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Berivan BALKAY

T
he Whistleblower diye bir film duydunuz
mu hiç? Türkçesi ‘muhbir’, ama filmin
adý aklýmýza ilk gelen anlamýný yansýtmý-
yor. Yani birileri birilerini çýkarlarý uðruna
bir yerlere ispiyonlamýyor. Aksine korkunç

bir gerçekliði yüzümüze çarpýyor. 
Film, Bosna Savaþý sonrasýnda ‘barýþ gücü’ olarak gi-

den görevlilerin kadýnlarý istismar etmesini konu edin-
miþ. Filmi izlerken aklýma birkaç hafta önce okuduðum,
Suriyeli kadýnlarýn yerel görevliler tarafýndan yardým kar-
þýlýðýnda seks yapmaya zorlanmasý geldi... Anlaþýlan ka-
dýnlarýn her daim cinsel bir obje, tecavüz edilebilir bir
insan olarak görüldüðü savaþlarda, dünden bugüne deði-
þen bir þey olmamýþ... Savaþ ne yazýk ki yalnýzca beþ
harften oluþan bir kelimeden çok daha fazla acý barýndý-
rýyor içinde... Þiddet, istismar, tecavüz, travma, yoksulluk
ve hatta ölüm...

Savaþa dair deðiþen yalnýzca, savaþ araçlarýnýn daha
‘geliþmiþ’, daha yýkýcý olmasý. Mesela daha yüksek bir bi-
nayý yýkabilen, daha büyük mermiler atabilen, daha bü-
yük tahribatlar yaratabilen silahlar, bombalar yapýlýyor...
Ama insanlarýn hayatýna deðdiði yerde sonuçlarý hiç de-
ðiþmiyor; ölüm, þiddet, istismar, tecavüz, travma, yoksul-
luk...

‘The Whistleblower’ da, insanlar için savaþýn anlamý-

nýn her yerde ayný olduðunu bir kez daha hatýrlatýyor iz-
leyiciye. Özellikle kadýnlarýn ganimet olarak görüldüðü,
tecavüzlerin meþrulaþtýðý, para karþýlýðý seks kölesi hali-
ne getirildiði gerçeði dün de aynýydý, bugün de ayný.. 
KATHRYN 
ZAFER TACI GÝYEMEDÝ AMA...

Filme dönersek; Bosna Savaþý sonrasýnda Birleþmiþ
Milletler Barýþ Gücü adýna, bölge güvenliðini saðlamak
adýna Bosna’ya asker ve çeþitli düzeyde görevliler gönde-
rilmiþtir. Getto bölgelerindeki barlarda garson
olarak çalýþtýrýlan savaþ maðduru kadýnlar, sah-
te pasaportlar ve yüklü miktarda paralar kar-
þýlýðýnda bu görevlilere seks kölesi olarak
satýlmaktadýr. 

Amerika’dan Saraybosna’ya görevli ola-
rak giden Kathyrn Bolkovac adýndaki ka-
dýn polis, Toplumsal Cinsiyet Büro-
su’nda görev yaparken bu duru-
mu fark eder. BM görevlilerin-
den, askere, polisten ‘barýþ
gönüllüleri’ne kadar her-
kesin bulaþtýðý skanda-
lý ortaya sermek üze-
re gece gündüz ça-
lýþan Bolkovac’ýn
adaleti arayýþýn-
da çaldýðý her
kapý yüzüne
kapanýyor.
Görevinden
alýnarak sus-
turulmaya ça-
lýþýlýyor ancak
elindeki verileri bir
þekilde kurtarýyor
ve kamuoyu ile pay-
laþýyor.

The Whistleblower, kurgu bir film deðil ne yazýk ki...
Gerçek bir hikayeye dayanýyor. Görevliler de, yaþanan
olaylar da görevinden alýnan kadýn polis de gerçek... Fil-
min sonunda Kathryn Bolkovac Londra’da katýldýðý bir
TV programýnda tüm gerçekleri anlatýyor. Bunun üzeri-
ne bu suça karýþan görevlilerin bazýlarý evlerine geri gön-
derilse de Kathryn, aydýnlattýðý bu skandal nedeniyle ka-
mu hizmeti veren hiçbir yerde iþ bulamýyor. Kathryn’in
verdiði bu adalet mücadelesi için zaferle taçlandý demek

bir hayli zor. Ama artýk biliyoruz ki o, bu organize ið-
rençliklere sessiz kalmayan bir kadýn olarak tarihe

geçti bile...
Demem o ki, kadýnlar için savaþ ne demek

bu film açýkça anlatýyor. Yýllar evvel Saray-
bosna’da yaþananlar bugün burnumuzun
tam dibinde, Suriye’de yaþanýyor. Kadýnlar
‘insani’ yardýmlar karþýlýðýnda sekse zorlaný-

yor. Hem de kendilerine ‘yardým’ için
giden görevliler tarafýndan! Üs-
telik yalnýzca mülteci kampla-

rýnda deðil; yaþadýklarý ma-
hallelerde, evlerde, kaçýp sý-
ðýndýklarý ülkelerde de, ya-
þam mücadelesi verirken
kadýnlarýn istismara, taci-
ze, tecavüze maruz kaldýk-

larý herkesin bildiði bir
gerçek.

Savaþýn en büyük
maðdurlarý olduðumuz

gibi bunu durduracak
olanlar da bizleriz. Kat-

hyrn’in tek baþýna verdiði
mücadele savaþý engelleye-

miyor belki, ancak kadýnlar
olarak hep birlikte müca-
dele edersek bu vahþeti
durduracak gücümüzün
olduðunu biliyoruz!

Bosna’dan
Suriye’ye
uzanan bir
savaþ suçu

The Whistleblower
(Muhbir)
Yönetmen: 
Larysa Kondracki 
Oyuncular: 
Rachel Weisz, 
Vanessa Redgrave,
Monica Bellucci 
Yapým yýlý:2010
(ABD, Kanada, 
Almanya)

bbooyynnuunnddaann eessaarreett bbaaððýýnnýý ppaarrççaallaa,, kkeess,, aatt!!
kkuuvvvveetteeddiirr hhaakk,, hhaakkkkýýnnýý hhaakkssýýzzllaarraa aannllaatt..
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K
apýlar, iki hayatýn ihtimalini
anlatýr. Mahkûm edildiðimiz
hayatlar, yaþamayý hak etti-
ðimiz hayatlar... Kapanan
kapýlar, açýlan kapýlar... 

Dýþarýya kapanan kapýlar ardýnda git gel
ayný iþler, dön dolaþ ayný hisler, doldur bo-
þalt ayný dertler vardýr.  “Yok, böyle olmaz”
dememeye ayarlý kadýnlýðý bozma ihtimali-
ne karþý bir önlem olarak kapalý kapýlar ar-
dýný alýþkanlýklarla uyuþturma vardýr. Kapý-
lar, dýþarýnýn tekinsiz, dýþarýdakinin yaban-
cý, dýþarýda olanýn korkutucu olduðu ha bi-
re öðretiledururken, bunu kanýksayýþýn üs-
tüne kapanýr. Her bir kanýksayýþ, her bir
korku küçük bir ölümdür. Ýnsan kanýksa-
dýkça ölen bir parçasýný kandýðý noktada
býrakýr. Çünkü dýþarýsý ne kadar tekinsiz
olursa, içerisi de bir o kadar tekinsizdir.
Dýþarýsý ne kadar korkutucu ise, o korku-
nun gölgesi içeride o kadar büyür, karaba-
sana döner. 

Ama dýþa doðru açýlan, dýþarýya doðru
akan bir hayatýn mümkününü de gösterir
kapýlar. Hani þairin dediði, “çýkýp gitmek
olmalý” kapýlarý... 

Mahkûm edildiðimiz hayatýn üstüne ka-
panan kapýlara karþý, bizim de kapýlarýmýz
var. O kapýlar, yaþamak istediðimiz hayata
açýlmanýn kapýlarý... Birbirimize ulaþmanýn
kapýlarý... Bir aralýk açýp, dünyaya “Ben de
varým” demenin kapýlarý...

Zaten hep dýþarý taþmanýn bir yolunu
bulmaz mýyýz? En sýký kapalý kapýlarýn
önünde silkelenen bir halý, en sýký kapalý
pencerelerin önünde kýrmýzý kýrmýzý açan
bir sardunya, olmadý reyhan vardýr... Kapý
aralýðý güven endeksine göre geniþler ya da
daralýr. Geniþ ya da dar, bir hasbýhala mu-
hakkak açýlýr. Muhabbet sararsa kapý açýsý
geniþler, içeri buyur’lar gelir. Ama daha
güzeli vardýr, “Sen dýþarý gel”lere icabet
edilir...

Kapýyý kapatmaktan ziyade, açmanýn ve
dýþarý çýkmanýn mümkününü zorlamak... 

Ýþte yaptýðýmýz bu. Her yazýmýzla, her
mektubumuzla, her çabamýzla yaptýðýmýz
bu...

Çünkü biliriz ki kapalý kapýlar, ardýnda
kalanlarý boðar. Kapalý kapýlar ardýnda kal-
masý istenenler aslýnda hep gizlenenler,

yok sayýlanlardýr. 
Þiddet mesela. Mesela istismar...
Hiç gündemimizden düþmüyor. Türki-

ye, çocuk istismarý vakalarýyla sarsýlýyor.
Her gün çocuklarýn, aslýnda tüm toplumun
geleceðinin karartýldýðý olaylarla karþýlaþý-
yoruz. Öfkemiz birikiyor. Biriken öfkemiz
iktidarýn kendi planlarýna payanda yapýl-
maya çalýþýlýyor. “Cezalarý aðýrlaþtýracaðýz,
hadým getireceðiz” diye diye gerçek çö-
zümlerin üstü kapatýlýyor.

Kadýnlar ise þiddet, taciz, istismar kapa-
lý kapýlar ardýnda kalmasýn, gerçek çözüm-
lerin üstüne kapýlar kapanmasýn diye ev ev,
sokak sokak çalýþýyorlar. 

Ýþte Ekmek ve Gül’ün bu sayýsý kapýyý
açmanýn ve gerçek çözümler talep etmek
için dýþarý çýkmanýn mümkününü zorlayan
kadýnlarýn sözlerini, taleplerini, biriktirdik-
lerini aktarýyor size. Memleketin dört bir
yanýnda süren “Çocuk Ýstismarýný Aklat-
mayacaðýz, Etkili Önlemler Talep Ediyo-
ruz” kampanyasýndan notlar, tartýþmalar,
çözüm önerileri, tarihsel deneyimler ve ge-
lecek tahayyüllerini içeren bu sayýmýz ka-
dýnlar ve çocuklar için baþka bir hayatýn

mümkün olduðunu gösteren ve bunun için
mücadele eden kadýnlarýn elinden çýktý. 

Kapýlarýn, içeriyi ve dýþarýyý birbirinden
ayýran sýnýrlara, iç güvenlik için gerekli ký-
lýnan bekçilere dönüþtürülmesindense; içi
dýþý deðiþtirmeye imkân olan günlere açýl-
dýðý tarihler vardýr. 8 Martlar, 1 Mayýslar...
Kendimize sýnýrlar koymaya deðil, imkân-
lar yaratmaya doðru devþirilen umuttur bu
günlerde aralanan kapýlar. Böylesi zaman-
larda bir kez birlikte olmaya, birlikte bir
þeyler yapmaya, sokaða çýkmaya açýlan ka-
pýlar, bir daha kapanmazsa iþte o zaman
deðiþir tarih, deðiþir hayat, deðiþir dünya...

Ekmek ve Gül’ün nisan sayýsý 8
Mart’tan 1 Mayýs’a kapýlar açan, aralarýnda
kurduklarý, hayatla kurduklarý köprüden
geçen kadýnlarýn, heybelerinde neler taþý-
dýklarýný anlatýyor. 

Bu 8 Martta reklamlarýn süslü laflarýnýn
ardýna gizlenmiþ dertlerimiz, reklamlar bi-
tince bitmedi. Hatta büyüyerek devam edi-
yor. Bize çizilen “iyilik, güzellik” tablosu-
nun ardýndaki gerçekleri Ekmek ve Gül’ün
nisan sayýsýnda kadýnlarýn dilinden okuya-
caksýnýz. 

Bu gerçeklerin kimisi can yakýyor, kimi-
si insanýn boðazýný düðümlüyor. Ama
unutmuyoruz, “Yazdýklarýmýzda gerçek
adýna söylediklerimiz ne olursa olsun, bir
kýyýcýðýnda umudu saklý tutuyoruz.” 

Evet, çok iþimiz var... Çocuk istismarý-
ný önlemek, bir tek çocuðun bile hayatý-
na kast edilmesine izin vermemek için
kapýlar çalýp kapýlar açmaya devam ede-
ceðiz. 8 Mart’ta biriktirdiklerimizi 1 Ma-
yýs’a taþýyacaðýz. Hayatýn sahnesinde
baþrol oynayacaðýz. O rolü de kimseye
kaptýrmayacaðýz! 

Biz, tam 10 yýldýr Ekmek ve Gül’de
anahtarlar biriktiriyoruz, üzerimize kapalý
kapýlarý açmak için. Hâlâ üzerimize örtü-
len kapýlarý açmaya zorlamaktayýz, kapalý
bir tek kapý bile kalmasýn inadýndayýz, bu
mümkünün umuduyla çalýþýyoruz, biriki-
yoruz, biriktiriyoruz. 

Ekmek ve Gül 10 yýllýk birikimiyle ka-
dýnlarýn “mümkün”ünün adýdýr. 

Bu mümkünü
saðlayan tüm ka-
dýnlarý kutluyoruz!
Ýyi ki varsýnýz...
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Öncelikle bu yazýyý okuyan herke-
se merhaba...

Benim genetik bir problemim var,
çoðu insanýn gözünde engelli olarak
görünsem de ben bunu kabul etmi-
yorum. Bana göre ben engelli deði-
lim, dünya engelli. Gerek Ekmek ve
Gül gerek Emek Partisi içindeki her-
kesin bana karþý tutumlarý sayesinde
bu olguyu daha rahat yerle bir ediyo-
rum. Bana farklý davrananlarýn aksi-
ne, normal davrandýklarý için verdik-
leri deðeri sonuna kadar hissediyo-
rum, bunun için çok mutluyum.

10 Mart günü düzenlene kadýnlar
günü etkinliðinde de bunu gördüm.
Gördüðüm  deðerlerden biri de þuy-
du;  oradaki herkes birbiriyle
eþit, birbirine saygýlý ve
güzel günlere karþý ke-
netlenmiþ vaziyetteydi,
dünyanýn karanlýða
doðru ilerleyen zih-
niyetine karþý birer
ýþýk olup etrafýný ay-
dýnlatmalarý ve bu ýþý-
ðý ulaþabildikleri kadar
çok insana yaymalarý çok
kýymetli. Iþýklarýyla karanlýða
meydan okumalarýný etkinlikte gör-
düm, geleceðe yönelik umudum faz-
lasýyla arttý.

Emeðe son derece deðer veren bir
insan olarak 1 Mayýs hakkýnda yaz-
mak istiyorum. Özellikle çocuk iþçi-
liðin bu kadar fazla olduðu bu çaðda,
çok zor koþullarda çalýþýyor ve sömü-
rüye maruz kalýyorlar. Halbuki
çocuklar sadece çocuktur, onlarýn
arasýnda dil, din, ýrk, mezhep ayrýmý
bile yoktur, onlarý sömürmek yerine
yaþatmalýyýz.

Benim için önemli olan bir konu-

ya daha deðinmek istiyorum, baþta
da söylediðim gibi ben engelli deðil,
engellenenim. Bunu en çok çalýþma
hayatýnda görüyorum, zira her yerde
özgürce yaþayabilecekken önüme
sizler için sorun bile olmayan kaldý-
rýmlar, merdivenler çýkýyor, yapabile-
ceðim çoðu þeyin önüne geçiyorlar.
Halbuki ben 20 yaþýnda genç bir ka-
dýným. Toplumda gördüðünüz yaþý-
tým kadýnlardan tek ve en büyük far-
kým akülü arabam ve çok yüklenince
yorgun düþen bedenim. Lakin bun-
lar okuma ve çalýþma gibi doðal hak-
lardan beni mahrum edemez; etme-
mesi gerekir, behemehal benim de
bu toplumda yerim olmasý gerek-

mez mi?
Biz engellenenlerin

emeðini, gücünü çarçur
eden insanlara oranla çok
daha kýymetlidir, sizin
yapabildiðiniz birçok þeyi
biz oldukça zorlanarak
yapabildiðimiz için dün-
yaya daha çok emek veri-
yoruz. Benim geçemedi-
ðim badireyi atlatan, en-
gellenmeyen kadýnlarýn

çalýþma koþullarý diðer insanlara
oranla daha aðýr olduðu, normal in-
sanlarla ayný çalýþma koþullarýna sa-
hip olmadýklarý için fazlasýyla zorla-
nýrlarken bir de bunun üzerine hem
kadýn, hem de engelli olduklarý için
çok düþük ücrete tabi tutuluyor.

Bilen bilir; kadýnlar iþ hayatýnda
ayrýmcýlýða uðruyor. Hem daha aðýr
çalýþma koþullarý hem de daha düþük
ücret almalarý ne kadar adaletlidir?

1 Mayýs iþçinin, emekçinin bayra-
mý; çalýþma koþullarýnýn haksýzlýðý
konusunda bir dünya yazý yazýlabilir.
Her iþçinin eþit koþullara sahip oldu-
ðu, zarara uðramadan, iþ cinayetleri-
nin olmadýðý, çocuklarýn iþçi olmak-
tan ziyade mutlu birer çocuk olarak
yaþadýðý, özgür yarýnlar dileklerim-
le...

Bütün iþçiler, toplumda her ne
kadar belli olmuyor olsa da bu dün-
yaya hayat veren bizzat sizin alýn te-
rinizdir. Tüm emekçilere selam ol-
sun, saðlýcakla kalýn...

Ezgi PPoleen ÇÇELÝK/AANNTAALYAA

* Ezgi Polen Çelik’in yazdýðý þiiri
www.ekmekvegul.net internet 
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Berivan Balkay

11 yaþýnda ortaokulu okumak için
Ýstanbul’a ablamýn yanýna gelmiþtim.
Ablamýn çoðunu köye, beni de Ýstan-
bul’a yolladýlar. Ablam evliydi, iki
çocuk yük olmasýn diye ailem böyle
bir karar verdi. Bütünleme sýnavlarý-
na kalýnca annem babam beni tekrar
köye götürdü. Ýstanbul’a ilk geldiðim-
de ufak tefektim. Tekrar köye döndü-
ðümde serpilmiþ büyümüþtüm. Bü-
tünleme sýnavlarý için Ýstanbul’a gele-
cektim “Bu kýz büyümüþ” dediler bir
daha yollamadýlar.

Köyde okullar devam edi-
yordu. Ama öðrencilerin
sayýsý düþünce öðret-
menlerin de tayinini baþ-
ka yerlere verdiler. Sý-
nýr köyündeki öðret-
men gelirdi bize eði-
tim vermeye. Zaten o
da sýnýr köyün çocuðu-
ydu. Beþ sýnýfý birden
okutuyordu. Sabahlarý ge-
lir ,akþamlarý dönerdi köyüne.
Eken geldikleri için de evlere gelirler-
di oturmaya okul vaktine kadar.

12-13 yaþýmda yeni yeni geliþiyo-
rum. Hayvanlarýmýz vardý, annem ba-
bam ahýra iniyorlardý sabahlarý. Ben
de çocuk aklýmla soba yakýyorum.
Kapý vuruldu, açtým, öðretmen girdi
içeri. Köylerde alýþkýnýz; misafire hoþ
geldin denir. Dedim ben de. “Hoþ
bulduk” dedi. Elini öptüm. Oturttu
yanýna zoraki. Belimden sarýldý “sen
ne kadar büyümüþsün” dedi. Göðüs-
lerime karnýma dokundu. O hareke-
tin yanlýþ olduðunu anladým, kurtul-
maya çalýþtým. Sonrasýný hatýrlamýyo-
rum. Nasýl gitti evden bilmiyorum.
Yalnýzdým evde, korktum da. Bir daha
yalnýz kalmamaya gayret ettim. Adamý
her gördüðüm yerde nefret ediyor-
dum. 

Yaþadýklarýmý 45 yaþýma kadar hiç
kimseye anlatmadým. Hep içimde
tuttum. Korktum, acaba yanlýþ mý an-
laþýlýrým diye, kadýným ya. Kendi ken-
dime kýzýyordum “neden gittim, bu
adama neden hoþ geldin dedim” diye.
Birçok insanda bu var. Aman ailem
duymasýn, baþlarý belaya girmesin di-
ye anlatmýyorlar. Ben onun taciz ol-
duðunu bilmiyordum, ama kötü bir
hareket olduðunu biliyordum.

Daha sonra benzer bir olay daha
yaþadým. Yýlýný hatýrlamýyorum
ama birbirine yakýn tarihlerdi. Aþa-
ðý mahallede oturan ablamlara git-

mem gerekiyordu. Bu yaþadýðým
taciz olayý çok yakýndan tanýdýðým
bir insan tarafýndan yapýldý. An-
nemler beni traktörle gönderdi.
Traktörü süren adamýn tacizine
uðradým. Koluyla taciz etti beni.
Kolla nasýl taciz olur mu? Allah
kahretsin oluyor! Traktörün yanýn-
da boþluk var. Beni o boþlukta aya-
ða diktiler. Direksiyon kullanan
adamýn dirseði tam genital bölge-
me geliyor. O aný hiç unutamýyo-
rum. Adam direksiyonu çevirdikçe

dirseði bana sürtüyor. Kývrýla
kývrýla çekildim. Yol 10
dakika sürmemiþtir
ama gelin bir de bana
sorun!

Yaþadýðým iki olayý da
hiç unutamadým. Müm-
kün deðil unutmak. Ve
ben bu insanlarla hâlâ
ayný topluma giriyorum.
Belki onlar hatýrlamayabi-
lir ama ben unutamýyo-

rum. Bu insanlarla görüþtüðümde
konuþuyorum da. Çok kötü bir duygu
bu. O insanlarý gördüðümde öldür-
mek istiyorum.

Bunu ne aileme söyleyebildim ne
herhangi bir akrabama. Ben suçlaný-
rým diye hep sustum, 45 yaþýma ka-
dar. En son yakýn arkadaþým ve eþim-
le birlikte çocuk istismarý üzerine
sohbet ederken “Ben de tacize uðra-
dým” diyene kadar.

Ýki kýzým var. Korkuyorum, onlarý
yalnýz bir yere yollayamýyorum. Ýn-
sanlar bana “Büyüdüler artýk býrak
tek çýksýnlar dýþarý” diyor. Ama kor-
kuyorum elimde deðil. Biliyorum öz-
güvenleri geç oluþacak ama ben de 25
yaþýnda özgüven kazanabildim. Yetiþ-
kin birinin, akrabam bile olsa kýzlarý-
mý yanaðýndan öpmesini istemiyo-
rum, “Uzaktan sevin” diyorum. Kýz-
larýmýn da ayný þeyleri yaþamasýndan
çok korkuyorum.

Bunu yapanlar cezalandýrýlmadýk-
ça tacizin önüne geçilemez. Toplum-
sal ahlak eðitimine ihtiyacýmýz var.
Galiba vicdanlý ve ahlaklý insanlar ye-
tiþtirilmesi gerek. Bu da bu günden
yarýna hemen deðiþmeyecek. Özellik-
le bizi yönetenlerin ve ailelerin buna
çanak tutmak yerine bu durumu de-
ðiþtirecek geç kalýnmýþ adýmlarý at-
masý gerek. Toplumsal duyarlýlýk ge-
rek.

Ýkitelli // ÝÝSSTTANBUL

Kýzlarýmýn da ayný þeyi
yaþamasýndan korkuyorum

O kapýlar açýldý,
bir daha kapanmayacaki Ç i N D E K i L E R
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B
ütün dünyada paranýn ve siyasetin patronla-
rýnýn þimdiye dek görülmemiþ bir “kadýn
duyarlýlýðý” gösterdiði bir 8 Mart geçirdik.
Kendilerine “ilerici þirketler” diyen bir gru-
bun ‘Dünya Kadýnlar Günü’ için örgütlediði

kampanya en yaygýn olanlarýndan biriydi. Uluslararasý
medya tekelleri de bu 8 Mart’ýn uluslararasý sloganýný
#PressforProgress olarak duyurdu ve yaygýnlaþtýrdý. 
KÝMÝN ÝLERLEMESÝ ÝÇÝN 
KÝME BASTIRILIYOR?

Slogan, her yýl ekonomi, siyaset, eðitim ve saðlýk
alanlarýndaki verilere göre cinsiyet eþit(siz)liðini ölçen
bir raporun göstergelerine dayanýyordu. Küresel Cinsi-
yet Uçurumu Raporu son 10 yýlýn en kötü verilerini
sunmuþtu bu yýl. Böyle gidersek dünyacak anca 200 yýl
sonra cinsiyet eþitliðine eriþebileceðimizi söylüyordu. 

Rapor, her yýl Davos’ta iþ dünyasý ile politikacýlarý,
akademisyenleri ve kanaat önderlerini bir araya getiren
Dünya Ekonomik Forumu’nun elinden çýkmaydý. Pat-
ronlarýn toplumsal sorunlara karþý nasýl bir duyarlýlýk
maskesi takarsa kendi çýkarlarýný tüm dünyaya kabul
ettirebileceðine karar verilen bu Forum’da “cinsiyetler
arasý eþitsizlik” en baþat gündemlerden biri ilan edildi.
Böylece “ilerici þirketler” öncülüðünde ‘Press for Pro-
gress’ yani ‘Ýlerleme Ýçin Bastýr’ sloganýyla ‘Uluslarara-
sý Kadýnlar Günü’ kampanyasý baþlatýlmýþ oldu.

