileri. Sattýlar ülkemizin en güzel
topraklarýný termik santrallere. Derelerimizi, ovalarýmýzý,
ormanlarýmýzý HES’lere kurban ettiler” diyor.

‘Hayýr’ ilk kez bu kadar
geniþ bir anlam kazandý

Gizem Nur KARATAÞ
Sivas

B
ir öðrenci evinin sýcaklýðýnda; liseli, üniversiteli,
iþçi genç kadýnlar bir araya geldik. Biz konuþ-
tukça sohbet derinleþti. Güzel ülkemizin yoðun
gündemi bize eþlik etti; en güncel konumuz re-
ferandumdu. Sorduk, dinledik, söyledik. Bir de

pek mühim; kahkaha attýk...
Sohbet ettiðimiz kadýnlardan Sumru ve Ceylan, hemþ-

irelik son sýnýf öðrencisi. Bu yýl okuduklarý bölüme beþ
yüz öðrenci alýnmýþ. Yüz yirmi beþer öðren-
cinin doldurulduðu sýnýflarda eðitim almaya
çalýþýyorlar. “Ne kadar verimli olduðunu siz
düþünün.” diyorlar, “Bir ülkenin geliþmiþlik
düzeyi üniversitelere baðlýdýr, üniversiteler
bu ülkenin aydýnlýk yüzüdür deðil mi? Ama
bu sene rektörümüz deðiþti ve yaptýðý ilk iþ
karma yurdu ayýrmak oldu.” 

Gece geç vakitlerde sokaklarda yürüye-
mediklerini, sözlü tacizlere maruz kaldýkla-
rýný anlatýyor kýzlar. “Sokakta yürümek için
bile bir sürü önlem almak zorunda kalýyo-
ruz. Ve tüm bunlar ortada dururken bize
hakaretler eden bir adam kendine baþkanlýk
vasfý vermemizi istiyor. E biraz çok þey isti-
yor!” diyorlar. 
‘OKULDA HER ÞEY 
15 TEMMUZ TEMALI’

Aramýzda liseli bir arkadaþ da var; Dilan.
Üniversite sýnavýna hazýrlanýyor. Eðitim sis-
teminden yana en dertli arkadaþýmýz o, anlattýklarý bizim
de sesimiz oluyor: “Sýnav sistemi her sene deðiþiyor. Bu
beni fazlasýyla tedirgin ediyor. Geleceksizlik kaygýsý altýn-
da kývranýrken, deðiþen sistemi takip etmeye çalýþýyorum.
Sýnava çalýþtýðým kadar sýnav sistemine çalýþýyorum. Gir-
diðim denemelerde görüyorum son zamanlarda 15 Tem-
muz temalý sorular soruyorlar ve ben bunun bir ayrýþtýrma
amacý güttüðünü düþünüyorum. Ben üniversitede felsefe
okumak istiyorum. ‘Altý yýl boyunca felsefe öðretmenine

ihtiyacýmýz yok, gençler baþka alanlara yönelsin’ diyorlar.
Ben geleceðimden endiþe ederek okumak istemiyorum.
Okul bünyesinde yapýlacak sosyal etkinliklerde yer almak
istiyorum, ama bakýyorum yapýlan tüm etkinlikler 15
Temmuz temalý. Böyle düþünmüyorum diye öteki olduðu-
mu hissediyorum. Gençleri nasýl bir ümitsizlik, karamsar-
lýk girdabýna sürüklediklerine bir bakýn. Tüm yaratýcýlýk-
larýný bu konuyla sýnýrlandýrýyorlar. Bütün bunlar hayýr de-
mek için yeterli.” 
BÝZ HÂLÂ ÜMÝTLÝYÝZ 

Ceren ise liseden beri hem okuyup hem çalýþýyor. Bir
özel eðitim kurumunda eðitmenlik yapan
Ceren’i en çok okullarda yaþanan istismar
olaylarý etkilemiþ. “Artýk ister istemez çalýþ-
týðým kurumda öðrenim gören çocuklarýn
böyle þeylere maruz kalmalarýndan þüphele-
niyorum” diyor. Ceren’in derdi bir deðil;
“KPSS ile olan durumumuza hiç deðinme-
yelim. Sýnavý bitti bir de mülakatý çýktý. Bu
mülakatlarýn amacý gerçekten bu iþi en iyi
yapacak kiþiyi seçmek olsaydý haklý görüle-
bilirdi, ama sistem bizde öyle iþlemediðin-
den din, dil, ýrk ayrýmý ile ötekileþtirerek bi-
ze kibarca ‘Biz sizi ararýz’ diyorlar. Atanmak
ne mümkün? Ýnanýyorum ki bizim yetiþtire-
ceðimiz çocuklardan korkuyorlar.” 

Tüm bunlarýn yanýnda ümitsiz olamaya-
caðýmýzý konuþuyoruz. Hayýr ilk defa bizim
için bu kadar geniþ bir anlam kazandý. Her
kimlikten insana deðen bu iki hecelik keli-
me, bizi bir çatý altýnda birleþtiriyor. Ve biz

hâlâ ümitliyiz, çünkü biz hâlâ yüzde 50’yiz. Tüm televiz-
yon kanallarý, birçok gazete onlara hizmet ediyor. Kanun
hükmünde kararnamelerle öðretmenlerimiz okullardan,
akademisyenlerimiz üniversitelerden ihraç ediliyor. Ýþçile-
rin grevleri yasaklanýyor. Yani bizi bir araya getiren her gü-
zellikten korku duyuluyor. Ama biz tüm bu zorbalýklara
raðmen birlik olabileceðimizi biliyoruz. Attýðýmýz her kü-
çük adýmýn geleceðimiz için olduðunu biliyoruz. Çizdiði-
miz bu tabloda karþýmýza hayýr çýkýyor. Sarayýn saltanatýna
hayýr diyoruz.

KHK’lerle 
öðretmenlerimiz

okullardan,
akademisyenler
üniversitelerden
ihraç ediliyor.

Ýþçilerin grevleri
yasaklanýyor.
Yani bizi bir
araya getiren 

her güzellikten 
korku duyuluyor. 
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Gözde TEKÝN
Kocaeli Ekmek ve Gül

Kadýn Dayanýþma Derneði

G
üler yüzüyle karþýlýyor Nimet,
hani naiflik bir insanda vücut
bulsa kesin o Nimet olurdu.
Komþusunun, çocuðunun,
eþinin söylediði bir sözü gün-

lerce düþünen, lafýný sözünü kýrk kez tar-
týp öyle konuþanlardan. Bir süredir derne-
ðimizin etkinliklerine ara ara gelip gidiyor,
ordan tanýþýyoruz. Çocuklar-
dan, iþten güçten konuþtuktan
sonra laf referanduma gelince
suratý düþüyor. “Caným çok
sýkkýn o meseleye” diyor. Ne-
denini soruyorum. Nimet yýl-
lardýr AKP’ye oy veriyor, dini
açýdan kendisini ifade ettiðini
düþünüyor çünkü. Kocaeli’nin
büyük fabrikalarýndan birinde
çalýþan eþi de yýllarca AKP’ye
oy vermiþ, ama son yýllarda
desteklemiyor. “Ýþçiler için
hiçbir þey yapmadý, benim al-
dýðým maaþ, yaþam koþullarý-
mýz ortada” diyormuþ. 

Nimet, geçtiðimiz günlerde
komþularýyla kahve içerken,
konu yine referanduma geldi-
ðinde eþinin hayýr diyeceðini
söylemiþ. Komþularýndan biri
“Senin kocan terörden yana mý saf
tutuyor?” demesin mi? Atýyor tepe-
si. “Þimdi ben oy veriyorum diye her
þeyini haklý bulmak zorunda mýyým?
Ben de döndüm dedim ki, sen mad-
deleri biliyor musun da evet diyorsun,
hiçbirimiz okumadýk ki neye evet diye-
lim? Benim eþim okudu, öyle karar ver-
di en azýndan. Ýnsanýn aðýrýna gidiyor,
bunca yýllýk komþumun bana söyledi-
ðine bakar mýsýn?” diyor. 

Sen ne düþünüyorsun, diye soruyo-
rum. Kararsýz olduðunu ama madde-
leri inceleyip öyle oy vereceðini söylü-
yor. Komþusunun söyledikleri çok zo-
runa gitmiþ, evet demeye içi el vermiyor
o yüzden, ama bir taraftan da merak
ediyor nedir bu kadar çok tartýþýlan ‘de-
ðiþiklik.’   
‘ETRAFIMDAKÝ BÜTÜN 
KADINLAR KARARSIZ’

Elif ise daha önce AKP’nin kadýn kolla-
rýnda da çalýþmýþ; kýpýr kýpýr enerjik bir
kadýn. Ýki çocuk annesi. Eþi bir süre yurt
dýþýnda çalýþmýþ, o eve dönünce Elif’in de
dýþarý çýkmalarý kýsýtlanmýþ. Mahalledeki 8
Mart etkinliðine de bu yüzden katýlamadý-
ðýný belirterek baþlýyor konuþmaya, Elif de
referandum konusunda kararsýz. “Bütün
kanallarý izliyorum ama bir kýsmý sadece
iktidarý övüyor, diðerleri de yeterince iyi
açýklayamýyor bence” diyor. Bir taraftan
Avrupa’nýn tavrýndan dolayý “evet mi de-
sem” diye düþündüðünü belirten Elif,

“Ama sonra izlediðim, duyduðum kadarýyla
çok fazla yetki veriliyor cumhurbaþkanýna,
o yüzden de hayýr demek gerek diyorum”
sözleriyle devam ediyor. 

Avrupa ile yaþanan krizin nedenlerini
birlikte tartýþýyoruz. “Biz ne dersek diye-
lim, Kocaeli’de bir sürü fabrika Almanla-
rýn. Hem ortak iþ yapýp hem nasýl rest çe-
keceksin, bir sürü vatandaþýn onlarýn fab-
rikalarýnda karýn tokluðuna çalýþýyor. Yani
yukarda birileri tartýþýyor ama olan yine
bizlere oluyor” diyor. Etrafýndaki bütün
kadýnlarýn kararsýz olduðunu söylüyor Elif.

“Ben yýllarca AKP’ye çalýþtým
ama yaptýðý

her þeyi doðru bulmuyorum. Son iki se-
çimdir de oy vermiyorum” diyen Elif, mev-
cut anayasanýn deðiþtirilmesi gerektiðini
düþünüyor, ama bu deðiþiklikte vatandaþýn
yararýna hiçbir þey olmamasýna tepki gös-
teriyor. 
SORGULAMA BAÞLADI

Kadýnlarýn kararsýzlýðý sürüyor. Aslýna
bakarsak kadýnlarýn gündemine zorla iliþti-
rilen ‘referandum’ beklenen karþýlýðý bula-
mamýþ durumda. Gelecek kaygýsý, ekono-
mik sýkýntýlar, iþsizlik “hayýr” deme ne-
denleriyken, Avrupa ile yaþanan ‘kriz’ ka-
dýnlarý “evet” demeye çokta ikna etmiyor.
“Hayýr diyenler terörün safýnda” söylemle-
ri ise ters tepiyor. Dün ev ev gezip seçim
çalýþmasý yürüten, iktidara yöneltilen en

ufak eleþtiriyi bile savuþturan kadýnlarýn
azýmsanmayacak bir kýsmý bugün
arafta! Erdoðan her fýrsatta kadýnlarýn
siyasete katýlýmýna verdikleri önem-
den bahsededursun, kadýnlar güvenle-

rini zedeleyen, onlarý kaygýlandýran, di-
linden rahatsýzlýk duyduklarý bu ‘siyaset’i
sorgulamaya baþladýklarý noktadalar.

Cemaatlerdeki
kadýnlar da
sorguluyor

Hasret KANAT
Kaðýthane / Ýstanbul

Cemaatler AKP’li yýllar boyunca
gündemimizden hiç inmedi. AKP’nin,
herkesin o ya da bu þekilde tanýdýðý

Gülen Cemaatiyle yollarýný ayýrmasýndan
sonra, baþka cemaatlerin adýný daha sýk
duyar hale geldik. Onlardan biri de Ýsmail
Aða Cemati. Yýllardýr AKP’ye oy veren
Rukiye ve Nazlý da Kaðýthane’de Ýsmail Aða
Cemaati’nin sohbetlerine katýlan
kadýnlardan. Öncesinde bir þekilde Gülen
cemaatiyle de temaslarý olan bu iki kadýnla
referandumu konuþuyoruz. 

15 Temmuz darbe giriþiminin ardýndan
düzenlenen ‘FETÖ operasyonlarý’ nedeniyle
Rukiye’nin öðretmen kardeþi de iþinden
olmuþ. Darbe giriþimine karþý sokaða çýkan
biri olan Rukiye, “Ben de sokaða çýktým
ailemle birlikte. Karþýlýðý bu mu olmalýydý?
Masum bir sürü insan, benim kardeþimle
birlikte iþsiz kaldý” diyor. O dönem “Bir
daha oy vermeyeceðim” demiþ ama
referandum fikrini deðiþtirmiþ: “Bir
keresinde sohbetimize AKP Kadýn
Kollarýndan biri gelmiþti. ‘Evet dersek,
dindarlarýn yöneteceði bir Türkiye olacak,
ekonomi düzelecek, dünyaya açýlacaðýz,
Amerika gibi olmak istemez miyiz?’ diye
sormuþtu. Bütün kadýnlar onayladý. Ben de
isterim memleketimin büyümesini,
geliþmesini. Bu yüzden ailecek evet
diyeceðiz.” 

EEVVDDEE KKOOCCAA BBEEKKLLEEYYEECCEEKK 
BBÝÝRR KKIIZZ YYEETTÝÝÞÞTTÝÝRRMMEEYYEE ‘‘HHAAYYIIRR’’

Yýllardýr bir çok cemaatin sohbetine
katýldýðýný belirten Nazlý ise “Cemaatte
tartýþtýklarý konular cumhuriyeti kötülemek,
karalamak. Hemen her cemaatte bunlarla
karþýlaþtým. Ben MHP’liyim, Atatürk’ü ve
Cumhuriyeti savunuyorum. Evet inançlýyým
ama Atatürk’ü karalamalarýný mantýðýmda
oturtamadým” diyor. AKP’ye oy verdiðini,
ama referandumda hayýr diyeceðini
söylüyor. Nedenlerini de þöyle anlatýyor:
“Kýzým üniversite mezunu ama okuduðu
bölümde iþ bulamýyor. Ben yýllardýr ev
temizliði yaparak oðlumu kýzýmý büyüttüm
okullara gönderdim. Karþýlýðýnda ne
gördüm? Evde koca bekleyecek bir kýz
çocuðu yetiþtirmeye ‘hayýr’ tabii ki.
Çocuklarýmý babasýz bu yaþýna getirirken
hiçbir þey yapmayan AKP, þimdi onlarýn
geleceðine istediði gibi þekil verecek.
Ýnançlarýmý hep ortada yaþadým, öðrenmeye
çalýþtým AKP’yi, tuttum oyumu verdim. Artýk
böyle olmayacak, çünkü kime inansak o
kandýrýyor bizi. Bu yüzden ‘hayýr’ diyeceðim,
kim ne derse desin!”  

Geçmiþte
baþörtüsü için

verdiðimiz mücadele ne
içindi?

D
üþünüyor ülkem þu sýra. Herkes düþünüyor. Ama kadýnsan
biraz daha fazla düþünüyorsun. Toplumdaki yerimizi, kim
olduðumuzu her gün hatýrlatýrlar bize.
“Kadýn ile erkek eþit olamaz, fýtrata aykýrý” derler mesela.

Hiç bir þey diyemezsin. “Fýtrat” çünkü, yaratýlýþ yani. Yaradan bizi
böyle yaratmýþ, eksik! O Yaradan’ýn bize bahþettiði aklý hiçe
sayarak, asla düþünmeyerek birileri “Fýtrat” dediði için hemen
inanýveririz; eþit olmadýðýmýza, eksik olduðumuza.

23 yýldýr türbanlý olan ben, þu sýralar etrafýmda olaný biteni anla-
maya, anlamlandýrmaya çalýþýyorum. 

Geçmiþe, üniversite yýllarýma gidiyorum. Baþörtünün yasak-
landýðý dönemlere... Nasýl mücadeleler verdiðimize, okuldan ayrýl-

mak zorunda kalan arkadaþlarýmýzýn periþan hallerine takýlýyor aklým. Bak, hak yerini buldu diy-
orum. Artýk türban her yerde serbest diyorum, nankörsün sen diyorum, diyorum da...

Birileri de çýkýp “Kadýnlar için tek kariyer annelik” diyor. Sonra okuyorum. 2000 yýlýnda 20-24
yaþ aralýðýndaki kadýn iþsizlik oraný yüzde 13,1 iken, bu oran 2016 yýlýnda yüzde 23,9 a çýkýyor. Bu
süre zarfýnda erkeklerin iþsizlik oranlarýnda da bir düþme olmuyor.

Þimdi kadýný sorun olarak gören bu yönetim baþörtüsünü serbest býrakarak neyi amaçlýyor?
Ve yine geçmiþte verdiðimiz mücadele neyin mücadelesiydi? Toplumsal hayatýn içinde var olma
çabasý deðil miydi? Peki, þimdi bu durumdan niye rahatsýz olmuyoruz? Bizi evlerimize hapsetm-
eye çalýþan bu zihniyet ‘dindar’ olduðu için mi? Mini etek, þort giyen kardeþlerimiz darp edildik-
lerinde, tecavüz meþrulaþtýrýlmak istendiðinde niye sesimiz çýkmýyor? 

Düþün düþün bitmiyor. Evinde uyurken tecavüze uðrayýp öldürülen müzisyen Deniz mesela. Acaba
arkasýndan ‘zaten yalnýz yaþýyormuþ’ dediklerini duymuþ mudur? Deniz duydu mu bilmem ama biz
duyduk. Þimdi bütün bunlara engel olma þansýmýz varsa, küçücük de olsa yönetime katýlma hakkým
varsa ve bu hakkýmý tek kiþiye devretmemi istiyorlarsa, kim olursa olsun “Hayýr” diyorum.

EEttiimmeessgguutt // AANNKKAARRAA

KADINLAR ARAFTA!Siz mi bize alýþtýnýz biz mi size bilemedim!
Türkan KOTANKIRAN 

H
edil, Suriye’nin Halep kentinden 4 yýl önce gelmiþ
Türkiye’ye. Çalýþtýðý kuaförde tanýþtýk kendisiyle.
Gelenleri güler yüzle karþýlayan Hedil’le sohbet
etmek o çok az Türkçe bildiði biz ise Arapça
bilmediðimiz için pek mümkün olmadý. Bir

keresinde telefonuna indirdiði bir programla anlaþmaya çalýþtýk; o
Arapça yazdý, yazý Türkçe’ye çevrildi. O çevirilere bakýp konuþ-
maya çalýþtýk ama bu da çok zor oldu. Bu duruma bir son vermek
için Arapça bilen Leyla arkadaþýmýzla gittik Hedil’in yanýna. O
Arapça konuþtu, biz Türkçe yazdýk. Hedil’in mülteci hayatýný
kendi dilinden aktarýyoruz size.
ÝYÝ BÝR YAÞAM VE ÝÞ UMUDUYLA...