Kadýnlarýn toplumsal ilerlemesi
için bastýracak olanlarýn kim olduðuna
bakalým: Biri Vodafone... Yani son 5
yýlda verdiði düþük ücretler, çalýþma
koþullarý ve taþeron çalýþtýrma yüzün-
den Ýrlanda, Yunanistan, Ýspanya ve
Gana’da greve gitmek zorunda kalan
çaðrý merkezi iþçilerinin patronu. Di-
ðeri, Asya, Latin Amerika ve Avrupa’nýn
bir kýsmýnda yaklaþýk 60 bin emekçinin
ucuz iþ gücünü sömüren, Amerika’daki

merkezlerinde maaþlý veya saat baþýna çalýþan iþçilerin
geçici iþten çýkarmalar ve ücretlerdeki tavizler yüzün-
den yüzde 93 gibi tarihi bir oranla grev kararý aldýðý
Caterpillar... Bir baþkasý nerede savaþ ve kriz çýksa ora-
da bir þube açan, sadece halkýn saðlýðýyla oynamakla
kalmayýp üç kuruþa çalýþtýrdýðý göçmenleri, kadýnlarý ve
çocuklarý açlýða mahkum eden McDonald’s... Bir diðe-
ri Türkiye’de de faaliyet gösteren, Gebze, Ýzmir ve
Manisa’daki fabrikalarýnda metal iþçilerinin grevsiz ya
da direniþsiz zam alamadýðý Schneider Electric...
Kampanyayý küresel ölçekte örgütleme “sorumluluðu”
ise 140 ülkede 250 bin çalýþaný olan denetim ve danýþ-
manlýk þirketi Ernest&Young’a aitti. Hal böyle olunca
dünyanýn her yerinde kadýnlarýn emeðini ve bedenleri-
ni sömüren patronlar, kendi söylemlerini dünyanýn her
yerine yayacak araçlara sahip oldular. Taktýklarý “kadýn
duyarlýlýðý maskesi” her yerden görülebilir oldu. 
RÜYALARINDA 
‘EÞÝTLÝK’ MÝ GÖRDÜLER?

Üretim süreçlerini parçalayýp çalýþmayý esnekleþti-
ren, istihdamý kayýt dýþý ve güvencesiz hale getirerek
yoksulluðu derinleþtiren, eðitim, saðlýk ve bakým hiz-
metlerini özelleþtirip paralý hale getirerek kadýnlara ta-
nýmlanmýþ ev içi angaryayý aðýrlaþtýran neoliberal poli-
tikalar büyük bir çeliþkiyi de baðrýnda taþýyordu. Hem
kadýnlarýn ucuz ve esnek emeðinden elde edilen yük-
sek kârlara hem de onun ev içerisinde karþýlýksýz ola-
rak

sunduðu bakým hizmetine ayný anda duyulan ihtiyacýn
son yirmi yýlda çizdiði tablo, günümüz toplumunun
fýtratýnýn bir özelliði olan ataerkinin en koyu tonlarýyla
boyandý. Bugün “cinsiyetler arasý eþitlik” hedefiyle
“ilerleme için bastýr” gazý verenler, daha dün “iþ ve ai-
le yaþamýnýn uzlaþtýrýlmasý” hedefine ulaþmak için
dindar-muhafazakârlýðýn kadýn bedenini, cinselliðini
ve doðurganlýðýný denetleyici iþlevini kullanmakta hiç-
bir beis görmüyordu. 
TÜRKÝYE’NÝN 
‘EÞÝTLÝKÇÝ’ PATRONLARI

Dünya çapýnda esen bu rüzgâr Türkiye’de bekleni-
lenden fazla toz kaldýrdý. Adeta bir yaratýcýlýk yarýþýna
dönen 8 Mart ‘reklamlar’ýna bakýldýðýnda itiraf etmek
gerekir ki, Türkiye patronlarýndan 8 Mart’ta ‘Kadýnlar
kuþtur, çiçektir, böcektir’ minvalinde açýklamalar bek-
lemek mevcut durum karþýsýnda biraz naif kaldý. 

Geleneksel olarak zuhur ettiði üzere, kuþlu çiçekli
böcekli, cennetli ayaklý, fedalý cefalý mesajlar bekler-
ken, geçen yýl bir boya markasýnýn ses getiren rekla-
mýndan ders çýkarýp kendini geliþtirmiþ, yaratýcýlýðýný
artýrmýþ ama en önemlisi “toplumsal cinsiyet önyargý-
larý”, “cinsiyet eþitliði”, “cinsiyetçi dil” vb kavramlarla
siyasal daðarcýðýný geniþletmiþ bir Türkiye burjuvazisi
çýktý karþýmýza. Markalarýn üzerini örtseniz, tüm bu 8
Mart “reklam”larýný sahiplenmeyecek kadýný zor bu-
lursunuz. Cinsiyetçi rollerin yerleþikliðine yapýlan gön-

dermeler, þiddetin geldiði boyutun çarpýcý ele
alýnýþ biçimi, hemen hepsinde yapýlan “eþit-
lik” vurgusu, adeta bir moda femomeniymiþ-
çesine öne çýkarýlan ‘erkeðe meydan okuyan
kadýn’ imajý... Kapitalizmin, tabiri caizse, fe-
minist bir eðitimden geçtiði aþikâr. Reklam-
larýn kavramsal arka planý ve içerdiði detayla-
ra bakýldýðýnda bu öyle yüzeysel bir eðitim de
deðil. Piyasacý-liberal feminizmin “Daha çok
özgüven sahibi olalým, daha çok çalýþalým,
cam tavanlarý aþalým” gibi, toplumun deðil
kadýnýn kendi sýnýrlarýný zorlamasýný salýk
veren içi boþ laflarýn çok ötesinde, ondan 

Ayný ‘performansý’ 
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Kadýnýn erkekle eþitlenmeye çalýþtýðý bir dünyada,

kadýnýn varlýðýna yönelik her türlü þiddetin ele alýnmasý

gerekmiyor mu?
Aile yaþamýmýzdan tutun çalýþma ve sosyal yaþamýmýz-

da kimliðimizin ikinci plana itilmesiyle, zorla kabullendirm-

eye çalýþýlmasýyla karþý karþýyayýz. Eþimizin ve

arkadaþlarýnýn rahatlýkla yaptýklarý çapkýnlýk þakalarýna

susmak, iþyerinde kadýnken baþarabildiklerimize normal

deðilmiþ gibi aldýðýmýz tebrikler, “erkek gibi”yle baþlayan

aslýnda varlýðýmýzý silen övgüler... Erkek ege-
men toplumun, varlýðýný kadýný susturarak
sürdürmesi deðil mi esas mesele! Kadýn
þikayetçi olduðunda ilgili birimlerin, sýrayla
þiddetin gerekçesi olabilecekmiþ gibi
kadýna rol biçmesi, neden aramasý...

Bir etkinlik düzenlemek için git-
tiðimiz okulda, eþinden sürekli þiddet
gördüðünü, aç býrakýldýðýný anlatan,
okulda zaman zaman oyun odasýnýn
nöbetçiliðini yapan bir kadýn arkadaþýmýzýn
hikayesi bu örneklerden biri. Tüm çaresizliðiyle tutacak bir

el arayan, okuma yazmasý olmayan ama yaþadýklarýný

nefes almadan samimiyetle anlatan bir kadýn. Durumu

önce okulun idaresiyle paylaþtýðýmýzda, þiddetin nedenini

sorgulamasýna ve idarecinin kadýna baðýrarak “Yalan

konuþuyorsun” dediðine tanýk oluyoruz. Ýþin özü yine bir

kadýndan yaþadýklarýný anlatmamasý, huzuru bozmamasý,

kimseyi uðraþtýrmamasý isteniyordu. 
Ýzlediðimiz diziler, filmler, TV programlarýnda da böyle

deðil mi durum? Dizilerde aldatýlmasýna raðmen evliliðini

yýkmayan, ‘mahcup eþinin yanýnda duran haným aða’ pro-

filleri ya da bir erkeði paylaþamayan kadýnlar... 
Geçtiðimiz günlerde muhafazakar kimliðiyle bilinen bir

kanalda, evlilik danýþmaný sýfatýyla izleyicinin karþýsýna

geçen bir hemcinsimizin “Eþim beni dövüyor ve aldatýyor

ama seviyorum ne yapmalýyým” sorusuna; “Annelerimizin

bir sözü vardýr: ‘Kan içip kýzýlcýk þerbeti içtik’ diyeceðiz”

diye baþlayýp, çözümü ‘sabredip, beklemek’ olan önermesi
bir baþka vahim örnek. Kadýna þiddetin giderek art-

masý, kadýný sindiren, susturan, erkek ege-
menliðinin gölgesinde býrakan gerici zih-
niyetin ürünüdür.

Kadýn haklarý dendiðinde sadece,
“Kadýna vurulmaz, kadýnlarý korumalýyýz”
demek yetmiyor. Kadýnlarýn gerçekte çok
daha derin olan kimlik sorunu, eþitlik sorunu
var. Eþitlik arayýþý “Erkektir yapar” diyen geri-
ci zihniyetle, kadýn kimliðinin üstünlüðünü
savunan ve genel deðerlere uygun olmayan
her davranýþý “ben de yaparým” karþýlýðýyla en

gerisinden eþitlemeye çalýþan anlayýþ arasýnda can çek-

iþmemelidir.
Peki tüm bu yaþamak zorunda olduklarýmýz karþýsýnda

öylece durup susmalý mýyýz? Elbette hayýr! Kimliðimize

yönelik bütün saldýrýlara karþý mücadele etmeliyiz. Özgür

ve eþit yaþayabildiðimiz bir yaþamýn taþlarýný tüm kadýnlar

el ele vererek beraber örebilmemiz mümkün.
RReeyyhhaann BBAAÞÞAARRAANN//KKOOCCAAEELLÝÝ

Peki eþitliði nasýl kazanacaðýz?

Kýz kardeþlik kavramýna ve bunun toplumsal karþýlýðýnýn
varlýðýna, gerekliliðine yürekten inanan bir
kadýným. Patriyarkanýn türlü sebeplerle
kadýnlarý ayýrdýðý, bu þekilde varlýðýný
kolaylýkla sürdürdüðünün farkýndayým. Bu
nedenle hiçbir nitelik fark etmeksizin zora
düþtüðünde elimi hiç çekinmeden uzat-
acaðým bir sürü kýz kardeþim var. 

Evet, sadece kadýn olduðu için bir
kadýnýn tarafýný tutmak fikrinin kendi içinde
barýndýrdýðý çeliþki ile uzun süre cebelleþtim.
Daha sonra benim tasvip etmediðim türlü
davranýþlarda bulunan kadýnlarýn benim kýz kardeþim olup
olmadýðýný düþündüm. Gerçekten böyle mi düþünüyorum,
yoksa bir ütopyanýn mý içerisindeyim diye. 

Örneðin þunu sordum kendime; “Bugünlerde en çok
maruz kaldýðým bir konunun gerçek öznesi olan bir kadýnýn
yanýnda olur muyum zora düþtüðünde?” Kimden bahsediyo-
rum. Bir baþörtülü kadýn olarak baþörtüsü ile yaptýðý haksý-
zlýklarý örtmeye çalýþan, bunu bir simge olarak kullanan
kadýnlardan bahsediyorum. Bir dönem medya sektöründe
çalýþýrken tanýþtýðým yahut hâlihazýrda etrafýmda olan birçok
kadýndan. Bir dönemin maðdurlarý olan ancak imkan sahibi
olduklarýnda türlü haksýzlýklarý yapmaktan çekinmeyen
kadýnlar.  

Tüm bunlarý görmek son zamanlarda beni gerçekten
üzen geliþmeler oldu. Önce baþörtü taktýðým için her yerde
kendimi açýklama gereksinimi duymaya baþladým. “Hayýr

onlar gibi deðilim” diyebilmek için. En yakýnlarýmdan tutun
da herhangi bir kadýn toplantýsýnda ilk kez

gördüðüm insanlara kadar herkes bilmeliydi
benim onlar gibi olmadýðýmý, düþünmediðimi.

Sonra baþörtüsünün de öznelliði
olduðunu düþündüm. Her baþörtüsü takanýn
arkasýnda ayný hikaye olmadýðýný. Bu nedenle
baþörtüsüne karþý olan insanlarý da karþýma
aldým, herkesi ayný kefeye koymanýn hiç de
adil bir hareket olmadýðýný anlattým.

Bir zamanýn iktidara karþý direniþ, zora
baskýya karþý mücadelenin göstergesi olan
baþörtüsünü türlü mücadeleler sonucunda

rahatlýkla takan ve sonrasýnda da çizgisini deðiþtirmeyen
kadýnlarýn varlýðýndan da haberdardým çünkü.

Baþörtüsüne karþý görüþlerimi söylediðim insanlar beni
ya kazanýlmýþ ya da kaybedilmiþ biri olarak görüyor. Ýnsanýn
dýþ görünüþü, hayatýný her alaný hakkýnda her türlü baskýya
karþýyým.

Maruz kaldýðým ve toplumumuzda daha niceleri olan
karþýtlýklar sürekli üretiliyor. Biz ataerkinin diliyle birbirimize
karþý durmaktan her konuda haklýlýðýmýza olan o zehirli
inançtan vazgeçmediðimiz müddet kadýna karþý uygulanan
hiçbir baskýnýn önünü alamayacaðýz.  Býrakýn insanlar hayat-
larýyla ilgili kararlarý kendi istedikleri gibi alsýn. Ýnanýn zih-
ninizdeki bu tabularý yýkmak o kadar kolay ki? Neden kendi-
nizi bu hapishanenin içerisinde tutuyorsunuz?

SSAAKKAARRYYAA

Baþörtülü bir kadýn soruyor

Kafamý kaldýrýp göðe, kocaman baðýrmak istiyorum “Hayýr”

diye. Sabah evden çýkarken mesela.. Kuþ seslerinin arasýndan,

meyve aðaçlarýnýn çiçeklerine, oradan gökyüzüne deðen baha-

rýn uçlarýna. Ve yol boyunca düþlediðim umudumun kokusu bu

bahar hepimizi sarsýn. Bu aralar yenilenme zamaný, haydi en gü-

zel türkülerimiz direnç olsun, umut olsun. Çünkü biz mýrýldanma-

ya baþlamazsak kimse tek çemberli halaylara durmayacak.

Bilirsiniz çoðunuz  Ankara’nýn soðuk yüzünü. Ama biz kadýn-

lar daha iyi biliriz, Ankara’dan çýkan ve her birimizin yaþamlarý-

na deðen o kasvetli gri havayý. Yalnýz
bu mu? Þunu da biliriz, neredeyse
yapraðýn kýmýldamadýðý OHAL günle-
rinde kadýnlarýn Meclis kapýsýna da-
yanarak “Bu yasa geçmeyecek”
seslerini dalga dalga büyüttük-
lerini.

Ülke gündemi bir acayip, dev-
letliler bir dediðini ikinci gün onay-
lamýyor. Fakat en sevdikleri þey, kýz
çocuklarýný baþ göz etmek, onlara kum-
dan kaleler yapýp çoluðuyla çocuðuyla bir erkeðe teslim etmek.

Küçücük bakkallarda göstermelik bile olsa “18 yaþ altýndakilere

sigara satýlmaz “ibaresi varken, 12 yaþýndaki kýz çocuklarýna bi-

çilen bir gelecek Mecliste onaylanmaya çalýþýlýyor. 

Ne yana baksak içimizi sýkan haberler. Kadýnlar, çocuklar,

hayvanlar, doða; para, güç hýrs, iktidar arzusuyla yanýp tutuþan-

larca hiçe sayýlýyor. Ve kendini her þeyin odaðýnda zanneden ca-

nýnýn istemediði olunca da maðdurluk çýkmazýna giren bu sap-

lantýlý zihniyet, her sabah tektipleþen medya tarafýndan ne yap-

mamýz gerektiðini salýk veriyor. 

BENÝM UUMUDUM VVAR BBÝZDEN
Ama mesela Çanakkale’den Ankara’ya yürüyerek gelen ve yü-

rüyüþlerini tüm dünya çocuklarýna armaðan eden; ihraç edilen

ama sözünü her gün büyüten; sahnede bile olmalarýndan tedir-

ginlik duyularak indirilen, yasaklara “Hiç birimiz artýk sahneler-

den inmeyeceðiz” diyen kadýnlar... Her þeyin sansürlendiði þu

ortamda ihtiyacýmýz olan en önemli þey “umut” deyip festivale

koyulan kadýnlar. Ve emeðin, geleceðin, sokaklarýn, mücadele-

nin, barýþýn  damla damla çoðalan kadýnlarý varken yüzümü çok

ama boþ konuþanlara dönmeyenler. 
Sevgili kýz kardeþlerim hayatýn mutfaðýnda biz varýz! Bu sýna-

vý KHK’lerle yönetilen memlekette sesimizi çoðaltýðýmýz, daya-

nýþtýðýmýz, sokaklarý cesaretimizle donattýðýmýz an kazanacaðýz. 

Söylesenize, savaþ sevmeyene haddinin bildirildiði bu za-

manlarda karnýndaki bebeðiyle barýþ bildirisi daðýtan, “Ben hal-

kým” deyip üniformalý onlarca erkeðe meydan okuyan, Çanakka-

le’den Ankara’ya yol alan, 10 Ekim Ankara Katliamý sonrasýnda

herkesin susturulmaya “öfkeli çocuklarýn” görmezden gelinme-

ye çalýþýldýðý zamanlarda “Biz bitti demeden bu dava bitmeye-

cek” diyen ve baþrolde kadýnlardan baþka kim vardý? 

Benim umudum var bizden! Düþtüðümüz yerden güçlenerek

kalktýðýmýz anlardan umudum var. Umudumuz ortaklaþsýn, birbi-

rimize yol olsun. Sahneyi devralýp, yerimizi kimsenin iki dudaðý

arasýna býrakmayýncaya dek.
BBuurrccuu YYIILLDDIIRRIIMM//AANNKKAARRAA

Kimsenin
iki dudaðý
arasýnda deðiliz
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LUPUS: DERTLÝ BÝR KADIN HASTALIÐI
Uz. Dr. Senem ASLAN

L
upusu bu köþenin konusu yapan, çok sýk
görülen bir hastalýk olmamasýna raðmen
kadýnlarda görülme sýklýðýnýn erkeklerden 9
kat fazla olmasý! Uzun adý “Sistemik Lupus
Eritematozus (SLE) olan hastalýk sebebi

bilinmeyen, baðýþýklýk sisteminin kendi doku ve organ-
larýný hedef alarak savaþtýðý, kronik bir hastalýktýr. 

Lupus, Latince’de “kurt” demek. Hastalýða bu ismin
verilmesi hastanýn yüzündeki derinin görüntüsünden
kaynaklý. Nedeni bugün için tam olarak bilinmese de bu
iltihabi hastalýkta genetik miras, çevre koþullarý, stres,
enfeksiyon, yorgunluk ve hormonal deðiþikliklerin payý
olduðu biliniyor. Genetik olarak yatkýnlýðý olan kiþilerde
çevresel bir faktörün (güneþ ýþýðý, virüsler, kimyasallar,
gýdalar, ilaçlar vb.) etkisiyle ortaya çýkan, baðýþýklýk sis-
teminin normal çalýþmamasýndan kaynaklanan lupus,
cilt, böbrekler, kan hücreleri, beyin, kalp ve akciðerler
dahil birçok organda görülebilir.

LUPUS NELERE YOL AÇAR? 
Yanaklarda ve burun köprüsü üzerinde ‘kelebek

döküntü’ adý verilen kýrmýzý bir döküntüye neden olur. Bir de

yüzde, kafa derisinde, kulaklarda, göðüste ve kollarda

görülen bozuk para þeklinde, pullu ve kabarýk bir döküntü de

görülür, bunlar iyileþirken iz býrakabilir. 

Iþýða karþý hassasiyet, güneþ ýþýðýna karþý aþýrý deri

reaksiyonu gözlenir. Genelde giysilerle örtülen kýsýmda görülmez. 

Aðýzda ya da burunda küçük, aðrýsýz yaralar çýkabilir. Burundakiler,

burun kanamasýna neden olabilir. 

Eklem aðrýlarý ve þiþliði lupus hastalarýnýn büyük çoðunluðunu

etkiler. Aðrý bir eklemden diðerine geçebilir ve vücudun iki

tarafýnda ayný eklemlerde simetrik olarak görülebilir.  

Akciðerleri ve kalbi saran tabakalarda iltihaplanma, kalp

ve akciðer çevresinde sývý toplanmasýna neden olabilir. Nefes

alýrken artan türde bir göðüs aðrýsýna neden olur. 

SLE’li hastalarýn neredeyse tümünde böbrek hasarý

vardýr. Baþlangýçta genellikle belirti vermez ve ancak idrar

tahlili ve böbrek iþlevine yönelik yapýlan kan tetkikleriyle

saptanabilir. Belirgin böbrek hasarý olanlarda idrarda

protein ve/veya kan ve özellikle ayaklarda ve bacaklarda

olmak üzere þiþlik görülebilir. 

Merkezi sinir sisteminde de hasarlar

oluþturabilir; baþ aðrýsý, nöbetler ve dikkati toplamada

ve anýmsamada güçlük, duygu durum deðiþiklikleri,

depresyon ve psikoz (düþünmenin ve davranýþýn

bozulduðu ciddi bir mental durum) gibi nöro-

psikiyatrik sorunlar gözlenebilir. 

Kan hücresinde bozukluklar yaratabilir.

TAMAMEN YOK OLMAZ AMAKONTROL EDÝLEBÝLÝR
LLUUPPUUSS romatolojinin konusudur. Tedavisinde hastalýðýn þiddeti, etk-ilediði organlar, hastalýða eþlik eden baþka bulgular göz önüne alýnýr. Herhastanýn tedavisi kendisine özgüdür. Örneðin eklem ve deri sorunlarý önplanda olan bir hastanýn tedavisi, böbrek ya da merkezi sinir sistemi tutulumuolan baþka bir hastadan farklýdýr. Tamamen ortadan kaldýrýlamamakla birliktekontrol altýna alýnabilir.

Ayþegül CENNET BEKTAÞ
Uzman Eczacý

Her yeni gün; bu ülkenin yapýsýna, sosyokültürel
özelliklerimize ve en önemlisi ihtiyaçlarýmýza
uygun bir saðlýk sistemi hayali ile uyanýyorum.

Gün geçmiyor ki yeni bir haberle sarsýlmayayým. Bütün bu
haberleri “gösterilenler” ve “gerçekler” olarak iki ayrý baþlýk-

ta okumak gerektiðini ise öðreneli uzun zaman oldu...
Þimdi öncelikle “gösterilenlere” bakalým...

Bize diyorlar ki; “Hacamat gibi ‘al-
ternatif týp’ yöntemlerinin geçmiþi 2 bi-

ni yýla dayanýyor, batýnýn yataklý-döþekli,
ilaçlý kimyasallý 150 yýllýk geçmiþe daya-

nan týp anlayýþýyla karþýlaþtýrýldýðýnda çok
daha zararsýzdýr. Aslýnda ismi bile hatalý-
dýr; alternatif týp deðil ‘asýl’ týptýr! Ýnsanýn
kendi kendini iyileþtirme yöntemlerden
biridir hacamat da. Yöntem olarak 1500
yýl önce Mýsýr’da bile uygulamalarýna
rastlanmakta ve çeþitli kitabelerde adý
geçmektedir.”

Bu reklamlarýn üstüne açýklýyorlar,
alternatif yöntemler SGK ödeme kapsamýna girecekmiþ...
Ve merdiven altýnda, saðlýk ve hijyen koþullarýna uygunsuz olarak
gerçekleþtirilmesinin önüne geçilecekmiþ! Hedef insanlarýn daha
az kimyasal kullanmasýný saðlamakmýþ! Antibiyotik kullanýmýný
kýsýtlamak, hastalanmadan koruyucu hekimlikmiþ amaç!

Reklamlarý dinledik, þimdi de “aslýnda yapýlmak istenen-
ler”e bakalým mý?

Bir kere bu anlatýlan kulaða umut verici geliyor, deðil
mi? 

Aklýma “ücretsiz” dedikleri muayenelerin ücretle-
rinin nasýl da biz eczacýlar eliyle tahsil ettikleri ge-

liyor. Eczacýlarýn ilaç danýþmanlýðý yapmak yeri-
ne nasýl tahsilatçýlýk yapmak zorunda kal-

dýklarý geliyor... Bu uðurda yýllardýr bize

danýþanlardan duyduklarýmýz kulaðýmda
çýnlýyor! “E akþam haberlerde muayeneler
ücretsiz dediler, siz bu parayý cebinize mi atý-
yorsunuz?”... 

Sonra bir de antibiyotik kullanýmýný kýsýtlamak
için savaþ verirken, merdiven altýndan piyasaya soku-
lan antibiyotiklerin bazý eczanelerce el altýndan nasýl sa-
týlabildiði geliyor aklýma! Kanser hastasý bir hastamýn ilacý
getirtilmediði için nasýl aðladýðý geliyor... Ya da bir annenin
beyin kanseri oðlunun tedavisi için para bulamadýðýndan ya-
kýnmasý geliyor...

“Hacamatýn merdiven altý olmaktan çýkarýlmasý amaçmýþ!” di-
yorum sonra... Bak sen; ülkemde
üfürükçülere, hocalara, din tüccarla-
rýna bu kadar paye verildiði bir dö-
nemde amaç onlara paye vermemek-
miþ! 

Bu ülkede insanlarýn ilaçlarýný temin
edememe ve bu yüzden ilaçsýz kalma
problemleri var, bu ülkede insanlarýn do-
ktora gitmedikleri halde ödedikleri mua-
yene ücretleri yüzünden eczacýsýndan
ilaç alamama problemi var, bu ülkede
doktorlarýn hala gerekli saygý ve deðeri
göremedikleri için mesleklerini can gü-

venliði olmadan yürütme problemleri var! 
Bir eczacý olarak ben bu problemlerin çözülmesini hayal edi-

yorum. Sonra gönül istiyor ki geçmiþi bin yýllara dayanan ve in-
san hayatý için gerçekten deðer taþýyabilecek uygulamalar bi-
limsel bir yaklaþýmla saðlýk alanýnda deðerlendirilebilsin. Ýn-
sanlar önce hasta edilip sonra birileri nemalanacak diye ki-
myasallarla tedavi edilmesin. Rant ve ideoloji deðil, insan
hayatý ve esenliði odaða alýnsa, bilimsel yöntemlerle
süzgeçten geçirilip kullanýlabilecek pek çok yönte-
min hacý hoca üfürükçülere teslim edilmesi... Yýl-
lardýr kimyasal yöntemlere karþý alternatif yön-
temler üzerine çalýþan bir uzman eczacý ola-
rak iþte bunu kabul etmiyorum!

Saðlýkta ‘üfürükçüler’ dönemi

 daha derin. 
Bunu kapitalistler ve erkekler karþýsýnda bir baþarý ya da

zafer olarak görenler olacaktýr elbet. Ancak kapitalizmle
arasýnda eðitici/ ehlileþtirici/ iyileþtirici bir iliþkiden ziyade,
daha yýkýcý/devirici bir mesafe koyma arzusunda olanlar
için bir tartýþma deðeri olduðu da muhakkak. Bu ayný za-
manda, kapitalistlerin kadýna duyarlý bir dönüþüm geçire-
bileceði inancýyla, tüm bu “eþitlikçi” söylemlerin kadýnla-
rýn aklýna salýnmýþ bir truva atý olduðu bilinci arasýndaki
bir tartýþma.
REKLAMLAR... REKLAMLAR... 

Cinsiyet eþitliði ve giderek kadýnýn özgürleþmesi müca-
delesinde, kapitalizmi ataerkinden arýndýrmanýn deðil de
bu sömürü düzenini tümden ortadan kaldýrmanýn yollarýný
gündemine alanlar için soru bambaþka: Patronlarýn bu ka-
dýn duyarlýlýðý maskesini nasýl düþürebiliriz? Zira maske
saðlam; medyasý, siyaset arenalarý, reklam firmalarý onlarýn
elinde, onlara hizmet ediyor. 

Birkaç örnek verelim. Bu reklam kuþaðýnda yaratýcýlýkta
baþý çeken malum boya firmasýnýn reklamýnda, “Hiçbiri-
mizin hayatý öyle topuklu ayakkabýlarla villalarda geçmi-
yor!” diyor mesela bir kadýn. Sen, ben gibi konuþuyor; rek-
lam “Ses çýkar!” diyor, kadýn bu çaðrýya kulak verip mey-
dan okuyor. Ýstediði kýyafeti giyebilmek için toplu taþýma
araçlarýnda dayak yeme riskini göze almak zorunda kalan,
istemediði bir adamla zorla evlendirilmemek için kendi ca-
nýna kýymak zorunda kalan, hakkýný aradýðý iþyerinde he-
men kapýnýn önüne konan, ilk adet kanýnda aðzýna þaplaðý
yiyen, aðzýný her açtýðýnda #ElalemNeDer cümlesiyle ka-
dýnlarýn duyulmayan sesini, dinlenmeyen sözünü hedef alý-
yor bir banka; “bu bankada elalemin deðil, sizin sözünüz
dinlenir” diyor. Baþka bir reklamda, þiddet görmüþ bir ka-
dýn, her þiddet gören kadýnýn en az bir kez yaptýðý gibi fon-
dotenle yüzündeki morluklarý kapatmaya çalýþýyor, tam ka-
panacakken morluklar yeniden beliriyor. Ve malum kozme-
tik firmasýnýn spotu beliriyor: “Fiziksel ya da duygusal…
Þiddetin izlerini hiçbir kozmetik ürünü kapatamaz.” 
REKLAMLARI DÝNLEDÝNÝZ, 
ÞÝMDÝ GERÇEKLER

En iyi yalan içine eser miktarda gerçek katýlmýþ yalandýr,
derler. Bu reklamlarda, patronlarýn çýkarlarýnýn bizim çýka-
rýmýz olduðuna ikna olmamýz için kadýnlar biz’den biri gi-
bi konuþturuluyor. Cümleler adeta yaralarýmýza basýlan pa-
muk gibi, daralýp bunalmýþken aldýðýmýz bir anlýk soluk gi-
bi. Ama tüm bu gibi’ler, 9 Mart’ta balkabaðýna dönüþüyor.
Hayatýn gerçeði ise vitrindekinden baþka.

Gerçek; o malum boya firmasýnda iþ cinayetinde ölen
Oðuzhan’ýn annesine “Vicdanen rahatým, hiçbir sorumlu-
luðumuz yok” demesidir. Dildeki cinsiyetçiliðe karþý “Eþit
sözlük” icat eden o malum beyaz eþya firmasýnýn, çalýþtýr-
dýðý kadýn iþçileri tacize maruz kalacaklarý servis güzergah-
larýna ve revirlere mecbur býrakmasýdýr. #TrafikteKadýn’a
yönelik cinsiyetçi önyargýlara karþý kadýn dostu olan malum
otomotiv firmasýnýn erkek iþçilerin bile çalýþmak istemedi-
ði pedestal bölümünde adet kaný giysisine geçinceye kadar
çalýþtýrdýðý kadýna daha düþük ücret vermesindedir gerçek.
Þiddete karþý reklam yapan o malum kozmetik firmasýnýn
tam da 8 Mart günü, gerçek eþitlik talebiyle Ankara’da, Ko-
caeli’de sokaða çýkan kadýnlarýn gördüðü polis þiddetine
gýký çýkmamasýdýr; iþte hiçbir fondotenin kapatamayacaðý
bu ikiyüzlülüktür gerçek. Hükümetin, patronlarýn, erkek
egemen patroncu sendikalarýn, ezcümle medya organýnýn
emeðini sömürdüðü, bedenini kuþattýðý, aklýný mengeneye
aldýðý kadýnlarýn dayanýþmayý ve mücadeleyi sokaklara taþý-
dýðý 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü’dür gerçek. Ýþte
þimdi, “toplumsal cinsiyet eþitliði” deyip dokunaklý reklam
yapan ama en ufak bir hak talebinde kadýnlarý “performans
düþüklüðü” diye kapýnýn önüne koyanlarýn “1 Mayýs per-
formansý”ný görmek lazým: 

GERÇEK 8 MART’I ISKALADINIZ, 
1 MAYIS’TA GÖRÜÞELÝM!

8 Mart’tan 1 Mayýs’a
Yasemin AKPINAR

Esenyalý Kadýn Dayanýþma Derneði

U
zun süredir ülke, OHAL ve KHK’larla
yönetiliyor. Kadýnlarýn evde, sokakta, iþ-
yerlerinde her geçen gün artan þiddete,
eþitsizliðe ve ayrýmcýlýða maruz kaldýðý,
çocuk istismarlarýnýn giderek arttýðý,

bir gecede çýkartýlan yasalarla kadýnlarýn mücadele
ile kazandýðý haklarýnýn ellerinden alýnmaya çalýþýldý-
ðý, milli güvenlik gerekçesiyle grev-
lerin yasaklandýðý bir süreçte 8
Mart’a gittik.

Bütün engellemelere, yasaklama-
lara raðmen kadýnlar olarak sokaða
çýktýðýmýz, yürüyüþler, mitingler dü-
zenlediðimiz, coþkuyla kutladýðýmýz
bir 8 Mart’ý geride býraktýk. Bu 8
Mart’ta kadýnlarý kendi mahallelerin-
de, fabrikalarýnda, derneklerinde bir
araya getiren bir çok yerel etkinliðin
de düzenlendiðini gözden kaçýrma-
mamýz gerekiyor. Bu etkinliklerin bü-
yük bölümünde kadýnlarýn 8 Mart’a
gittiðimiz süreçteki zorluklara inat
biraraya gelme ýsrarý dikkat çekiyor-
du. Ýnsanlarýn korktuðu, sorunlarýný
kýsýk sesle konuþtuðu, sadece kamu-
da deðil özel sektörde ve sendikalý fabrikalarda da birçok
iþçinin iþten atýlma kaygýsý taþýdýðý bir dönemde kapý
aralarýnda ya da sokakta karþýlaþtýðýmýz kadýnlarýn daha
çok yan yana gelme, birlikte birþey yapma isteklerini
gördük.

Esenyalý Kadýn Dayanýþma Derneði olarak 8 Mart
Dünya Emekçi Kadýnlar Günü için, onlarca kadýnla
yaklaþýk iki ay süren yoðun bir çalýþma yürüttük. Yüz-
lerce kadýnla yüz yüze geldik. Asgari ücretin yetersizli-
ði ve ekonomik sýkýntýlar yüzünden hayatý boyunca hiç

çalýþmamýþ kadýnlarýn iþ aradýklarýný, en güvencesiz ve
kötü koþullarda çalýþmak zorunda kaldýðýný, en acil ve
öncelikli sorunlarýmýzý -ücretsiz kreþ, kadýna yönelik
þiddetin son bulmasý, çocuk istismarý, eþit iþe eþit üc-
ret, güvenceli çalýþma- taleplerimizi 8 Mart’ta nasýl
yansýtacaðýmýzý konuþtuk. Biliyoruz ki Türkiye’nin
dört bir yanýnda kadýnlar böylesi buluþmalara dahil ol-
du. Ekmek ve Gül sitesinde bu buluþmalarda, etkinlik-
lerde neler tartýþtýklarýný okuduk. Sadece bizim bulun-
duðumuz mahallede deðil, pek çok yerde en küçük yö-
re derneðinden, siyasi partilere, mahalle oluþumuna

birçok kurumun 8 Mart’ta kadýnlarý
bir araya getiren etkinlikler gerçek-
leþtirmesi dikkat çekici. Bu, ayný za-
manda kadýnlarýn bir araya gelmeyi
talep etmesinin de bir sonucu. 
PEKÝ BU 8 MART 
BÝZE NE GÖSTERDÝ?

8 Mart’ta kapý aralarýnda, evlerde
gerçekleþtirdiðimiz buluþmalarda,
geçim sýkýntýsý ve baþka sebeplerden
ötürü yaþý ilerlemiþ kadýnlarýn iþ ara-
dýðý, ekonomik sýkýntýlar yaþadýðý
halde çocuðunu býrakacak bir yer ol-
madýðý için çalýþamayan, iþsiz kalma
korkusuyla güvencesiz ve sigortasýz
iþlerde düþük ücretlerle çalýþmak zo-
runda kalan ve aðýr çalýþma koþulla-

rýndan yakýnan kadýnlarýn kendini mutsuz hissettiðini
gördük. Bir araya geldiðimiz kadýnlarýn ortak talebi;
güvenceli çalýþma koþullarýnýn saðlanmasý, insanca
yaþanacak bir ücret, ücretsiz kreþlerin açýlmasý, çocuk
istismarý ve kadýn cinayetlerinde erkeklik indirimleri
uygulanmamasý, suçlularýn cezalandýrýlmasý, tüm fail-
lerin yargýlanmasýydý. Bu taleplerle kadýnlar 8 Mart’ta
nasýl yan yana geldiyse 1 Mayýs’ta da eþit, özgür, in-
sanca bir yaþam için coþkumuzla, rengimizle, taleple-
rimizle birarada olacaðýz. 

Biliyoruz ki 
Türkiye’nin dört bir
yanýnda kadýnlar
böylesi buluþmalara
dahil oldu. Bu, ayný
zamanda kadýnlarýn
bir araya gelmeyi 
talep etmesinin de
bir sonucu.
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M
erhaba, ben Esenyurt’ta
binlerce iþçinin çalýþtýðý
bir depoda çalýþýyorum.
Sizlere biraz fabrikada-
ki yaþadýðýmýz sorunlar

ve sohbetlerimizden bahsetmek isti-
yorum. 

Bizim fabrikada genç, bekar kadýn-
lar da var; orta yaþlý, evli ve çocuklarý
olan kadýnlar da... Genç kýzlar genel-
likle “Evlenirsem çalýþmam” diyor.
“Beni alan koca bana baksýn” diyenler
az deðil. “Evlenince eþimi çalýþtýr-
mam” diyen erkek arkadaþlarýmýz var.
Geçen çok sevdiðim bir erkek arka-
daþ, “Ben evlenince karýmý çalýþtýr-
mam” dedi. Ben de kýzdým ona. Aslýn-
da taþýdýðý fikre kýzdým. “Neden böyle
düþünüyorsun, biz de çalýþýyoruz! Ça-
lýþan kadýnlar kötü kadýnlar mý?” diye
sordum. Hiç yanýt vermedi, sadece
sustu. Bir de bu memlekette, aldýðý-
mýz paraya tek baþýna çalýþarak nasýl
geçineceksin? Mümkün mü hayat bu
kadar pahalýyken!.. “Yanlýþ anlama ab-
la, sadece hem çalýþýp hem çocuk ola-
cak, hem ev iþi... Zorlanacak, yapamaz
ondan” deyip geçiþtirdi. 

Yine bir genç kadýn arkadaþ, “Beni
alýyorsa bana bakmak zorunda ko-
cam”dedi. Ben de çalýþýrým, benim de
kendime göre harcamam olur, çalýþýr-
sam özgür olurum diye düþünmüyor.

Biz iþyerinde vardiyalý çalýþýyoruz.
Üç vardiya her hafta deðiþiyor. Fabri-
kamýz yedi yirmi dört çalýþýyor. Hiç bir
sosyal yaþantýmýz olmuyor. Uyku dü-
zenimiz yok. Evden iþe iþten eve... Psi-
kolojimiz bozuluyor. Ben bekarlarýn,
“Zengin koca bulayým da çalýþmaya-
yým” demesindeki nedeni iþ koþullarý-
nýn zor olmasýna baðlýyorum. 

Bir de benim gibi çocuðu olan ka-
dýnlar için çok daha zorlaþýyor. Çocu-
ðumuzla ilgilenemiyoruz. Evin iþleri,
okula gidiyor ders çalýþtýr, bakýmýný
yap... Ne dinlenmene yetiyor zaman
ne de çocuðunla ilgilenmene. Onu da
yetiþtireceksin, bu da kalmasýn diyor-
sun. Çocuðu sevmeye vakit kalmýyor.
Bu nedenden dolayý çocuk hýrçýnlaþý-
yor. Bizim iþyerinde kadýnlar genellik-
le birbiri ile didiþiyor. Hep bir kavga,
hep bir gürültü. Birkaç kadýn dýþýnda
herkes birbiriyle kavga, polemik halin-
de. Ben bütün bunlarý yaþamýn zorlu-
ðuna, iþin stresine baðlýyorum. Evden
iþe iþten eve hiç bir sosyal yaþantýn
yok. Doðal olarak bu da strese ve bir
boðulma haline sebep oluyor. Biriken
öfkeyi ve stresi evde boþaltamamýþtýr.

Ýþyerinde çalýþtýðý arkadaþýyla o kadar
çok yan yana ki aile olmuþ artýk; ona
kusuyor.

Bizim iþyerinde binlerce iþçi çalýþý-
yor. Çocuklarý olanlarýn iþi çok zor. Ýþ-
yerinde kreþ yok. Sadece iþe girdiði-
mizde bize “küçük çocuðunuz varsa
kreþe gönderebilmeniz için bir miktar
ücret ödendiði” söylendi. Ben iþyerin-
de neden kreþ olmadýðýný arkadaþlarý-
ma sordum. “Ýþyeri burasý, sanayi böl-
gesi çocuklar açýsýndan güvenli bir or-
tam deðil, bu nedenle kreþ açmýyo-
ruz” dendiðini söylediler. Duyduðum
kadarýyla güvenlik açýsýndan gelip de-
netlemiþler, iþyerinin ortamý kreþ aç-
maya uygun deðilmiþ. Tamam da ben
Ýkitelli’de oturuyorum. Çocuðumu
kreþe gönderecek olsam orada, ben-
den bu kadar uzakta ne kadar güvende
olacak. Baþýna bir þey gelse ben nasýl
bir buçuk saatlik yoldan çocuðuma
ulaþacaðým? Þimdi de iþe yeni baþvuru
yapan kadýnlara soruyorlar; Çocuðun
var mý? Varsa kaç yaþýnda? diye. Ýþe
alýrken bunlarý da göz önünde bulun-
duruyorlar. Yine olan biz kadýnlara
oluyor.

Esenyurt // ÝÝSTANBUL

Kadýn iþçiler
olarak haklarýmýzý
öðrenmeliyiz
Geçtiðimiz ay Kocaeli’de Ekmek ve Gül Kadýn Daya-

nýþma Derneðinin “Çalýþan kadýnlarýn haklarý” ko-
nulu etkinliðine katýldým. Benim gibi ondan fazla

kadýn iþçinin katýldýðý toplantýda bizler sorduk, avukat
yanýtladý. Deneme süreci, fazla mesai, bölüm deðiþikliði,
tazminat, maaþ bordrosu... O kadar çok soru vardý ki! 

Bir iþçi arkadaþýmýz “Otomatik bireysel emeklilik sis-
temi nedir?” diye sordu. Ben bu sisteme katýldýðým ilk
ay cayma hakkýmý kullanmýþtým ama soruyu soran ar-
kadaþýmýzýn iþvereni kendisine sistemden caymamasýný
söylemiþ. Her ay maaþýmýzdan yüzde 3 kesinti yapýla-
rak tasarruf edilecekmiþ, aldýðýmýz 1600 TL ile ayda 48
TL biriktiriliyor. O toplantýda aramýzda maaþ bordrosu-
nu göremeyenler, yaz tatillerinde sigortasý ödenmediði
için genel saðlýk sigortasý kapsamýna giren ve borçla-
nanlar, bölümü kendisine sorulmadan deðiþtirilenler
de vardý. 

Toplantýya katýldýðým günden beri düþünüyorum.
Ezilen büzülen, hor görülen bir iþçiyim ben. Bu ülkede
emekçiler, üretenler neden hep eziliyor? Bizi ezenler
bilmiyorlar mý üretmezsek, yaþayamazlar? Maaþ bord-
romuzu istemek, iþe giriþ sözleþmemizi okumak, bö-
lüm deðiþikliðini istiyorsak yapmak bunlar hakkýmýz-
ken sanki hakkýmýzý aramak suçmuþ gibi davranýlmasý
çok acý. 

Bize iþe girerken sözleþmeyi öyle bir imzalatýyorlar ki hiç-
bir maddeyi okuyamýyoruz. Sonra bir þey olduðunda “Söz-
leþmede böyle yazýyordu” deniliyor. Evet imzalýyoruz o söz-
leþmeleri çünkü bu ülkede iþ bulmak, bulduðun iþte tutun-
mak daha da zor. Kavgasýz, aldatmasýz kendin olmak, hakla-
rýn için mücadele etmek yani...

FFaabbrriikkaa iiþþççiissii bbiirr kkaaddýýnn // KKOOCCAAEELLÝÝ

Y
aklaþýk 5 yýldýr Migros  maðazasýnda çalýþýyorum. Televizyon kanallarýna, programlara sponsor olan kosko-

ca Migros, iki vasýta ile iþe gelen kendi çalýþanlarýnýn yol parasýný karþýlamýyor, biliyor musunuz? 

Saatlerce ayakta durup, yük taþýyýp, müþterilerin, yöneticilerinizin baskýlarýna maruz kaldýktan sonra o

yorgunlukla evin yolunu tutuyorsunuz. Kasa çalýþanýysanýz hep güler yüzlü olmak ve daha çok ürün satmak

zorundasýnýz. Asgari ücretle ev mi geçindiriyorsunuz, çocuklarý býrakacak yer bulamadýnýz aklýnýz evde mi kaldý,

müdürünüz durmadan sizi denetliyor mu... Nolacak?  gülümseyin ve daha çok satýþ yapýn! Saat 22.00’u geçtik-

ten sonra alkol almak isteyen müþterinin baskýsý da, açýkça sözlü tacizde bulunan ya da size köle gibi davranan

müþteriler de çýkabilir... Olsun, siz yine de gülümseyin! Çünkü iþiniz bunu gerektiriyor.

Üstelik bu saydýklarým sendikalý bir iþ yerinde yaþanýyor... Sendikamýz Tez Koop-Ýþ kadýn iþçilerin ve tüm iþçi-

lerin her türlü sorununu geçiþtiren, hallederiz deyip üstünden atlayarak koltuk kapma yarýþýnda. Þimdi diye-

ceksiniz sendika illaki bir þeyler yapýyordur. Yapýyor tabi, örneðin 8 Martta bizlere fular göndermiþ. Keþke iþy-

erlerini gezip sorunlarýmýzý dinleseydiler... 
Kadýn iþçi olmak zor ama markette çalýþmak daha zor. Daha önce Kipa’da çalýþan ve aramýza katýlan

arkadaþlarýmýz ikramiye haklarýndan oldu. Çünkü Kipa’da 2 yýlýný dolduran iþçiye ikramiye verilirken, Migros’ta

5 yýlýný doldurman gerekiyor. Her geçen gün kendi bünyesine yeni marketler alan Migros çýð gibi büyürken, biz

iþçilerinin yaþamý kar tanesi gibi küçülüyor. Bu çalýþma ve yaþam koþullarý ne zamana kadar sürecek? Real iþçisi

arkadaþlarýmýzýn yaþadýklarý bizlere ders olmadý mý? Birleþirsek, biz de çýð gibi büyürsek, iþveren karþýsýnda

daha güçlü olmaz mýyýz? 

Fabrikamýz yedi yirmi dört çalýþýyor. Üç vardiya her
hafta deðiþiyor. Hiç bir sosyal yaþantýmýz olmuyor.
Uyku düzenimiz yok. Evden iþe iþten eve... Çocuðu
olanlar için daha zor; evin iþleri, ders çalýþtýr,
bakýmýný yap... Çocuðu sevmeye vakit kalmýyor. 

NE DÝNLENMENE YETÝYOR ZAMAN NE DE ÇOCUÐUNLA ÝLGÝLENMENE

‘Evlenirsem çalýþmam’
dedirten koþullar

Migros çýð gibi büyürken
biz kar tanesi gibi eriyoruz

Tahsine SARAN / Elif SIRTHAN 
Aydýn

K
uþadasý Belediyesi Kadýn Tiyatro Topluluðu,
8 Mart günü Aydýn Kültür Sanat Merke-
zi’nde ‘Dar Alanda Uzun Hikayeler’ adlý
oyunu sahneledi. Topluluðun Genel Sanat
Yönetmeni Nurten Helik, oyun yazarý Nesrin

Akalmýþ ve oyunculardan Sibel Güreli ve Semire Apaydýn
ile bir söyleþi gerçekleþtirdik. 

Bize kkýsaca kkendinizden bbahsedebilir mmisiniz?
Nurten Helik: Kuþadasý Belediye Tiyatrosu Genel

Sanat Yönetmeniyim. Tiyatroyu kuralý üç yýl oldu. ‘Dar
Alanda Uzun Hikayeler’ bizim ikinci kadýn oyunumuz.
Daha önce ‘Ýdeal ve Ýnsanlýk’ ile kadýn tiyatrosunu kur-
muþtuk.

Nesrin Akalmýþ: Ben emekliyim. Sað olsun Nurten
Haným sayesinde tiyatroya adým attýk. Tiyatro ruhumuzda
varmýþ. Yolumuzun uzun olacaðýný düþünüyorum çünkü
hepimiz severek bu iþin içindeyiz. 

Sibel Güreli: Kuþadasý Belediyesi Kadýn Tiyatrosu
oyuncularýndaným. Açýkçasý biz bu projenin bu kadar ilgi
göreceðini düþünmüyorduk. Gördüðü ilgiden de anlýyo-
ruz ki Kuþadasý’nda bir eksiklikmiþ böyle bir projenin
varlýðý. Çok çok iyi oldu, güzel bir ilgi var, mutluyuz.

Semire Apaydýn: Ev hanýmýyým. Ýki çocuðum var.
Ben çocuklarýmla tiyatro yapýyorum. Provalarda, her no-
ktada benim yanýmdalar. Kuþadasý Belediyesi’nin bu ola-
naðý sunmasý sayesinde biz ev kadýnlarý olarak evde hap-
solmadýk ve kendimizi ifade ediyoruz tiyatroyla.

Bir kkadýn ttiyatro ggrubu oolarak nne ggibi zzorluklarla kkarþý
karþýya kkalýyorsunuz?

Nurten Helik: Aslýnda evet, tiyatro olarak gerek me-
kan ayarlama konusunda olsun gerek imkanlarýmýz olsun,
dekorumuzdan aksesuarýmýza kadar birçok konuda zor-
luk yaþýyoruz. Ayrýca kadýnlarla birlikte çalýþýnca tabi ki
zaman olarak da sorun yaþayabiliyoruz. Çünkü hepimizin
çocuðu var ve kýsýtlý zamanlarda çalýþma imkanýmýz olu-
yor. Mesela Kuþadasý Belediyesi’nin bir tek tiyatro salonu
var ve orayý bütün meslek odalarýyla ve toplantýlarla, mec-
lislerle hep beraber ortak bir alan olarak kullanýyoruz. O
yüzden de bizim çalýþma günlerimiz saatlerimiz daha da
azalýyor. Herkes akþam saat beþten sonra evde olmak du-
rumunda çünkü. Ancak kadýnlar her þeye raðmen feda-
karlýk yapýyor.
KOMÞULARIM ÖNCE DALGA GEÇTÝ... 