Liseyi bitirdim ancak eðitimimi tamamlayamadým. 25 yaþým-
da evlendim. Zor ve sýkýntýlý bir evlilikti, 9 yýl sürdü. Üç kýz
çocuðum oldu. Mahkeme kararýyla çocuklarýmý görüp, evime
getiriyordum. Boþandýktan sonra bir arkadaþýmla bir araya gel-
erek bir güzellik salonu açtýk. Hayatým iyiye giderken ülkemde
savaþ çýktý. Her þeyi geride býraktýk. Vatanýmýzý, tüm deðerli þey-
leri býraktýk. Eski eþim çocuklarýmýzý da alarak Dubai’ye gitti.
Erkek kardeþim, annem, iki kýz kardeþim, yeðenim ve ben
Türkiye’ye sýðýndýk, çocuklarýmla da iletiþimim koptu. Tam dört
yýldýr çocuklarýmý göremiyorum.

Burada meçhul bir geleceðe saplandýk. Zor bir yaþam baþladý.
Erkek kardeþim eczacýydý, Türkiye’yi terk etti. Çünkü Suriyeli
sýðýnanlara yönelik fazla sömürü vardý, dayanamadý geri gitti.
Þimdilik zor koþullarda 4 kadýn olarak yaþamaya devam ediyoruz.
Üç kýz kardeþiz, hepimiz çalýþýyoruz. Kardeþlerim tekstilde çalýþýy-
or, öðretmenlik yapýyor, ben de kuaför olarak devam ediyorum. Her
birimiz yaklaþýk bin lira alýyoruz, annemize veriyoruz, o da harca-
malarý yapýyor. Bazen yetiyor bazen yetmiyor, çünkü eþyalarýmýz
yok, parça parça onlarý da alýyoruz. Türkiye çok pahalý bir ülke.
Bizim Suriye’deki hayat standartlarýmýz oldukça yüksekti, hayat
daha ucuzdu. Burada geçinip gidiyoruz iþte... 

Ýlkin Kilis’e gelmiþtik. Ýstanbul’a ise 8 ay önce geldik. Daha iyi
bir yaþam ve iþ bulma umuduyla... Bir ev tuttuk, ev sahibi daha
önce gelen elektrik borcunu bize ödetmek istedi. Kabul etmedik,
baþka ev bulduk. Þimdiki ev sahibimiz iyi. Komþularýmýzdan
çekindiðimiz için iliþkilerimiz pek yok. Bazý insanlar bizim
mecburiyetimizi kullanýyor. Suriyelilere yardým kurumlarý mevcut-
muþ, ben bir türlü ulaþamadým.

Eðitim, saðlýk hizmetlerinden faydalanabileceðimiz bir tanýtým
kartýmýz var. Ýlaçlarý ücret ödeyerek alýyoruz. Devlet hastanelerine
ücretsiz gidebiliyoruz. Asýl sýkýntýmýz Türkçe bilmememiz.
Hastaneye giderken zorlanýyoruz, dertlerimizi anlatamýyoruz.
Doktor ve hemþirelerin dediklerini anlamýyoruz. Parasý olanlar
Fatih’te bulunan özel bir hastaneye gidiyor. Oradaki personelin
çoðu Suriyeli. Orada daha rahat tedavi olduklarýný söylüyor gidenler. 
KÝMSE ÜLKESÝNÝ BIRAKMAK ÝSTEMEZ 

Rüyalarýmda doðduðum yeri, çocuklarýmý, ailemi, özlediðim
yerleri görüyorum, fakat birçok þeyi unutmak istediðim rüyalarýmý
hatýrlamak istemiyorum. 

Savaþtan dolayý mecburen Türkiye’ye geldik. Türkiyeliler bizi
kabul etti mi diyecek olursanýz þöyle diyeyim, iþyerine gelenlerin
bazýlarý benim Suriyeli olduðumu fark edince samimi davranýyor,
bazýlarý ise iþverenime benim de duyacaðým þekilde bunun burada
ne iþi var gibi sözler sarf ediyor. Ben o zaman ya arkamý dönüyo-
rum ya da duymamýþ gibi davranýyorum. Herkesin bilmesini ister-
im ki, kimse kendi ülkesini, doðup büyüdüðü yeri býrakmak iste-
mez. Her þey yoluna girdiðinde herkes ülkesine dönmek isteye-
cektir. Biz komþuyuz, zor zamanlarýmýzda birbirimize yardýmcý
olmamamýz gerekiyor. Biraz empati kurulursa zor zamanlarý daha
rahat atlatacaðýmýza inanýyorum. Burada kaldýðýmýz sürece buraya
uyum saðlamak zorundayýz. Önceleri çok zordu, þimdi siz mi bize
yoksa biz mi size alýþtýk bilemedim ama alýþtýk.

15 yaþýnda mülteci bir iþçi; Emine
Hasret KANAT

Kaðýthane / Ýstanbul 

B
ir akþam vakti gittik Emine’nin evine.
Karanlýkta ürkütücü ara sokaklardan
geçerek, Çaðlayan’ýn eski evlerinden
birine vardýk. Arkadaþým Saime’yle
tanýþýklýðý vardý Emine’nin, hemen içeriye

buyur etti bizi. Biz oturur oturmaz da kahve yap-
maya giriþti Emine. Kahveler gelince sohbet de
baþladý. 

Suriyeli Emine ve ailesi, iki yýl önce savaþtan
kaçarak gelmiþ buraya. Önce babasý gelmiþ, ardýn-
dan Halep’te kalan ailesini getirmiþ; Gaziantep
üzerinden Çaðlayan’a... Suriye’de kendi tekstil atö-
lyeleri ve evleri olduðunu söylüyor Emine. Annesi
ise hep güleç bir yüzle bakýyor bize ama pek konuþ-
muyor. 

Emine’nin aðabeyini IÞÝD öldürmüþ. Evleri bom-
balanmýþ. Yaþadýklarý için þükrediyorlar. Bir
harabeyken uðraþýp oturulacak hale getirdikleri ev
için 850 lira kira ödüyorlar. Evdeki dört kiþinin
(Emine, erkek kardeþi, annesi ve babasý) çalýþmasýy-
la ancak hayatlarýný idame ettiriyorlar. Annesi
Suriye’de yaptýðý kuaförlük iþini evde yapmaya
çalýþýyor. Ayný zamanda Emine’nin çalýþtýðý taþ dizi-
mi atölyesinden eve iþ alýyor. 

Emine 15 yaþýnda, Çaðlayan’da taþ dizimi yaptýðý
atölyede uzun saatler çalýþýyor. Günde 600 adet taþ
çýkartýyormuþ. Bir yaþ küçük kardeþi ise tekstilde
ütücü. Diðer iki kardeþten biri 5. sýnýfa gitmesi
gerekirken 3. sýnýfa gidiyor. En küçük kardeþ de
annesiyle kalýyor. 

Emine 11 yaþýnda okulu býrakmýþ. Suriye’de de
kendi iþlerinde çalýþýyormuþ. Emine’nin telefonun-
dan gösterdiði Suriye fotoðraflarýyla hüzünleniyorlar.
Eski halleriyle bugünkü arasýndaki farký anlatýyorlar. 

Bundan önce çalýþtýðý iþleri hep kendisi býrakmýþ
Emine, çok ucuza çalýþtýrýldýðý için. Tekstil atö-
lyelerinde ortacýlýk yapmýþ ilk bir yýl. Haftalýk
çalýþtýðý bir iþte 40 lira vermiþler, Emine de patro-
nun suratýna atmýþ parayý çýkmýþ. Son bulduðu bu
iþte ise arkadaþlarýný çok seviyor. Bütün arkadaþlarý
Diyarbakýrlýymýþ. Orayý görmeyi çok istediðini
söylüyor. 

Ýlk geldiklerinde Çaðlayan’da biri küfür etmiþ,
“Ne iþiniz var burada, burasý bizim, sizin deðil”
diye. Önceleri çok dokunan bu duruma sonralarý
kulak asmamaya baþlamýþlar. Bu insanlarýn sadece
kötü olduklarýný söyleyebiliyorlar. 

Sadece yaþamak için 4 kiþinin çalýþtýðý 6 kiþilik bu
ailede yoksulluk hayalleri bile sýnýrlýyor. Henüz 15
yaþýndaki Emine’nin þimdilik tek hayali modelist
olmak, taþ dizim için model çýkarmak istiyor. 
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017 8 Martýný önemli kýlan olaylardan biri
Ýzlanda hükümetinin kadýn erkek ücret
eþitsizliðini 2022’ye kadar bitireceðine dair
söz vermesi oldu. Bu sözünü tutabilirse, Ýz-
landa, kadýnlarýn uðruna yýllardýr büyük

mücadeleler verdiði eþit ücret ilkesinin geçerli ol-
duðu dünyadaki az sayýdaki ülkelerden biri olacak.
Hükümetin çýkardýðý yeni yasayla birlikte artýk 25 ve
üzeri iþçi çalýþtýran þirketler, ücret eþitliðini saðla-
dýklarýna dair bir sertifika bulundurmak zorunda.
Þirketlerden cinsiyet, cinsel eðilim, etnisite, ýrk far-
ký gözetmeksizin tüm çalýþanlarýna eþit ücret verdi-
ðini kanýtlamalarý istenecek.

Ýzlanda’daki kadýnlar 1975 yýlýndan beri her 24
Ekim’de erkeklerden daha düþük ücret aldýklarý için
greve çýkýyorlar. Bu sene 24 Ekim günü öðleden sonra
saat 14:38’de greve çýktýlar, çünkü sendikalara ve ka-
dýn örgütlerine göre, her 8 saatlik iþgününde bu saat-
ten sonra ücretsiz çalýþýyorlar. 2005’te bu saat
14.08’di, 2008’de ise 14.25. Yýllar içerisinde ücretli ça-
lýþtýklarý dakikalar artsa da tam bir eþitlik saðlanama-
mýþtý. Hükümet söz verdi vermesine ancak, iþ yine de
sendikalar ve kadýn örgütlerinin bu sözün takipçisi ol-
malarýna bakýyor. Biz de Ýzlandalý kadýnlarýn 42 yýllýk
mücadelesini ve dakika dakika kazandýklarý ücret eþit-
liðini kutluyor ve darýsý baþýmýza diyoruz.

Ýzlanda’da eþit ücret zorunluluðu geliyor

GEÇTÝÐÝMÝZ ay Küba’da çalýþan kadýnlarýn doðum ve an-
nelik haklarýyla ile ilgili yasal bir düzenleme yapýldý. Nüfu-
sun yaþlanmasýný önlemek ve kadýnlarý doðum yapmaya
teþvik etmek için yapýlan dü-
zenlemeye göre, kadýnlarý do-
ðuma teþvik ederken, iþyeri ile
baðý koparýlmayacak. Kadýn do-
ðum öncesi ve sonrasý iznini
kullandýktan sonra ve çocuðu
bir yaþýna gelmeden iþe döner-
se, hem normal ücretini hem de
doðum yardýmýný alabilecek. Ay-
rýca, daha önce sadece babalara
verilen bakým izni ve ücretin
yüzde 60’ý kadar sosyal güvenlik yardýmý, çalýþan büyü-
kanneler ya da büyükbabalara da verilecek. Bu doðum yar-
dýmlarý ülkedeki asgari ücretten az olamayacak. Eðer an-
ne farklý iþlerden iki ayrý ücret alýyorsa, verilen yardým her

bir iþyerindeki saatleri oranýnda olacak.
Yapýlan düzenleme ayrýca çocuk bakým merkezleri ve ya-

rý zamanlý okullarýna iki ya da
daha fazla çocuðunu kaydeden
anneler için yeni bir ödeme sis-
temi saðlýyor. Ýki çocuklu anne-
ler için yarý yarýya ödeme ya-
pacak, eðer iki çocuktan fazla
ise üçüncü ve diðer çocuklar
için hiçbir ödeme yapmayacak.
Ýkiz ya da tek seferde daha faz-
la çocuk dünyaya getirmiþ an-
neler ise ödemeden tamamen

muaf tutulacak. Kamuda deðil de kendi iþinde çalýþan
ve 17 yaþýndan küçük iki ya da daha fazla çocuklarý olan ka-
dýnlar yüzde 50 oranýnda vergi indiriminden faydalanacak.
Ayný zamanda, ‘çocuk bakým asistanlýðý’ ve ‘hasta, yaþlý ve
engelli bakýcýlýðý’ yapan kiþilere vergi indirimi saðlanacak.

ÝÝTTAALLYYAA’da tartýþýlan yeni bir yasa tasarýsýna göre, regl

dönemini aðrýlý geçiren iþçi kadýnlar ayda 3 gün ücretli izin

kullanabilecek. Ancak düzenlemenin kaðýt üzerinde kalabi-

leceðine dair kaygýlar da var.
Genel olarak bakýldýðýnda Ýtalya yasalarý çalýþan kadýnla-

rýn yanýnda görünüyor. Örneðin, hem patronlar hem de iþçi-

ler için 5 aylýk ücretli doðum izni zorunlu, yani þirketler bu

izni vermek zorunda olduðu gibi kadýnlar da bunu kullan-

mak zorunda. Bu sürede kadýnlar ücretlerinin yüzde 80’ini

alýyor. Tercihe baðlý ekstra 6 ay daha izin kullanmak iste-

yenler ücretlerinin yüzde 30’unu alabiliyor. Fakat uygula-

maya bakýldýðýnda kadýnlarýn iþgücüne katýlýmda Avrupa ül-

keleri içinde en düþük oran Ýtalya’da. 
Yasak olsa bile hamile kadýnlarýn dörtte biri çocuk do-

ðurduktan hemen sonra iþten çýkarýlýyor. Hal böyleyken üc-

retli regl izni þirketlere yaptýrým uygulanmaksýzýn yasalaþýr-

sa, kadýnlar için sadece kâðýt üzerinde bir hak olarak kalma

tehlikesi taþýyor. 

ÝTALYA’DA KADIN HAKLARI: KAÐIT ÜZERÝNDE ÇOK, UYGULAMADA YOK

KÜBA’DA DOÐUM YAPAN
KADINLARI KORUYAN YASALAR

Ebru ÜNAL
Maltepe / Ýstanbul 

R
eferanduma sayýlý günler kala
yakýnýmýzda bulunan bir metal
fabrikasýndaki kadýn iþçilerle
buluþtuk. Görüþtüðümüz iþçi-
ler, Seher ve Kudret, “hayýr”

diyecekler. Ancak fabrikalarýnda ‘evet’ di-
yen iþçiler de olduðunu belirtiyorlar.

Seher kendi hayýr gerekçesini þöyle
açýklýyor: “Seçilen kiþinin keyfi kararlar ve-
rebilecek yetkisi var. Anayasa Mahkemesi-
nin onu denetleyebileceðini söylüyorlar
ama onu da kendisi seçiyor. Her þeyin yet-
kisinin tek adamda toplandýðý bir sistemi
istemiyorum.” Kudret de “Zaten þu an
OHAL’e dayanarak her istediðini yapýyor.
Evet çýkarsa resmiyete geçecek. Ýnsanlar
rejimi deðiþtiremez, yapsaydý bu zamana
kadar yapardý, diyor. Ama bunu yavaþ yavaþ
yaptýlar ve evet çýkarsa daha da kötü ola-
cak” diye konuþuyor. 

Ýþyerinde ‘evet’ diyeceðini bildikleri iþçi-
lerin bu konuda “sessiz” kalmayý tercih et-
tiklerini, ýsrar edince “Bazý benimsemedi-
ðimiz þeyler var, ama yine de evet diyoruz”
dediklerini aktarýyorlar. Herkesin hem fikir
olduðu ekonomik gidiþatýn kötü olduðu ko-
nusunda bile “1923’lerde dolar ekonomimi-
ze girdiði için ekonomide dýþa baðýmlý ol-
duk ve bu ancak 2023’te anlaþmalar sona
erince çözülebilecek” dediklerini söyleyen
Kudret, þöyle devam ediyor: “Asgari ücretle
çalýþýyoruz, yetiþmiyor, pazar pahalý diyoruz.
‘Ama herkesin elinde cep telefonu var.
80’lerde tüp kuyruklarý vardý, þimdi kimse
kuyrukta beklemiyor. Ekonomi kötü olsa
böyle mi olur’ diyorlar.” 
‘BUNDAN SONRASI ÝÇÝN
ENDÝÞELÝYÝZ’

Referandumdan sonra durumun iyi ola-

caðýna dair bir beklentisi yok Kudret’in. “15
yýldýr asgari ücretin durumunu görüyoruz.
Yarýn öbür gün tazminatýmýz ne olacak
bundan endiþeliyim. Ýþyerindeki iþ duru-
mumuzda bir sýkýntý yok þimdilik. Ama
bundan sonra nasýl devam edecek endiþeli-
yiz” diyor.  Sendikalarýn siyasetin bu kadar
dýþýnda durmasýný da doðru bulmuyorlar.
Beklentilerini “Bizi susturacaklarýna, ken-
dileri de konuþsun, haklarýmýzý savunsun
istiyoruz” diyerek ifade ediyorlar. 

TEK SESLÝLÝK VAR
Kudret, medyadaki tek sesliliði ve hayýr

diyenler üzerindeki baskýlarý da eleþtiriyor:
“Eskiden televizyonlar da Hükümet ve mu-
halefet liderleri ayný programlarda oturup
tartýþýrlardý. Þimdi çýkmýyorlar, bunun üze-
rinden de kutuplaþmayý had safhada tutu-
yorlar. Sanki ilk kez iktidara geleceklermiþ
gibi vaatlerde bulunuluyor. Terörle müca-
dele diyorlar ama bombalar patlýyor, insan-

lar ölüyor. ‘Hayýr’ diyenlere terörist denme-
si kadar saçma bir þey olamaz. Yani hem iki
tercih konuyor, hem de seçme hakký taný-
mýyor. Hollanda’ya otobüsümüzü almadýlar
diye veryansýn ediyorlar, ama kendi ülke-
mizde hayýr çalýþmasý yürütenlerin otobüs-
leri mahallelere sokulmuyor.”

KADINLARA ÇAÐRI 
Çevrelerinde sandýða gitmeyecek fazla

kimse olmadýðýný, ama karasýzlar olduðu-
nu belirterek, “Aslýnda onlar da evetçi bize
karþý kararsýz olduklarýný söylüyor gibiler”
diyorlar. 

Ýþyerlerinde kararsýz olanlarýn genelde
25 yaþ altý erkekler olduðunu söyleyen Se-
her ve Kudret, “Hayýr diyen kadýnlar ise
çok kararlý. Kadýnlara gerçekten çok iþ dü-
þüyor. Kadýnlara bazen kýzýyoruz, haklarýný
bilmeleri lazým. Tamamen eve kapatýlacak
kadýnlar. Geç kalmadan, þimdi bir þeyler
yapmak lazým” diyor.  

En çok
kendimiz
için hayýr! 