Peki, bbir kkadýn oolarak ttiyatro yyapmanýn ggünlük hhayatý-

nýza oolumlu yya dda oolumsuz nne ggibi eetkileri ooldu? 
Nesrin Akalmýþ: Tabi biz belli bir yaþýn üstünde olan

insanlar olarak bazý sorumluluklarýmýzý aþmýþ durumda-
yýz. Ama hala çocuklarý, eþleri olan insanlarýn; akþam oldu
mu çocuðuna eþine çýkaracaðý bir yemeðe, bir ev temizli-
ðine, gelen misafirleri aðýrlama gibi bir ön hazýrlýða ihti-
yaçlarý var. Zamanlarý olmasý gerekiyor. Gerçekten de
dünyanýn her yerinde, gerçi bizim ülkemizde daha da faz-
la, kadýnýn her alanda yaptýðý, harcadýðý emek büyük zor-
luklar altýnda olan bir þey. Ama biz mutluyuz. Güzel þey-
ler ancak zamandan, sevdiklerinden, sevilen þeylerden fe-
dakarlýklar yaparak ortaya çýkýyor. O yüzden karþýlýðýný al-
dýðýmýz zaman her þey bitiyor ve onun mutluluðunu yaþý-
yoruz.

Sibel Güreli: Kýsa ve net; renk kattý. Güzel dostluk-
lar, güzel bir sosyalleþme ortamý oldu. 

Semire Apaydýn: Ýlk tiyatroya baþladýðýmda komþula-
rým dalga geçti benimle. Evde durmuyorsunuz, nasýl evi-
nizi temizliyorsunuz gibi pek çok yorum aldým. Ama en
sonunda oyunuma geldiler ve izlediler. En çok çocuklarý-
mý ihmal ettiðim yönünde eleþtiriyorlardý. Çocuklarýmý
ihmal etmediðimi de gördüler. Takdir edildim, kendimi
buldum. Açýkçasý bir alkýþ aldýðým zaman sanki bebeðimi
kucaðýma ilk verdiklerinde duyduðum hissi duyuyorum. 
UFACIK BÝR KOÐUÞTA 
UZUN HÝKAYELER

Sahnelediðiniz ‘‘Dar AAlanda UUzun HHikayeler’ ooyunu
hakkýnda bbiraz bbilgi vverir mmisiniz? 

Nurten Helik: Dar Alanda Uzun Hikayeler, Nesrin
Akalmýþ’ýn yazmýþ olduðu bir tiyatro metni. Nesrin Ha-
ným’ýn, yani içimizden birinin yazdýðý bu metni yönetiyor
olmak gerçekten mutluluk verici. Bir cezaevi ortamýndaki
kadýnlarýn durumunu anlatan bir oyun. Siyasi kadýnýmýz-
dan tutun da iþte pavyondaki kadýnýmýzýn durumunu ya
da köydeki kadýnýmýzýn durumunu anlatan bir oyun. Tam
anlamýyla Türkiye’nin farklý renklerini, farklý yerlerdeki
yaþanmýþlýklarý ve acýlarý anlatan bir oyun.

Semire Apaydýn: Ekleyecek çok fazla bir þey yok
ama; çocuk istismarý, ensest iliþkiler gibi günümüz so-
runlarýna da dayanýyor oyunumuz. 

Nesrin Akalmýþ: Oyundaki her kadýn, baktýðýmýzda
sýradan görünen ve gözümüzden kaçýrdýðýmýz ama aslýn-
da çok uzun hikayeleri anlatmaya çalýþtý. Aslýnda herkesin
çok iyi bildiði de çok fazla üstünde durmadýðý þeyleri ha-
týrlatalým istedik seyirciye. Sað olsun seyirciler de çok tak-
dir etti. 

Röportajýn tamamýný 
ekmekvegul.net’ten okuyabilirsiniz

Kuþadalý kadýnlardan Dar Alanda Uzun Hikayeler

‘Ufak tefek’ demeden...
Songül KEÞKEK

Eðitim Sen Ankara 3 No’lu Þube 
Kadýn Sekreteri

T
elevizyonlardaki yerli dizilere genel olarak
baktýðýmýzda erkek egemen ve ataerkil ideo-
lojiyi üretip pekiþtirdiðini söylemek yanlýþ ol-
maz. Toplumsal cinsiyet rolleri açýsýndan ba-
kýldýðýnda da erkeklerin genellikle güçlü ka-

rakterler, koruyan kollayan ve ayný zamanda yakýþýklý ol-
duklarý görülüyor. Kadýnlar ise genellikle güzellik ve alýþ-
veriþle ilgileniyor, iþ hayatýndan, ülke ve dünya gündemin-
den bihaberler.

Dizilerde iyi rollerdeki kadýnlar itaatkar, duyarlý, alçak
gönüllü, rekabetten uzak, fazla baðýmlý, sevimli. Kötü rol-
lerdeki kadýnlar ise bencil, asi ruhlu, soðuk, dedikoducu,
rekabetçi, hýrslý gibi kiþilik özellikleriyle sunuluyor. Dizi-
lerdeki güçlü kadýnlar entrikacý, hemcinslerine karþý bas-
kýcý, sert, neredeyse hiç gülümsemeyen þekilde gösterili-
yor. Üst sýnýf kadýnlarýn genellikle güzel fiziðe sahip ve
çoðunun ev kadýný olduðunu izliyoruz. Çalýþan, ayaklarý
üzerinde duran güçlü kadýnlarýn diðer kadýnlar tarafýndan
hazmedilmedikleri iþleniyor dizilerde.

Son dönemde takipçisi oldukça fazla olan “Ufak Tefek
Cinayetler” dizisinde tüm kadýnlarýn çok güzel ve bakýmlý
olduðunu, yine çoðunun çalýþmadýðýný görüyoruz. Dizide
dostluk, arkadaþlýk, dayanýþma gibi kavramlarýn bizim bil-
diðimizden çok farklý olduðuna, iliþkilerinde “arkadaþ-
mýþ” gibi göründüklerine ve bu arkadaþlýklarýn küçük ci-
nayetlerle sýkça öldürülmesine þahit oluyoruz. Dizide
Oya’nýn güçlü, ayaklarý üstünde duran bir kadýn olmasý ve
diðer kadýnlar tarafýndan hazmedilememesi kadýnlar arasý
çatýþmayý öne çýkararak, kadýnlarýn kýskanç ve entrikacý
olarak tasvir edilmesine önemli bir örnek. Ancak dizideki
erkekler çalýþkan, birbirleriyle iliþkileri saðlam. Erkekler
hata yapsa da kadýnlardan kaynaklý gibi sunuluyor.

Televizyonda kadýn-erkek rollerinin iþleniþi hem rey-
ting açýsýndan hem de toplumsal cinsiyet rollerinin pekiþ-
mesi açýsýndan önemli. Demokratik, eþitlikçi bir düzende
elbette toplumsal cinsiyet rolleri de ona uygun olacaktýr.
Ekonomik ve siyasal þartlarýn giderek aðýrlaþtýðý bu süreç-
te geniþ kitlelerin ne yazýk ki ana eðlence kaynaðý televiz-
yonlar ve diziler. Ve bu programlar eþitsiz iliþkiyi daha da
pekiþtiriyor.

Kadýnlar bir araya geldikçe bu sarmaldan ve ideolojik
bombardýmandan kurtularak, kendi sorunlarýný çözerek
eþitlikçi bir yaþamý örecektir. Ufak tefek demeden bir ara-
ya gelerek mücadeleyi büyüteceðiz. KKOOCCAAEELLÝÝ



196

Hülya ÖZDEMÝR
Kartal / Ýstanbul

“T
ürkiye’de neler oluyor?” sorusuna
Türkiye’de yaþayan insanlarýn ve-
receði cevaplar farklýlýk gösterebi-
lir. Ama “Türkiye’de çocuklara ne-
ler oluyor?” dediðinizde hepimizin

aklýndan, çocuk istismarý þiddeti, yani çocuklarýn
yaþamýný, geleceðini etkileyecek olumsuz ne var-
sa hýzla geçer. 

Çocuklara “geleceðimiz”, “kýymetlimiz” derken,
bunun neden lafta kaldýðýný, yasasýyla, ko-
rumasýyla, toplumuyla bir bütün
olarak düþünmemiz gerekir. 

Çocuklarýn geleceðini dü-
þünmek, onlara gerekli imkânla-
rý sunmak anne-babanýn yani
ebeveynlerin görevi ve sorumlu-
luðu olarak görülür. Çünkü
çocuk aileye aittir! Ailede de an-
neye! 
Öðretilen ve dayatýlan; kadýnýn
anne olup, evde oturup, çocuðu-
na bakmasýdýr. 

Kadýnýn da üretimin ve top-
lumsal iliþkilerin içerisinde olma-
sý gerektiði es geçilerek,  çocuðunu büyütmesi bekle-
nir. Beklenir beklenmesine ama, ayný zamanda eve
para getirmesi, aile bütçesine katký sunmasý da iste-
nir. 

Kadýnlarýn iþ bulabilmesinin zorluklarýný zaten bi-
liyoruz. Ýþ bulabildiðinde de çocuklarýný emanet ede-
bilecek yer aramak yine kadýnýn omuzlarýna yüklenen
bir yüktür. 

Önce anneanne-babaanne yoklanýr. Bakabilecek

durumda olanlar (yine kadýnlardýr) kabul eder bak-
mayý. Zorunluluktan öyle algýlanýr; bak(a)mayanlar
ayýplanýr çünkü. Destek olmadýðý için! 

Oysa çalýþan her kadýnýn anne olmaya hakký oldu-
ðu gibi, her çalýþan annenin de çocuklarýný býrakabi-
leceði, her an ulaþýlabilir, nitelikli kreþlerin, gündüz
ve gece bakým evlerinin, okul çaðýndaki çocuðunun
ders çalýþabileceði etüt merkezlerinin olmasý gerekir. 

Bu merkezler çalýþýlan ya da yaþanýlan yerlere en
yakýn mesafede bulunmalý. Ücretsiz olarak 24 saat
hizmet verebilir durumda olmalý. Sosyal ve fiziki or-
tamlarý devlet tarafýndan sürekli denetlenmeli. Bura-

larda eðitim veren öðretmenler,
alanýnda yetkin olmalý. 

Biz kadýnlar çalýþma yaþamý-
nýn içindeyiz. Kimimiz memur,
kimimiz fabrika iþçisi, kimimiz
tarým isçisi... Gece vardiyasýnda
çalýþan, nöbet tutan yine bizle-
riz... Bir çoðumuz ise çocuk ba-
kým yükümlülüðü nedeniyle ça-
lýþamýyoruz. Çalýþmasak bile ge-
lecek nesillerin saðlýklý ve çað-
daþ bir ortamda yetiþeceði sos-
yal mekanlarýn yaratýlmasýný is-
tiyoruz. 

Geçmiþte TEKEL, SEKA gibi fabrikalar-
da bulunan kreþ ve bakým evlerinin her iþyerinde ol-
masý gerektiðini biliyoruz. Her ilçeye, her mahalleye
kreþ ve gündüz bakým evleri açýlmasý gerektiði gibi. 

Çocuklarýný kreþlerde ve etüt merkezlerinde büyü-
tebilen bir iþçi olarak, çocuklarý güvenle emanet ede-
bilecek bir yerin olmasý, hele ki vardiyaya kaldýðýnýz-
da, ne büyük kolaylýk ve rahatlýktýr çok iyi biliyorum.
Bunu ancak çalýþýrken kendinizi rahat hissettiðinizde
anlarsýnýz...

Merhabalar,
Ben bir elektrik fabrikasýnda çalýþýyorum. Yedi yýldýr evliyim

ve iki çocuk annesiyim. 
Ýki yýldýr çalýþýyorum. Daha önce hiç çalýþmadým. Liseyi bitir-

diðim yýl evlendim, 18 yaþýnda anne oldum. Eþimin iþyeri vardý,

iflas edince bir sürü borçla kala kaldýk. Eþim bir fabrikada iþe

baþladý ama hiçbir þeye yetmiyordu. Ek iþ olarak garsonluk

yapmasýna raðmen yine de geçimimiz çok zorlaþtý. Çocuklar

ufak olduðu için ben iþe giremiyordum. 
Sonra düþündük taþýndýk, kaynanamla birlikte oturmaya

karar verdik. Baþka da çaremiz yoktu; o çocuklara bakacaktý,

ben de iþe girecektim. Benim için çok zor oldu ama ne yapabi-

lirim? Kaynanam da öyle kolay bir insan deðil, ama ne yapayým,

susup oturacaktýk. Bin bir emekle kurduðumuz evi kapattýk, eþ-

yalarý bir depoya kilitledik. Kaynanamýn gösterdiði bir odaya

yerleþtik. 
Ben bir hafta içinde bu fabrikada iþe baþladým. Hayatýmda

ilk kez çalýþacaktým. Bir anda hayatým iki kez deðiþti. Çalýþmak

ilk zamanlar çok zor geliyordu. Hep ayaktasýn, bacaklar davul

gibi oluyor. Ýþten çýkýp eve gelince oturamýyorum. Çünkü kay-

nanam sorun ediyor. “Ben akþama kadar çocuklara bakýyorum,

diðer iþleri sen yapacaksýn” diyor. Bulaþýk, ütü hatta gece halý

silkelemeye kadar... Tam iki yýl oldu, tabii çalýþmaya alýþtým, iyi

ki bütün zorluklara raðmen çalýþýyorum. Þimdi hedefim borçla-

rýmýzý bir an önce bitirip kendi evimizi yeniden kurmak. 
Size çalýþma koþullarýmdan bahsedeyim. Ayakta ve çok

uzun saatler çalýþýyoruz. Mesailer çok fazla. Bir sendika olayý ol-

du, bir sürü iþçiyi attýlar. Bu olaydan sonra kurallar giderek

aðýrlaþtý. Keþke sendikayý getirebilseydik ama olmadý. Ben an-

lamýyorum, sendika hem yasal bir hak diyorlar hem de sendi-

kalý olunca iþten atýyorlar. Biraz da suç bizlerde, birlik olamýyo-

ruz. Bu fabrikada kadýnlar çok kötü þeyler yaþýyor. En çok bizim

birlik olmamýz gerekiyor ama yok onun dedikodusu, yok bil-

mem diðeri kiminle ne yapmýþ diye diye akþamý ediyoruz. Tek

çaremiz var, birlik olmalý ve sendikayý getirmeliyiz. Yoksa bu

asgari ücretle bu güvencesizlikle kimse hayallerine kavuþa-

maz.
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Ya yarý zamanlý
çalýþsaydým?!

Yüksel YILDIZ
Esenyalý / Ýstanbul

Ben çocuðu 2 yaþýndan itibaren kreþe giden bir anneyim. Ýlkokula
baþlayana kadar kýzým kreþlerde büyüdü. Yýllarca kreþlerin çalýþan
kadýnlara ne kadar önemli bir destek olduðunu gördüm. Her ne kadar

ekonomimi zorlasa da çocuðum için en iyi sonuç aldýðým, tam gün verdiðim,
hesap sorabileceðim bir yerin olmasý benim için avantajlýydý. Aslýnda sorun,
devletin çalýþan anneler için iþyerinin bulunduðu bölgede, fabrikada ya da
mahallesinde ücretsiz kreþler, gündüz bakýmevleri açmamasý. Bu kreþler
açýlsaydý kadýnlar  iþ hayatýndan kopmayacak, üretimde daha çok yer
alabilecekti. Yýllarca konuþtuðumuz, talep ettiðimiz kreþ hakkýmýz kadýnlara
yarý zamanlý çalýþma yasasýyla deðiþik bir boyut kazanacak.

Bu yarý zamanlý iþ gerçekten biz kadýnlarýn kurtarýcýsý mý? Devletin
kadýnlarý iþ hayatýndan koparmayarak, kendince biz çalýþan kadýnlara lütuf
gibi gösterdiði yarý zamanlý çalýþmayý iþverenler ne kadar kabul edecek?
Benim yarý zamanlý çalýþmam geleceðimi nasýl etkileyecek? Ýþte bu sorular
kafamý kurcalýyor.

Yarý zamanla, yarým hizmetle sigortam da yarým güne inecek. Ve ben
primimi doldurmak için yýllarýmý vereceðim. Bu yarým günün sonunda
çocuðuma bakacak kimsem olmadýðýndan yine yarým gün kreþe yada bakýcýya
ihtiyaç duyacaðým. Yýllardýr doðum izinlerini, süt izinlerini kullanmak bir dert
olurken, çalýþan kadýnlarýn öncelikli talebi olan ücretsiz kreþ için adým
atýlmazken, hatta varolan kreþlerin sayýsý azaltýlýrken yarý zamanlý çalýþma
da kadýnlara yarar saðlayacakmýþ gibi görünmüyor. Çalýþan kadýnlar yüksek
kreþ ücretlerini karþýlayamayacaðý için ya iþini býrakýp evde çocuðuna
bakacak ya da yarý zamanlý çalýþmayla düþük ücretlere, esnek çalýþmaya
mahkum edilecek. “Yarý zamanlý çalýþmanýn müjdesi nerede?” diye
düþünüyorum düþünüyorum ama bulamýyorum. 

Bu tür tasarýlar hazýrlanýrken kadýn örgütleri ve sendikalarla paylaþýlmasý,
onlarýn itirazýnýn dikkate alýnmasý gerekir. Kadýnlarýn yýllarca mücadele ettiði
ve bir türlü bize sunulamayan, çok görülen ücretsiz, nitelikli kreþ hakkýmýzýn
gereðinin yerine getirilmesi gerekir. Ancak böyle daha çok kadýn arkadaþýmýz
iþ hayatýnda yerini alacak, kendini yeniden doðuracak. Bu düzenlemeler
kadýnlarý iþ hayatýndan koparýlmýþ; ekonomik olarak eþine baðýmlý hale
gelmiþ, ev içi iþlerine, çocuk bakým yüküne mahkum edilmiþ, yaþamdan
koparýlmýþ bir kadýn portresi çizmek içindir.

BÝLÝYOR MUSUNUZ?

Yarý zamanlý çalýþma ne demek?
ÝKÝ yýl önce torba yasayla yapýlan yarý zamanlý çalýþma düzenlemesi  ile

doðum izni sonrasý ilk çocuk için 2 ay, ikincide 4, üç ve üzeri çocuklarda 6
ay yarý zamanlý çalýþma imkaný tanýnmasý; ikinci olarak da kamu emekçileri
için çocuðun okula baþlama yaþýna kadar (5.5 yaþ) anne veya baba isterse
kýsmi süreli çalýþabilmesi mümkün olacak dendi.  “Müjde” diye duyurulan
düzenleme ise kadýnlar için pek de müjde deðil. Neden mi? 
Yarý zamanlý çalýþma demek, mali ve sosyal haklarýn da yarýya düþmesi
demek. Yani zaten yeterli olmayan ücretler ve diðer haklar yarýya inecek.
Zaman olarak yarý zamanlý çalýþýnca yapýlacak iþ azalmayacak, kadýnlar az
zamanda daha çok iþ yapmak zorunda býrakýlacak. Yani kadýnlarýn daha çok
çalýþmasý, daha düþük ücrete çalýþmasý, daha esnek çalýþmasý bekleniyor.
Çok çalýþmak, hatta eve de iþ götürerek çalýþma zorunda kalacak olmalarý-
na raðmen yarý zamanlý çalýþma, kadýnlarýn meslekte ilerleme, kýdem alma
ve yöneticilik, görevde yükselme gibi konularda olanaklarýný ortadan
kaldýracak.  Zaten eþitsiz koþullarda gerçekleþen meslekte ilerleme vs. gibi
durumlar kadýnlara tamamen kapanacak.

Yarý zamanlý çalýþan kadýnlarýn yerinin nasýl doldurulacaðý da ayrý bir
problem. Ortaya çýkacak boþluk güvencesiz ve kýsmi zamanlý çalýþma ile isti-
hdam edilecek kiþilerle doldurulacak, yeni bir sömürü alaný açýlmýþ olacak. 

Her iþyerine
her mahalleye KREÞ!

Borçlar artýnca kaynanamla evi birleþtirdik, sonra...

Özlem CAN / Gülay KAÐAN
Menemen / Ýzmir

Ý
zmir Büyükþehir Belediyesi yeni
yýlla birlikte toplu taþýma ücretleri-
ne yaptýðý yüzde 10’luk zamdan
sonra, 15 Þubat’tan itibaren de ÝZ-
BAN’da kilometre bazlý fiyat uygu-

lamasýna geçti. 
Buna göre þehir içi ulaþýmda ÝZ-

BAN’ý kullanacak yolcular mesafeye gö-
re artan ücret ödüyor. Ücretler 2.86 TL
ile 10.60 TL arasýnda deðiþiyor. Yeni
sistemde yolcular, istasyona girerken
kartýný okuttuðu zaman karttan en uzak
istasyona kadar olan ücret çekiliyor. Yol-
cular varýþ istasyonundan çýkarken tek-
rar turnikelerde kartýný okutmak zorun-
da kalýyor ve artan ücret buna göre karta
yeniden yükleniyor. Yani bir durak sonra
inecek bile olsa kartýnda 11 liranýn altýn-
da olan yolcular ÝZBAN’ý kullanamýyor. 

Menemen’de yaþayan kadýnlara uy-
gulamayla ilgili düþüncelerini sorduk.
Görüþtüðümüz kadýnlarýn tamamý çok
sýkýntý yaþamýþ ve baþka çaresi varsa
ÝZBAN’ý kullanmaktan vazgeçmiþ. 40
lira yevmiyeyle çalýþanlarýn 10 lira yol
parasý vermesine isyan ediyor kadýnlar.
Öðrenciler de her gün yol parasý he-
saplamaktan býkmýþ. Cennet Birakçe,
tek bir cümle kuruyor, her alanda ol-
duðu gibi bu sorunun çözümü de iþte
bu tek cümleden geçiyor: “Belki hepi-
miz bir olsak, karþý çýksak bu uygula-
madan vazgeçilir.”
SÜREKLÝ HESAP YAPIYORUZ

Gökçe (Lise öðrencisi): Sürekli
hesap yapýyoruz, çünkü kartýmýzda en
az 6 lira olmasý lazým ki okula gidebi-
lelim. Bir arkadaþým o gün kurs oldu-
ðunu unutmuþ, kart bastýktan sonra
aklýna gelmiþ geri dönemedi. Blokajýn
kalkmasý için en az bir durak gitmek
gerekiyor, kursa gelse bütün parasý gi-
decek, o da eve gitti. Doksan dakika
devam ediyor olsaydý 1 saat kursa girip
geri dönebilirdi. Bu uygulama öðrenci-
ler için hiç iyi olmadý.
250 LÝRA PRÝMÝN
200 LÝRASI YOLA GÝTTÝ

Cennet (Öðrenci / Part time çalý-
þýyor): Geçen ay 250 lira prim aldým,
200 lirasý 10 günde yola gitti. Alsancak
gara gelinceye kadar bir basýyorsun,
sonra 10 dakika geçmeden bastýðýnda

tekrar kesiyor. Ýzmir’in içinde Mene-
men’den Gaziemir’e git gel nerdeyse
20 lira gidiyor. Þehirlerarasý kaç saatlik
yola gidiyorsun bu kadar deðil. Ýnsanlar
artýk uzak mesafe olduðu zaman ÝZ-
BAN’a binmiyor. Otobüsleri kullanýyor
onlar da týklým týklým ve çok az geliyor.
Ýnsanlar zaten çok zor þartlarda çalýþý-
yor 40 lira yevmiyeyle çalýþanlar var, 10
lira yola verince geriye bir þey kalmýyor.
Adý üstünde toplu taþýma, bu kadar
zam olmamalý.
6 LÝRA YOK DÝYE
ÝÞE GEÇ KALDIM

Tuba (Gündelikçi): Bir aile 4 kiþi
dýþarý çýkalým desek 4 kart olacak 10’ar
lira koyulacak ki ancak öyle. Önceden
tek karta 10 lira yükleyip çýkabiliyorduk.
Geçen gün 6 lira yokmuþ kartýmda iþe
geç kaldým. Bu sistem paran varsa bin,
yoksa binme diyor. Bizim buraya (Me-
nemen Toki Evleri) otobüs yarým saatte
bir geliyor. ÝZBAN’dan iniyoruz, otobü-
se yetiþmeye çalýþýrken bazen tekrar
basmayý unutuyoruz, 6 liramýz gidiyor. 
PARASI OLANIN DEVRÝ

Aysel (Temizlik iþçisi): Parasý ola-
nýn devrine döndürdü, parasý olan bin-
sin olmayan binmesin diyor. 10 lira ol-
madan binemiyoruz. Yeme içmeyi unut-
tuk, kartta para var mý yok mu onu dü-
þünüyoruz sabahlarý. O anda kartýnda
fazla para yoksa gidemiyorsun. Bir de
sabahlarý Menemen’den sefer sayýsý çok
az. Buralar hep iþçi semti, herkes iþe gi-
diyor. Buraya kýsa vagon veriyorlar, her

gün milletle üst üste gelmeye mecbur
deðiliz. Zaten buraya ulaþým çok zor, ba-
ri iþçilerin gidiþ-geliþ saatlerinde sefer
sayýlarýný artýr. Bu kadar para veriyoruz
bari insan gibi gelelim.
EMEKLÝLER, EV KADINLARI
NEFES ALMASIN MI!

Ayfer Dönder: Yeni düzenleme-
den beri ÝZBAN kullanmamaya özen
gösteriyorum. Otobüs tramvay kullaný-
yorum ama ayný uygulama otobüslere
de gelirse ne yapacaðýz bilmiyorum.
Bu iþi düzenleyenler iþ saatlerinde bir
ÝZBAN’ý kullansýnlar, Ýzmir’e yakýþýyor
mu kendileri karar versin. Ýþe, toplan-
týya, hastaneye yetiþmeye çalýþan kiþi
yolun baþýnda bloke edilen parasýný al-
mayý unutuyor, bu insanlara yazýk de-
ðil mi? Ýzmir gezilecek þehir diyorlar,
ama nasýl gezeceksin onu düþünüyor-
lar mý? Emekliler, çalýþmayan ev ka-
dýnlarý nefes de mi almasýn, kadýný ha-
yata katacak þeyler yapýlmasý gerekir-
ken bir de aksine ulaþým zorlaþtýrýlýyor. 
ACABA HAVA NE ZAMAN
PARALI OLACAK!

Gülizar (Emekli): Bu düzenle-
meden beri bir kere kullandým onda
da piþman oldum. Ben Bað-Kur
emeklisiyim, her kuruþum sayýlý, her
biniþte nasýl 10 lirayý hazýr edeyim? En
çok da çalýþana zor, kirasý uygun diye
iþine biraz uzak bir semtte ev tuttuysa
vay haline, yola para yetiþtiremeyecek.
Bir hava kaldý solunacak, acaba o ne
zaman paralý olacak?

Yeme içmeyi unuttuk, kartta
para var mý onu düþünüyoruz

Kadýný eve
kapatan sisteme
ÝZBAN desteði

Nuray ÖZTÜRK
Ýzmir

ÝZBAN’da baþlatýlan kilometre bazlý fiyat uygulamasý
özellikle kadýnlarý, bir de öðrencileri maðdur ediyor.
Niye kadýnlarý ayrý tutuyorsunuz, bu meselede erkek-

ler de muzdarip diyenler olabilir. Doðrudur ama çalýþsa
bile evin bütçesini yöneten, parayý cebinde taþýyan hep
erkektir bu ülkede. Kendisi kazansýn kazanmasýn bir ka-
dýnýn cebinde ancak yol, bir de ekstra hadi diyelim çay
parasýdýr. Fazlasý varsa da onu ya çocuðu için ayýrmýþtýr
ya da evin bir ihtiyacý için. Bir de kayýt dýþý çalýþtýklarý
düþünüldüðünde aldýðý ücret bir erkek iþçinin aldýðý üc-
retin en fazla yarýsý kadardýr.

Düþünün çalýþmayan bir kadýn, býrakýn zorunlulukla-
rý, nefes almak için bir durak ötedeki parka çocuðunu
götürmek istese, kartýnda en az 11 lira olmak zorunda!
Çocuk bu, parkta bir simit yese, bir su içse ya da her
parkýn kenarýnda gördüðümüz hani þu üfleyince balon-
cuklar çýkaran küçük oyuncaklardan görse ne yapacak
kadýn, en az 20 lira daha… Hadi gel de asgari ücretle ge-
çinen bir ailede her günü geçtim haftada bir dýþarý çýk.
Böyle olunca her yanýyla kadýný eve kapatan sisteme bir
de ÝZBAN eklenmiþ oluyor.

Asýl zorluk yaþayanlar ise ucuza, kayýt dýþý, sendika-
sýz sigortasýz çalýþan kadýnlar… Öðrenciler ise bu duru-
mu her gün yaþýyor. Ýþine gidemeyen mi dersin, kursu-
nu kaçýran mý, kartta para olmadýðý için mahsur kalan
mý... Yaþamak için çalýþmak, olmuþ sana ÝZBAN için çalýþ-
mak. 

Geride býraktýðýmýz 8 Mart’ta kadýna þiddete, çocuk
istismarýna karþý tepkilerimizi dile getirdik, eþitlik talep-
lerimizi, AKP iktidarýnýn kadýn düþmaný politikalarýna ge-
çit vermeyeceðimizi haykýrdýk. Þimdi 1 Mayýs yaklaþýyor.
Baþta kadýna yönelik þiddetin artmasýna neden olan
OHAL’in kaldýrýlmasý olmak üzere, iþ cinayetleri, esnek
ve kuralsýz çalýþma, þiddet, taciz ve çocuk istismarlarý-
na karþý taleplerimiz etrafýnda daha güçlü birliktelikler
kurarak 1 Mayýs’a hazýrlanma zamaný.

Sistemin kadýna yönelik bütünlüklü saldýrýlarýna kar-
þý bütünlüklü mücadele vermenin yolu ÝZBAN’daki gibi
günlük hayatý doðrudan etkileyen uygulamalarýn kadýn-
lar için ne anlama geldiðini kavramaktan geçiyor. Tüm
diðer sorunlarýmýzla birlikte biz Ýzmirli kadýnlarýn bir
mücadele alaný da bu olsun!
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Müslime KARABATAK

H
er þey diþlerini týrnaklarýna takarak ka-
zandýklarý saðlýk fonlarýnýn ellerinden
alýnmasýyla baþladý. Yýl 1989’du... Bu hak
Pittston kömür havzasýndaki madenciler
ve eþleri için yer altýndan çýkan kömür-

den de deðerliydi; tek güvenceleriydi. 
Pittston’da 1972’de meydana gelen sel felaketinde,

gerekli güvenlik önlemleri alýnmadýðý için 125 ma-
denci yaþamýný yitirmiþti. Tarihe adýný bu kara olayla
yazdýran Pittston Kömür Þirketi, 1980’lerin sonralarý-
na doðru, “kömür fiyatlarýnýn düþüþünü, talep azlýðýný
ve ekonomik durgunluðu” bahane ederek madencile-
rin saðlýk sigortasýna saldýrdý.

Çeþitli bahanelerle sendikasýz iþçileri iþe almaya
baþladý; böylece sendikanýn gücünü kýrabilecek, iþçi-
leri daha az ücretle çalýþtýrabilecek, haklarýný bir çýr-
pýda gasp edebilecekti. Patron bu cesareti, iþçi ve sen-
dika düþmaný bir politika izleyen Reagan hükümetin-
den alýyordu. 

Birleþik Maden Ýþçileri Sendikasý (UMWA) ile
1987 yýlýnda oturduðu toplusözleþme görüþmelerin-
de, 1974’ten önce ve sonra emeklilik hakký kazananlar
için iki farklý emeklilik planý ortaya koydu. Bu da yet-
medi, 1988’de saðlýk fonu için iþçilerden yapýlan ke-
sintileri arttýrdý, yüzde yüzlük sigorta kapsamýný yüz-
de 80’e indirdi ve 1974’ten önce emekli olanlarýn si-
gortalarýna son verdi. Üstüne bir de haftanýn 7 günü,
24 saat üretim dayatmasýnda bulundu ve fazla mesai
ücretlerini ödememeye baþladý. Ayrýca deðiþtirilen ka-
nunlarla artýk, madenlerin kiralanmasý ya da satýlmasý
durumunda iþçiler açýsýndan iþ güvencesi ve hak
transferi yapýlamayacaktý. 

‘PITTSTON’DAN
BÝR GÜN DAHA FAZLA’

Sendikanýn tüm itirazlarýna raðmen Pittston, içle-
rinde engellilerin de olduðu 1500 kadar iþçi ve ailele-
rini sigortasýz býraktý. Madencilerin ve halkýn buna
yanýtý ise neredeyse tüm Virginia madenlerinde üreti-
mi durdurmak oldu. 

14 ay boyunca iþçilerin hukuksuz bir þekilde sigor-
tasýz çalýþtýrýlmasýnýn ardýndan, 1989 Nisaný’nda baþ-
layan grev 1990 Þubatý’na kadar sürdü.

Grev oylamasýnda ‘evet’ diyen yaklaþýk 2 bin UM-
WA üyesi madenci, ocaklarý terk edip greve çýktý. Polis
korumasýnda getirilen grev kýrýcýlar madenlerde çalýþ-
týrýlmaya baþlandý. Üretimi üçte birine kadar düþ-
müþtü ama þirket inat ediyordu. Ýþçiler de kararlýydý,
sendikalarýyla birlikte hareket ederlerse kazanacakla-
rýna inanýyorlardý. UMWA’nýn o dönemki baþkaný Ri-
chard Trumka, grevi ne kadar sürdürecekleri sorul-

duðunda, “Pittston’dan bir gün daha fazla” þeklinde
cevap vermiþti. 

Eðer bu grevi kaybedilirse diðer maden þirketleri
de iþçilerin saðlýk sigortalarýný rafa kaldýracaktý. Gide-
rek daha fazla destek bulan grev, UMWA üyesi 2000
madencinin grevi olmaktan çýktý. Maden emeklileri,
engelliler, sendikasýz iþçiler, esnaf, Virginia içinden ve
dýþýndan binlerce insan... 50 binden fazla insan güney
Virginia’ya akýn etti, herkes evini destekçilere açmýþtý
ama gelenler artýk bir yere sýðmýyordu. Çözümü bir
parký ‘Dayanýþma Kampý’na çevirmekte buldular.
Tüm bunlar grevcileri daha da cesaretlendirdi. Bu
süreçte iþçiler, sadece kendi sigorta haklarý için deðil,
Amerikan saðlýk sistemi için mücadele vermekte ol-
duklarýnýn bilincine vardýlar. 
BÜTÜN MADENCÝLER KAZANDI 

Nihayet 1990 Þubatý’nda madenciler grevi kazandý.
Hem saðlýk hem de emeklilik sigortasý haklarýný geri
aldýlar. Bununla birlikte, patron da madenlerin pazar
günleri 8-16 saatleri arasý hariç her gün çalýþtýrýlmasý

ve madencilerin vardiyalý bir þekilde haftanýn 4 günü
10’ar saat çalýþtýrýlmasý maddelerini ekletti. 

Herkes için zorlu geçen bu sürecin en önemli so-
nucu, 1992’de çýkarýlan Kömür Yasasý’yla, maden þir-
ketlerine iþçilerin saðlýk ve emeklilik sigortalarýný yap-
ma zorunluluðu getirilmesi oldub Ancak bugün hala
bu hakka ayak direyen þirketler var ve UMWA’nýn ‘Sö-
zünü tut-Kömür Yasasý’ný koru’ kampanyasý 2000’den
bu yana sürüyor. 

ADLARINI MARY JONES’TAN
ALDILAR

Bu grevin kazanýlmasýnda madenciler kadar onla-
rýn eþleri, kýzlarý ve saðlýk haklarýnýn elzem olduðuna
inanan baþka kadýnlarýn da payý var. Pittston grevinde
kadýnlar iki destek grubu kurdu; ‘Jones Ana’nýn Kýz-
larý’ ve ‘Özgürlük Savaþçýlarý.’ 

Kadýnlar grev organizasyonunda yer aldý; yemek
hazýrladýlar, madenciler için fon topladýlar... Ama
özellikle ses getirecek sivil itaatsizlik eylemlerinde ak-
tif rol aldýlar.

Ýlk grup, 19. yüzyýlýn sonlarýnda sendikal mücadele
içinde yer alan, Amerikan madencilerinin Jones
Ana’sý, patronlarýn korkulu rüyasý haline gelen Mary
Harris Jones’tan alýyordu adýný. Ýlk kez grevcilere des-
tek için þirket merkezinin önünde bir araya gelen bir
grup kadýn, medyanýn dikkatini çekmek ve kamuoyu-
nun desteðini almak için her pazartesi ve çarþamba
ayný yerde toplanmaya baþladý. 18 Nisan 1989’da, sen-
dikanýn direktifi olmaksýzýn, merkezin içine girerek
36 saatlik oturma eylemi yaptýklarýnda muhabirler
kim olduklarýný sordu. Onlar da isimlerini vermeye-
rek “Biz Jones Ana’nýn kýzlarýyýz” diye yanýtladýlar. Jo-
nes Ana da zamanýnda madencilerin eþlerini örgütle-
yip grevlerde aktif rol almalarýný saðlamýþtý. Grevci er-
kekler gibi kamuflaj kýyafetleri giyen ‘Jones Ana’nýn
Kýzlarý’na onlarcasý daha katýlarak eylemleri büyüttü.
Bazen þirket önünde oturma eylemindeydiler, bazen
þirkete giden kamyonlarýn önünde barikatta ya da ya-
vaþ ilerleyen bir konvoyda...

DAYANIÞMA DEVAM EDÝYOR
Bir diðer grup, Özgürlük Savaþçýlarý ise dayanýþma

kampýnda kuruldu. Onlarýn emekleri olmaksýzýn
kamptaki yemek ve yatacak yer organizasyonu iþleme-
yecekti. Bu grup sayesinde binlerce insan Virginia’ya
gelerek greve destek verdi. Bu grup ayrýca bölgedeki
maðazalara gidip grevi destekliyorlarsa camlarýna bir
iþaret asmalarýný istiyor, eðer desteklemiyorlarsa on-
lardan alýþveriþ yapmýyordu. Zaten bölge esnafýnýn
çok büyük bir kýsmý da greve maddi ve manevi destek
sunuyordu. Özgürlük Savaþçýlarý bugün hala maden-
ciler yararýna dayanýþma etkinlikleri yapýyor.

JONES
ANA’NIN
KIZLARI

Pittston madencilerinin grevinde
kadýnlar iki destek grubu kurdu;
Jones Ana’nýn Kýzlarý ve Özgürlük
Savaþçýlarý... Adlarýný 19. yüzyýlýn
sonlarýnda sendikal mücadele
içinde yer alan, Amerikan maden-
cilerinin Jones Ana’sý, patronlarýn
korkulu rüyasý haline gelen Mary
Harris Jones’tan alýyorlardý...

Meltem TEKER

M
erhaba kadýnlar;
Nisan ayý deyince, ister is-
temez yüreðimize serpilen
“bahar coþkusu”ndan nasibini
almayanýmýz yoktur umarým.

Hele de içimizden birinin, Gülperi Teyzemi-
zin o eþsiz yaþama sevincine tanýk oldukça...

Gülperi, pek çoðumuzun aþina olduðu, ha-
yatýn bin bir zorluðuyla savaþarak bugünlere
gelmiþ, yetmiþli yaþlarda yiðit bir kadýn. “Yi-
ðit” dediysem, erkeklere mal edilmiþ bu tabi-
ri, layýkýyla kadýn kimliðine yakýþtýrmýþ, örnek
insan. 

Servis kapýsýndan içeri girerken attýðý
adýmlar, tanýþma faslýndaki bakýþlar, yüzünde-
ki çizgilerin vücut diline kattýðý o asil anlam;
daha yakýnlaþmadan, bizde uyandýrdýðý saygýyý
ifade etmeye yetmez sanýrým. O yüzden sýva-
dýk kollarý ve daldýk Gülperi Teyze’nin hayat
hikayesine...

Bin dokuz yüz kýrklý yýllarda, Anadolu’nun
ücra bir köyünde dünyaya gelmiþ Gülperi.
Dört kardeþlermiþ ilkin. “Boðma hastalýðý
vardýr. Bilirsiniz doktor haným. Kýran girdi
evimize. Aldý kardeþlerimi sýraynan. Kaldýk iki
bacý.” Daha sonralarý, Gülperi henüz üç dört
yaþlarýndayken,   çiftçilikle uðraþan babasý,
tarlada geçirdiði feci bir kaza sonucu yataða
mahkum olur. Ýki küçük kýzý ve hasta kocasýy-
la baþ baþa kalan annesi ise, verdiði “kadýn
mücadelesi” ile Gülperi’nin hayatý boyunca,
“sarsýlmaz idolü” olmuþtur aslýnda.

Bu olaydan sonra, Gülperi’nin baþka bir
köyde yaþayan tek amcasý, tüm aileyi kendi ya-
nýna getirtmiþtir. Yaklaþýk yedi yýl yaþarlar am-
calarýnýn evinde. Gülperi’nin önce babasý,
sonra da amcasý, ayný yýl içinde peþ peþe vefat
eder. Yakýn akraba çevresinde, baþka yetiþkin
erkek olmadýðýndan, köylüler tüm mallara
hoyratça el koyar. Ailenin varý yoðu talan edi-
lir. Köy, savaþ alaný gibidir. 

Zaman ilerleyip sohbetimiz derinleþtikçe,
Gülperi Teyze iþtahla devam ediyor sözlerine.
Kýzgýn bir ifade kaplýyor yüzünü. “Mala göz
koyan, ara nasýl göz koymaz?” lafýnýn sonunu
getirmeden, net bir sesle, içmek için su isti-
yor.  
‘MÜNASÝP BÝR EÞ’ TELAÞI

Geçim derdine eklenen aðýr toplum baský-
sý ve tüm bunlara küçük yaþta þahit olmak,
Gülperi’ye “mücadelenin” kapýlarýný çoktan
aralamýþ, yaþama bakýþýnýn temel taþlarýný
dizmiþtir bile... Baský ve zorlamalara daha faz-
la dayanamayan anne ve iki kýzýna, baþka bir
köyün yolu görünür. Uzaktan akraba olan,
yaþlý bir amcadan haber gelmiþtir çünkü. Za-
manýn getirdikleriyle, götürdükleriyle, sessiz
sözsüz anlaþma yapmak zorunda kalýnýr ya
hani... Ýþte böyle bir anlaþmayla, yaþlý amca ve
karýsý, onlara bakacak, evi çekip çevirecek bir
kadýna, onlar da sýðýnacak bir kapýya kavuþ-
muþtur iþte. 

Gülperi’nin annesinin üstlendiði analýk,
babalýk, bakýcýlýk, ýrgatlýk gibi bin bir türlü

rol, zaman içinde, “dul kadýn” rolünün önüne
geçememiþtir bir türlü. Her þeye raðmen,
kýzlarýyla birlikte hayata tutunma mücadelesi-
ni bir an olsun býrakmamýþtýr yine de. Ancak
bu kez, öz kýz kardeþinin eþi kendisine göz
dikmiþ, “Çocuklarýný býrak gel” diyecek kadar
da küstahlaþmýþtýr üstelik. Evlatlarýný býrak-
mayý bir an olsun aklýna getirmemiþ genç ka-
dýn, bu ahlaksýz teklifi þiddetle geri çevirir.
Durumu öðrenen yaþlý amca ve hanýmý, Gül-
peri’nin annesine münasip bir eþ bulma tela-
þýna düþer. Onu, çocuklarýndan ayrýlmamasý
koþuluyla da evlendirirler nihayet.

Müstakbel aile büyükleri, þaibeli bir þekil-
de, evin kapýlarýný yüzlerine kapatarak, yeni

aile fertlerinin hiç birini kabul etmezler. Bil-
mem kaçýncý köye sürüklenen iki kýz bir ana,
bu kez  yanlarýnda üvey babayla, vardýklarý
yerde korkunç bir fakirlikle karþýlaþýrlar. Öyle
ki ekinlerin olmasýna kadar ekmek buluna-
mamýþ, ot toplayarak beslenmek zorunda ka-
lýnmýþtýr. Devlete vergi olarak verilen üçte bir
buðdaydan geri kalaný ise ekmek yapýlýp tüm
yýl “idare” edilmektedir. Neyse ki üvey baba
“baþlarý”ndadýr ve bu durum, çevre baskýsýný
bir nebze de olsa hafifletmektedir. Ertesi yýl,
aile büyüklerinin insafa gelmesi ile kovulduk-
larý kapý kendilerine yeniden açýlýr.
ÜVEY AMCAYLA ÝMAM NÝKAHI

Yeni evlerinde baþladýklarý hayata, Gül-

peri de annesi ve kýz kardeþi de hiç býrak-
madýklarý umudu yeþertme azmiyle adým
atarlar. Evin büyükleri olsun, akraba çev-
resi olsun, genç kadýn ve kýzlarýný olmadýk
sebeplerle hýrpalamaktadýrlar. Yaþanmýþ
onca çileye eklenen erkek þiddeti altýnda
zaman ilerlemiþ, Gülperi büyüyüp serpil-
miþtir. Tahmin edildiði gibi, gözler bu kez
Gülperi’nin üstündedir artýk. Güzel, akýl-
lý, çalýþkan bir “çocuk gelin” adayý GÜL-
PERÝ... Damat adayý ise gecikmemiþtir el-
bet. Gülperi’nin üvey amcasý. Evet, tüm
kadýnlarýn nefesini kursaðýnda býrakmaya
yetecek kadar tüyler ürperten bu vehame-
tin kurbanýdýr Gülperi.

Alelacele kýyýlan imam nikahý ile baþlatýlan
evlilikte, küçük kýzýn tek tesellisi, annesinin
dizinin dibinde olmak, kardeþinden ayrýlma-
mak olmuþ. Gülperi’nin eþi, oldukça kýskanç
bir erkekmiþ. Dönemin tüm geri kalmýþlýðý,
insanlarýn hoþgörüden uzak tutumu, baský ve
þiddet altýnda geçen tam yedi yýl boyunca
çocuk doðuramamýþ Gülperi. Gün be gün
bedel ödenerek, çocuksuz geçen yedi yýl... “O
günlerde çocuðum tabi” derken, oturduðu
yerde suyunu yudumluyor, gözleriyle bir film
þeridini takip ediyor adeta. 

Daha sonra, beþi kýz, beþi erkek tam on
çocuk dünyaya getirdiðini anlatýyor Gülperi.
Çocuklarýný tanýtýrken, bakýþlarýnýn yýldýz yýl-
dýz parladýðýný fark ediyorum. En küçük oðlu,
daha kundaktayken eþini kaybeder Gülperi.
Týpký bir zamanlar annesi gibi o da genç bir
dul kadýndýr artýk. Hem de on çocukla... An-
nesiyle bilek bileðe verir, bir daha evlenme-
den çocuklarýný büyütmeyi baþarýr Gülperi.
KÖY KAHVEHANESÝNE 
GÝDEBÝLEN TEK KADIN 

Yaþlýlýk ve sonrasý yaþadýðý þikayetlerden
bahsediyor bize. Çocuklarýnýn akýbeti ise ken-
disi için gurur kaynaðý. Elini hiç býrakmayan
kýzýyla devam ediyoruz sohbete. Geçirdiði
“inme” tablosu, sonrasý felçli hali... Lafýn bu-
rasýnda kesiyoruz sohbeti. Gülperi Haným,
hastalýðýndan bahsedilmesinden hiç hoþlan-
mazmýþ. Onu aciz kýlacak hiçbir sohbete da-
hil olmaz, baþýný eðmez, eðdirmezmiþ. Köy
kahvehanesine gelip gidebilen tek kadýnmýþ
mesela. Yüzüne dik konuþabilen erkek de
yokmuþ oralarda. 

Kýzý, tüm bunlarý gururla anlatýrken, yavaþ-
ça odadan çýkýyor Gülperi. Genç kadýn, sesini
iyice kýsarak devam ediyor anlatmaya. “Yataða
baðlýdýr, altýna sürgü verelim dedik. Elinin
tersiyle itekledi bizi Meltem Haným. Kaldýrýn
beni lavaboya gideceðim diye baðýrdý. Yaptý
da.” Oralarýn mistik ögelerinden biridir kut-
sal çeþmeler. Gülperi emreder, götürülür
“Hýzýr Çeþmesi”ne. Sonrasýnda ise yürümeye
baþlamýþtýr anlatýldýðýna göre... 

Koridorun taa diðer ucundadýr Gülperi.
Aheste bir edayla dönüveriyor bize. Duydu-
ðum en samimi cümleyi savuruyor yüzüme.
“Namýnýzý duyduk geldik, alalým þifamýzý.”
Ayný samimiyetle sesleniyoruz kendisine...
SENÝN ÞÝFAN DÝRENCÝNDE!

GÜLPERÝ

Gülperi Haným, hastalýðýndan bahsedilmesinden hiç
hoþlanmazmýþ. Onu aciz kýlacak hiçbir sohbete dahil 
olmaz, baþýný eðmez, eðdirmezmiþ. Köy kahvehanesine
gelip gidebilen tek kadýnmýþ mesela. Yüzüne dik 
konuþabilen erkek de yokmuþ oralarda. Elini hiç 
býrakmayan kýzý, tüm bunlarý gururla anlatýyor. 
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Dilek MERCAN
Eðitim Sen Ýzmir 4 No’lu Þube

Kadýn Sekreteri

M
ili Eðitim Bakanlýðý, “Eðitimde Performans
Deðerlendirme Sistemi” ile kamuda per-
formansa dayalý esnek ve güvencesiz bir is-
tihdam sistemini oturtmak ve kendileri için
“muteber” memur anlayýþýný getirmek isti-

yor. Bu, aslýnda iktidarýn uzun süre önceki hedeflerinden
biriydi. 10. Kalkýnma Planýnda (2014-2018) ve en son 9
Haziran 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayýnlanarak yürür-
lüðe giren Ulusal Öðretmen Strateji Belgesi, MEB’in
2023’e kadar yapmayý hedeflediði deðiþiklikleri içeriyor.
MEB NE YAPMAK ÝSTÝYOR?

MEB, öðretmenlerin mesleki yeterliliðini artýrmak için
piyasacý yöntemleri hayata geçirmek, objektifliði tartýþýlýr
sýnav ve deðerlendirmelere tabi tutarak aðýr performans
baskýsý altýnda angarya çalýþmaya yönlendirmek istiyor. 4
yýlda bir düzenlenecek sýnavlar; müdür, veli, öðrenci,
zümre öðretmenleri ve okuldaki tüm öðretmenlerin vere-
cekleri notlarla öðretmenin performansý belirlenecek!