M
erhaba Ekmek ve Gül
dergisi okuyucularý.
Ben bir metal fabrika-
sýnda çalýþmaktayým.
Malum herkesin gün-

demi referandum olunca, biz de çay
molalarýmýzda, yemek aralarýnda,
fabrikanýn sorunlarýný konuþmaktan
arta kalan zamanda, siyaset konuþu-
yoruz. Daha çok erkek iþçilerin yük-
sek sesli analizleri arasýnda, daha
kendi arasýnda, birbirine baðýrmadan
sürdürülen bu tartýþmalarda ‘evet’i
savunan kadýn iþçilerin sesi aslýnda
pek yüksek çýkmýyor. Yüksek sesle
söylemeseler de Tayyip Erdoðan’ýn
‘ben yoksam Türkiye geliþemez, baþ-
kanlýk olmazsa Türkiye büyüyemez’
söylemleri etkili olmuþ. 

‘Evet’in cýlýz sesine karþý kadýnlar
arasýnda güçlü bir ‘hayýr’ sesi duyu-
luyor. Özellikle 8 Mart sürecinde
fabrikamýzda kadýn sorunlarýna dair
geniþ bir sohbet ortamý kurduðu-
muzda, her gün onlarca kadýnýn öl-
dürüldüðü ülkemizde, herkesin bu
iktidarýn ölümlere karþý bir þey yap-
madýðýný, bununla birlikte kadýn ka-
tillerini ve tecavüzleri akladýðýný dü-
þündüðünü gördük. Sohbetimizde
bir kadýn iþçi “13 yaþýnda tecavüze
uðramýþ kýz çocuklarýný tecavüzcü-
süyle evlendirmek isteyen bu hükü-
met, yarýn bu kadar yetkiyi aldýðýnda
neler yapmaz?” diyerek referan-
dumda hayýr diyeceðini dile getirdi. 

Kadýn iþçiler için çalýþma koþullarý
artýk içselleþtirilmiþ olsa da iþçi olma-
nýn tüm zorluklarýný erkeklere göre iki

kere fazla yaþama adalet-
sizliðini sorgulamaktan
vazgeçmiyorlar. En çok
da hem ev iþlerini hem
de fabrikadaki iþlerini
yapmaya çalýþýrken kim-
seden bir takdir duyma-
malarý üzüyor onlarý.
Ama her þeye raðmen
referandumun kaderini
kadýnlarýn belirleyeceði-
ni bilerek “istismar ya-
sasýný nasýl geri çektir-
diysek, bu referandum-
da da en çok kendimiz
için tek adama hayýr di-
yeceðiz” diyen kadýnla-
rýn sesi güçlü çýkýyor.

Metal iiþçisi 
KOCAELÝ

B
en bir saðlýk emekçisiyim. Hastane-
de çalýþýyorum. Ýþe metrobüsle gidip
geliyorum. Metrobüsten indiðim
yerde hem evetçileri hem de hayýrcý-
larý referandum çalýþmasý yaparken

görüyorum. Peki, saðlýk çalýþaný olarak kendi
cephemden referandumu nasýl görüyorum? 

25 yýldýr hemþire olarak çalýþýyorum. Þu an-
da 3.5 yaþýnda ve 7.5 yaþýnda olan iki çocuðum
var. Bakýma muhtaç olduklarý için, sýrf gece
nöbeti tutmamak için ameliyathanede çalýþýyo-
rum. Zor olmuyor mu, oluyor. Boyun fýtýðý var,
bel fýtýðý var. Ameliyathanede ‘icap nöbeti’ tu-
tuyorduk. En son Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan

‘uzman doktorlar dýþýndaki çalýþanlara icap üc-
reti ödenmeyecek’ diyerek icaplar kaldýrýldý.
Hastane idaresi de “Acil serviste hemþire açýðý
var” diyerek bizi acil nöbetine koydu. Þimdi
düþünüyorum, çocuðumu ne yapsam? Yaným-
da götürsem olmaz. Hastanede kreþ de yok.
Eþim özelde çalýþýyor, uygun deðil... Sinirim
bozuluyor. Ben iþe ilk baþladýðýmda 20 yýl çalý-
þýnca emekli olabiliyorduk, sonra bunu deðiþ-
tirdiler, kademeli olarak da artýrdýlar. 25 yýl ön-
ce çalýþma koþullarýmýz daha insaniydi. 8 saat
çalýþýyorduk. Þimdi 9 saat çalýþtýrýp 8 saat gös-
teriyorlar. Ancak sendikal olarak örgütleyebil-
diðimiz iþyerlerinde 8 saat çalýþýyoruz. 20 yýl
çalýþan nöbetten çýkartýlýyordu, þu anda 25 yýl-

lýk çalýþan bile nöbete konuluyor. Ýki kiþinin
yapmasý gereken iþi bir kiþi yapýyor.

Peki, ben ne istiyorum? Ýnsanca çalýþmak,
YAÞIMA VE YILIMA UYGUN ÇALIÞMAK
istiyorum. 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanu-
nu’nu deðiþtirip, insanlarý esnek, iþ güvence-
siz sözleþmeli çalýþtýrmak istiyorlar. Ben buna
karþý çýkýyorum. Anayasa deðiþikliði teklifinin
maddelerine bakýyorum. Benim bu talepleri-
mi karþýlayan bir madde var mý? Emekçinin
taleplerini karþýlayan bir deðiþiklik yok. O ne-
denle de ‘Hayýr’ diyorum. Emekçiler haklarýný
ancak mücadeleyle kazanýr. 

Deniz ÞÞen
Avcýlar // ÝÝSSTTANBUL

HAYATIMIZ KÝMSENÝN
KEYFÝNE KALMASIN

Bir saðlýk emekçisinin referanduma bakýþý
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Alev ERKAN
Diyetisyen

K
imileri için paketli gýda de-
nildiðinde akla sadece abur
cubur geliyor. Ancak hayatý-
mýzýn her yerinde olan bu
paketli gýdalara, yemeklerde

kullanýlan salça, margarin, harç ve soslarýn
tümü dahil. Bu da evde yapýlan yemekle-
rin de içeriðinde de paketlenmiþ gýda bu-
lunduðunu gösteriyor. Bu nedenle hazýr
besinlerin etiketini okumak saðlýklý bes-
lenmek açýsýndan çok önemli. Etiketleri
doðru okumak, hipertansiyon, diyabet,
obezite gibi saðlýk sorunlarýndan koruyor;
zaten saðlýk sorunu olan kiþilerin hastalýk-
larýný olumsuz etkileyecek bir beslenme
þeklinden uzaklaþmasýný saðlýyor.

Hadi öðrenmeye baþlayalým:

DOÐRU PORSÝYON
MÝKTARI ÝÇÝN 

GENELLÝKLE birçok besin etiketinde “100
gramda” ve “1 porsiyon” ibareleri yer alýyor.
Bu iki ibare ürünün kaç porsiyon olduðunu
bilmek ve ona göre tüketmek için önemli. Ör-
neðin; tuzlu bir bisküvinin etiketinde, 100
gram içeriðindeki tuz belirtiliyor ve siz bunun
günlük tuz alým miktarýna uygun olduðunu
düþünüyorsunuz. Ama bu bisküvinin paketi
200 gramsa ve tamamýný yediyseniz, ihtiyacý-
nýzýn iki katý kadar tuz almýþ oluyorsunuz. 

KALORÝ KONTROLÜ
ÝÇÝN ETÝKETTE
NEYE BAKMALI?

AARRAAÞÞTTIIRRMMAALLAARR gösteriyor ki besinleri
satýn alýrken kalori kontrolü yapanlar gün
içinde daha az kalori alýyor ve daha sað-
lýklý besleniyor. Peki, nasýl kalori kontrolü
yapacaksýnýz?

Örneðin; 100 kalorilik bir mini kekten 3
tane yerseniz bir akþam yemeðine eþ ka-
lori alýrsýnýz!

Üzerine ‘light’ ibaresi olan gýdalarý da
‘amaann, nasýlsa az kalorili’ diyerek
abartmayýn. Çünkü light ürün olmasý onun
kalori içermediði ve sýnýrsýz tüketilebile-
ceði anlamýna gelmiyor. Unutmayýn: Kont-
rolsüz tüketim=Gereksiz enerji alýmý.

BESÝN
ETÝKETLERÝNDE

BUNLARA DÝKKAT!
Yüzde iþareti: Genellikle ‘%Günlük De-

ðer’, ‘%GD’, ‘%RDA’, ‘% Daily Value’ veya sade-
ce ‘%’ olarak yer alan yüzde iþareti, satýn aldýðý-
nýz bir üründeki deðerin (örneðin kalsiyum) gün-

lük ortalama ihtiyacýn ne kadarýný karþýladýðýný
gösteriyor.

Glüten içerir: Buðdayda bulunan bir protein
türü olan glüten, baþta çölyak olmak üzere, bazý ki-

þilerde hassasiyete yol açarak, sindirim ve emilim
problemine neden olabiliyor. Eðer böyle bir rahat-

sýzlýðýnýz varsa bu ibareye çok dikkat edin.
Laktoz içerir: Süt ve süt ürünlerinde yer

alan bir karbonhidrat olan laktoz, bazý kiþilerde
þiþkinlik, gaz, ishal, kabýzlýk gibi rahatsýzlýklara

yol açabildiðinden kiþilerin etiketteki bu ibareye
dikkat etmesi gerekiyor.

Gýda paketlerinin üstünde
yazan bu þeyler de ne?

ETÝKETTE BUNLAR
VARSA AZ TÜKETÝN

Doymuþ Yað: Fazla doymuþ yað alýmý,
kalp ve damar hastalýklarý, obezite ve kanser
riskini artýrýyor. Bu nedenle 1 paket üründe 1
gramdan daha az doymuþ yað olmasý gereki-
yor.

Trans Yað: Trans yað kalp damar has-
talýklarýný tetikliyor. Alýnan ürünlerin trans
yað içermemesine veya 1 paketinde en fazla
0,5 gram içermesine dikkat edin.

Kolesterol: Kalp-damar saðlýðý için
ürünlerdeki kolesterol miktarýnýn da mini-
mum düzeyde olmasý gerekiyor. Bunun için
paketinde 20 mg’dan daha az kolesterol içe-
ren gýdalarý tercih edin.

Tuz: Paketli gýdalarýn 100 gra-
mýnda 1,25 gramdan fazla tuz
içermemesi gerekiyor. Fazla
tuz alýmý; yüksek tansiyon,
kalp hastalýklarý, felç, mide-
baðýrsak hastalýklarý, kanser
gibi kronik hastalýklara ne-
den olabiliyor.

Sodyum (Na): Tuzun bir bileþeni olan
sodyum, baþta hipertansiyon olmak üzere
damar ve böbrek saðlýðý üzerinde olumsuz
etkiler býrakýyor. Özellikle fazla tuz içeren
kraker, tuzlu bisküviler, salça, zeytin, fazla
tuz eklenmiþ ekmekler, turþu, konserveler
gibi salamura gýdalar fazla sodyum içeriyor.

Aman dikkat! Tuz tüketiminde günlük ola-
rak 5 gramý (1 tepeleme çay kaþýðý) geçme-
yin. Yani paketli gýdalarda 100 kalori baþýna
120 mg’dan fazla sodyum içeren ürünleri tü-
ketmeyin!

Þeker: Paketli bir ürünün her porsiyo-
nunda en fazla 9 gram þeker bulunmasý ge-
rekiyor. Þeker içeren gýdalarý çok sýk tüketir-
seniz insülin hormonunuz fazla salgýlanýr.
Bu da damar harabiyeti ve karaciðer yað-
lanmasý gibi sorunlara yol açar. 

Etikette yarý beyaz þeker, rafine þeker,
þeker çözeltisi, invert þeker þurubu,
glukoz þurubu, susuz
d e k s t r o z ,

fruktoz þurubu, mýsýr þurubu, maltoz þurubu
ve ham kamýþ þekeri gibi ibareler de o ürün-
de þeker olduðunu gösterir. 

Kutu içeceklerin de þeker ilaveli olduðunu
ve abartýldýðýnda alýnmasý gereken günlük
þeker miktarýnýn çok üstüne çýkýlmasýna ne-
den olabileceðini unutmamak gerekiyor. 

Örneðin soda-
nýn sade ve

meyve su-
lar ýn ýn

“yüz-
d e
1 0 0

doðal”
ve “þeker

ilavesiz”
ibare l i
olmasý-
na dik-
k a t
edin! 

Gebeler, küçük çocuklar, tansiyon hastalarý
ETÝKETTE BU ÝBARE VARSA, O PAKETÝ BIRAKIN!

ETÝKETTE MSG diye geçen Monosodyumglutamat içerikli ürünleri gebe, emzikli,
çocuk ve yüksek tansiyon, kalp hastalýklarý, felç, mide-baðýrsak hastalýklarý,
böbrek hastalýklarý ve kanser gibi kronik saðlýk sorunlarý olan kiþiler kesinlikle
tüketmemeli!

Müslime KARABATAK

8
Mart dolayýsýyla kadýnlar bütün dünyada so-
kaklara çýktý. Kimi kadýn cinayetlerine son
verilmesi, kimi barýþ, kimi eþit ücret, kimiy-
se ekmek için... Mecazi anlamda deðil, ger-
çekten ekmek için... 

Ekmek deyince belki akla ilk o mis gibi kokusu ge-
lir ama tarih boyunca yoksul halklarýn karýnlarýný do-
yurabildiði tek yiyecek olan ekmeðin yokluðundan
bahsedelim þimdi. 
MISIR’DA EKMEÐÝN DÝÐER ADI; 
YAÞAM

Mart ayýnýn baþýnda Mýsýrlý kadýnlarý sokaða döken
de bu yokluk. Hükümet ekonomik kriz gerekçesiyle
yoksullara yapýlan ekmek yardýmýný azalttý ve ekmek
fiyatýndaki devlet desteðini çekti. Bunun üzerine “Ye-
mek Ýstiyoruz, Ekmek Ýstiyoruz” sloganýyla halk bir-
kaç þehirde eylem yaptý. Bu, buðday ithalatýnýn çok
yüksek olduðu Mýsýr’da yaþanan ilk ekmek krizi deðil.
1977’de yakýt, ekmek ve baþka tüketim mallarýnýn fi-
yatlarý artýrýlýnca halk ayaklanmýþtý ve iki gün süren bu
ayaklanma sýrasýnda birçok lüks konak yaðmalanmýþ,
devlet daireleri iþgal edilmiþti. Ayaklanmanýn sebebi
olan IMF ve Dünya Bankasý’nýn dayattýðý ekonomik
politikalarý uygulayan ve yoksullarýn ekmeðini çalan o
zamanki cumhurbaþkaný Enver Sedat ise ‘hýrsýzlarýn
isyaný’ diyerek halkla dalga geçmiþti. 

2007-08 yýllarýnda da buðday fiyatlarýnýn artmasýyla
ekmeðe yine zam geldi. Ayný zamanda iþsizlik de art-
týðý için birçok kiþi ancak devletin ekmek yardýmý ile
evine ekmek götürebiliyordu. Devlet destekli un kara-
borsaya düþünce, insanlar en önemli yiyeceklerini ala-
maz oldular ve yine bir ayaklanma patlak verdi. Ey-
lemler sýrasýnda birkaç kiþi yaþamýný yitirdi. Daha
sonra 2011’de Hüsnü Mübarek’in devrilmesine yol
açan Arap Baharý ayaklanmalarýnda atýlan “Ekmek,
Özgürlük, Adalet” sloganýnda da görüldüðü gibi en
öncelikli talepti ekmek. Ekmek, Mýsýr’da o kadar ha-
yatý ki ekmek anlamýna gelen ‘aish’ kelimesi ayný za-
manda ‘yaþam’ demek. 
EKMEK BULAMADILAR 
SARAYI DEVÝRDÝLER

Ekmek yokluðunda çýkan ayaklanmalarýn biri de
Fransa’da. Fransa’daki yoksul
halk için de en önemli besin
kaynaðý ekmekti. Öyle ki kra-
lýn bir diðer adý  ‘Krallýðýn baþ
fýrýncýsý’ idi. Yani kral halkýn
yiyeceðini saðlamak zorunday-
dý. 1774’te liberal ekonomist ve
Maliye Bakaný Anne Robert
Jacques Turgot’un ‘býrakýnýz
yapsýnlar’ anlayýþýyla tahýl tica-
retinin kontrolünü kaldýrmýþ ve
fiyatýndan malzeme kullanýmýna
kadar her þeyi tüccarlarýn keyfi-

ne býrakmýþtý. Bununla birlikte bir de bazý bölgeleri
kýtlýk vurunca un karaborsaya düþmüþtü ve fiyatý art-
mýþtý. Buna karþý 1775 Nisanýndan Mayýs ayýna kadar
süren eylemler askeri birliklerle ve buðday fiyatlarýnýn
kontrolünün saðlanmaya baþlanmasýyla ancak durdu-
rulabilmiþti. Toplumsal ayaklanmalardan korkan yö-
netim, tahýl piyasasýna herkese yetecek kadar ve kali-
teli ekmek yapýlmasý için bir dizi yaptýrým getirmiþti. 

“Özgürlük, Eþitlik, Kardeþlik” sloganýyla simgele-
þen Fransýz Devrimi’nin baþladýðý yýl olan 1789’da ise
çocuklarýnýn karnýný doyurmak için ekmek bulamayan
çoðunluðu pazarcý kadýnlar ayaklanmýþtý. Tarihe ‘Ka-
dýnlarýn Yürüyüþü’ olarak geçen bu ayaklanmada ka-
dýnlar politik reformlar isteyen devrimcilerin de des-
teðiyle þehrin cephaneliðini yaðmalayýp Versailles Sa-
rayý’ný iþgal etmiþler ve kral, ailesi ve kralýn yaverlerini
önlerine katýp Paris’e götürmüþlerdi. Bu ayaklanma-
dan üç yýl sonra cumhuriyet ilan edilerek kral ve krali-
çe giyotinle idam edildi. 
EKMEÐÝ BÖLÜÞMEK 
ÝKTÝDARI PAYLAÞMAK

Rusya’da da iþçi ve köylü kadýnlarýn 8 Mart 1917’de
açlýk ve yoksulluða karþý sokaða dökülmesi, Ekim

Devrimi’nin fitilini ateþledi. 
Çarlýk Rusya’sýnda çok düþük ücretlerle çalýþan iþ-

çilerin yaþama ve çalýþma koþullarý 1. Dünya Savaþý
sýrasýnda daha da kötüleþmiþti. Ekmek, gazyaðý gibi
günlük ihtiyaçlara ulaþmak bile büyük bir sorun hali-
ne gelmiþti. Birbiri ardý sýra grevlerin ve ekmek is-
yanlarýnýn yaþandýðý baþkentte Bolþeviklerin kadýnlarý
Uluslararasý Kadýn Günü’nde talepleri için sokaða
çaðýrmasýyla on binlerce kadýn 8 Mart 1917’de (eski
takvime göre 23 Þubat’ta) Petrograd meydanýný dol-
durdu. Talepleri yine aynýydý; Kahrolsun açlýk! Ek-
mek istiyoruz!

Her geçen gün daha da fazla iþçi iþ býraktý, talep-
ler daha da politikleþmeye baþladý; Kahrolsun Çar!
Savaþa Hayýr!

Çar’a hizmet eden askerler bile taraf deðiþtirip
halka katýldýðýnda, Çar tahttan edildi ve geçici bir hü-
kümet kuruldu. Bu geçici hükümet de iþçilerin ve
tüm ezilenlerin derdine deva olmadý. 1917 Ekimine
gelindiðinde, sokak sokak, fabrika fabrika, kent kent
Sovyetler halinde örgütlenen iþçi ve köylüler, Bolþevik
Partinin önderliðinde geçici hükümeti devirerek ikti-
darý ele geçirdi. 

Bundan 100 yýl önce, iþçileri, kadýnlarý, yoksul halký
ekmeði bölüþecekleri, iktidarý paylaþacaklarý sosyalist
bir düzen kurmaya götüren sadece kadýnlarýn ekmek
ayaklanmasý deðildi elbette. Ýnsanýn insan tarafýndan
sömürüsünü ortadan kaldýrmak için komünistlerin iþ-
çiler ve ezilen kitleler içinde yýllarca yürüttükleri istik-
rarlý çalýþmalarýyla, iþçi ve emekçilerin kendi iktidarla-
rýný yaratma inancý ve güvenini kazandýran politik bi-
linci edinmeleriyle oldu bu.

Komünist parti önderliðindeki proletarya dikta-
törlüðü hükümeti, kadýnlarýn eþitsizliði-

ne dair eskiden kalma bütün
yasalarý bir hamlede kaldýrýp

kadýn ile erkeðin yasal eþitliði-
ni ilan etti. Kýsa sürede de ana-

yasal güvence altýna aldý. Böyle-
ce, tarihte ilk kez, kadýnýn poli-

tik, ekonomik ve hukuksal tam
hak eþitliði ilan edilmiþ oldu. Asýl

mücadele kadýnýn toplumsal alan-
da gerçek eþitliðini kazanmasý için

verildi. Çarlýk altýnda evlerine ek-
mek dahi götüremeyen kadýnlar, an-

cak sosyalizmde özgürlük ekmeðini
tattýlar. 

ÖZGÜRLÜK
EKMEÐÝ

saðlýk
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Hülya ÇALIÞKAN
Bursa

A
nayasa deðiþikliði tartýþmalarý ve referandum
çalýþmalarý sürerken, istikrar, büyük, güçlü
Türkiye, yol-köprü-kavþak böbürlenmeleri ara-
sýnda, iþverenlere kýyaklar, vergi indirimleri va-
atleri peþi sýra havada uçuþuyor. Bu arada ücret-

ler düþtükçe düþüyor, iþsizlik almýþ baþýný gidiyor. Ýþsiz, ek-
meksiz býrakma, patronlarýn insafsýzlýkla baþvurduðu en
büyük silah. Özellikle, kadýn iþçilerin yüzde 90’lara vardýðý
tekstil sektöründe. Kölece çalýþtýrýlan kadýn iþçiler duru-
mun farkýnda ama katlanýyorlar, çünkü yarýnlarýnýn olmadý-
ðýný düþünüyorlar.

Bursa’nýn tekstil fabrikalarýnda kadýnlarýn hangi koþul-
larda çalýþtýðýný dinledik, duyduk, gördük. Ýþte ortaya çýkan
tablodan birkaç kesit:
ÝKÝ YIL ÝÇÝNDE FÝT VE
BOÞANMIÞ OLACAKSINIZ!

Ýþ vesilesiyle görüþtüðüm firmanýn sevkýyat þefi, bana
fabrikayý gezdirirken “Merak etmeyin siz de iki yýl içinde
gayet fit ve boþanmýþ olacaksýnýz” diyor. Þaþkýnlýkla çalýþan-
lara bakýp, “Niye, herkes boþanmýþ mý burada?” diye soru-
yorum. “Þaka yapýyorum, ama burada çalýþanlarýn hepsi
gerçekten boþanmýþ” diyor. 

Tesadüf müydü bu? Hayýr. Müdür iþe alýmlarda öyle se-
çici davranmýþ ki iþçilerin hepsi boþanmýþ, eþi vefat etmiþ
ve çoluðu çocuðu olmayan kadýnlar. Yani patronun gece
gündüz, dilediði kadar çalýþtýrabileceðini düþündüðü ka-

dýnlar. Öyle bir sistem kurulmuþ ki fabrikada, akþam saat
6’da gelip “Bugün mesai 9’a kadar” diyor ve gidiyorlar.
“Kalýr mýsýnýz, çalýþýr mýsýnýz” diye soran yok. Her akþam
9-10, cumartesi pazar nerdeyse bütün bir ay çalýþarak geçi-
yor. Evli, çocuklu olmayýnca fazla mesaiye kalmaya itiraz
haklarý yokmuþ gibi davranýlýyor. Kadýn ne kadar muhtaçsa
sömürü o kadar büyüyor.
ÝKÝ KAT ÇALIÞMAYA RIZA ÜRETMEK

Baþka bir fabrikanýn insan kaynaklarýnda çalýþýrken iþten
çýkarýldýðýný öðrenen Ceren ile görüþüyoruz. “Müdürle ara-
mýz çok iyiydi, kadýnla sohbet ederdik, hatta ABD’ye gittik
birlikte. Ýþten çýkarýldýðýmý duyunca þok oldum” diyor. 

Fabrikada ekonomik kriz gerekçesiyle iþçi azaltmaya gi-
dilince Ceren’i iþten çýkarýyorlar. Aslýnda boþanmýþ, çocuðu

hasta, annesi babasý hasta, yani en zor durumda olanlarý bý-
rakýp geri kalan herkesi iþten çýkarmýþ iþveren. Ama ihtiyacý
olanlarý düþündüðünden deðil, iki hatta üç kat fazla çalýþ-
maya ses çýkaramayacaklarýný, çünkü çalýþmak zorunda ol-
duklarýný bildiðinden. 
‘ÝLK DEFA BÝRLÝKTE HAREKET ETTÝK’

Yazaki’de çalýþan Gülay, “Hat sorumlumuz çok acýmasýz
zorba bir adamdý. Çok çektik ondan, benimle de çok uðraþ-
tý, Ben fazla mesaiye, fazla çalýþmaya karþý birlik olmamýz
gerektiðini söylüyordum. Sevmiyordu beni ama baktý üreti-
mim iyi, sayý veriyorum, bir þey yapamadý” diyor. Ancak en
son yaþanan bir olay bardaðý taþýrmýþ. “Ýlk defa birlikte ha-
reket ettik” diyor Gülay olayý anlatýrken; “Çalýþmaya çok ih-
tiyacý olan bir kadýn arkadaþýmýz var. Hat sorumlusu bunu
biliyordu ve sürekli o kadýna yükleniyordu, yapmadýðýný bý-
rakmadý kadýna, çok çalýþtýrýyordu. Baðýrýp çaðýrýyordu sü-
rekli, sonunda kadýn bayýldý çalýþýrken. Biz de hat olarak
imza topladýk, sorumluyu baþka hata aldýrdýk. En son öð-
rendik ki iþten çýkarýlmýþ, çok sevindik.”
‘BOÞA EVE GÝTMEYÝN,
GÝDÝN MESCÝTTE YATIN’ 

Kadýnlarýn muhtaçlýðý üzerinde koca koca fabrikalar
yükseliyor... Emirali Tekstil, kapanan Etay’ýn yerini 27 tril-
yona satýn aldý. Ama patron ürettiði maðduriyet söylemi, ka-
dýn iþçiler arasýnda karþýlýk bulabiliyor: “Çok borcu var!”
Sabahlara kadar çalýþýlýyor, sipariþlere yetiþilemiyor, kimse
fabrikadan dýþarý çýkamýyor. Bir gece mesaisinde sabaha
karþý saat 4’te müdür, “Ýki saat kaldý iþbaþýna, boþa eve git-
meyin, gidin mescitte yatýn” diyebiliyor iþçilere.

Yasemin AKPINAR 
Tuzla / Ýstanbul

T
uzla Organize Sanayi Bölgesi’nde birçok
fabrika ya daralmaya gidiyor ya da kapa-
nýyor. Çok sayýda fabrikada toplu iþten
çýkarmalar yaþanýyor. Hükümet ekono-
mide sorun yok dese de iþsizlik artýyor.

Patronlar ise bu geliþmelere dair konuþmayý referan-
dum sonrasýna býrakmýþa benziyor; týpký sandýktan
‘evet’ çýkarmayý planlayanlar gibi.

Ýþçiler arasýnda, özellikle de kadýn iþçiler arasýnda,
iþsiz kalma endiþesi yayýlýyor. Bir araya geldiðimiz fark-
lý iþ kollarýndan kadýn iþçiler gelecek kaygýlarýný dile
getiriyor. Referandumda ‘evet’ diyeceðini söyleyen de
‘hayýr’ diyeceðini söyleyen de iþsizlik problemine çö-
züm istiyor.

Aðýrlýklý olarak kadýn iþçilerin çalýþtýðý Rimaks fabrika-
sý geçtiðimiz günlerde kapandý. Rimaks, Bartýn’da da faa-
liyet gösteren sendikalý bir tekstil fabrikasý. Fabrika, daha
önce ustabaþýlarýn kadýn iþçilere yönelik tacizi ile günde-
me gelmiþti. Þimdi kapandý ve çoðu kadýn, yüzlerce iþçi
iþsiz kaldý. Sendika ise iþçinin yanýnda yer almadý. 

FABRÝKA KAPANIRSA NE YAPACAÐIZ?
Tuzla’da hakkýnda kapatýlacaðý yönünde söylentiler

olan iki metal fabrikasý daha var. Çok sayýda kadýn iþçi-
nin çalýþtýðý bu fabrikalarda Birleþik Metal-Ýþ Sendikasý
örgütlü. Kadýnlar iþyerinde yaþadýklarý sorunlarý, esnek
çalýþmayý, ücret kesintilerini dahi tartýþamaz durumda.
Artýk tek gündemleri; iþsiz kalma kaygýsý. 

Metal iþçisi Seval, “Bu iþe baþlarken bekârdým. Fab-
rikada çalýþýrken evlendim ve bir çocuðum var. Fabrika
kapanýrsa biz ne yapacaðýz? Benim yeniden iþ bulmam
olanaksýz” diyor. 

Tekstil iþçisi baþka bir kadýn ise tazminatýný alýp ala-
mayacaðýnýn kaygýsýný yaþýyor. “Ýþler azaldýðý için bizi
sürekli ücretsiz izine çýkarýyorlar. Ayda neredeyse 3-4
defa ücretsiz izne çýkarýlýyoruz ve maaþýn ancak yarýsý-
ný alýyoruz” diye anlatýyor durumu. 
O 100 KÝÞÝDEN BÝRÝ BEN MÝYÝM?

Baþka bir tekstil iþçisi ise çalýþtýðý iþyerinde bir bö-
lümün kapatýldýðýný ama henüz iþçi çýkarýlmadýðýný be-
lirterek, þunlarý anlatýyor: “Patron 100 kiþiyi listeye al-
dýðýný söyleyip her geçen gün üretmemiz gereken iþ
sayýsýný artýrýyor. Sayý bin ise, bin beþ yüz yapmamýzý

istiyorlar bizden. ‘Ýþ yok’ diyorlar ama bazý bölümlerde
bitmeyen mesailer var. Mesaide de iþçilere sürekli bas-
ký yapmaya devam ediyorlar. Sesimizi çýkaramýyoruz,
çünkü ‘o 100 kiþiden biri ben miyim acaba’ diye düþü-
nüyoruz.”
ÖNCE KADINLAR ATILIYOR

10 aydýr iþsiz olan iki kýz kardeþ, birçok yerde iþ-
ten çýkarmalara kadýn iþçilerden baþlandýðýný söylü-
yorlar. 35 ve 38 yaþlarýndaki bu iki kadýn iþçi, yaþlarý
nedeniyle iþ bulamadýklarýndan yakýnýyor. Kadýn iþ-
çiler hükümete tepkilerini, “Ýþverenler önünü göre-
mezken sadece asgari ücretle geçinen bizler önümü-
zü nasýl göreceðiz. Biz evet desek fabrikadaki sorun-
larýmýz çözülecek mi? Ýþten çýkartýlmayacak mýyýz?
Güçlü bir hayýr çýkarmalýyýz, çünkü sorunlarýmýzý
referandum sonrasýna erteleyenler bunu çözmeye-
cekler. Ekmeðimiz küçülüyor, sorunlar artýyor” söz-
leriyle dile getiriyor. 

Sohbetimizin baþýnda “Güçlü bir Türkiye için san-
dýktan güçlü bir evet çýkarmamýz gerek” diyen bir ka-
dýn iþçi ise, iþçi arkadaþlarýný dinledikten sonra “Hayýr
demeyeceðini ama sandýða da gitmeyeceðim” diye fik-
rini deðiþtirdi. 

Ekmeðimiz küçülüyor, sorunlar artýyor

Kadýnlarýn muhtaçlýðý üzerinde
koca koca fabrikalar yükseliyor

Müslüme YILDIRIM ÇINAR
Ankara

7
Þubat’ta güne yine öðretmen olarak baþlamýþtým.
Derslere girerek ertesi günün planlamasýný öðren-
cilerimle birlikte yapmýþtým. Ertesi gün kurul top-
lantýsý olduðundan dolayý üç ders yapýlacak diye
öðrencilerime yanlarýna sadece kalem ve boyalarýný

almalarýný söylemiþtim. ‘Etkinlikler yapýp oyunlar oynarýz’
diye... Günü öðrencilerimin sevinç çýðlýklarý ile yine bir öð-
retmen olarak tamamlamýþtým... 8 Þubat 2017’de ise ne gi-
decek okulum ne de ders anlatacak öðretmenlerim vardý.
Ýhraç edilmiþtim... 686 sayýlý KHK ile tüm haklarým hiçbir
savunma hakký verilmeden elimden alýndý. Sanýrým o günü
yaþamým boyunca unutamayacak ve birkaç saat içinde evi-
min nasýl dolup taþtýðýný, gelen dostlarýn yüzündeki üzün-
tü, þaþkýnlýk ve endiþeyi yüreðimin bir tarafýnda tutacaðým.

ÖRGÜTLÜ OLMANIN 
ÖNEMÝNÝ GÖRDÜM

Beni iþimden, aþk ile yaptýðým öðretmenlik mesleðinden
ihraç etmiþ olabilirlerdi ama biriktirdiðim dostlarýmdan, bir
þekilde hayatýna dokunduðum insanlarýn gönüllerinden ih-
raç etmeyi baþaramadýlar. Aksine daha kuvvetli baðlar ördük
aramýza, sýmsýký kenetlendik birbirimize. Örgütlü olmanýn
önemini gördüm; arkanýzda size maddi ve manevi her türlü
desteði veren bir sendikanýzýn olmasý bu süreçte ayakta ka-
labilmenizin belki de en önemli dayanaðýydý. Zaman geçtik-
çe bunu çok daha iyi anladým. Yalnýz deðildik. Bu öylesine
önemli bir þey ki bu süreçte...
SÖYLEMESÝ KOLAY, 
YAÞANMASI ZOR ÞEYLER...

Öyle bir süreç ki bu yaþanýlan ne olduðunu bilen kimse

yok. Hakkýmdaki suçlamayý ve neden ihraç edildiðimi öð-
renmek istiyorum, muhatap yok. Ýç hukuk yollarýný ‘komis-
yon kuracaðýz’ diye kapatmýþlar. Sadece ‘bekle’ diyorlar, bu
insanlarýn nasýl geçineceklerini ne yiyip ne içeceklerini he-
saplamadan. Sadece bekle... Yurt dýþýna çýkmaný engelleye-
rek, baþka bir yerde çalýþmaný da müfettiþ ya da zabýta taciz-
leri ile zorlaþtýrarak bekle. Yani ülkede kal, sürün ve öl. Söy-
lemesi ne kadar kolay yaþanmasý nasýl da zor.
HÝÇ ‘ÜMÝTSÝZ’ OLMADIM

Mesleðimin elimden alýnmasýnýn üzerinden yaklaþýk
elli gün geçti. Pek çok olumsuz duyguyu tattým bu elli
günde. Üzüntü, öfke, hayal kýrýklýðý, mutsuzluk... Ancak
tek biri yanýma yaklaþamadý hiç; o da ümitsizlik. Haklý ol-
duðumu o kadar iyi biliyor ve buna inanýyorum ki en kötü
anlarýmda bile ümitsizliðe düþmedim hiç. Bunda elbette
ailemin, eþimin, can dostlarýmýn ve sendikamýn katkýsý
yadsýnamaz. Bir gün iþimi geri alacaðýmý ve bana bunu
yaþatanlarla hesaplaþacaðýmý biliyorum. Ve o güne kadar
dimdik ayakta kalýp, sonuna kadar hukuk mücadelemi
sürdüreceðim.
BÝZLER ÇOCUKLARI, HAYALLERÝ,
UMUTLARI OLAN ÝNSANLARIZ

Sadece sayýlardan oluþmuyoruz biz... Ýnsanýz. Çocuklarý,
hayalleri, umutlarý olan; hayatýn tam da ortasýnda bulunan,
“Önce Allah’a sonra size emanet hocam” diye en kýymetlile-
rinizi teslim ettiðiniz, okula eþyalarýmý toplamak için gitti-
ðimde koþarak kucaðýma “Öðretmenim!” çýðlýðýyla atýlan,
kendi çocuklarýmýn yüzünde gördüðüm ve yüreðimden hiç
çýkmayacak olan ayný duygu ile aðlamaktan þiþmiþ gözleri,
minicik elleri ve kocaman yürekleriyle bana sarýlan, öpen
koklayan ve “Direneceðiz öðretmenim” diyen öðrencileri-
min öðretmeniyiz biz. Evet, çok doðru... Umutla, kararlýlýkla
ve haklýlýðýmýzý bilerek hep birlikte “DÝRENECEÐÝZ!”

Erkeklerin
iþlerine nasýl
gelirse…
B

en küçük bir fabrikada sekreter
olarak çalýþýyorum. Sekreterim diyo-
rum, ama her özel iþyerinde olduðu
gibi burada da yalnýzca ‘sekreterlik’

görevini yapmýyorum. Yeri geliyor malzeme
sipariþi veriyor, yeri geliyor baretimi takýp
kamyoncu beylerle malzeme sayýyorum. Ki
bundan da gayet memnunum, zira bir odaya
kapanýp oturacak bir kiþiliðim pek yok. Bir
çocuðum var, yeri geldiðinde hatýrlatýlýyor
bu bana. Ýþlerine gelmeyince ise benim
‘evli, çocuklu bir kadýn’ olduðum unutulu-
veriyor. Fazladan iþ yaptýracaklarý zaman
“Kadýnlar da artýk her iþi yapýyor” deyip,
muhabbet arasýnda eþlerine nasýl da iþ yýk-
týklarýndan övgüyle bahsedip; çocuðum
rahatsýzlandýðýnda ise “Eþin izin alsýn, bak-
sýn yahu artýk erkek kadýn iþi mi var?”
deyiveriyorlar. Yani nasýl iþlerine gelirse... 