Hiçbir nesnel ölçüte dayanmayan ve dünyanýn hiçbir
ülkesinde uygulanmayan bu yöntem, ülkemizdeki öðret-
menlerle veliyi, öðrencileri, müdürü ve hatta çalýþma arka-
daþlarýný karþý karþýya getirecek, öðretmenlik itibarýný yok
edecektir.

Eðitimde kalitenin her geçen gün düþmesinin sorum-
luluðu öðretmenlere yüklenecek, bu da zaten mutsuz olan
öðretmenleri daha da olumsuz etkileyecektir. Bu uygula-
mayý “eðitim ve öðretim”in kalitesini yukarýya çekmek id-
diasýyla gündeme getirenler, daha geçen yaptýklarý Açýk
Öðretim Sýnavýný yanlýþ bastý.
EN ÇOK KADINLAR ETKÝLENECEK

Ülkemizde yapýlan her sýnavýn artýk güvenilirliði tartýþý-
lýrken; “Üniversite mezunu ve diplomalý” olan biz öðret-
menleri sýnava almak, iktidarýn kendine biat eden “kendi
memuru”nu yaratma hamleleridir. Özellikle OHAL koþul-
larýnda binlerce öðretmen iþinden haksýz ve hukuksuz ye-
re ihraç edilmiþken; iþ barýþýný bozacak olan, esnek ve gü-
vencesiz çalýþmayý dayatan bu performans hamlesi kabul
edilemez.

Eðitim Sen’in baþlattýðý kampanya çerçevesinde, bir

süredir iþyeri gezileri düzenliyor ve performans deðer-
lendirmeye neden karþý olduðumuzu -üyemiz olsun ol-
masýn- öðretmenlerimize anlatmaya çalýþýyoruz. Bizi en
dikkatli dinleyenlerin, sorular sorarak “Þimdi ne yap-
malýyýz” diyenlerin de kadýn öðretmenler olduðunu gö-
rüyoruz. Peki, biz kadýn öðretmenler neden daha fazla
tedirginiz?

Kadýn emekçilere ne zaman müjde (!) verilse ardýndan
hak kayýplarý peþi sýra geliyor. Eðer devlet okullarý da özel
bir þirket mantýðýyla yönetilirse, bundan en çok kadýnlarýn
etkilenmesi þaþýrtýcý olmaz. Kadýn çalýþanlarýn hamileliði,
doðum yapmasý, çocuðunu emzirmesi gibi durumlar, iþ
gücü kaybý olarak deðerlendirilecek ve performans notu
da düþürülecektir. Þimdiye kadar mücadele ederek kazan-
dýðýmýz pek çok yasal hakkýmýzdan da vazgeçmek zorunda
kalacaðýz. Çok iþ, az ücret esasýna dayalý þirket yönetme
mantýðý eðitime de sýçradýðýnda ne yazýk ki bedelini ülke-
ce en aðýr þekilde ödeyeceðiz.

Kadýn emekçilere son dönemde yarý zamanlý çalýþma
müjdesi de verilmiþti. Evet bir þirket sahibi için bu çok
karlý. Priminin yarýsý yatýrýlan, ölünceye kadar çalýþtýrýlýp
insanca ücret alamayacak olan emekçi içinse bu müjde
olamaz. Performans deðerlendirmesiyle bize, angarya iþler
dayatýlacak, çalýþma sürelerimizi esnekleþtirerek kadýný
çalýþma yaþamýnýn dýþýna itecek, liyakat gözetilmeden de-
ðerlendirilecek, örgütlenme suç olarak deðerlendirilerek
sendikalaþan ve hak arayan öðretmenler iþinden edilecek,
mobbing ise performansý artýrmaya yönelik teþvik olarak
deðerlendirilecektir.
NE YAPACAÐIZ?

Biz kadýn öðretmenler onlarýn istediði zaman birliktelik
yaþayýp, çocuk yapmak için izin almak zorunda kalmak is-
temiyoruz. Mücadele ederek kazandýðýmýz haklarýmýzý
devretmemek ve daha iyileri için birlikte yan yana olmak
zorundayýz.

Ekmeðimize, iþimize göz koyanlar, ihraçlarla atamadýðý
eðitim emekçilerini performans ile tehdit ederek piyasacý
mantýkla bizi itibarsýzlaþtýrmaya çalýþmaktadýr.

Biz eðitim emekçileri öðretmenler, okullarýmýzda hangi
cinsiyetten, hangi sendikadan, hangi siyasi eðilimden
olursak olalým, bir araya gelerek bu taslaðý reddetmeli,
mesleðimize sahip çýkmalý ve mücadeleye birlikte devam
etmeliyiz.

Yarýn çok geç olabilir!

OHAL’in kadýn hali
Didem ÇELÝK

Bakýrköy / Ýstanbul

Yaklaþýk 2 yýldýr süren OHAL’le birlikte hayatýmýza gi-
ren KHK’larla bugüne kadar 100 binden fazla kamu
emekçisinin iþine son verildi. Bunun yaklaþýk yüzde

20’sini kadýnlar oluþturuyor. Ama yaþanan zorluklar, yýl-
gýnlýktan ziyade direnci büyütüyor. 

KHK ile ihraç edilmiþ dört kadýn emekçiyle buluþtuk, bir
gecede deðiþen yaþamlarýný konuþtuk. Bunca zaman eþle-
rine de ailelerine de ekonomik baðýmlýlýklarý olmayan ka-
dýnlar bir gecede en önemli özgürlüklerinin ellerinden
alýndýðýný ve çalýþma hayatýnýn dýþýna itildiklerini anlatý-
yor. 

KADINLAR ÝÝÇÝN ÝÝKÝ KKAT AAÐIR
Ýhraç edilmeden önce felsefe öðretmenliði yapan Nu-

ray, þimdi ama Ýnsan Haklarý Derneðinde çalýþýyor. Bunca
zaman kendi ayaklarý üzerinde durmuþ, þimdi de kendi
emeðiyle geçiniyor. Evli olan bir çok arkadaþýnýn eþlerine,
evli olmayanlarýn ise ailelerine baðýmlý yaþamak duru-
munda kaldýðýný aktarýyor ve ekliyor: “Benim ailem de ‘Gel
biz sana bakarýz’ dedi. Toplumun kadýný sýkýþtýrmaya çalýþ-
týrdýðý cendereden bir þekilde çýkýyorsunuz. Sonra ayný
cendereye tekrar sokmaya çalýþýyorlar.” Erkeklerin, kendi-
lerini geçindirecek iþler konusunda daha fazla alternatifi
olduðunu belirten Nuray, ayný durumu yaþayan erkek ar-
kadaþlarýnýn kadýn olarak KHK maðduru olmanýn iki misli
zor olduðunu görmezden gelebildiklerini ifade ediyor.

Sohbetimize katýlan kadýn emekçilerden bir diðeri ih-
raç edilmeden önce açýða alýnmýþ. “OHAL olmasa belki þu
an evliydim” diyor. Bu dönemde niþanlýsýndan ayrýlmýþ.
Nuray’ýn bahsettiði gibi erkeklerden daha zorlu bir müca-
dele veriyor o da. Þu an çalýþtýðý yerin bir odasýnda ikamet
etmek zorunda kalmýþ. Ýsmi bizde kalsýn ama yaþadýklarý-
ný bilelim istiyor.

AÐIR GGELÝYOR BBANA...
Konuþtuðumuz kadýnlar arasýnda evli ve çocuk sahibi

olanlar da var. Mesela Filiz. “Çoluk çocuk var, bunca yýldýr
kendi paraný kazanýyordun, þimdi durum nasýl?” diye sor-
duðumda yanýtý “Evi eþim idare ediyor ama bu durumda
olacaðýma ölseydim” oluyor. “Eþimden þikayetçi olduðum-
dan deðil, birilerinin makam mevkii sevdasý uðruna doðru
bildiðimi yaptýðým ve söylediðim için mesleðimden men
edilmem aðýr geliyor. Öðretmen olabilmek için zaten bü-
yük bedeller ödedik. Çok çalýþtýk iyi puanlarla atandýk.
Þimdi de öðretmenliði layýðý ile yerine getirdiðimiz için
men edildik” diyor. 

Bu süreçte etrafýndaki insanlarý daha iyi tanýdýðýný be-
lirtiyor Filiz; “Herkesin tanýdýðý, bildiði Filiz deðiþmedi ama
etrafýmdakiler deðiþti. Bu durum bana rahatsýzlýk vermi-
yor bilakis yüklerimden kurtulmuþ oldum.”

Evrim sýnýf öðretmeniydi. Ýhraç edildiðinde bebeði
daha 48 günlükmüþ. Yaþadýklarýnýn “büyük bir haksýzlýk ol-
duðunu” söylüyor. “Kadýnlarýn ekonomik özgürlüðünün ol-
masý ve çalýþmasý çok önemliymiþ. Bu süreçte daha iyi an-
ladým. 14 yýllýk öðretmendim ve o dönem daha kolaydý her
þey. Bir çocuðum var, onun ihtiyaçlarýndan kýsmýyorum
ama kendi ihtiyaçlarýmý kýsýtlýyorum” diye anlatýyor yaþa-
dýklarýný. Bu süreçte ailesi de kendisine çok destek olmuþ. 

OHAL’in KHK’larýn mecburen yarattýðý bu kadýnlýk halle-
ri ve zorluklar yazmakla bitmez tabii. Sohbet ettiðimiz ka-
dýnlarýn söylediði gibi zaten kolay olmayan hayatlar bir de
OHAL kýskacýna giriyor. Fakat bunca hal içerisinde her tür-
lü zorluða karþý direnmeye devam ediyor kadýnlar.

70 DÝLDE, PARASIZ, EÞÝT EÐÝTÝM... EVET MÜMKÜN!
Sovyetlerde eðitim herhangi bir engele takýlmadan,

ayrýmcýlýða uðramadan her çocuða ücretsiz olarak saðla-
nýyordu. Sovyet politikalarý toplumun geleceði olan çocuk-
larýn eðitimine çok önem veriyordu. 

Devrim öncesi tüm okul çaðýndaki çocuklarýn yal-
nýzca beþte birinden daha azý ilkokul eðitiminden geç-
mekteydi. Ýlköðretime gidebilen kýzlarýn sayýsý ise çok
daha sýnýrlýydý. Kýz ve erkek çocuklarý ayrý okullarda
eðitim görmekteydi. 

Devrim sonrasýnýn ilk adýmý her çocuða ilkokul eðitimi
saðlanmasýydý. Yine bu eðitimin kýz-erkek karma olmasý
ve herkese öðrenim hakký tanýnmasý temel alýndý. 1933 so-

nunda bütün ülke çocuklarý açýsýndan 4 yýllýk zorunlu eði-
tim gerçekleþtirilmiþti. Ýlköðretim çocuklarýn anadillerinde
gerçekleþtirilmekteydi ve 1931 yýlýna gelindiðinde genel
öðretim 70 dilde yapýlmaktaydý. 

Çarlýk Rusyasýndan devralýnan kadýnlarýn eðitimdeki
geri kalmýþlýðý, kýz çocuklarýnýn eðitimine verilen özel
önemle aþýlmýþtýr. 1930’larda öðrencilerin en az yüzde
50’sinin kýz olmasý için tedbirler alýnmýþtýr. 

Orta ve yüksekokullar için kadýn oraný asgari yüzde 30-
40 olarak belirlenmiþtir. Her iki cinsten 17 yaþýna kadar
tüm çocuklara parasýz ve zorunlu genel ve teknik eðitim
yürürlüðe konulmuþtur.

HER YERDE KREÞ,
ÇOCUK KULÜBÜ, 
DANIÞMA MERKEZÝ

Rusya’da daha devrim öncesinde Rus Sosyal De-
mokrat Ýþçi Partisi’nin 1903 programýnda þu madde
bulunmaktadýr: “Kadýnlarýn çalýþtýðý tüm atölye, fab-
rika ve diðer iþletmelerde meme çocuklarý ve küçük
çocuklar için kreþ ve çocuk yuvalarýnýn kurulmasý;
emziren kadýnlarýn en azýndan üç saatte bir ve en az
yarýmþar saat iþten muaf tutulmasý.” Kadýnlarý ev
köleliðinden kurtaracak olanýn üretimde yer almala-
rýný saðlamak olduðundan hareketle yapýlan çalýþ-
malar, ayný zamanda çocuklarýn daha modern bakým
ve eðitimini de içeren kreþlerin çoðaltýlmasýný içeri-
yordu. Bu nedenle kreþ ve yuvalar sadece kadýnlarýn
çalýþma ve yaþam koþullarýnda deðil, çocuklarýn her
açýdan geliþmesinde de önemli yer tutmaktaydý. 

RSDÝP’in programýndaki bu maddenin hayata ge-
çirilmesi için devrimden sonra devasa geliþmeler
yaþanmýþtýr. Sosyalist devlet anneyi korurken, çocu-
ðu da koruyacak önlemler almýþ, yasal düzenleme-
ler de gerçekleþtirmiþtir. Çocuk kreþleri ve yuvalarý,
fabrika ve iþletmelerde çocuk emzirme odalarý, an-
ne ve bebeðin kalabileceði yurtlar ve her tür-
lü saðlýk hizmeti veren kurumla-
rýn yaratýlmasý için büyük çabalar
harcanmýþtýr. Bunun nedeni de
Clara Zetkin’in “Kadýnýn sevgi ve
annelik hakký, onu erkeðe ekono-
mik baðýmlýlýða sürüklememeli-
dir” sözünde saklýdýr. 

Çarlýk Rusya’sýnda bütün ül-
kede sadece 550 çocuðu kapsa-
yan çok az sayýda çocuk yuvasý bulunmaktaydý.
Sovyetlerde ise kreþ aðý 1931 yýlýnda aðýr sanayi-
de çocuklarýn yüzde 38’ini kapsarken, bu rakam
bir yýl sonra yüzde 75’ini kapsar duruma gelmiþ-
tir. Ýnþaat ve ulaþtýrmada 1931’de yüzde 35’ken,
1932’de yüzde 70’e yükseltilmiþtir. Halk ekonomi-
sinin tümünde ise 1931’de yüzde 28’ken, 1932’de
yüzde 58,7’ye ulaþtýrýlmýþtýr. 

ÇOCUK HER YERDE DEVLET KORUMASINDA...
Çocuklar bir ya da iki aylýkken annelerinin 3 saatte bir emzirebilecekleri mesafelerdeki kreþlere ver-

iliyor, 5 yaþýna kadar kreþlerde kalýyorlardý. 5 yaþýndan sonra ise, okula baþlamanýn zorunlu olduðu 7
yaþýna kadar anaokullarýna gidiyorlardý. Tüm kreþlerde enfeksiyonlara karþý özel önlemler alýnýyordu.
Kreþlerdeki çocuklarýn evleri iki haftada bir düzenli olarak ziyaret ediliyordu. Yani kreþler sadece
çocuðun kreþte geçirdiði zamanlar için deðil, çocuklarýn genel olarak izlenmesi ve korunmasý için özel
bir sorumluluk yüklenmiþti. 

Kreþ ve çocuk yuvalarýnýn yaný sýra okul çocuklarý için bütün gün süren eðitim kurumlarý, hafta sonu
ve okul sonrasý için çocuk kulüpleri, çocuklarýn boþ zamanlarýný spor ve kültürel faaliyetlerle deðer-
lendirecekleri merkezler, okul tatilleri için çocuk kamplarý, çocuklar için danýþma merkezleri vb. de hay-
ata geçirildi. Kýrsal kesimde özellikle kollektifleþme hareketinin temeli olan kolhozlarda ürün alma
dönemlerinde açýlan sezonluk kreþler ve çocuk yuvalarý ilk defa Sovyetler Birliði’nde gerçekleþtirilmiþti. 

Kreþ ve diðer çocuk merkezleri ile ilgili önemli özelliklerden biri de, bunlarýn yoðun bir þekilde ve
kesintisiz olarak halka tanýtýlmasý idi. Her fabrikada, her sendika toplantýsýnda, sinema ve tiyatrolarda
sýk sýk duyurular, çaðrýlar yapýlýyordu. Böylece yapýlan hizmetleri herkesin bilmesi saðlanýyordu. 

ÇOCUKLAR KADININ YÜKÜ DEÐÝL,
TOPLUMUN EN DEÐERLÝ VARLIÐI

Sovyetler, çocuklarýn bakýmý ve eðitiminin toplumsallaþtýrýlmasýný sa-
vunmuþ ve buna yönelik uygulamalarý hayata geçirmiþtir. Toplumsallaþ-
týrmanýn bir boyutu aile içindeki çocuklarýn bakýmý ve eðitimidir. Kreþler,
anaokullarý, açýk havada eðitim veren okullar, yaz kamplarý ebeveynle-
rin üzerindeki çocuk bakýmýný büyük ölçüde üzerine almýþtý. Toplum-
sallaþtýrma bununla sýnýrlý deðildi, ayný zamanda emperyalist savaþ,

iç savaþ ve dýþ müdahalelerin yol açtýðý çocuk-
larýn evsiz kalmasý, ailesini kaybetmesi ya da
çocuklarýn bakýmsýzlýðý, sokaða terk edilmiþli-
ðini de kapsayan tüm bu çocuklarýn bakým ve
eðitimini kapsayan toplumsallaþtýrmadýr.

Kamuya ait çocuk yuvalarýnýn evdeki ba-
kýmýn yerini almasý, “Anne çocuk arasýndaki
baðý bozar mý?”, “Kreþteki bakýcýnýn bile ye-
rini dolduramayacaðý bir boþluk mu yaratýlý-

yor?” sorusunu ve endiþesini gündeme getirdiði
durumlar ve zamanlar olmuþtur. Sovyetlerin bu endiþelere cevabý
þuydu: “Hayýr, anne çocuk arasýnda duygusal yakýnlýk eksikliði olma-
maktadýr. Aksine anne birkaç çocuða birden bakmanýn yaný sýra ev iþ-
leri ve sosyal sorumluluklarýný yerine getirmeye çalýþýrken yaþayacaðý
zorluklardan uzak olacaðý için, kýsa bir iþ gününün sonunda çocuklarýna
vakit ayýrmaya hem daha çok istekli olacak, hem de bunu yapabilecek ener-
jisi kalacaktýr. Bu durumda hem anneler hem babalar çocuklara daha fazla ve
nitelikli zaman ayýrabiliyorlar.”

Sovyet yasalarý, devleti ve
toplumu çocuklarýn vasisi ve ko-

ruyucusu ilan ederek, kadýn ve ço-
cuðun her alanda korunmasýný ilke

olarak almýþtýr. 
Ekim Devrimi sonrasý ilan edilen

kararnamelerin getirdiði en büyük ye-
niliklerden biri de evlilik içi doðan
çocuklarla evlilik dýþý doðan çocuklarýn
yasa önünde eþit haklara sahip olma-
sýdýr. 

Velayet hakký anne ve babaya eþit
olarak verilmiþtir. Çocuklarý ilgilendi-

ren tüm tedbirlerin anne–baba ta-
rafýndan karþýlýklý anlaþmayla alý-

nacaðý yasalarda belirtilmiþtir. 
Çocuklarýn anne-baba ta-
rafýndan “bedenen terbi-

yesi” yani dayak ya-
saklanmýþtýr. 

ÇOCUKLARA KARÞI
HER TÜR CÝNSEL
DAVRANIÞ SUÇTUR 

SSOOVVYYEETTLLEERRDDEE çocuklara karþý her
türlü cinsel davranýþ suç olarak görül-
mekte ve cezalandýrýlmaktaydý. Tecavüz
veya çocukla cinsellik çok daha katý bi-
çimde cezalandýrýlmaktaydý. Fizik gücü
veya psikolojik baský ile tecavüz duru-
munda, kadýnýn çaresizliði onu cinsel
iliþkiye zorlamak için kullanýlmýþsa ve
ilgili kiþiye maddi olarak veya görev iti-
bariyle baðýmlý olunmasý durumunda
aðýr cezalar öngörülmekteydi.

Devrim öncesi çocuk evliliklerinin
çok yaygýn olduðu Baþkýr, Azerbay-
can ve Kýrgýz Cumhuriyetleri’nde
1920 yýlýnda halk komiserlerinin ya-
yýnladýðý kararnamenin 198. maddesi
evlilik yaþýna girmemiþ bir kiþiyle ev-
lenmenin 2 yýl hapisle cezalandýrýla-
caðýný içeriyordu.

YASALAR
ÇOCUKLAR

ÝÇÝN

Öðlen
uykusu

Oyun
zamaný

PERFORMANS DEÐERLENDÝRMESÝ ÝÞ GÜVENCEMÝZE SALDIRIDIR 

Neden kadýn
öðretmenler
daha fazla
tedirgin?

Kaynaklar: Kýzýl Týp - Yazýlama Yayýnevi, Rusya'da 1917 Sosyalist Ekim Devrimi ve Kadýnlarýn Kurtuluþu - Dönüþüm Yayýnlarý

Çocuklar yardýmlaþmayý öðreniyor. 

her çocuk deðerli!
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Her çocuk eþitSOVYETLER’DE
ÇOCUK
POLÝTÝKALARI:

Çocuklarýn
tüm

ihtiyaçlarýnýn
karþýlandýðý,

her türden
istismarýn
önlenmesi 

için devletin
seferber olduðu

bir sistem
mümkün! 

Bu; sadece
hayalimiz

deðil, geleceðe
taþýmak

istediðimiz
deneyimimiz... 

Þükran DOÐAN / Aylin AKÇAY

E
kim Devriminin ardýndan
Sovyetler’de Çarlýk Rusya-
sý’ndan devralýnan son dere-
ce olumsuz koþullara ve uy-
gulamalara raðmen kýsa sayý-

lacak sürede emekçilerin ve kadýnlarýn
çalýþma ve yaþam koþullarýnda olaða-
nüstü iyileþtirmeler hayata geçirildi.
Sovyet politikasýnda öncelik verilen ve
devrimler yapýlan alan sadece yetiþkin-
lerin yaþamý ve çalýþma koþullarý deðil-
di. Bugün çokça gündemimizde olan
çocuklarýn korunmasý meselesi de Sov-
yet politikasýnýn ana dikkat noktalarýn-
dan biriydi. 

Çocuklarýn ihtiyaçlarýný ve yararýný
odaðýna alarak izlenen politikalar, çocuk-
larýn hayatlarýnda da bugün çoðunu hayal
bile edemediðimiz geliþmelere yol açtý.
Çocuk istismarýný ve çocuðun korunma-
sýný konuþmaya, tartýþmaya ihtiyacýmýz ol-
duðu böyle bir zamanda Sovyetler’de
çocuk politikalarýna kýsaca bakmak ufku-
muzu da umudumuzu da çoðaltacaktýr. 

ÇOCUK SAÐLIÐI, ANNELERÝN ESENLÝÐÝ ÝLE BAÞLAR 
Sovyetler’de çocuk saðlýðý, hamilelik ve doðum sonrasý dönemde anne bakýmý ile baþlatýlarak ele

alýnmýþtý. Annelik bakýmý yenidoðanýn iyilik halinin saðlanmasý açýsýndan oldukça önemli görülüy-
ordu. Doðum sonrasý ilk 1 ya da 2 haftalýk süredeki annelik bakýmý kurumsal olarak üstlenilmektey-
di, lohusalýk dönemlerinin neredeyse tamamý hastanede geçiriliyordu.

Rusya’dan devralýnan saðlýksýz yaþam
koþullarý da düþündüldüðünde, yenidoðanýn
korunmasý ve saðlýklý baþlangýçlar yapabilmesi
için bu bakým önemli bir koruma saðlamaktaydý.
Annelik ve çocuk bakýmý Sovyet bütçesinin ilk
ödeme kalemi olarak kabul ediliyordu. 

Her þehirde hamile kadýnlar için özel dinlenme
ve danýþma merkezleri ve yenidoðan danýþma
merkezleri kurulmuþtu. Yenidoðan danýþma
merkezleri sadece merkeze gelenlere hizmet ver-
mekle yetinmiyor, ayný zamanda merkeze getir-
ilemeyen yenidoðanlar için de ev ziyaretleri yapýyor ve yenidoðanlarýn diðer týbbi düzenlemeleri ile
ilgileniyordu. Çocuk saðlýðý sadece doðum ve lohusa dönemi için deðil, genel olarak da kadýn
saðlýðýnýn bir parçasý olarak deðerlendiriliyordu. Ekim devriminin hemen ertesinde yayýnlanan
deklarasyonla kadýnlarýn gece çalýþtýrýlmasý, fazla mesai yaptýrýlmasý ve yer altýnda çalýþtýrýlmasýnýn
yasaklanmasý kadýn saðlýðý açýsýndan önemli iken bir yandan da çocuk saðlýðýný da içermekteydi.
1918 yýlýnda çýkarýlan yasayla kadýnlarýn saðlýðýna zararlý iþ alanlarýnda çalýþtýrýlmalarý yasaklandý.
Ayný yasa ile kol emekçisi kadýnlarýn doðum öncesi ve sonrasý 8’er haftadan 16 hafta, kafa emekçisi
kadýnlara doðum öncesi ve sonrasý 6’þar hafta olmak üzere 12 hafta ücretli izinli sayýlmalarý kabul
edildi. Daha sonraki yýllarda ise kafa ve kol iþçisi kadýnlar 16 haftada eþitlendi.

Hemþire gözetiminde 
güneþlenen çocuklar. 

Sarya TUNÇ 
Çýnar ALTUN

B
atý konusunda kafamýzýn biraz karýþýk
olduðu dönemdeyiz. Bir yandan þok eðitim
sistemleri, cýmbýzlanmýþ hukuki yöntemler
alýp bunlarý da büyük büyük laflarla iç poli-
tikamýzda pazarlamaya çalýþýrken diðer yan-

dan azýcýk sistem eleþtirisi yapan insanlara -adeta ev
sahibilermiþçesine- ‘gitmek isteyen gitsin’ diye yol
veriyoruz. 