Bazen iþ görüþmesine gelen mühendisler,
satýþçýlar, kaynakçýlar ya da malzeme getiren
kamyon þoförleri oluyor, adres için arayan.
Zaman zaman þununla karþýlaþýyorum; “Abla
orada bir güvenlik falan, daha yetkili biri yok
mu tarif ediversin.” Yok kardeþim yok, bana
kaldýn, nereye dersem oraya geleceksin bir
zahmet! Bir gün mühendisin birini iþ
görüþmesine davet etmek için aradým.
Israrla baþka birini istedi, ýsrarla vermedim.
Neden vereyim, altý üstü petrolü geçtikten
10 metre sonra saða dönecekti, karþýsýna
çýkan köprüden de saða dönüp yokuþun
sonunda tabelamýzý görecekti. Petrolden
sonra saða dönmediði gibi, dümdüz gidip
bir de ileriden ýsrarla u dönüþü yapmýyordu.
Bulamayýnca mecburen yaptý. Benimle
konuþurken de boyuna arabayý durdurup ‘bir
erkek’ bulup tarifi teyit alýyordu. Bu tarif tra-
jik ve sinir bozucu bir þekilde sürdü ve
nihayetinde iþyerini buldu. 

Aslýnda bununla sürekli karþýlaþýyoruz,
yolda, yavaþ giden bir araç trafiði yavaþlat-
týðýnda erkeklerin ilk tepkisi “Bak bak kesin
kadýn ha” olmuyor mu? Erkekse “Lan ne
karý gibi sürüyorsun” demiyorlar mý? 

Biz bu baskýyý, aþaðýlanmayý, ayrýmcýlýðý,
cinsiyetçiliði aþarýz aþmasýna, yok ederiz
etmesine ama insan iki çift laf etmeyince yeri
geldiðinde, içinde kalýyor deðil mi? Bunu
aþmanýn yolu daha çok meydanlara çýkmakta,
her ayrýmcýlýða ses çýkarýp izin vermemekte,
susmamakta. Nasýl ki birbirimizden güç
aldýðýmýzda aþamadýðýmýz hiçbir engel
olmuyor, bunlarý aþarken de kadýnlar vardýr
diyebilmek için, evde tek bir kadýn dahi
býrakmamalýyýz; girmediðimiz, bulun-
madýðýmýz tek bir yer kalmamalý ki artýk
bunu kabullendirip aðýzlarýna da, zihniyetler-
ine de bir ayar verebilelim. 

Çünkü gücümüz birliðimizden gelir. Yani
birleþe birleþe kazanýrýz, yani kurtuluþ yok
tek baþýna, ya hep beraber ya hiçbirimiz. 

Sincan //ANKARA

Umutla, kararlýlýkla ve haklýlýðýmýzý
bilerek hep birlikte direneceðiz
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Kreþ hakký ve anayasa deðiþikliði
Feray YAÐMUR 

Bu yazýyý 2014 yýlýnda gidecek bir kreþi olmadýðý
için anne ve babasýnýn fabrikaya götürmek zorunda

kaldýðý ve oyun oynarken fabrikada yaþanan
kazada yaþamýný yitiren 6 yaþýndaki Ali Can’a ithaf

ediyorum. Ali Can’lar ölmesin, kreþe de gidebilsinler,
þeker de yiyebilsinler, oyun da oynayabilsinler! 

2
016 yýlýna iliþkin resmi verilere göre Tür-
kiye’de kadýnlarýn istihdam oraný yüzde
31.2. Çalýþabilir yaþtaki her 3 kadýndan
yalnýzca biri çalýþýyor. Türkiye kadýn istih-
damýnda Avrupa sonuncusu! Peki, kadýn-

lar çalýþma yaþamýnda neden yok? Tam 11 milyon
kadýn, yani çalýþma yaþamýnýn dýþýndaki her iki ka-
dýndan biri ‘ev iþleriyle meþgul olduðu’ için çalýþ-
ma yaþamýna katýlamadýðýný söylüyor. Ne dersiniz,
kýz kardeþlerimiz durumu abartýyor olabilir mi?
EV ÝÞLERÝ VE 
ÇOCUK BAKIMI KÝMDE?

2016 yýlýna iliþkin resmi verilere göre hane içinde
yemek, çamaþýr, dikiþ, bulaþýk, temizlik ve ütü gibi
ev iþlerini yapanlarýn yüzde 90’ý kadýnlar. Tablodan
da görebileceðiniz üzere Türkiye’de 0-5 yaþ arasý
çocuklarýn yüzde 86’sýna anneleri bakýyor. Durum
bu! Çalýþsýn ya da çalýþmasýn, ev iþleri, çocuk bakýmý
ve hasta-yaþlý bakýmý gibi hane içi görevler kadýnla-
rýn omuzlarýnda. Evet, kadýnlarýn çalýþma yaþamýna
girmesinin önünde çok engel var. Ancak özellikle
çocuk bakýmý sorunu, bu engellerin baþýnda geliyor.
Bu engeli kaldýrmak için ise kreþ gerekiyor.
KREÞ ÖNÜNDE 
‘150 KADIN ÝÞÇÝ’ BARÝYERÝ

Gözümüzün arkada kalmayacaðý kreþler ateþ
pahasý. Kadýnýn çalýþmasý halinde alacaðý ücretin
önemli bir kýsmý kreþe gidecek. O halde kreþ üc-
retsiz ya da en azýndan karþýlanabilir düzeyde ol-
malý. Bu noktada yasal sorumluluk iþverene düþü-
yor. Ancak yönetmelik diyor ki, iþverenler, 150’den
çok kadýn çalýþan olan iþyerlerinde 0-6 yaþ arasýn-
daki çocuklar için yurt açmak zorunda. Ýþverenler,
bu yükümlüklerini yetkilendirilmiþ yurtlarla anlaþ-
ma yaparak da yerine getirebilir. Tüm masraflar
iþverene aittir. Ayný iþverenin belediye sýnýrlarý
içindeki tüm iþyerlerindeki toplam kadýn çalýþan
sayýsý dikkate alýnýr. Ancak uygulamada ilçe bele-
diye sýnýrlarý dikkate alýnýyor. Örneðin bir marke-
tin Ýstanbul’da 10 farklý ilçede birer maðazasý ve
her birinde 100’er kadýn iþçisi olsa bile, büyükþe-
hir deðil, ilçe sýnýrlarýna bakýldýðý için kreþ açma
yükümlülüðü doðmuyor.

ÝÞYERLERÝNÝN ANCAK BÝNDE BÝRÝ!
Sosyal Güvenlik Kurumunun verilerine göre

yaklaþýk 1 milyon 750 bin iþyeri var. Dönemin Ça-
lýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik, 2013
yýlýnda sadece 1.591 iþyerinde 150’den fazla kadýn
iþçi çalýþtýðýný ifade etmiþti. Sonuçta Türkiye’deki
tüm iþyerlerinin ancak binde birinde kreþ açma zo-
runluluðu var. Çocuk bakýmýný sadece çalýþan ka-
dýnlarýn sorunu ve sorumluluðu olarak gören,
“aman iþverene maliyet olmasýn” diyen yaklaþýmýn
doðurduðu sonuç bu...
YARISINDA KREÞ YOK!

Faruk Çelik, 2012 yýlýnda yapýlan teftiþlerde

kreþ açýlmasý gereken 172 iþyerinin 76’sýnýn kreþ
açmadýðýnýn tespit edildiðini, 2008 yýlýnda ise iþ-
verenlerin yüzde 50-60’ýnýn kreþ açma yükümlülü-
ðünü yerine getirmediðini söylemiþti. Þaka gibi
deðil mi! 

Ýþverenlerin binde birinin kreþ açma yükümlü-
lüðü var. Bunlardan yarýsý bu yükümlülüðünü yeri-
ne getiriyor. Ne ala memleket! Peki, kreþ açmama-
nýn cezasý ne kadar? Ýþyerinin tehlike sýnýfýna göre
her ay için 2.025 TL ile 4.050 TL arasýnda deðiþi-
yor. Görünen o ki, birçok iþveren kreþ açmak yeri-
ne cezayý ödemeyi tercih ediyor!

ANAYASA VE KREÞ HAKKI
Aylardýr Anayasa konuþuyoruz. Bir bakalým;

çocuk bakýmý ve kreþ hakký konusunda Anayasa ne
diyor? Anayasanýn “Ailenin korunmasý ve çocuk
haklarý” baþlýklý 41. maddesi “devletin çocuklarýn
korunmasý için gerekli tedbirleri alacaðýný” ve
“her çocuðun korunma ve bakýmdan yararlanma

hakký olduðunu” söylüyor. Ýþin özü, Anayasa okul
öncesi çaðdaki çocuklarýn bakýmý ve eðitimi ile il-
gili olarak devlete açýk bir yükümlülük getirmiyor. 
PEKÝ, ÞÖYLE DESEK…

Anayasa deðiþikliði paketi hazýrlanýrken kimse-
ye sorulmadý. Bize sorsalardý muhtemelen þöyle
bir deðiþiklik önerebilirdik: “Okul öncesi eðitim
ve bakým tüm çocuklarýn hakkýdýr. Devlet, ilköðre-
tim çaðý öncesindeki tüm çocuklarýn bu haktan
yararlanmasý için tam gün esasýna dayalý kreþ ve
çocuk bakým hizmetlerini ücretsiz olarak saðla-
makla yükümlüdür.” Ne dersiniz, fena olmazdý
deðil mi? Böyle bir Anayasa maddesi hayal deðil,
düþ deðil! Önce bize sormadan hazýrlayýp dayat-
týklarý “tek adam sistemine” 16 Nisan’da bir dur
diyelim; ardýndan kendi taleplerimiz için hep bir-
likte yola düþelim. Çocuklarýmýza kreþ, tüm ka-
dýnlara güvenceli istihdam hakkýný birlikte kaza-
nalým!

ÇOCUKLARA KÝM BAKIYOR?

KAMUDA 
KREÞ SAYISI DÜÞTÜ

Kamu kurum ve kuruluþlarýnda da tablo farklý deðil.

Devlet Memurlarý Kanunu “Devlet Memurlarý için lü-

zum ve ihtiyaç görülen yerlerde çocuk bakýmevi ve

sosyal tesisler kurulabilir” diyor. Zorunluluk olmadýðý

gibi kreþ ve çocuk bakýmevleri sosyal tesis kapsamýn-

da sayýlýyor. Bu tesislere kendi giderlerini karþýlama

zorunluluðu da getirildi. Hal böyle olunca, fatura kamu

emekçisine çýktý. Sonuç olarak kamu kurum ve kuru-

luþlarýnda 2008 yýlýnda 497 olan kreþ sayýsý, 2015’te

121’e, 2016’da 56’ya düþtü. 

BELEDÝYE SÖZÜ 
BABAANNE ALDATMACASIAKP her seçimden önce belediyelere kreþ veçocuk bakým evi kurma yükümlülüðü getireceðinivaat ediyor. Ancak hâlâ yapýlan bir düzenleme yok.Zorunluluk olmayýnca, örneðin koskoca Ýstanbul’dayaklaþýk 50 belediye kreþi ve bu kreþlerde yaklaþýk3 bin çocuk var. AKP, kreþ sorununu çözmek, sözü-nü tutmak yerine ‘büyükanne projesi’ ile göz boya-maya çalýþýyor. 10 ilde torununa bakan 6 bin 500büyükanneye bir yýl boyunca aylýk 425 TL ödene-cek. Aman ne büyük devrim! 

Kadýnlarýn
mücadelesine
inanýyorum
B

en Nazlý 32 yaþýmdayým. 17 yaþýmda
evlendim, ilk dayaðýmý 15 günlük gelinken
yedim, kaynanamdan. Sonra anne oldum,
þimdi iki oðlum var. Kendimi bildim bileli

hiç bitmedi yaþadýðým sorunlar sýkýntýlar. Eþim
ve çocuklarýmla baþka bir þehre taþýndýk, dedim
ki aile oluruz, hayatýmýz deðiþir ama olmadý. Yeni
evimizde her sabah 6’da kalkýyordum sanki
kaynanam bana sesleniyormuþ gibi
hissediyordum. Psikolojim öyle alt üst olmuþtu
ki... Eþimin sorumsuzluklarý, dayaðý, hakareti hiç
bitmedi. Hiç unutmam; bir yakýnýmýz karýsýný
gece uykusunda öldürmüþtü. Benim eþim de
“Ben de seni öyle öldüreceðim” diye tehdit
etmiþti beni, geceleri sýçrayarak uyanýrdým, bir
bakardým ki baþýmda dikilmiþ bekliyor. Son 6
yýldýr, ailemin yaþadýðý þehirde yaþýyoruz. Buraya
gelmeyi hiç istemedim; ailemin yaþadýklarýmý
öðrenmesini istemedim ama öðrendiler. Bir gün
evdeki bir tartýþmamýzda parmaðýmý kýrýnca hem
hastanede anladýlar þiddet gördüðümü hem de
annem anladý. Yediðim onca dayaða raðmen darp
raporu almadým hiç. Neden derseniz, korkudan.
Ailem duyar da olaylar büyür diye.

BBEENNÝÝMM GGÝÝBBÝÝ KKAADDIINNLLAARR ÝÝÇÇÝÝNN 
BBÝÝRR ÞÞEEYYLLEERR YYAAPPIIYYOORRUUMM 
Þimdi ise bambaþka þeyler yaþýyorum. Yine bir
þiddet sonrasý çocuklarýmý da alýp, annemlerin
yanýna geldim. Sekiz aydýr onlarla birlikteyiz. Bir
gün annemle pazarda alýþveriþ yaparken bir
þeyler daðýtan kadýnlara denk geldim, meðer
bizim mahallede bir kadýn derneði varmýþ. Gittim
tanýþtým. Son 3 aydýr derneðin her faaliyetinde
varým. Burada annemle beraber okuma yazma
öðreniyorum. Ama en önemlisi hayatým boyunca
benim gibi kadýnlar için bir þeyler yapmayý çok
istemiþtim, onu yapabildiðim için çok mutluyum.
Boþanma davamý da açtým. Belki biraz uzun
sürecekmiþ ama olsun, artýk hiçbir þey eskisi
gibi olmasýn istiyorum. 
Geçen kadýn derneðinden arkadaþlarla bir
kahvaltýya gittik, Kocaeli Demokrasi Giriþiminin
kahvaltýsýydý. Hayatýmda ilk kez bir topluluk
önünde kürsüye çýkýp konuþtum. Kendi
yaþadýklarýmý anlattým, çocuklarýmýn
geleceðinden duyduðum endiþeyi anlattým. Bizim
oralarda olacak iþ deðil, büyüklerin karþýsýna
çýkýp konuþmak, karþý durmak... Ama geçenlerde
eþimin ailesi amcalarý toplanýp beni geri
dönmeye ikna etmek için geldiklerinde
tutamadým kendimi. Merdivenleri bir iniþim
vardý, görmeniz lazým. Dikildim karþýlarýna,
dedim gelmiyorum. Kardeþlerim engellemeye
çalýþýnca onlara da dedim ki “Siz kadýnlara ne
zaman söz hakký verdiniz ki?” Vermediler, hiçbir
þey kolaylýkla elde edilmiyor onu anladým.
Çocuklarýmýn babalarýna benzemelerini
istemiyorum. Bunun için uðraþýyorum, yarým
býraktýðým hayallerimi tamamlamak için
uðraþýyorum, kadýnlarýn mücadelesine
inanýyorum.

Nazlý E. / KOCAELÝ

Biliyoruz ki yalnýz deðiliz
B

en anneyim... Küçüðüm var benim bakmaya
doyamadýðým, kýyamadýðým boncuk gözlerin-
den bir damla yaþa dünyayý yakacaðým... Acýla-
ra bürünmüþ yüreðim, darmadaðýn hayat, alt
üst olmuþ dünyamýz. Sanki suçluymuþum gibi

saklanýyorum köþe bucak. Bir yanda iki melek, bir yanda
nefret ve kin. Duygularým bile birbiriyle savaþýrken ailem
ne halde siz düþünün. Dile getirmeye korkuyor insan.
Adý; tecavüz. Oysa bambaþka bir yaný var, yýkýlan hayaller,
daðýtýlan yuvalar, çalýnan gelecekler. 18 yaþýnda bir kýzýn
kurduðu yuva hayali. O da isterdi anne olduðunda bebe-
ðini alýp kundaklara sarýp gurur ve neþe ile törenler yap-
mak. Hem sevinci hem acýyý bir arada yaþamayý, torun
denilen þeyin hem bu kadar acý hem de bu kadar tatlý ol-
duðunu kime anlatabilirsin. 
KIZLARIMI KORUMAK ÝSTERKEN...

Kýzým, kýnalý kuzum, boncuk gözlüm 8 ay boyunca sak-
lamýþtý benden ve herkesten, hoyrat ellerin onu incitip teh-
dit ettiðini, daha on sekizini bile doldurmadan nasýl kýydý-
ðýný. Öðrendiðim gün ben yýkýlmýþtým. Ya o nasýl dayanmýþ-
tý bunca acýya. Neden söylememiþti? Nasýl ve ne ile tehdit
edilmiþti bunu hâlâ da anlayabilmiþ deðilim. Tek düþüne-
bildiðim þey bundan sonra onu nasýl dýþarýdakilerin ve aile-
nin tepkilerinden koruyabileceðimdi. Bütün aileyi karþýma
alarak kýzýmýn safýna geçmek zorundaydým, geçtim
de. Kendi çocuklarým ve babasý dýþýnda bu olaydan kimseyi
haberdar etmedim. Çünkü biliyordum ki her kafadan bir
ses çýkacak. Neden, nasýl sorularýyla yavrumun zaten incin-
miþ yüreði her defasýnda biraz daha incinecekti. Öncelikli
iþim karakola gidip þikayette bulunmak oldu. 

Ýlk iki kýzýmý baba baskýsýndan koruyamamýþ, kurtuluþ
olarak yanlýþ evlilikler yapmalarýna engel olamamýþtým.
Kendime söz vermiþtim küçüðümü hiç kimseye ezdirme-
yecektim. Evdeki baskýdan korumuþtum ama dýþarýdaki
tehlikeyi görememiþ, koruyamamýþtým. Kendimi suçlu his-
sediyorum. Adliyeden gelecek haber geciktikçe kahroluyor-

dum. Koskoca dünyada sadece ikimiz vardýk, elimizden tu-
tan kimse yoktu. Avukat kýzkardeþim vardý ve ben ona bile
söyleyememiþtim. Her yerden elimizi çektik. Ama nereye
kadar saklayabilirdik ki. Bir yol gösterenimiz bile yoktu. 
BÝR UMUDUMUZ VAR; DOSTLARIMIZ

Bir akþam çaresiz ve yorgun aðlayarak bilgisayarýn baþýna
geçtiðimde birden beynimde þimþekler çaktý. Benim dost-
larým vardý ya, neden aklýma gelmediler ki. Bu düþünceler
içinde Sevda Karaca’ya yazdýðýmda anladým ki yalnýz deðil-
dik. Artýk bir umudumuz vardý ve elimizden tutan dostlarý-
mýz. Tüm olumsuzluklara gözlerimizi ve kulaklarýmýzý ka-
pattýk. 18 Ekim’de minnacýk bir yavruyu kucaðýmýza verdik-
lerinde ne aðlamayý ne de gülmeyi beceremeyip boþ boþ
bakmýþtým sadece. Bu nasýl bir duygudur anlatsam anlata-
mam, kimse de anlayamaz. Bir haftalýk koþuþturmadan
sonra minnaðýmýzý alýp eve geldik. Neden bir hafta derse-
niz, benim yavrumu hoyrat ellerden koruyamayan devlet,
yavrumun yavrusunu korumaya almak istiyordu. Onu dokuz
ay karnýnda yüksünmeden taþýyan, acýlar çekerek doðuran
annesinden hem de. Eve geldiðimizde anladýk ki tepkiler
aile içinde de devam edecek. Ankara’ya büyük kýzýmýn yaný-
na gittik. Kýzýma ve bebeðine sorgusuz sualsiz kucak açan
tek aile ferdi oydu çünkü. Avukat Mehtap Okuyan, davanýz
açýldý diye aradýðýnda sevincimden saatlerce aðladým. 

Eþyamýzý toplayýp güneyde bir þehre yerleþip bize zarar
verebilecek her þeyden ve herkesten uzak yaþayacaktýk ama
hayallerimizi ertelemek zorunda kaldýk. Þimdiki hayalleri-
mizde minicik bir can daha var. Bu dünyada kötüler o kadar
çok ki. Ama elimizden tutup bize destek olan dostlarýmýz
da var. Biliyoruz ki yalnýz deðiliz. Ve biliyoruz ki kimsenin
yaptýðý kötülük yanýna kâr kalmaz. Bizi bu yolda yalnýz bý-
rakmayacaðýnýzý bildiðimiz için 5 Nisan 2017 Çarþamba
günü saat:14.00’te Kartal Anadolu Adliyesindeki davamýza
destek olmaya bütün kadýnlarý bekliyoruz. 

Nurten AAþýk
Maltepe // ÝÝSTANBUL
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Aylin AKÇAY
SES MYK Üyesi

A
ile ve Sosyal Politikalar Bakaný Fatma Betül
Sayan Kaya’nýn Hollanda’da yaþananlar
üzerinden gündeme oturduðu, adýnýn en
çok duyulduðu, Nene Hatun göndermeleri
ile kahraman ilan edildiði ve “referanduma

evet” denmesinin temel propagandasýna dönüþtürül-
düðü bir ortamda kadýnlar “Keþke çocuklar-kadýnlar
þiddete uðrarken, yardým çýðlýklarý atarken de görebil-
seydik bakaný” diye sitem ettiler. 

Ýþte tüm bu övgüler ve sitemler devam ederken Ba-
kan Kaya’nýn asýl sorumlu olduðu alanla ilgili “2016 yý-
lý faaliyet raporu” yayýnlandý. Basýnda “Aile Bakanlýðý-
nýn sadece 81 ilde mevlüt okuma hedefini gerçekleþ-
tirdiði, diðer hedeflerinin hiçbirinde baþarýlý olamadý-
ðý, sýnýfta kaldýðý” þeklinde çýkan haberleri hatýrlaya-
caksýnýz. Hükümete yakýn gazeteler ise Bakanlýðý akla-
ma çabasýyla haberler yaptý. 

Biz de kendi rakamlarýndan Bakanlýðýn faaliyetleri-
nin sonuçlarýndan bazýlarýna göz atalým dedik. Ku-
rumlarýn faaliyet raporlarýnýn genellikle abartýldýðýný,
olduðundan daha çok þey yapýlmýþ gibi gösterildiðini
akýlda tutalým deðerlendirmemizi yaparken. 2016 Faa-
liyet Raporunda Bakanlýk, bir yýl için belirlediði hedef-
lerin ne kadarýna ulaþtýðýný, ulaþamadýklarýnýn ise ne-
denlerini açýklýyor. Konulan hedeflerin kapsamý da,
ulaþýlan ve ulaþýlamayan hedefler de, baþarýsýzlýðýn ge-
rekçeleri de Bakanlýk çalýþmalarýnýn kadýnlar ve çocuk-
lar için neler vaat ettiðinin özeti gibi.
ÇOCUÐA ÞÝDDETÝN ÖNLENMESÝNDE
BAÞARI YÜZDE SIFIR 

Bu ülkede çocuklarýn karþý karþýya býrakýldýðý is-
tismar ve þiddetin boyutunu çok iyi biliyoruz. Ýstis-
mar karþýsýnda hükümet yetkililerinin çocuklarý, bý-
rakalým korumayý, koruma vaat etmekten bile uzak
cümleleri hâlâ kulaklarýmýzda çýnlýyor; Ensar Vakfý
örneðinde olduðu gibi. Bakanlýðýn en önemli görev-
lerinden biri bu þiddetin durdurulmasý için önlemler
almak. Raporda ise bununla ilgili en önemli, hatta
nerdeyse tek hedef “Çocuða yönelik þiddetin önlen-
mesi eylem planýnýn hayata geçirilmesi.” Baþarý ora-
ný; yüzde sýfýr! Bir kýsmý yapýlmýþ ama hedef tam
tutturulamamýþ falan deðil. Rapor bize hiçbir þey ya-
pýlmadýðýný söylüyor. En az bir yýllýk bir zamandan
bahsediyoruz ki, bu eylem planýnýn çalýþmalarýnýn
çok daha öncesinden baþladýðý biliniyor.

Peki, Bakanlýk bu “hiçbir þey yapmama”yý nasýl
açýklýyor? Özrü kabahatinden büyük bir gerekçe çýký-
yor karþýmýza: “Eylem planý imza aþamasýnda. Ýmza-
landýktan sonra Yüksek Planlama Kuruluna sunula-
cak.” En az bir yýldýr imzalanamamýþ anlayacaðýmýz
eylem planý. Çocuklarýn geleceði, istismarýn önlenme-
si, atýlamayan imzalarýn arasýnda bekletiliyor yani.
KADINLARA BÜTÇE 
SIÐINMAEVÝNE BÝNA YOK 

Kadýnlarýn karþý karþýya kaldýðý þiddette alýnan ön-
lemlerden biri malum yeterli sayýda ve nitelikli kadýn
sýðýnmaevi bulunmasý. Türkiye’de sýðýnmaevi sayýsý-
nýn çok yetersiz olduðu biliniyor. Nitekim Bakanlýk da
2016’da 5 yeni sýðýnmaevi açmayý hedeflemiþ. En azýn-
dan hedeflemiþ, 5’ini deðil ama 3’ünü açmýþtýr diye
düþünüyorsanýz hiç yorulmayýn; bu hedefte de baþarý
oraný “yüzde sýfýr.” Býrakalým hedefe yaklaþmayý, bir
tane sýðýnmaevi bile açamamýþ Bakanlýk. Bu sonuç için

iki gerekçeye sýðýnýyor Bakanlýk. Birincisi; Niðde’de
açýlacak konukevi için bütçe yokmuþ! Bakanlýðýn büt-
çesinin ne kadar arttýðýnýn rakamlarý ve övünmeleri
bitmezken bir tane sýðýnmaevi açacak bütçenin bir yýl
boyunca hazýrlanamamýþ olmasý bu bütçe nereye gidi-
yor, ne için kullanýlýyor sorusunu getiriyor akla tabi. 

Ýkincisi; Bitlis’te açýlmasý gereken sýðýnmaevi için
uygun bina bulunamamýþ, bina arayýþý devam ediyor-
muþ! Bir yýl içinde býrakýn bina bulmayý yeni baþtan
bina yapýlabilir oysa... Sonuçta kadýnlarýn korunmasýna
bütçe ayrýlmadýðý, kadýnlarý koruyamayanlarýn ‘bina
bulamama’ gerekçesinin ardýna saklandýðý bir tablo çý-
kýyor karþýmýza.
NE YÖNETMELÝKMÝÞ 
YILLARDIR YAYINLANAMADI 

Baþka bir hedef de Þiddet Önleme Merkezlerinin
(ÞÖNÝM) yaygýnlaþmasý. 2016 yýlýnda 14 yeni ÞÖNÝM
açýlmasýný hedeflemiþ Bakanlýk. Öncelikle bu hedefin
yeterli olmadýðýný söyleyelim, zira Bakanlýk þiddete

maruz kalan kadýnlarýn destek alacaðý temel hizmet
birimi olarak ÞÖNÝM’i belirlemiþ durumda ve her ilde
ÞÖNÝM’in kurulacaðý çok uzun zamandýr söyleniyor.
Hedeflere dönecek olursak, 14 yeni ÞÖNÝM açmayý
hedefleyen Bakanlýk, 9 ÞÖNÝM açmýþ. Bunu kar say-
malý mý ayrý bir tartýþma konusu. Açýlmayanlarýn ge-
rekçesine bakalým: “ÞÖNÝM yönetmeliðinin yayýnlan-
mamýþ olmasý; ödenek sýkýntýsý, personel istihdam
edilememiþ olmasý.” 

ÞÖNÝM’ler gündeme geldiðinden beri yönetme-
lik üzerinde çalýþýlýyor. Bu, dört beþ yýldan fazla bir
zamana tekabül ediyor. Ne yönetmelikmiþ diyesi ge-
liyor insanýn... Ve yine “ödenek olmamasý” kadýnla-
rýn önündeki en önemli engellerden biri olarak çýký-
yor karþýmýza. “Personel istihdam edilememiþ ol-
masý”nda ise elinizi tutan kim, bu kadar insan çalýþ-
ma-atama beklerken diye sorasý geliyor insanýn.
Kendi sýnýrlý hedeflerinin engeli yine Bakanlýðýn
kendisi yani. “2017’de 32 yeni ÞÖNÝM açarak 81 ili
tamamlayacaðýz” deniyor raporda.

‘Kahraman’ Bakan’ýn karnesi sýfýr!

KREÞ HAKKI PATRONUN ÝNSAFINA EMANET 
KREÞ meselesi malum biz kadýnlarýn en büyük sorunlarýndan biri. Hükümetin bu konudaki genel

politikalarýna eleþtirilerimizi saklý tutarak Bakanlýk faaliyetlerine bakalým. Bakanlýðýn kreþ hedeflerinden biri
þu: Yýllardýr reklamý yapýlan ama sonuçlarý pek paylaþýlmayan “Annemin Ýþi Benim Geleceðim Projesi.” 

Projede Organize Sanayi Bölgesi yönetimleri ile iþbirliði yapýlarak buralarda çalýþan kadýnlarýn çocuklarý
için kreþ açýlmasý öngörülüyor. 2016’da iki kreþin temelinin atýlmasýný hedeflemiþ bakanlýk. Hedef kreþin
tamamlanmasý da deðil, temel atma. Ama temeli atýlmýþ bir tek kreþ yok piyasada.

Gerekçe ise üzerine çokça söz söylemeyi gerektiriyor “Organize Sanayi Bölgeleri 2016’da bütçe kýsýtlarý
nedeniyle kreþleri hizmete açamamýþ.” Bu kez Bakanlýðýn deðil OSB’nin bütçe sorunu karþýmýza çýkýyor; ama
OSB’lerin bu gerekçesi kadýnlar için sürpriz deðil. Burada kendi sorumluluðunu bir yana býrakýp kadýnlarýn ve
çocuklarýn kreþ ihtiyacýný OSB’lerin bütçe ayýrma lütfuna baðlayarak, üstelik parlak reklamlarla yýllarca
kadýnlarý oyalayan Bakanlýk ve hükümettir sorumlu olan. OSB’de çalýþan hangi kadýna sorsalar böyle
olacaðýný söylerdi. Üstelik Bakanlýk bu durumdan ders de çýkartmamýþ belli ki, ayný þey önümüzdeki yýl da
olmasýn diye ne önlem alýnmýþ dersiniz: “Temeli atýlacak OSB’lere iliþkin doðru tespitlerin yapýlmasý için
2017’de yeniden deðerlendirmelerin yapýlmasý.” Yani yanlýþ OSB seçmiþiz, daha iyisini seçeceðiz diyor
bakanlýk. Bakanlýðýn en temel faaliyet alanlarýndaki birkaç ana hedefin durumu bile ne vaat ettiðini
gösteriyor. Görünen o ki, bunlarý diþimizle, týrnaðýmýzla bulunduðumuz her yerde kazanmak, bakanlýðý
zorlamak yine biz kadýnlara düþüyor.

Korkuya biat edecek miyiz?
Gülþah KAYA

K
aranlýk bir sokakta yürümekten kor-
kuyoruz. Karanlýk bir sokakta yürü-
yüp taciz edilmeden önce de; o so-
kakta yürüyüp tacize/tecavüze maruz
kalanlarý duymadan önce de karanlýk

bir sokakta yürümekten korktuðumuzu biliyoruz.
Çünkü karanlýk bir sokakta yürüyenlerin yaþan-
mýþlýklarýna dayanan o nasihatleri, nasihat edecek
kadar dinledik: Birilerini korkuya sürükleyen bir
“geçmiþ” vardý ve biz de geleceðin “geçmiþ”i ol-
mamalýydýk.

Ýþsiz kalmaktan, aç kalmaktan, birini kaybetmek-
ten, þiddete uðramaktan, kanser olmaktan, ihraç
edilmekten, gözaltýna alýnmaktan, sokak ortasýnda
patlayan bir bombada ölmekten, dinden, bilimden,
insandan, hayvandan, depremden, yalandan, yýlan-
dan, hatta belki bir sinekten ve daha pek çok þeyden
de korkuyoruz. Bir kýsmý tecrübelerimizden, ötekiler
öðretilmiþ.

Korkuyoruz evet; baþýmýza kötü bir þey gelmesin-
den yahut baþýna kötü þeyler gelmiþler gibi olmak-
tan. Bu duygunun ayýplýðý ya da doðallýðýný tartýþma-
yacaðým ancak bu sonucun bazen de bir sebep olma
ihtimalini biraz irdelemek istiyorum.
KORKUTAN KORKMUYOR MU 
SANKÝ?

Korkuyu doðuran, çoðu zaman, itiraz etme sonu-
cu karþý karþýya kalýnan baský ve þiddet oluyor. Baský
ve þiddet gördükçe siniyoruz, biz sindikçe korku
perçinleniyor. Birbirini besleyen bu mekanizma,
korkutaný muktedir yaparken korkaný itiraz edemez
hale getiriyor. Sustukça baský artýyor ve perçinlenen
bu sefer de iktidar oluyor. Ýktidar güçlendikçe mu-
halif olsak da daralan sýnýrlar içerisinde itaat eder
hale geliyoruz.

Örneðin; hava kararmadan evvel evde olma kura-
lýna itiraz ediyoruz, þiddet ve tehditle karþýlaþýyo-
ruz, sesimizi düþürdükçe kuralý koyanýn sesi yük-
seliyor ve ikna olmamýþ olsak da biat ediyoruz.
Bu durum devam ettikçe de hava kararmadan ev-
vel evde olma kuralýna tabi diðer kiþiler de -bas-
kýyla hiç karþýlaþmamýþ olsalar dahi- biat eder, en
azýndan sessiz kalýr hale geliyor. Bu durum kor-
kutan için daha kullanýþlý oluyor, o güç harcama-
dan geri kalanlarý da korkutmuþ oluyor. Çünkü
sen daha bir þeyi yapmadan karþýna çýkan “aman
ha” koca bir zincir olarak dolanýyor boynuna.

Bunun korkan açýsýndan bir sonuç olduðuna
þüphe yok. Fakat korkutanýn korkularý için de bir
sebep oluveriyor. Evet, korkutan da korkuyor. Bi-
zim sebeplerimiz dýþýnda bir sebepten, korkutama-
maktan korkuyor. Çünkü onu “korkutan” yapan bi-
zim korkularýmýz. Öyleyse, koltuðunu ilk sallayacak
olanýn bizim korkularýmýzýn tükenmesi durumu ol-
duðunu o da biliyor. Korkutamadýðý yerde gücünü
ve iktidarýný kaybedeceðini de... Hal böyleyken
muktedir, gücünü kaybetmemek için baskýyý artýrý-
yor, daha fazla sýnýr koyuyor ve daha fazla saldýrýyor.

Örneðin; bir hak ihlaline itiraz ettiðimizde bizim
haklarýmýzý da ihlal etmekle tehdit ediyor. Korkmayýp
itiraza devam ettiðimizde aþama aþama önce þiddet
uyguluyor, gözaltýna alýyor, tutukluyor... Ýktidarýný yi-
tirmekten korktukça uzanan yeni korkular yaratýyor. 

Hatýrlayalým, iki sene önce sokaða çýkarken, met-

roya binerken, alýþveriþ merkezine giderken bir
bombanýn patlamasý ihtimali gelir miydi aklýmýza?
Güle eðlene katýldýðýmýz 8 Mart mitinglerinde han-
gimiz çocuklarý evde býrakmayý yahut kendimiz ka-
týlmamayý düþünürdük ki? Önce korkuyu yaratýp
sonra korkmamýz için kendisine biat etmemizi bek-
liyor. Buradan çýkacak “Korkuya biat edecek miyiz?”
sorusunun cevabý hem kendi kiþisel tarihimizde
hem de birlikteliðimizde saklý.
YETER KÝ ELÝN ELLERE KAVUÞSUN

Karanlýk bir sokakta yürürken bana laf atanlara
dönüp ilk cevap veriþimde onun da ben-

den korktuðunu gördüðüm ilk ‘an’ý da hatýrlýyorum.
Aldýðým hazzý da. O adam benimle karþýlaþtýktan
sonra bir daha ayný þeyi yapabilmiþ midir acaba?
“Sokaða çýkamazsýn” diye yasak koyanlara karþý on
binlercemizin sokaða çýkýp verdiði cevabýn iktidarda
yarattýðý suskunluðun hazzý da bundan farklý deðildi.

Korkmak insana dair ve güçlü bir duygu fakat
korkudan daha güçlü ve dönüþtürücü bir his var:
Cesaret. Korkularýn üzerine gitmenin esasen korku-
yu yaratanýn, yani iktidarýn üzerine gitmek olduðunu
görmemiz gerekiyor.

Karanlýk bir sokakta yalnýz baþýna yürümenin
korkutmadýðý bir gelecek yaratmak zorundayýz. Bil-
meliyiz ki kimse gelip bizi kurtarmayacak, biz kendi-
mizi kurtaracaðýz.Korkudan özgürlüðe geçiþ bir elin
diðerine deðmesinde saklý. Ýþte bu noktada Sennur
Sezer bize sesleniyor:

Sabah Türküsü
Hey 
Bir sabahýn üç kapýsý var göðe 
Biri umut 
Al umudu 
Ver çocuða büyütsün 
Büyütsün de yürüsün 

Hey hey
Bir sabahýn üç kapýsý var göðe 
Biri emek 
Ellerinde ýþýyan 
Iþýt gitsin 
Yol boyu 
Yürüsün 

Heyhey de hey 
Bir sabahýn üç kapýsý var göðe 
Biri korku 
Çal yere. 
Emek senin umut senin 
Korku ne? 
Yeter ki elin ellere kavuþsun
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Olcay GERÝDÖNMEZ 

H
ayatta öyle anlar vardýr ya, hani
noktayý koyduðunuz, “artýk ye-
ter”, “bitti” diye, “bundan ötesi
yok” diye kalýn bir çizgi çektiði-
niz... Ýtiraz etmez, “hayýr” de-

mezseniz kendinizden vazgeçmiþ olacaðýnýzý
bütün varlýðýnýzla hissettiðiniz anlar... 