Nevin Yýldýrým’ýn davasýnýn nasýl sonuçlandýðýný
okumuþsunuzdur, senelerce kendisine silah zoruyla
tecavüz eden kiþiyi öldürdüðü için -adamýn hiçbir
sorumluluðu yokmuþçasýna- indirim yapýlmaksýzýn
ikinci kez müebbet cezasý verildi. Bilirsiniz, bu tarz
davalarda temel olarak ‘tasarlayarak adam öldürme’ ile
yargýlanýr kadýnlar. Halbuki hikayenin kendisi ‘tasarla-
yarak’ adam öldürme ile deðerlendirilemeyecek kadar
tanýdýk ve travmatiktir. Muhakkak baþka bir düþünüþ
biçimi, yolu vardýr derken gerçekten var olduðunu
gösteren, Ýngiltere’de uygulanan farklý bir örnek
sunacaðýz size. 
KADINLARIN MÜCADELESÝ 
SONUÇ VERÝYOR

1989’da Kýranjit Ahluwaliaadlý Hindistan kökenli
1955 doðumlu bir kadýn, on yýlý aþkýn süre fiziksel,
psikolojik ve cinsel þiddetine maruz kaldýðý kocasýný,
yine aðýr þiddet yaþadýðý bir gün kendisini öldüreceði
korkusuyla yataðýnda yakarak öldürüyor. “Tasarlayarak
adam öldürmekten” yargýlanýyor. Avukatlarý ve kendisi
her ne kadar bunun provokasyon olarak deðer-
lendirilmesini isteseler de kabul görmüyor ve hakim
jüriyi “Bu davranýþ Ýngiltere’de yaþayan iyi eðitimli,
makul bir aileden gelen, evli bir Asyalý kadýnýn eþinin
provokasyonuna karþý vereceði bir karþýlýk mýdýr?” þek-
linde yönlendirmeleri ile ömür boyu hapis cezasýna
çarptýrýlýyor. 

Ardýndan kendi içlerinde bir þiddet vakasýyla
karþýlaþtýklarýnda sorunu, toplumda zaten þiddet/þuç
eðilimli görüldükleri için kendi içlerinde çözmeye
çalýþan göçmen kadýn birlikleri sorunun sadece göç-
men kadýnlarýn deðil her kadýnýn ortak sorunu
olduðunu belirtip, tabiri caizse “kol kýrýlýp yen içinde
kalmasýn” diyerek mücadele baþlatýyorlar. Özellikle
Southall Black Sisters kadýn grubunun öncülük ettiði
mücadeleye Ýngiltere’deki birçok kadýn grubu destek
veriyor. Kadýnlarýn ýsrarlý çabalarý ve þiddete maruz
kalan kadýnlar üzerinde yaptýklarý bireysel araþtýrmalarý
ile dava 2 yýl sonra 1991’de yeniden görülüyor. Davaya
müdahil olan kadýn gruplarý sistematik olarak þiddete
maruz kalan kadýnlarýn farklý bir duygusal birikimi
olduðunu belirtip, adýna “Þiddet Gören Kadýn
Sendromu” (Battered Women’s Syndrome) dedikleri
sendromun psikolojik süreçlerini açýklýyorlar. Bu sefer
hakimden jüriyi yönlendirirken “Ýngiltere’de yaþayan,
Asyalý ama þiddete maruz kalmýþ bir kadýna” göre
kýyaslama yapmasýný istiyorlar ve Ahluwalia 3.5 yýl ceza
alýp, yattýðý süre göz önünde bulundurularak tahliye
ediliyor. 

O tarihten bu yana Britanya’da tüm aile içi þiddet
davalarýnda “Þiddet Gören Kadýn Sendromu” temel
alýnarak deðerlendirme yapýlýyor. Aile içi þiddete ya da
tacize maruz kalan insanlarýn yaþadýklarý travma ile
iþledikleri fiillerin uzun dönemde kendini gösterebile-
ceði kabul görüyor.

Ahluwalia davasýndan sonra 1996’da bir baþka dava-
da Thornton adlý kadýn yine benzer koþullarda, uzun
yýllar süren aðýr bir þiddete maruz kalýyor ve bir gün
kocasýný býçaklayarak öldürüyor. Bu fiilden önce
býçaðýný bilediði için bunun “tasarlayarak adam
öldürme” olarak deðerlendirilmesi düþünülüyor.
Thornton, “Þiddet Gören Kadýn Sendromu”na ek
olarak bu sistematik þiddetin maruz kalan kiþide yarat-
týðý etkilerin kiþinin zihinsel saðlýðýný olumsuz yönde
etkilemiþ olabileceði ve bu þekilde bu cinayeti iþlemiþ
olacaðý kararýna varýlarak tahliye ediliyor. Tabii ki bu
süreçte de yine Britanya’daki kadýn örgütlerinin ýsrarlý
takibi ve mücadelesinin katkýsý büyük.

NEVÝN NE KIRANJÝT’Ý NE DE
THORNTON’U TANIYORDU AMA... 

Bu, meselenin yaþanmýþ, bilimsel ve teorik
süzgeçlerden geçirilen kýsmý. Ama ayný bu manaya
gelen þeyleri bunlarý yaþayan kadýnlar zaten söylüyor.

Nevin karar sonrasý yazdýðý mektupta yaþadýklarýný
þöyle yazmýþ mesela: “Bana baþka bir çýkýþ býrakmadý,
dayanacak gücüm kalmamýþtý. Dolmuþluðun patla-
masýydý, bunu bir kurtuluþ gibi gördüm o psikolojiyle.
Artýk tehditlerinin, iðrençliklerinin son olmasýný,
bitmesini istedim. Onu ne görmeye ne duymaya
dayanacak gücüm kalmamýþtý. Ben kendimden
geçmiþtim.” Ýþin ehli insanlarýn “Þiddet Görmüþ
Kadýn Sendromu” diyerek dünyanýn bir ucunda say-
falarca metin yazabildikleri þeyi belki hiç bunu duy-
madan hissettikleri ile anlatýyor zaten Nevin. 

Elbette can almak, bir hayata son vermek kimsenin
istemeyeceði bir þey. Aslýnda kadýnlar olarak meselem-
iz de, mücadelemiz de; kadýnlarýn nefes alabilmek için
her türlü þiddete katlanmak ya da ölmemek için
öldürmek zorunda kalmayacaðý bir toplumsal düzeni
kurmak, bunun için mücadele vermek... O düzeni
kurana kadar bu düzende yaþamý elinden alýnmak iste-
nen kadýnlarýn var olma savaþýný anlamak da öyle... 

?Batýnýn iyi yönlerini alalým mý

NEDÝR?
Dayak Yiyen Kadýn Sendromu /

Battered Women’s Syndrome: Eþi ve-
ya birlikte yaþadýðý erkek tarafýndan
sistematik olarak þiddete maruz ka-
lan, ancak bu istismarcý iliþkiden
kurtulamayacaðýna inanan kadýnla-
rýn çaresizlik, güçsüzlük duygusu.
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Bugün bir imza atmaktan 
kaçýnýrsak yarýn çok geç olabilir

Haberleri izledikçe
çocuk sahibi olmak
beni endiþelendiriyor

Nursel ÝNALCUK 
Yenimahalle

K
orkunç boyutlara ula-
þan çocuk istismarýyla
ilgili kadýnlarýn pek
çok þey düþünüyor,
ancak belirli çekince-

lerle dillendirmiyor. Her gün bir-
kaç istismar haberiyle günü bitirir-
ken tüm kesimler istismarýn bir
türlü engellenmemesine büyük
tepki duyuyor. 

Meseleye dair pek çok kadýnla
sohbet etmeye çalýþýyoruz. Sohbet
ettiðimiz kadýnlardan biri de Sibel
Yýlmaz. Ýþçi bir kadýn. Ýdam konu-
sunda  gerçek suçlularýn idam edil-
meyeceðini söyleyen Sibel, idamýn
baþka amaçlarla kullanýlacaðýný dü-
þünüyor. Sibel, hadým meselesini
ise uzunca araþtýrdýðýný söyleyerek,
“Önce çok mantýklý geldi. Fakat
araþtýrdýkça çözümden çok daha
fazla çözümsüzlük olduðunu anla-
dým. Tecavüz, taciz edenlerin, istis-
mar edenlerin psikolojik bir rahat-
sýzlýðý varmýþ da tedavi edilmesi ge-
rekiyormuþ muamelesi yapýlýyor.
Ayrýca insanlarýn gözünde bu du-
rum da normalleþecek” diyor. Ha-
dým ve idam yerine cezalarýn daha
da aðýrlaþtýrýlmasý çözümünü öne-
ren Sibel, küçük yaþtan itibaren bu
tür konularda eðitimin önemine
dikkat çekiyor. 

Sibel, ensest, istismar vakalarýn-
da aðýr cezalar olmadýðý için anne-
lerin korkudan ses çýkaramadýðýný
anlatýyor: “Erkek tutuklansa da kýsa
sürede serbest býrakýlýyor. Anne aile
baskýsý, toplum baskýsý yaþýyor. Eko-
nomik güçsüzlük yaþýyor ve tüm bu
nedenlerle susuyor.” 

Çocuklarýn çoðunun en yakýnlarý
tarafýndan istismara uðradýðýný ha-
týrlatan Sibel, “Birgün çocuk saihibi
olursam diye þimdiden endiþeleni-
yorum bu haberleri duydukça. O
kadar çok haber var ki endiþelen-
memek mümkün deðil. Çocuklarý
koruyan yasalarýn yeterli olmadýðý
ortada. Bu da güvensizlik duygumu
pekiþtiriyor” diyor. 18 yaþýndan kü-
çük herkesin çocuk olduðunu ve ya-
salarýn da bunu böyle tanýmlamasý
gerektiðini belirten Sibel son söz
olarak þunlarý dile getiriyor: “Caydý-
rýcý yasalar, ama yasalardan önce
çocuklarý koruyacak önlemler haya-
ta geçirilmeli.”

Ülkü AKKAYA
Hatice KATRANCI MEYDAN 

Yenimahalle / Ankara

Ç
ocuk istismarýný önlemeye
iliþkin sürdürdüðümüz imza
kampanyasýnýn duraðý hafta-
nýn üç günü açýk olan Batý-
kent Sosyete Halk pazarýydý.
Çalýþmaya beþ kadýn arkadaþla
iki grup halinde pazar giriþ-

çýkýþýný tutarak baþladýk. 
Mahalle ve sitelerde kapý kapý gezerek

kampanyamýza destek istediðimiz insanlar
çekinip, imza vermekte tereddüt ederken;
pazardaki insanlar kampanya ilgi gösteriyor-
du. Öyle ki imza vermek isteyenlerde bazen
sýra halinde yýðýlmalar oluyordu. 

Çalýþmamýz boyunca yaptýðýmýz tartýþ-
malarda sorunun çözümüne iliþkin görüþ
ve önerilerde aðýrlýklý öneriler ciddi yaptý-
rýmlar olmasý ve idamdý, ancak  sorunun
idam ya da hadým etmekle çözülmeyece-
ðini savunanlar da vardý elbette. Aileden
baþlayarak topluma yayýlan bir eðitim;
devletin ciddi yaptýrýmlarý uygulamasý
öneriler arasýndaydý.

Özellikle kadýnlar istismara karþý çö-
zümlerini kendi üretmeye çalýþýyordu.
Çocuklarýnýn ve torunlarýnýn elinden sýký
sýký tutarak hiçbir yere yalnýz gönderme-
diklerini, yanlarýndan ayýrmadýklarýný an-
latýyorlardý. Oðluyla ayný apartmanda
oturan dede; torunlarýna baktýðýný, onla-
rýn evler arasýnda geçiþ yaptýklarýnda bile
arkalarýndan kontrol ettiðini belirterek
insanlarýn birbirine güveninin kalmadýðý-

ný ifade ediyordu. 
Ýmza veren bir kadýnýn tepkisi “Böyle bir

þey için imza kampanyasý yapmak zorunda
býrakmalarý çok acý” þeklinde oldu.
“Çocuklarý korumak, kollamak zaten devle-
tin görevi deðil midir?” diyordu. Ýlerleyen
dakikalarda engelli çocuðunun elinden tut-
muþ gezdiren bir baba bize yaklaþýrken
gözleri ýþýl ýþýldý. Çocuðunun elini bize
emanet edip kampanya kaðýdýný imzaladý.
Bir baþkasý “Sýrtýný dön” diyerek  omzu-
muzda imzaladý.

Gelenler bize “Bunu dikkate alacaklar

mý?” diye soruyorlardý. Biz de “Bugün bir
imza atmaktan kaçýnýrsak yarýn çok geç ola-
bilir”  yanýtýný veriyorduk insanlara. Bir yer-
den baþlanmalýydý çünkü.  Ýmza verenlerin
geneli yaptýðýmýz çalýþmanýn çok deðerli ol-
duðunu söyleyerek teþekkür ettiler. Bir ara-
ya geldiðimiz herkes istismarýn olmadýðý
bir dünyada yaþamak istiyordu ve kesin çö-
züm bekliyordu. Oldubitti yasalar deðildi
bizim de istediðimiz; çocuklarý, gelecekle-
rini koruyan yasalardý.Ve istediðimiz gibi
yasalar çýkana kadar mücadeleye devam
edeceðiz.

Çocuklarýmýn evde, okulda, sokakta güvende olmasýný istiyorum
Levin GÜNDOÐDU

Küçükçekmece / Ýstanbul

B
en bir kýz bir erkek çocuk an-
nesiyim. Bugünlerde daha da
artan çocuk istismarý, çocuk-
lara yönelik taciz ve tecavüz
olaylarýnýn faillerinin özellikle

en yakýnlar olmasý beni her geçen gün
biraz daha kaygýlandýrýyor. Eskiden “Ço-
cuðum yabancýlara inanma sakýn, onlar-
dan yiyecek içecek bir þey kabul etme-
yin” diye tembih ederdik. Þimdi öz ba-
basý, öz amcasý, dedesi, dayýsý vs. çocu-
ðu istismar ediyor. Ben çocuðumu güve-
nerek babasýna, amcasýna, dedesine, da-
yýsýna teslim edemeyeceksem kime gü-
venip de teslim edeceðim?

Ben çalýþan, çalýþmak zorunda olan bir

anneyim. Ýsterim ki çocuðum istismara
uðramasýn. Amcasýnýn yanýna gidince ve
ya dedesinin, babasýnýn, dayýsýnýn yanýna
gidince “Acaba benim bilmediðim kötü
bir huyu var mýdýr?” diye düþünmeye baþ-
layan kaygýlý bir anneyim artýk. Ve bizi bu-
günlere getirenler “Bir kereden bir þey ol-
maz” diyen zihniyettir. Çcouklarýmý bi-
linçlendirmeye, “Size biri dokunursa çýð-
lýk atýn. Size dokunmalarýn izin vermeyin.
Baðýrýn. Bana söyleyin” diye sürekli tem-
pihlemeye çalýþýyorum. Ama sonuçta onlar
çocuk. Zarar verecek kiþileri nasýl bilebi-
lirler. Hele bunlar en yakýnýndakiler ise.

Ýstismar eden kiþiye artýk gereken ya-
pýlmalý. En aðýr ceza verilmesi gerekiyor.
Ben bir anne olarak çocuklarýmýn evde,
okulda, parkta, sokakta güvende olmasýný
her þeyden çok istiyorum.

A
slýnda uzun zamandýr
kendimle bile yüzleþeme-
diðim bir durumdu bu .
Nasýl yazýyorum bunu bile
bilmiyorum. Bunu yazmak

için defalarca uðraþtým. Ama Ekmek
ve Gül’e baktýðým zaman yalnýz olma-
dýðýmý, bunun benim ayýbým olmadý-
ðýný gördüm. Henüz 9 yaþýmdaydým
ilk tacize uðradýðým zaman. Eniþtem
tarafýndan tacize uðruyordum. Yýllar-
ca bu utançla, saklayarak, ispatlamak-
tan korkarak yaþadým. Ýnsanlarýn ya-
nýnda “Kýzým o benim” diyen biriydi
o. Sadece bununla da kalmayýp ardý
arkasý kesilmeyen dayaklar, küfürler...
Kömür çuvallarý mý taþýtmadý bana,
büyük su þiþeleri mi... Teyzemin de
ondan kalýr yaný yoktu. 9 yaþýmda ba-
na koltuk sildirmeden tutun, cam,
halý, kapýlara kadar sildirirdi. Çocuk-
luðumu hiç bilmedim. Babasýzdým,
annem yanýmda deðildi; arkamda du-
racak kimse yok diye ezdikçe ezdi be-
ni eniþtem. Bir þekere, bir balona se-
vinmek ne demek bilmedim hiç. Ya-
þýtlarým gibi top oynayamadým mese-
la, parkta oynayamadým hiç. Beni tek-
me tokat dövüp evden kovduðu gün-
lerde bile sesimi çýkaramadým. Tey-
zem de bir þey demedi ona. 

BÝLÝYORUM KÝ BU ARTIK
HEPÝMÝZÝN HÝKAYESÝ

Lise 1’i bitirdiðim zaman arkadaþla-
rýmýn desteði ile aileme yaþadýklarýmý
açýkladým. Ailemden birçok insan buna
þaþýrmadý,  ama bir teyzem bana inan-
mak yerine olayý kapatmak için elinden
geleni yaptý.  Bir kadýn arkadaþýmýn ve
ailesinin desteði ile onu polise þikayet
ettim. Ýlk aþamada beni taciz ettiðini
söylemek istemedim, utandým. Polis
darptan kimseyi göz altýna alamayacak-
larýný söyleyip beni göndermeye çalýþtý.
Arkadaþýmýn ýsrarý ile beni taciz ettiði-
ni anlattým. Polis beni azarlayarak iftira
attýðýmý dile getirdi, þikayetimi bile al-
mayacaklardý. Ama ben direttim, þika-
yetçi oldum. Þikayetimi alýp beni çocuk
esirgeme kurumuna verdiler. Eniþtem
þikayetim nedeniyle göz altýna alýndý.
Ailem çocuk esirgemeye gelip “Biz ký-
zýmýzý istiyoruz, hata etti” dedi. Anne-
mi bir daha görmemem ile beni tehdit
edip zorla þikayetimi geri çektirdiler. Ve
buna tek sebep, teyzem çevresine kötü
olmasýn, kocasý böyle anýlmasýn diyeydi
Aðlaya aðlaya þikayetimi geri çektirdi-
ler. Sonrasý karakollar, psikiyatrlar, zor-

la söyletilen “Ýftira attým”lar... 
Mahkemem doðum günümde oldu.

Boðazýmda bir yumru ile “Ýftira attým”
demek zorunda kaldým. Üstüne o kiþi
çýkýp “Ben kýzým gibi sevdim. Neden
bana bunu yaptý?” dedi ve ailem, bana
inanan herkes bir anda onun tarafýna
geçti. Þimdi dönüp bakýyorum keþke
susmasaymýþým da alsaymýþ hak ettiði
cezayý. Çok aðýr bir yükü omzuma al-
mýþým, ne içimden atabildim ne kimse-
ye anlatabildim. Ýntihar etmeyi bile dü-
þündüm. Benim gibi kadýnlarýn yazdýk-
larýný okuyunca cesaret aldým. Omuzla-
rýmdan bir yük kalktý, artýk yalnýz deði-
lim. Biliyorum ki bu artýk hepimizin
hikayesi. Þimdi ailemle de görüþmüyo-
rum, tek baþýma bir hayat mücadelesi
içindeyim. Yalnýz deðiliz kadýnlar. Yaþa-
dýklarýmýz asla bizim ayýbýmýz deðil.
Korkmayýn, susmayýn. Hak ettikleri ce-
zalarý almalarý için elinizden geleni ya-
pýn. Ben yapamadým, âmâ  bunu sizin-
le öðrendim. Birlikte gerçekten o kadar
güçlüyüz ki.

MALATTYA

Nurgül DENÝZ
Malatya

Hayat dolu bir komþumuz var; Fikriye
Yenge. 35 yaþlarýnda sanýrým. Balkon-
dan balkona konuþmalarla baþlamýþtýr

muhabbetimiz. 20 yaþýnda bir kýzý var; arka-
daþým. Sýk sýk onlara giderim bu sebepten.
Çay eþliðinde dedikodu yaparýz onunla. Bu
sohbetlerden biri esnasýnda anlatmýþtý öykü-
sünü. O sevecen, delidolu, çýlgýn tavýrlarýyla
maskelediði yaralarýna o gün tanýk olmuþtum:

“13 yaþýndaydým ya da 14 tam bilmiyorum.
En büyük kýz çocuðuydum. Görücülerim gelip
gitmeye baþlamýþlardý. Bunun ne anlama gel-
diðini bilmiyordum. Annem iyi bir þey olduðu-
nu söylerdi.” Yüzüne buruk bir gülümseme
yayýldý. Ses tonu sabit devam etti:

“Uzaktan akrabalarýmýzdan birinin oðlu
askerden dönmüþtü. Kýz bakýyorlardý ona. Ba-
basý babamla konuþmuþ, babam “Gelin iste-
yin” demiþ. Sonra verdi beni. Bir miktar da
baþlýk parasý aldý. 2 hafta sonra niþanlandým.
Üzerinden bir ay geçti, düðünümü yaptýlar.”
Sustu bir süre. Düþündü. ‘Amaaan’ dercesine
elini savurdu. Buðulu bir sesle:

“Kocamýn ailesi kalabalýktý. Tabii ben ne
olduðunu daha tam anlamamýþtým. Büyük
kaynýmýn çocuklarýnýn yaþlarý bana yakýndý.
Onlarla oyun oynardým.” Kocaman bir kah-
kaha attý. “Evli de olsam çocuktum” dedi.
Sustu tekrar. Az önce kahkaha atan o deðil-
miþçesine hüzünle:

“Daha adet görmediðim için kocam ba-
na el sürmezdi. Onunla da oyunlar oynar-
dýk. Hiç unutmam kaynanam çocuklarla dý-
þarý çýkýp oynadýðým için bana kýzmýþtý. Bi-
raz da dövmüþtü. Küsmüþtüm. Kocam
mahzun durduðumu görünce, eline beþ ta-
ne taþ alýp yanýma gelmiþti. Beþ taþ oyna-
mýþtýk.” 

Koltuðun üzerine duran dantele uzandý.
Çayýný aldý eline. Kýsa bir süre elindeki bar-
dakla oyalandýktan sonra dantel örtüyü iþle-
meye baþladý. Uzunca bir sessizlik oldu. Ben
meraðýma daha fazla engel olamayýp sordum; 

“Sonra ne oldu?”
Baþýný kaldýrýp bana baktý. Oldukça sa-

kin bir sesle kaldýðý yerden anlatmaya de-
vam etti:

“Çok ezildim, çok çektim. 16 yaþýmday-
ken büyük oðlumu doðurdum. Hamileyken
odun taþýdým, çamaþýr yýkadým, koyun sað-
dým. Çocuk doðdu, benim çocuðumdu ama
ben bilmiyordum çocuk nedir, nasýl büyütü-
lür? Oyuncak bebek gibi gördüm hep. Emzir-
meyi unutur oyun oynamaya giderdim. Kay-
nanam gelir, beni eve götürürdü. Çocuðu ku-
caðýma verir ‘Emzir’ derdi. ‘Gâvurun kýzý, bir
çocuða bakamýyor’ diye söylenirdi.” Anlata-
caðý her þey bitmiþçesine sustu burada. De-
rin bir nefes aldý. Elindeki týð dans ediyordu
adeta. Gözleri nemlenmiþti Fikriye Yen-
ge’nin. Bambaþka bir þey anlatýyormuþçasý-
na, Kaynanasý için:

“Bana çok etti ama mekâný cennet olsun.
Anamdan görmediðimi ondan gördüm” dedi.
Oldukça duraðan bir sesle:

“Babama kin tuttum. Beni daha el kadar
çocukken verdi elin oðluna. Bir gün gelip
hatýrýmý sormadý. Kocam, Allah ondan razý
olsun, hem babam oldu hem kocam hem ar-
kadaþým.” dedi. 

“Zaman geçiyor, ama insan unutmuyor.
Benim kýzým þimdi 20 yaþýnda, kendi ‘Evle-
neceðim’ demezse vermem kimseye.” Son-
ra aniden sinirlendi. Bana ve kýzýna nasihat
edercesine:

“Çocuðunu erken evlendirmesin kimse. Ne
olacak evlenince, baþý göðe mi deðecek? Ezi-
lecek, horlanacak… Diyelim evlendirdi devlet
el koysun çocuða. Baba, baba olsa; ana, ana
olsa vermez yavrusunu o yaþta el kapýsýna.”
Elindeki dantele odaklandý, baþýný kaldýrmadý
bir daha. Büyük bir özenle týðý ipten geçirip,
çiçekler çiziyordu.

Korkmayýn, susmayýn;
bu bizim ayýbýmýz deðil 

Anlatacaklarým Fikriye
Yenge’nin hikayesidir
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Adile DOÐAN

Ç
ocuklar her istismara uðra-
dýðýnda, öfke duyuyoruz, acý
çekiyoruz, aðzýmýza ne ge-
lirse söylüyoruz. Ýsyanýmýz,
öfkemiz, kafa karýþýklýklarý-
mýz birbirine karýþýyor. Son-

ra üzerinden biraz zaman geçtiðinde
durum deðiþiyor, öfke biraz diniyor. Ta
ki, bir sonraki olaya kadar...