Hissedip de yine de demediyseniz ömrü-
nüz boyunca piþmanlýkla andýðýnýz, dediyse-
niz ise güçlendiðinizi, yüreðinizin ferahladý-
ðýný hissettiðiniz anlar. Karar verilmiþ, önü-
nüze çýkan her zorluk göðüslenecektir artýk.
Kadýnlar iyi bilir böylesi anlarý. Hepimizin
hayatýnda vardýr bu anlardan. 

Dergimiz bu anlarýn tanýklýðýný yapýyor
nicedir. Kah bir fabrikada, bir evde, bir ma-
hallede, kah geçmiþ zamanlarda baþka bir
ülkede yaþanan o anlarýn, heybelerine umu-
du katan kadýnlarýn hikayelerini taþýyor bize
sayfalarýmýz. Sömürüye, þiddete, savaþa, bil-
gisizliðe, tacize, eþitsizliðe, adaletsizliðe, aç-
lýða, yoksunluða, baskýya, sindirilmeye bir an
bile daha katlanamayacaðýný hissedip de bir
‘hayýr’ ile baþlayarak hayatlarýný deðiþtiren,
hayatý deðiþtiren kadýnlar. 

Ýþte memleketçe böylesi bir anla karþý karþý-
yayýz. Ya hayýr diyeceðiz güçlendiðimizi hisse-
dip hayatýmýzý deðiþtirmek için yarýna kararlý-
lýkla yürüyeceðiz... Ya da dememenin piþman-
lýðýný ömrümüz boyunca beraberimizde taþýya-
caðýz. Ýþte 16 Nisan böylesi bir an! Tüm ülke
için, ama en çok da biz kadýnlar için. 
BÝR KEREDEN ÇOK ÞEY OLUR

Tek adam rejimi gelmezse “terör artar,
kaos çýkar, istikrar bozulur” diyorlar. Sanki
iktidarlarý altýnda onca yýldýr bunlarý yaþama-
mýþýz gibi.

Aslýnda çok da tanýdýk bu tehditler. Þid-
dete uðradýðýmýzda sýðýndýðýmýz resmi
makamlar bize ne diyor? Evine dön, alttan
al daha da sinirlenmesin, boþanmaya kal-
karsan yarýn seni öldürmeye kalkar, yuvan
daðýlýr vs. O makamlar önlem almadýðý, et-
kili hiçbir yaptýrým uygulamadýðý için de
genelde ne olur? Hayýr demedikçe, yuva-
dan baþka her þeye benzeyen o evde þiddet
de kaos da hiç bitmez! Kadýnlar ölmeye
devam eder, çocuklar istismara uðrayýp
dururken ‘bir kereden bir þey olmaz’ de-
nir, küçük kýzlarýn koca adamlarla evlendi-
rilmesine ‘adetler böyle’ diye göz yumulur.

Ýstikrar diye diye 15 yýldýr iktidarda kalan
AKP hükümetleri hayatlarýmýza getirdiði yegâ-
ne istikrar istikrarsýzlýk oldu. Sadece çalýþma
hayatýmýzda olan bitenlere bakmamýz yeter.
Özelleþtirmeler hýzlandýrýldý, her yer taþeron-
laþtýrýldý, iþ güvencemizi kaybettik. Kadýn is-
tihdamýný güçlendiriyoruz diye müjdeler veril-

dikçe biz kuralsýz, esnek, yarý zamanlý çalýþma-
ya, özel istihdam bürolarýna, sefalet ücretleri-
ne, kiralýk iþçiliðe mahkûm edildik. Ekmeði-
miz küçüldükçe küçülürken, iþsizlik tehdidi
her an ensemizde. Ne istikrar ama!

Tehditlerin kâr getirmediði, insanca yaþaya-
bileceðimiz bir hayata doðru adým atmak için
bir ‘hayýr’ gerek. 
SINIRSIZ YETKÝ 
SINIRLARIMIZI ZORLAR

Anayasa deðiþikliðinin millet için, bizim
için, büyük ve güçlü Türkiye için yapýlmak
istendiði söylenip duruluyor. Ýyi de o zaman
maddelerin neden biri bile bizim haklarý-
mýzla, sorunlarýmýzla ilgili deðil de tüm yet-
kilerin, tüm kararlarýn tek bir adamýn elinde
toplanmasýyla ilgili? Neden hayatýmýzý, tüm
geleceðimizi bir adamýn iki dudaðýndan çý-
kacak kararlara, çýkaracaðý kararnamelere
teslim etmemiz isteniyor? Üstelik sorgula-
namayacak ve yargýlanamayacak, yani hesap
vermeyecek bir tek insana.

Millete, kadýnlara, erkeklere tanýnmak iste-
nen tek hak, her þeye karar verme yetkisine sa-
hip o bir adamý ve onun iradesi dýþýna çýkma
þansýna sahip olmayan bir mecliste oturacak
vekilleri seçmek! ‘Milli irade’ diye dillerine do-
ladýklarý bu. 

“Büyük ve güçlü Türkiye”ye delil; ne halkýn
ekonomik refahýnda bir geliþme, ne yükseliþe
geçen, nitelikli bir eðitim sistemi, ne gençliðe
güvenli bir gelecek, ne de kadýnlarýn toplumsal
hayatýn her alanýnda eþit koþullarda yer alabil-
mesi, ne de demokratik haklarda, örgütlenme
ve ifade özgürlüðünde artýþ... Delil gösterilen
tek þey yol, köprü, havaalaný. Peþin peþin borç-
landýrýldýðýmýz, geçsek de geçmesek de cebi-
mizi yakan yollar, köprüler... 

Her þey milletimiz için, milletimiz karþýsýn-
da boynumuz kýldan ince deyip de bu kadar sý-
nýrsýz yetki istemek, millet adýna savaþ ilan et-
mek dahil her türlü kararý alma kudretini elin-
de bulundurmayý istemek ancak ikiyüzlülükle
açýklanabilir.

Bu kadar yetkiye geçit vermemek için bir
hayýr gerek.
KADINLARIN 
‘HAYIR’I DEÐÝÞTÝRÝR

‘Hayýr desek ne deðiþecek ki’ diye soranlar
olabilir. Kadýnlar kendi hayatlarýndan bilir,
“buraya kadar” denen o kalýn çizgi çekilme-
dikçe deðiþim de hiçbir zaman gelmez. O ha-
yýr çizgisini çekmeli ki deðiþtirmek için yürek
bir ferahlasýn, güçlensin. Güçlensin ki hayatý
deðiþtirmek için kollar sývansýn. Birlikte deðiþ-
tirmek için baþkalarýyla kol kola girilsin. Eþit,
özgür, insanca bir yaþam için mücadelede, çý-
kan her zorluk göðüslenecektir artýk.

Deðiþtirmek için sen de heybene bir ‘ha-
yýr’la bir umut koy.

Deðiþtirmek için 
bir ‘hayýr’ gerek

O sabah uyandým ve bir gösteriye çýkacakmýþ gibi
özenle, hevesle, mutlulukla hazýrlandým. “Elde var bir”
dedim, aynadaki yansýmama gülümseyerek. Bu benim
ilk 8 Mart’ýmdý. Artýk üniversiteli bir kadýndým, yine de
içimdeki heyecaný kontrol etmeyi beceremiyordum.
Güneþli günlerin kana bulanmasý deneyimlemediðimiz
bir þey deðildi. Festivalimsi bu havanýn kýyýma dönüþe-
bilme ihtimalinin verdiði korku ile o alanda yürümek
için duyduðum sabýrsýzlýk birbirine karýþýyor ve bende
bir mide bulantýsýný tetikliyordu. Bunu yen-
memi saðlayan da yine o alandaki kadýnlar
oldu. Hiç tanýþtýrýlmadan nasýl da samimi
olmuþtuk. Ýsimler, unvanlar yok olmuþ, ge-
riye mosmor bir ‘biz’ kalmýþtý.

Türkçe ve Kürtçe konuþmalar dol-
duruyordu meydaný. Alana giren her
kadýn grubu gerçek bir coþkuyla selam-
lanýyordu. Güneþ tepemizde gibiydi. Sý-
caktan beziyorduk ama þikayet etmeye fýrsat
bulamadan çevremizdeki kadýn coþkusu içimizi
ýsýtýyordu. Konuþmacýlardan biri de “Bu ilk geri adým”
diyerek sabah aynada gördüðüm gülümsemenin haklý-
lýðýný vurguladý. Tüm bu “Yaptým oldu” halinde yapa-
mamýþlardý, olmamýþtý. Kadýnlarý meydandan çekmek
için onlarýn bu meþrulaþtýrýlmýþ güç kullanýmý bile iþe
yaramamýþtý. Ve baþka bir konuþmacý ise “Bugünün
güneþi kadýnlarýn güzelliðinden” diyordu. O söyleyince
durup çevreme bakýyor ve hak veriyordum. Kadýnlar
inadýna daha güzel doða inadýna güneþli olmuþtu sanki.

“Renklerin karanlýkta gözükmediði bilinen bir fizik ya-
sasýdýr, elimizden renkleri almaya çalýþýyorlar” demiþti
Figen Yüksekdað bir yazýsýnda. Çökmeye çalýþan ka-
ranlýða inat güneþ arkamýzda olduðunu fýsýldamak ister
gibi her bir rengin üzerinde parlýyordu ve herkesin
rengini bulabildiði rengarenk bir alaný dolduruyorduk. 

“5 Mart’ta Bakýrköy’de olmak nasýl bir histi?” derse-
niz, ben “Sevdiðim çocuðun gözlerine bakmak gibiydi”
derim. O gün o alanda dururken dünyanýn daha iyi bir

yer olacaðýna inandým. “Güneþ hâlâ böyle gör-
kemli durabiliyorsa üzerimizde, güneþli
günler çok da uzak olamaz” dedim kendime.

Ýnsanýn bir þeye ‘hayýr’ demek için bu ka-
dar hevesli olmasý çok alýþýlmýþ bir durum
deðildi belki, ama iþte tam da buradaydýk.
Bizler toplumun yarýsýydýk. Mülksüzlerdik,
çapulculardýk... Bizimle yine kavga etmeyi se-
çerlerse kazanma ihtimalleri yoktu. Çünkü
biz yaratýlýþýn yarýsýydýk. Yüzyýllarca itilip ka-
kýlmýþ ve karþý koymayý öðrenmiþtik. Bizi bu

meydana döken þey de bu olmuþtu. Kýz kardeþlerimizle
omuz omuza durup hep birlikte þarkýlar söylüyor, ha-
laylar çekiyor, sloganlar atýyorduk. Ataerkil terimlerle
betimlenen güce inat çok güçlüydük. Tüm bu karanlý-
ða inat aydýnlýk ve çevremizi saran çirkinliðe inat güzel-
dik. Biz kadýndýk, artýk meydanlardaydýk ve baþka seçe-
nek yoktu; Kazanacaktýk.

ÖÖzzggee TTAANN
SSuullttaannggaazzii // ÝÝSSTTAANNBBUULL

Bu buluþmaya
çok ihtiyacýmýz
varmýþ

Merhaba sevgili kadýn arkadaþlarým, ben iki
çocuk annesi bir ev kadýnýyým. Hayatým evde
çocuk bakýp yemek, çamaþýr, bulaþýk, temizlikle
geçiyordu ki mahallemizde 8 Mart kutlamasý
yapýlacaðýný öðrendim. Ben de bu etkinliði
düzenleyen arkadaþlarla
çalýþmalara katýldým. 

Ve mahallemizde her
kadýný etkinliðe katmaya
çalýþtýk birlikte.
Baþlangýçta üç
kadýndýk ve hepimizin
de evde büyük sorumlu-
luklarý vardý. Referandum
öncesi olmasýndan dolayý
iþimiz oldukça zordu. Ama bizler bu etkinliði
geçekleþtirebilmek için erken uyandýk, geç yattýk.

Günler çok kýsaydý, çünkü bizler ev kadýnýydýk
ve sorumluluklarýmýz çoktu. Küçük yaþta iki
çocuðum var ve erkenden kalkýp onlarýn
ihtiyaçlarýna yetiþiyordum. Bulabildiðim her
aralýkta da kadýnlara ulaþýp etkinliðimizi anlatarak
onlarý da etkinliðe gelmeye ikna etmeliydim.
Gittiðimiz kadýnlar hem ülkede yaþananlardan
hem de koca baskýsýndan çekinerek bize endiþeyle
yaklaþtýlar. “Siyaset var mý, cemaat var mý, kimin
iþine yarar bu toplanma, kim bizi duyacak, ne
gerek var?” gibi endiþe dolu sorularla karþýlaþtýk. 

Benim gibi heyecanlananlar da vardý elbette,
mahallemizin bir kadýn derneði olsun diyenler de.
Bunlar bize güç veriyordu. 8 Mart etkinlik
günümüz geldiðinde çok heyecanlýydýk. Coþkuyla,
halaylarla, sohbetlerle etkinliðimizi gerçek-
leþtirdik. Kadýnlar sýrayla söz aldý ve taleplerini
sýraladý; kimi ücretsiz kreþ istedi, kimi savaþlarýn
bitmesini... Baþka bir kadýn iþ yerlerinde emek
sömürüsünün, tacizin, küçük çocuklarýn çalýþtýrýl-
masýnýn son bulmasýný istedi. Talepler elden ele
dilden dile geçerken anladýk ki mahallemizdeki
kadýnlarýn böylesi bir buluþmaya çok ihtiyacý var-
mýþ. Etkinlik sonrasýnda görüþtüðümüz kadýnlar
da ayný fikri paylaþtý bizlerle...

GGüülltteenn YYIILLDDIIZZ // ÇÇOORRLLUU

Sevdiðim çocuðun
gözlerine bakmak gibiydi

Usanmadan yineliyoruz ‘Ekmek ve Gül’ talebimizi 
Biz her dilden, her inançtan, her siyasi düþünceden ev kadýn-

larýyýz. Gazi Mahallesi’nde Sosyal Hizmetler’e baðlý toplum
merkezinde eðitimlere çocuklarýmýzla katýlýrdýk. Kimimiz bebeðini
arabasýyla getiriyordu... Baþlarda çocuk odamýz yoktu, çok zorlanýyor-
duk sonrasýnda onlara bir çocuk odasý yaptýk ve biz eðitim alýrken
aramýzdan bir gönüllü arkadaþýmýz çocuklarýn yanýnda kalýyordu.
Aldýðýmýz eðitimler; anne çocuk eðitimi, etkili iletiþim, tiyatro, halk
oyunlarý, resim, taký tasarýmý, aþçýlýk gibi eðitimlerdi. Kadýnlarýn
yaþam koþullarýný doðallaþtýrýp tiyatro sahnesine taþýyor 8 Mart’ta
etkinliklere katýyorduk. Aldýðýmýz eðitimler bizi bilinçlendiriyordu,
bakýþ açýmýzý derinleþtiriyordu. Çok güzel dostluklar kurduk orada,
25 yýldýr da devam ediyor dostluðumuz. 

Görüþümüz ne olursa olsun özel günlerimizde dost sofrasýnda
buluþuyoruz ve her yeni gün yeni arkadaþlar katarak devam ediyoruz
yolumuza. Her 8 Mart’ta etkinlik düzenliyoruz. Bu yýl 8 Mart’ta da
yine dayanýþma içindeydik. Etkinliðimize tiyatro grubu, müzik gru-
plarý, dernek yöneticileri ve emekçi kadýnlar geldi. Her kesimden
kadýnlarý buluþturduk. Her yýl olduðu gibi 8 Mart içimizde tohumlarý
filizlendirdi. Yasak getirdikleri halde alanlara çýktýk ve sözlerimizi
haykýrdýk. Ýþte bu haykýrýþla biz, dünyaya emeði ile karýþan kadýnlar
býkmadan usanmadan yineliyoruz hep bir aðýzdan sözümüzü: Ekmek
ve Gül! Ekmek ve Gül!

AAyteen UUNNAAY
Sultaangaazi // ÝÝSTAANNBBUL

Bu 8 Mart neden önemliydi?
Düþmanlýðý deðil kardeþliði, ümitsizliði deðil umudu paylaþalým diye insanca bir yaþam eþit ve özgür bir gelecek

talebi ile 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü için Alibeyköy’de kadýnlarla bir araya geldik.

Artan iþ cinayetleri ve aðýr çalýþma koþullarýnýn yaný sýra Türk Metal Sendikasý üyesi kadýn iþçilerin trafik kaza-

sýnda hayatlarýný kaybetmesi dolayýsýyla da bu 8 Mart bizim için çok önemliydi. Üstelik bu dönem referandum ile kar-

þý karþýya olduðumuz için gelen kadýn arkadaþlarýmýza neden ‘hayýr’ dediðimizi anlatmamýz gereken bir dönemdi.

Çocuklarýn istismara uðradýðý, ekmeðimizin her geçen gün küçüldüðü, yaþam alanlarýmýzýn talan edildiði ve iþ-

sizliðin zirve yaptýðý bu dönemde önümüze sürülen referandum sürecini deðerlendirmek için de 8 Mart Emekçi Ka-

dýnlar Birliði olarak ‘Hayýr Ýnisiyatifi’ni oluþturduk. Her arkadaþýmýz elinden geleni yaptý. Dövizler hazýrlandý, þiirler

okundu, kadýn korolarý hayýr þarkýlarýný seslendirdi.
Ülkemizin ve çocuklarýmýzýn geleceði için her türlü teröre ve kadýna yönelik þiddete karþý biz kadýnlar azimli ve

kararlý duruþumuzla, korkmadan ve yýlmadan, haklarýmýzýn tek bir kiþiye teslim edilmesine hep birlikte hayýr diyo-

ruz. HHüüllyyaa AAKKDDAAÐÐ 
AAlliibbeeyykkööyy // ÝÝSSTTAANNBBUULL
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S
on aylarda her dergi sürecinde
nasýl zorlanýyoruz, nasýl zorla-
nýyoruz anlatamayýz! Zorlaný-
yoruz; çünkü yazý akýyor der-
gimize... “Amaaannn, nasýl

sýðdýracaðýz bu kadar yazýyý bu kadar-
cýk sayfaya” diye önce dertlenip, sonra
derdimizin þu hayattaki tüm zorluklar-
la baþ etmek için dermanýmýz olduðu-
nu hatýrlayarak keyifleniyoruz. Ama ya-
lan deðil, nasýl etsek de bu kadar yazýy-
la, mektupla 24 sayfalýk (hadi kapakla,
sunu sayfasýný da çýkar, 22 sayfalýk)
dergiye sýðamýyoruz.

Kabýmýza sýðamamanýn zorluðuyla,
keyfini birlikte yaþýyoruz. 

Peki ne yapýyoruz? Mesela Meltem
Teker’in pek çoðunuzun severek takip
ettiðiniz yazýsýný, her ay hayatýmýza feyz
veren bir kadýnýn hikayesini anlattýðýmýz Ýçi-
mizden Biri köþesini, kadýnlarýn þiddetle baþ
etme deneyimlerini, bir kahve molasýnda
yaptýklarý sohbetin kulaðýmýza küpe olmasý
gereken cümlelerini içeren tatlý yazýlarý der-
gimize deðil heybemize koyduk bu sefer...
Zorunda kaldýk...

Memleketin hep “son dakika” hýzýnda
yaþanan gündemine kadýnlar olarak müda-
hale etmek, hayatýmýz hakkýndaki kararlarý
kimseye býrakmamak, büyük bir hýzla akýp
giden olaylarýn toplamýný görebilmek, ortak
bir kanaat oluþturmak ve doðru kararlar
vermek çok acil meseleler oluyor çünkü.
Dergimizde bu ay geleceðimiz için doðru
olan kararda ortaklaþmak için yaptýðýmýz
tartýþmalarýn, çalýþmalarýn yansýmalarýný
okuyacaksýnýz bol bol. Çünkü biz kadýnlar,
çýkýþsýzlýk duygusu bir arkadaþýmýza daha
yaklaþmasýn diye çabalýyor, önüne katýp sü-
rükleyen, omzundan bastýrýp çökerten aðýr
memleket havasýný daðýtmak için bir yol arý-
yoruz. Azimle, inatla bizi ‘iyi’ edecek þeyler
düþünüyor, bulduðumuz birlikteliklere sarý-
lýyoruz. Dergimiz bu yüzden azim ve inat
hikayeleriyle dolu bu ay da...

Çünkü kötülüðü ve zulmü sistem kýlanlar
azimle iyilik arayaný yok edilesi bir canavar
haline getirmeye çalýþýyorlar. Ýçinde bolca
þiddet, çokça hamaset içeren ayrýmcý politi-
kalarý karþýmýza ‘birlik’ diye çýkaran siyasi ik-
tidar, yaptýklarýyla, söyledikleriyle, yaþamýmý-
zýn ortasýna koyduklarýyla sadece ‘siyaset
arenasýný’ deðil evdeki yaþantýmýzý ve bildiði-
miz anlamda hayatý da rayýndan çýkarýyor.
Güven duygumuzu alt üst ediyor. Üst
komþum acaba gerçekten tanýdýðým kiþi mi?
Pazara giderken pencerede görüp “Sen de
bir þey ister misin teyze” diye sorduðum þu
yaþlý kadýn sakýn bir vatan haini olmasýn?
Ekmek aldýðým bakkal ülkemizi parçalamak
isteyenlerden, bizi bölmek isteyenlerden biri

mi acaba? Vatan elden giderse evime, çocuk-
larýma ne olur? Ýçimizi kurt gibi kemiren bu
gündelik sorular, iþte o evin dýþýnda, bizim
ötemizde hissettiðimiz ‘yüksek siyasetin’ as-
lýnda tam da evin içinde, sokaðýmýzda, yaný
baþýmýzda olduðunu çarpýyor suratýmýza!

Þikayetçiyiz elbette bu memleket halin-
den. Çünkü ‘büyük’ meseleler, ‘büyük’ olay-
lar girdabýnda kadýnlarýn küçük görünen
ama aslýnda tüm bir hayatý belirleyen dertleri
daha az konuþulur oluyor. Oysa biliyoruz ki
bizi asýl ortaklaþtýran, aramýzdaki ayrýmlarý
ortadan kaldýran bu küçük, gündelik hikaye-
ler, birbirimize ne kadar da benzediðimizi
gösteren ortak dertlerdir. Eðer kadýnlarýn en
geniþ birlikteliði kurulacaksa zeminini düþ-
manlýk ve korkudan deðil, gerçek hayatlarý-
mýzdan, ortaklýklardan alacaktýr. 

Biliyoruz çünkü dergide de göreceðiniz
gibi; geçen ay kutladýðýmýz 8 Mart’ýn en gü-
zel, en geniþ, en dolu dolu buluþmalara vesi-
le olduðu yerler farklýlýklarla, ayrýmlarla bö-
lünen deðil, ortaklýklarla tek ses olmayý baþa-
rabilen yerlerdi. Þu ya da bu partiye oy veren,
þu ya da bu dünya görüþüne sahip olan, þu ya
da bu inancý benimseyen ayrýmý yapmadan
çok temel dertlerini konuþarak, çözüm ara-
yarak bir araya gelen kadýnlar yaptý en coþku-
lu 8 Mart kutlamalarýný. 

Kýsa zaman sonra gerçekleþecek anayasa
referandumu tartýþmalarýnda siyasi iktidarýn
kamplaþmalarý ve ayrýþmalarý korkunç bir bi-
çimde derinleþtirmeye çalýþarak ‘kazanmaya’
çalýþtýðý bir dönemde, kadýnlarýn geniþ or-
taklýklar kurarak yaptýklarý buluþmalarda ya-
pýlan tartýþmalar çok önemli bir noktayý gö-
rünür kýlýyor dergimizdeki yazýlarla:

‘Evet’ ve ‘Hayýr’ eþit seçenekler deðil. Ha-
yýr tercihinin vatan hainliðiyle eþ anlamlý gö-
rüldüðü; siyasetçilerin, gazetecilerin, avukat-
larýn, hasta tutsaklarýn, öðrencilerin rehin
haline getirildiði, kamu ihraçlarýnýn intihar

sebebine dönüþecek denli insan onu-
ruyla oynadýðý bir düzende referan-
dumla koþar adým totaliter bir sistemi
tek insanda zimmetlemeye doðru gidi-
liyor. Evetin anlamý ‘tek’, ama hayýrýn
içi her kesimin ihtiyacý, ortak dertlere
çözümü, beklentisi ve düþüyle dopdo-
lu. Evet tercih, hayýr karar! Evet korku-
nun zorladýðý bir tercih, hayýr cesaretle
verilecek bir karar!

Hayýrý ‘karar’ kýlanlar bizim hayatla-
rýmýzda:  

Alýþveriþ yaparken fiyat etiketlerine
baktýðýmýzda, böbürlenerek yaptýrýlan
köprülerin, havaalanlarýnýn zararýný
karþýlamak için cebimizden çalýnan her
kuruþ bizi en temel ihtiyaçlarýmýzý kar-
þýlayamaz hale getirdiðinde, sokaklarda
istediðimiz gibi gibi güvenle dolaþama-

dýðýmýzda, eþimiz dostumuz kirli savaþlara
kurban edildiðinde, çocuklarýmýzý okutacak
doðru dürüst okul, öðretmen bulamadýðý-
mýzda... Hülasa bu memleketin rengini sol-
durmaya kaderini baðlamýþ iktidarýn yarattýðý
enkaza bakýp altýnda kalmamak için kararý-
mýz HAYIR...

Halihazýrda zaten kirli ve hileli yürütül-
mekte olan bu referandum sürecinin sonu-
cunda sandýktan ‘hayýr’ çýkmasýnýn garantisi
yok... Ama þurasý kesin, hayýr dersek kazana-
caðýmýz bir hayat var. Bu zamana kadar hep
evin iþi, çocuðun derdi, kocanýn rýzasý, patro-
nun sefasý, iktidarýn bekasý için yaþama zo-
runluluðumuzu deðiþtirmek için daha fazla
mücadele olanaðýnýn açýlacaðý bir hayat...

Evet, zorlu yaþamýmýz bir tek ‘hayýr’la
bir anda deðiþmeyecek, biliyoruz. Ama o bir
tek “hayýr”ýn bize þu hayatta hayýr demek
istediðimiz onlarca þey için açýlacak bir ka-
pý, hepimize “ben karar verebilirim, ben
deðiþtirebilirim” güveni verecek bir eþik ol-
duðunu biliyoruz. Ve çok iyi biliyoruz ki ka-
dýnlar bir eþikten bilerek ve isteyerek her
geçtiklerinde, karþýlarýna çýkacak her türlü
zorluða göðüs gerecek bir direnci kuþana-
rak atarlar adýmlarýný.  

Bu eþiði el ele geçelim, eþikten sonrasýn-
da karþýlaþacaðýmýz her zorluða birlikte gö-
ðüs germe direncini hep birlikte gösterelim. 

Bunu yapmayý biliyoruz. En zorlu koþul-
larda, en ‘olmaz’ denilen zamanlarda binbir
emekle açtýðýmýz ekmekvegul.net sitemizi 3
Nisan’da hayata geçirebilmemizi kadýnlarýn
bu kadim bilgisine borçluyuz.
ekmekvegul.net kadýnlarýn bu hayatý deðiþ-
tirmek için geçtiði eþiklerde edindiði bilgi-
lerin, deneyimlerin ortaklaþacaðý, kadýnlara
güven ve güç vere-
cek yeni bir eþik ola-
cak! Hayýrlý olsun...

i Ç i N D E K i L E R

Günlük EVRENSEL gazetesinin ücretsiz özel ekidir. 
Türü: Yaygýn süreli

Bülten Basýn Yayýn Reklamcýlýk Tic. Ltd. Þti. 
Adýna Sahibi: Cemal Dursun

Genel Yayýn Yönetmeni: Fatih Polat
Sorumlu Yazýiþleri Müdürü: Çaðrý Sarý

Yönetim Yeri: Adres: Mehmet Akif
Ersoy Cad. Mehmet Çýbýkçý Ýþ

Merkezi No: 2 K: 2 Ýþyeri No: 21
Þirinevler/B.Evler-ÝSTANBUL 

Tel: 0850 302 20 67 
Fax: 0212 654 15 04

Daðýtým: Doðan Daðýtým AÞ
Baský: SM Matbaacýlýk 

Çobançeþme Mah. Sanayi Cad. 
Altay Sokak. No:10 (A Blok) 

Yenibosna-Bahçelievler /
ÝSTANBUL

Tel: 0 212 654 94 18 

ekmek ve gül
ekmekvegul@evrensel.net

mektubumuz var

Merhaba sevgili Ekmek ve Gül okurlarý. Biz Ko-
caeli Üniversitesinden üç kadýnýz. Ekmek ve Gül
atölyesi sayesinde tanýþýp ve bir araya geldik.
8 Mart için ortak bir tiyatro oyunu ha-
zýrlayalým dedik. Dario Fo’nun ‘Kadýn
Oyunlarý’nda karar kýldýk. Oyunda 7
kadýn hikayesi vardý ve biz de üç kadýn
yerine yedi kadýnla oyuna çýkmak
istiyorduk. Fakat kimse bu kadar
kýsa sürede oyun çýkartabileceði-
mize inanmadý ancak üç kadýn elini
taþýn altýna koydu ve bu iþi baþardýk.
Oynayacaðýmýz oyunun bölüm hikaye-
leri Tecavüz, Uyanýþ ve Ulrike’ydi. Peki
neden bu hikayeleri seçmiþtik? 

Ben bu oyunda ‘Uyanýþ’ hikayesiyle bir fabrika
iþçisini canlandýrdým. Bu rolü seçmemin nedeni
ise oynadýðým kadýnýn öyküsünün ücretsiz aile iþ-
çileri diye tanýmlayabileceðimiz annelerimizin, ab-
lalarýmýzýn yani bizim hikayemiz olmasý. Bize
çocukluðumuzdan beri empoze edilen cinsiyetçi iþ
bölümüne dikkat çekmek istedim. Oynadýðým ka-
rakter bir sabah uyanýyor ve iþe gitmesi gerektiðini
hatýrlýyor. Alelacele hazýrlanmaya çalýþýrken evdeki
sorumluluklarýný yerine getirmeye çabalýyor bir
yandan. Fakat sonunda anlýyor ki o gün iþ günü
deðil. Kadýn günlük çalýþma rutinine kendini öyle
kaptýrýyor ki tatil olduðu anca aklýna geliyor.

Tecavüz hikayesinde rol alan Gizem Ulutaþ ar-
kadaþýmýz ise rolünü oynarken Özgecan’ý hatýrla-

dýðýný anlatýyor; “Bu rolü canlandýrmak çok
zordu. Tecavüze uðramýþ bir kadýnýn

duygularýný anlayabilmek zor. Ama
bu gerçekliði seyircilere göstermek
istedim. Akþam okuldan iþten eve
giderken tedirginlik duyuyoruz. Be-
nim bu rolü seçmemin nedeni ise
yapabildiðim kadarýyla tecavüze uð-
ramýþ bir kadýnýn hissettiklerini yan-
sýtmaktý. Ýstiyorum ki  kadýnýn sesini
duyurmak bu oyunla bitmesin daha
baþka çalýþmalar yapýp mücadeleyi
büyütelim.”

En son sahnelediðimiz oyunumuzu ise Elifsu
Metinkale canlandýrdý. Ýdama mahkum edilen Ul-
rike Mainhouf ’un çýðlýklarýný duyurmaya çalýþtý;
“Ulrike’nin idama yakýn günlerinde bile mücadele
çýðlýklarý içerisinde olduðunu gösteren oyun hem
bir kadýnýn hem de bir gazetecinin yaþadýklarýný
anlatmamýz için çok deðerliydi. Çok kýsýtlý imkan-
larla yaptýðýmýz ve sonunda bizi mutlu eden bu
oyun artýk bizi bir tiyatro topluluðu kurmaya inan-
dýrdý. Umarým kadýnlarýn dayanýþmayla bir þeyler
yapabileceðini göstermiþizdir.”

GGiizzeemm ÇÇEETTÝÝNN // KKOOCCAAEELLÝÝ

Baðýþ gönüllülük
çerçevesi
içinde olmalý

Merhabalar... Bir hafta önce biri ortaokulda, di-
ðeri lisede okuyan iki çocuðumuz da okul dönüþü
eve geldiklerinde, okullarýnda Suriye’deki Türk-
menler’e yardým için para istendiðini söylediler.
Hatta bir öðretmen, bu parayý toplayamadýðýnda
kendi cebinden ödeyeceðini belirtmiþ. Diðer
okulda ise bu para kampanyasý için öðrenciler gö-
revlendirilip sýnýf sýnýf dolaþmalarý istenmiþ. Eþim
ve ben orada sadece Türkmenler deðil baþka
halklarýn da yaþadýðýný, ayný þekilde onlarýn da
maðdur olduðunu ve onlarýn da Türkmenler ka-
dar yardýma ihtiyacý olduðunu anlatmaya çalýþtýk.
Okullarýndaki bu tek taraflý yardým kampanyasý ile
halklar arasýnda bariz bir ayrýmcýlýk yapýldýðýný
söyledik. Bizler doðal olarak çocuklarýmýzý yar-
dýmsever ve paylaþýmcý yetiþtirmek için çabalýyo-
ruz. Fakat bazý kiþiler veya kurumlar bu iyi niyet-
lerinden faydalanmaya çalýþýyorlar. 

Öte yandan baðýþ gönüllülük çerçevesi içeri-
sinde olmalýdýr. Ve bunun için ne öðretmenlerin
ne de öðrencilerin kafasýný bu tür konularda meþ-
gul etmeye kimsenin hakký yok. Çocuklarýmýz ba-
ðýþta bulunan öðrencilerin yanýnda kendilerini kö-
tü hissedip rahatsýzlýk duyuyorlar. Hatta bu rahat-
sýzlýðý yaþamamak için okul harçlýklarýndan birik-
tirerek dayatma ile istenilen sözde baðýþý ödemeye
çalýþýyorlar.

Çocuklarýmýzýn iyi niyetlerini kullanarak bun-
dan çýkar saðlanýlmasýný önlemek için birlikte ha-
reket ederek tepkimizi göstermeliyiz. Aksi takdir-
de meydaný bu ýrkçý ve ayrýmcý kiþilere býrakmýþ
olacaðýz.
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Kadýn oyunlarý birçok
gerçeðe dayanýyor

Sivas’ta 8 Mart’ta her kesimden kadýn bir
araya geldik. Düzenlediðimizi etkinliðe sinevizy-
on izleyerek baþladýk. Ardýndan kendi emekler-
imizle hazýrladýðýmýz yiyeceklerimizle soframýzý
kurduk. Bazen sorumluluk duygusuyla, bazen
mecburiyetten, bazen koþa koþa, bazen durgun
hazýrlanan bu sofra bu defa yalnýzca paylaþmak,
konuþmak adýna kuruldu. Derin bir sohbete
baþladýk kadýnlarla.

Tacizden, tecavüzden, þiddetten, usanan
kadýnlar bu masa etrafýnda birbirlerine dertlerini
anlattý, anlattý ki konuþarak paylaþýlsýn, bu bir
utanç olarak sayýlmasýn. Tenceresinde piþirecek
aþ bulamayan kadýnlar da, iþyerinde
güvencesiz çalýþmaya maruz
býrakýlan da, baþýný kapatan
inancýný özgürce yaþayamayan
kadýnlar da bu masanýn etrafýnday-
dý. Çizilen bu geniþ çerçeve
bize referandumu hatýrlattý. Biz
bu masada bir Türkiye tablosu
oluþturmuþtuk. ‘Hayýr’ diyen
kesimleri tartýþýyor olmak için bize

bir fýrsat doðdu. ‘Evet’ diyen kesim-
lere tepkisel yaklaþan kadýnlar aslýn-
da bunun doðru bir yaklaþým
olmadýðýný, herkesin tercihinin bir
nedeni olduðunu gördü.
Referandumun ulaþtýðý geniþ kesim-
leri göz önüne alarak yalnýzca ‘evet-
hayýr’ý tartýþmýyor olduðumuzu,
aslýnda bunun bizim için büyük bir

fýrsat olduðunu ve bu yolla tüm sorunlarýmýzý
konuþabileceðimizi gördük.
Kadýnlar bir gerçeðin farkýndaydý. Deðiþiyor
olmak için önce kendimizden baþlayacaktýk.
Kendi istediði dünyayý yaratmak isteyenler o
dünyayý önce kendi ellerinde þekillendirecek,
ardýndan tüm insanlýða sunacaktý. Ve tüm bu
ufak buluþmalar büyük bir gölün küçük
damlalarýydý. Biz burada deðiþmeye kendimizden
baþlýyor sonra büyümeyi amaçlýyorduk. 

Bu amaçla ortaya çýkan öneriler vardý:
Deðiþmek için kendimize bir eksen çizmek
zorundayýz, ayda bir çýkan Ekmek ve Gül dergisi
bize bu konuda yardýmcý olabilir, bir okur grubu
belli aralýklarla bir araya gelmemize ve paylaþ-
mamýza bir vesile olur diye konuþtuk. Yine belli
baþlýklar altýnda sunumlar yapabiliriz dedik. Film
gösterimleri birlikte yapabileceðimiz etkinlikler
arasýnda önerildi. Tüm bu öneriler ve konuþ-
malar ýþýðýnda bir sonraki adýmýn ne olduðunu
bilerek bitirdik etkinliðimizi. 
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Soframýzý bu sefer sadece konuþmak için kurduk 

BU EÞÝÐÝ EL ELE GEÇELÝM
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Kreþ hakký ve
anayasa 
deðiþikliði

Gýda paketlerinin
üzerinde yazan 
bu þeyler de ne?

Deðiþtirmek için 
bir ‘hayýr’ gerek

BÝR UMUT KOY!

HEYBENE BÝR ‘HAYIR’LA
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