Biz de ülkenin pek çok yerinde yürüyen
“Çocuk Ýstismarýný Aklatmayacaðýz! Etkili
Koruma ve Önleme Politikalarý Talep Edi-
yoruz” diyerek baþlatýlan imza kampanyasý-
ný mahallemizde yürütüyoruz. Bu yazýda si-
ze bu kampanya boyunca yürüttüðümüz ça-
lýþmadan gözlemler aktaracaðým.
ORTAK TALEP:
ÇOCUK ÝSTÝSMARLARI,
YAÞANMADAN ÖNLENMELÝ! 

Hem ülke genelinde hem de mahalle-
de kafamýzý hangi yöne çevirsek bir çocu-
ðun daha en yakýný tarafýndan istismar
edildiðini duyuyor, biliyoruz. “Aman Allah
belanýzý versin”, “Ýdam gelsin, asalým ke-
selim”, “O adamý bana versinler...” gibi
tepkilerin toplumu da giderek güvensizli-
ðe ittiðini görüyoruz. Ýstismar haberleri
yaygýnlaþtýkça “Herkesten her þeyden
korkar olduk, çocuðu kime emanet ede-
lim” deyip çalýþmayý býrakan kadýnlarýn
sayýsý da artýyor. “Artýk anneme bile güve-
nemiyorum”, “Babasýyla býrakmaya kor-
kar olduk”, “Çocuðumu tehlikelere karþý
sürekli uyardýðým için psikolojik sorunlar
yaþamaya baþladý”, “Kýzým arkadaþlýk
kurmakta zorluk yaþýyor” diyen kadýnlarla
sýk karþýlaþýyoruz. Bu isyanýn ve öfkenin
örgütlü bir mücadeleyle çözüm bulacaðý-
ný söyleyerek, her kesimden kadýnýn ortak
talebi olan çocuk istismarýnýn önlenmesi
ve suçlulara gereken cezalarýn verilmesi
için bir imza kampanyasý baþlattýk. Hem
çeþitli fabrikalardan iþçiler, hem esnaf
hem de mahalle halký bu imza metni et-
rafýnda hummalý bir çalýþma yürüttü. Hiç
teredüt etmeden imza toplamaya çalýþan-
lar ve yine tereddüt duymadan imza atan-
larýn söyledikleri aynýydý: “Çocuk istis-
marlarý, yaþanmadan önlenmeli!” 

ÇOCUK ÝSTÝSMARINI AKLATMAYACAÐIZ KAMPANYASINDAN NOTLAR:

Devlete güven yok, önleme talebi çok

BULUNDUÐUMUZ ilçede ve mahallemiz-
de çok sayýda sübyan mektepleri var. Ai-
leler çocuklarýný buralara “mecburen”
gönderiyorlar. Çünkü bu mahalle gelir or-
talamasýnýn çok düþük olduðu, yoksul bir
iþçi mahallesi. Bu denetimsiz mektepler-
den gelen istismar ve þiddet haberleri ai-
leleri ciddi kaygýlara sürüklemiþ durumda.
Çocuk istismarý kampanyasý boyunca “ni-
telikli, denetlenen, ücretsiz kreþler” çok
önemli bir talep olarak karþýmýza çýktý. 

Ama bu talebin þöyle bir yönü de vardý;
bu tip yerlerin kapatýlmasý, çocuklar için
devlet denetimli, güvenceli kreþ ve okul-
larýn olmasý gerektiðini konuþtuðumuz ka-
dýnlarýn çoðu devlete de güven duymadýk-
larýný dile getirdiler. Devlet okullarýnda
yaþanan istismarlarý, kamu görevlilerinin
nasýl aklandýklarýný, bir okulda istismarla
suçlanan bir öðretmenin baþka bir okula
gönderildiðini dile getirdiler. Evet, haklý-
lardý. Tam da bu nedenle bu talebin yaný-
na “Devletin asla ve asla bu tip suçlarý
aklamayan, üstünü örtmeyen, denetimleri
aksatmayan ve yargýyý çalýþtýran, tüm ku-

rumlarýyla istismarcýlarý
çocuklardan uzak tutan
bir irade göstermesi gere-
kir” talebini de ekledik. 

ÝÝSSTTÝÝSSMMAARRIINN BBÝÝRR
YYÖÖNNÜÜ:: YYOOKKSSUULLLLUUKK
VVEE EEÞÞÝÝTTSSÝÝZZLLÝÝKK

Bu talebin ortaya çýk-
týðý bir buluþmamýzda ev
temizliðine giden bir ka-
dýn arkadaþýmýz “Bu sis-

temde mümkün deðil” diyerek itiraz etti.
Bu umutsuzluða yol açan, kendi deneyi-
miydi. “Ben yýllardýr zenginlerin evlerine
gündeliðe gidiyorum. Bakýyorum, benim
gibilerini sömürerek zenginliklerine zen-
ginlik katmýþlar. Çocuklarý en lüks yerler-
de okuyorlar. Benim çocuðum ortaokulu
bile bitiremedi yokluktan, ilgisizlikten.
Ben de AKP’ye oy verdim ama onlar zen-
ginlerin çocuklarýna verdikleri deðerin
çeyreðini bize vermiyorlar. Oðlum en
azýndan ortaokulu bitirsin diye bir sürü
yere baþvurdum, yardým istedim. Okul
müdürüne yalvardým dönüp bakmadýlar bi-
le” diyor. 

Demek ki yoksulluk, eþitsizliklerin de-
rinleþmesi de istismarýn bir yönü. Demek
ki istismarla mücadele için çok yönlü bir
mücadeleye ihtiyacýmýz var. 

ÜCRETSÝZ, DENETÝMLÝ KREÞ, ÝSTÝSMARLA
MÜCADELENÝN ÖNEMLÝ BÝR TALEBÝ  

‘HÜKÜMET NE YAPSIN KÝ?’
BÝR ev toplantýsýnda yýllardýr AKP’ye oy verdiðini açýkça söy-

leyen iki kadýn arasýnda þöyle bir diyalog geçiyor. Biri “Hükümet

ne yapsýn, her þey mahkemede biter” diyor. Diðeri ise “Yargý hü-

kümetten baðýmsýz hareket etmiyor ki! Ben AK Partiliyim ve bu-

nu çok net görüyorum. Hangi parti iktidara gelse yargýyý kendi-

ne baðlar. Durum böyleyken isteseler bu istismar olaylarýnýn

önüne geçerler. Ellerini kollarýný baðlayan hiçbir þey yok ki” di-

yerek tepki veriyor. 

Asýl mesele,
adalete
güvensizlikte

KAMPANYA boyunca pazar yerinde standlar
açarak, ev toplantýlarý, dernekte bilgilendirme
toplantýlarý yaparak tartýþtýk, konuþtuk. Bu tar-
týþmalardan bazý notlar aktarayým:  

Adana’da 3 yaþýndaki çocuðun istismar edil-
mesi ciddi tepkilere neden olmuþtu. “Ýdam iste-
riz!” diyenlerin sayýsý epey fazlaydý. Tepkiler bi-
raz dindiðinde idam isteyenler meseleyi “Al-
lah’a havale etmeye” baþladý. Ýmza toplarken
“Ýdam geri gelmeli” diyenlerin gerekçelerini an-
lamaya çalýþtýk. Ve gördük ki bunu istemeleri-
nin nedeni o anki duygu yoðunluðu ve öfke...
Yasalarý, eðitim sistemini, sosyal hizmetlerin
yetersizliðini, yönetenlerin kimi söylemlerinin
bu olaylarý ne kadar çok artýrdýðýný konuþtuðu-
muzda idam isteyen bir çok kiþinin isyanýnýn bir
baþka yaný olduðunu gördük. O da “adalet sis-
temine güvensizlik” idi. Ancak tam da bu gü-
vensizliði yaratan nedenler dolayýsýyla “idamýn
geri getirilmesinin” daha büyük adaletsizliklere
yol açacaðýný tartýþtýðýmýzda durum deðiþti.
“Ýdam cezasý daha fazla istismarcýnýn ceza al-
madan salývermesine neden olmaz mý? Bugün
bile iyi hal indirimleri ile istismarcýlarý aklayan
yargý, idam gibi insan hayatýný ortadan kaldýran
bir ceza söz konusu olduðunda ‘Ben bu yükün
altýna giremem’ diyerek istismarcýlarý aklayan
kararlarý daha çok vermez mi?” sorularý ve ve-
rilen cevaplar idam talebini adalete güven duy-
madýðý için dile getirenlerin fikrini deðiþtirdi. 

ÝDAMDAN ALLAHA HAVALEYE...

MESELE
ÝSTÝSMARSA, SÝYASÝ

FARKLILIKLAR GERÝDE KALIYOR
DERNEK üyelerimizden biri mahallesinde kim var kim yok çaðýrmýþ evine, konu “çocuk is-

tismarýyla nasýl mücadele edeceðiz” olunca çaðýrdýðý herkes de gelmiþ. Herkes çocuk istismarý-
nýn önüne geçilmesini istiyor ama nasýl? Birisi “Ya bu imzalarý dikkate almazlarsa” diyor, diðeri “Baþ-

ka ne yapabiliriz? Okullara gidelim, öðretmenlerle konuþalým, bu meselelere yönelik eðitimler talep
edelim” gibi öneriler yapýyor. Bu konuþmalar üzerine derneði merak eden kadýnlar amaçlarýmýzý anla-
mak için çeþitli sorular sormaya baþladýlar. Ýçlerinden bir tanesi “Kusura bakmayýn, bu kadar çok didik-
lememizin nedeni dernek, vakýf gibi yerlere çok güven kalmamasý.” diyor. Bu güvensizliði çocuk istisma-
rýnýn yaþandýðý Ensar Vakfýný kastederek ama adýný söylemeden ifade etmeye çalýþýrken, samimi arka-

daþý “Niye dolandýrýyorsun, açýk söyle, senin partinin vakfý” demesiyle ortam biraz geriliyor. Bu buluþ-
mamýzdan çýkan sonuç þu ki; kadýnlarýn siyasi görüþleri farklý olsa da çocuklara ve kadýnlara karþý

iþlenen suçlarýn kaynaðýnda ortaklýklar görüyorlar. Mesele, daha fazla kadýnla buluþup, kadýnlarý
ve çocuklarý þiddete, istismara, yoksulluða, mutsuzluða ve geleceksizliðe mahkum eden bu dü-

zeni kimin yarattýðýný tartýþmakta... Bizim önemli iþlerimizden biri iþte bu olmalý.

Zeynep ÇELÝK / Helin GÜZEL
Sincan / Ankara

Ç
ocuk istismarý deyince tüyleri diken diken ol-
mayanýmýz yoktur herhalde. Her konuþtuðu-
muz istismara tepki gösteriyor, çözüm öneriyor.
“Ýdam edilsin, çözüm deðil ama en azýndan içi-
miz biraz da olsun soður” diyen de var “Ýdam
edilse ne olacak ki, o çocuk ömür boyu unut-

mayacak, ailesi ömür boyu unutmayacak” diyen de. Ýdam
çözüm mü? Hadým cezasý getirilmeli mi? Aile mi bilinçlen-
dirilmeli çocuk mu? Toplum ne yapmalý? Devletin sorum-
luluðu neler? Bütün bunlarý Sincan halk pazarýnda karþý-
laþtýðýmýz kadýnlara sorduk.

Sosyoloji okuyan Beyza ile konuþuyoruz ilk önce. “Aile
bilinçlendirilmeli” diye söze baþlýyor. “Okullarda anne-
çocuk eðitimi verilmeli” diyor. Devletin yapmasý gerekenle-
ri sorduðumuzda, “Cezalarýn aðýrlaþtýrýlmasý lazým, hadým
mý edilir ne yapýlýr, zaten hadým gündemde, yani en aðýr
cezalarýn verilmesi gerekir bence” diyor. Verilen cezalarýn
caydýrýcýlýðýný sorduðumuzda ise “Korkutur diye düþünüyo-
rum, bu kadar rahat olmazlar artýk diye cevap veriyor. Sak-
lanýp, örtbas edildiðini, cesaret verici açýklamalar yapýldýðýný

hatýrlattýðýmýzda ise sözleri, “Toplumu bilinçlendirmek la-
zým” oluyor.
‘CEZA VERÝLEN ADAM
2 AY SONRA SERBEST’

Zehra ise “Cezalar ne kadar etkili ki sanki, yapan ada-
ma ceza veriyorlar, sonra serbest kalýyor tekrar; aslýnda
cezalar yetersiz. Adam ya ceza almýyor ya da 2 ay sonra
çýkýyor, ayný þey kadýn cinayetlerinde de geçerli. Kaç tane
kadýn öldürüldü, her gün artýyor ama adalet yok bizim
ülkemizde. Devlet yetersiz kalýyor, af geliyor, yapan adam
‘Ben zaten yýrtýyorum ‘diyor. Cezalar artsýn, içeriden he-
men çýkmasýn” diyor.
EN ÖNDE OLMASI GEREKEN
KADINLAR SUSTURULUYOR

“Cezalarýn artýrýlmasý lazým, önce baþtakilerin bunu
yapmasý lazým” diyerek söze baþlýyor Aslý. Toplum olarak
bir þey yapmadýðýmýzý söyleyerek þöyle sürdürüyor sözleri-
ni: “En ufak þeyde baþýný bastýrýyorlar tepedekiler, söz hak-
kýmýz yok. Benim erkek çocuðum var. Ben ona her iþi yaptý-
rýyorum, ne farký var kýz çocuðundan. ‘Kadýnlarý özgür bý-
raktýk’ diyorlar ama tam tersi yaþanýyor. En önde olmasý ge-
reken kadýnlar susturuluyor.” 

Ç
ocuk istismarýna karþý imza kampanyasýna
Tuzluçayýr Kadýnlarý Dayanýþma Derneði
olarak katýldýk. Yakýn zamanda dernek bina-
mýz önünde açtýðýmýz stantla baþladýðýmýz
imza kampanyasýna hem kadýnlarýn hem de
erkeklerin ilgisi yoðun oldu. Ýlçemizde bir
çocuðun istismara uðramasý ve son dönem-

de ülke genelinde armýþ olan istismar vakalarý sebebiy-
le tedirginlik yaþayan insanlarýn bazýlarý imzayý atarken
bu sorunun “Bu hükümetle çözülemeyeceði” umut-
suzluðuyla destek  veriyordu. Kimisi de böyle bir þeyi
ihtiyaç olduðunu ve OHAL koþullarýnda olsak da bir
þekilde sesimizi, tepkimizi duyurmamýz gerektiðini
söyledi. Standýmýza uðrayan kadýnlar çevrelerine haber
vererek, yoldan geçenlere seslenerek kampanyamýza
katkýda bulundu ve yaygýnlaþmasýna yardýmcý oldu.

Kampanya bize kadýnlarla idam, hadým gibi çözüm
önerileri üzerinde tartýþma fýrsatý yaratmýþtý. Asýl çözü-
mün bu uygulamalarla olmayacaðýný, yaþanan bu vaka-
larýn altýnda yatan topumsal sebeplerin araþtýrýlmasý ve
daha yaþanmadan bir çözüm bulunmasý gerektiði üze-
rine konuþtuk. Kadýnlarýn pek çoðunu bu tartýþmalar
sonucunda ikna ettik. 

Kampanyamýz sadece bu stant baþýnda imza topla-
makla kalmayacak. Dernek üyesi her bir kadýnla kapý ka-
pý, sokak sokak mahallemizi gezerek kampanyamýzý daha
da yaygýnlaþtýracaðýz. Asýl çözümün ne olmasý gerektiði
ve birlikte neler yapabileceðimizi tüm kadýnlara anlataca-
ðýz, birlikte konuþacaðýz. Biz kadýnlar her koþulda müca-
delemize devam edeceðiz. 

Tuzluçayýr KKadýnlarý DDayanýþma 
Derneði’nden kkadýnlar // AANKARA

Tuzluçayýrlý kadýnlar
atölye çalýþmalarýyla
bir araya geliyor

Hilal KILIÇ 
Ankara

U
zun bir süredir bir araya geldiðimizde
tartýþtýðýmýz çokça konuya dair bilgi sa-
hibi olmak, “Neden dernekteyiz, nelere
tepki gösteriyoruz, nasýl yan yana geliyo-
ruz?’ sorularýna yanýt aramak için atölye

çalýþmalarýna baþladýk. Kadýn ve çocuklarýn yaþadýk-
larý sorunlar ve yapýlabilecekler üzerine daha ayrýntýlý
ve karþýlýklý tartýþmalarla sürdüreceðimiz atölyenin
ilk buluþmalarýný gerçekleþtirdik. Konularýmýzý bir-
likte belirlediðimiz ve tahmini olarak bir buçuk ay
sürdüreceðimiz bir planlama yaptýk. Ýlk geri dönüþler
oldukça olumlu ve güzeldi. Verimli ve keyifli zaman
geçirdiklerini söyleyen kadýnlar benzer çalýþmalarý-
mýzý artýrmamýz üzerine önerilerde bulundular. 

Her hafta içi çarþamba günleri yarým saat su-
num, yarým saat sohbet þeklinde yapýlacak olan atöl-
ye, çalýþan kadýnlarýn da katýlabilmeleri için pazar
günleri ayný þekilde tekrarlanýyor.

“Çocuk istismarý” baþlýðýyla baþladýðýmýz ilk bu-
luþmada vurgulanan cezalandýrma yöntemlerinden
önce “Bu olaylar nasýl önlenebilir” sorusu üzerine
düþünmek oldu. Devletin önleyici sistemlerinin iþ-
letilmesi, cezai yaptýrýmlarýn esnetilmemesi üzerine
konuþuldu. Hadým ve idamýn neden bir çözüm ol-
mayacaðý noktasýnda, kimsayal hadým uygulayan ül-
kelerde suç oranlarýnda çok deðiþiklik olmadýðýný
gösteren veriler ve tek tek idamla bir sonuca varýl-
mayacaðý üstünde duruldu. 

En temel þeyin ise 18 yaþýndan küçük herkesin
çocuk olduðu ve sadece cinsel istismar deðil, ken-
di rýzasý dýþýnda üzerine kurulan her tür baský ve
uygulanan þiddetin de istismar olduðunu unutma-
mak olduðunu tartýþtýk kadýnlarla. Derneðe baþvu-
ru yapýldýðýnda nasýl bir yol izleyeceðimiz üzerine
bilgilendirme yaptýk.

Atölyemizin gelecek baþlýðý ise kadýn yönelik fi-
ziksel, psikolojik, ekonomik þiddet ve bunun tarih
boyunca nasýl þekillendiði olacak. “Erkekler bir
gün dünyaya düþtüler ve kadýnlarý ezelim mi dedi-
ler? Bizler böylesi ezilir hale nasýl geldik?” sorula-
rý üzerinden yürüteceðiz tartýþmamýzý. Benzer ça-
lýþmalarý artýrmak ve derneðimizde konuþtuklarý-
mýzý, edindiðimiz bilgileri çevremize de anlatmak
için elimizden geleni yapmaya çalýþacaðýz.

Sincanlý kadýnlar:
Ýstismar çok, cezalar az

Kapý kapý, sokak sokak gezip anlatacaðýz



Aylin AKÇAY
Psikolog

Ç
ocuklara cinsel istismar
gündem olduðunda his-
settiðimiz duygularýn ba-
þýnda öfke ve çaresizlik
geliyor. 

Öfkemiz, istismarý ger-
çekleþtiren ve onunla iþ-

birliði yapan kiþi/kurumlara karþý olu-
yor. Ýstismarcýnýn bunu nasýl yapabil-
diðini, bir çocuðu nasýl cinsel haz
nesnesi olarak görebildiðini aklýmýz
almýyor ve böyle olunca bunu yapanla-
rýn “sapýk” olduklarýna, insan olma-
dýklarýna” kanaat getiriyoruz.  Hatta
Cumhurbaþkaný, Aile Bakaný bile kar-
þýmýza çýkýp böyle söyleyebiliyor. 

Çaresizliðimiz ise, çocuk istisma-
rýnda içinde bulunduðumuz tablonun
korkunçluðundan ve bu çok boyutlu
kocaman sorunun nasýl çözüleceði
konusunda somut fikirlerimiz olma-
masýndan kaynaklanýyor. Böyle olunca
ya sorunun çözümü için çok genel ge-
çer þeyler geliyor gündeme: “eðitim

þart”, “toplumun deðiþmesi gerek”
diyebiliyoruz. Ya da istismarcýnýn ce-
zalandýrýlmasýna ve tek baþýna ceza
sistemine odaklanýyoruz: en aðýr ceza-
yý almalarýný diliyoruz, cezalar artýrýl-
sýn diyebiliyoruz. 

Ýþte toplumdaki bu “ne yapacaðýný
bilememe” hali, öfke, yanlýþ adalet ta-
lebi ve yürek soðutma ihtiyacýný ken-
dine dayanak yapan hükümet, çocuk
istismarýný hadýmla çözeceðini iddia
eden bir tasarýyla karþýmýza çýkabiliyor
ve bu tasarý karþýlýk bulabiliyor. 

O zaman sorunun büyüklüðü karþý-
sýnda yýlmadan ne yapýlmasý gerektiði
konusuna daha çok odaklanmaya, ve
yapýlmasý gerekenler konusunda so-
rumlularýn peþine düþmeye daha çok
ihtiyacýmýz var. Çocuklarýn istismar-
dan korunmasý için önleyici ve koru-
yucu yaklaþýma sahip, etkili, çocuk
odaklý, hak temelli bütünlüklü bir
çocuk koruma sistemi kurulmalý ve
sistemi denetleyecek baðýmsýz bir iz-
leme mekanizmasý kurulmalý. Adým
adým bu mekanizmalarýn ne olmasý
gerektiðini anlatalým:

ÝSTÝSMARI FARK EDEBÝLECEK BÝR ÝZLEME SÝSTEMÝ GEREK
Çocuk anne karnýna düþtüðü andan itibaren annenin her tür-

lü iyilik hali, fiziksel ve duygusal durumu, ihtiyaçlarýnýn
karþýlanma durumu çocuðun saðlýðý ve geliþimini doð-

rudan etkiler ve bu nedenle gebelik sürecinde anne-
nin ihtiyaçlarý çocuðun ihtiyaçlarý haline gelir. Bu

nedenle gebelik sürecinde çocuðun korunmasý
kadýnýn korunmasý anlamýna gelir ve devletin

çocuða karþý sorumluluðu bu aþama-
da baþlar. 

Çocuðun her tür riskli du-
rumdan, ebeveyn istismarý da
dahil ihmal – istismardan korun-
ma hakký vardýr ve bu hak,
devlet kurumlarý aracýlýðýy-
la yerine getirilmelidir. 

Bunun için de çocuðun iyilik
halinin takip edilmesi, herhangi

bir ihmal - istismara uðrama riski-
nin fark edilebilmesi ve ortadan kaldý-

rýlmasý gerekir. Ýstismar durumlarýnýn da er-
ken fark edilip müdahale edilebilmesi için ço-

cuðun anne karnýndan 18 yaþýna kadar devlet
kurumlarý tarafýndan sürekli izleminin yapýlmasý

gerekli. Ýzlemden kasýt bir defa gidip inceleme yapýp
dönmek deðil, süreklilik oluþturacak þekilde ve belirli

aralýklarla ve doðru yöntemlerle çocuðun her açýdan duru-
munun incelemeye alýnmasýdýr.

Türkiye’de 0-2 yaþ arasý dönemde bu izlemin yapýlmasý göre-

vi Saðlýk Bakanlýðý’ndadýr, aile hekimlikleri tarafýndan yapýlmasý
gerekir. Önceden, sosyal hizmetlere verilen çok genel bir takip
görevini saymazsak Türkiye’de 2 ile okul yaþý olan 6 yaþa kadar
olan dönem izlem dýþý idi. Yani bu yaþ aralýðýnda hiçbir kuruma
özel bir izleme görevi verilmemiþti. Çok yeni bir uygulama olarak
2-6 yaþ arasý izlemi de aile hekimliklerine verildi. 

Okul yaþýna geldikten sonra ise çocuklarýn izleminden okul-
lar, yani Milli Eðitim Bakanlýðý sorum-

ludur. Kaymakam, vali gibi mülki
amirlerin de  çocuklarýn takibinde
sorumluluðu vardýr. Bu sürelerin

tamamýnda ise Sosyal Hizmet
Merkezleri çocuklarýn takibin-
den ve diðer kurumlarla iþbirli-

ði yapmaktan temel olarak so-
rumludur. Bu izlem sýrasýnda çocuklarla ilgili

riski, istismarý, vs. fark edenler durumu adli ku-
rumlara bildirmekle görevlidir. 
Bu görevlerin la kaðýt üstünde kaldýðýný bugün

yaþadýðýmýz örneklerden görüyoruz. Bu sistemin gerçekten iþle-
mesi için kurumlarý zorlamalýyýz. 

Bu sistem detaylandýrýlmalý, içeriði geniþletilmeli, sistemin
çalýþýr hale gelmesi için gerekli tedbirler alýnmalý, buralarda ça-
lýþan kiþiler çocuk izleminin nasýl yapýlmasý gerektiði konusunda
yetkinleþtirilmeli, hatta okul eðitimleri bu bilgileri kapsamalý. Bil-
dirme yükümlülüðüne engel olan sorunlar ortadan kaldýrýlmalý
(örneðin bildirimi yapan kiþinin güvenliðinin saðlanmasý için ge-
rekli önlemler alýnmalý) 

Bugün Türkiye’de istismar olduktan sonra müdahale
etmeye dayalý bir sistem var. Ki, bu da çok sýnýrlý. Oysa
istismarla mücadele için temel olan, istismarýn oluþmasýna
zemin sunan tüm faktörlerin ortadan kaldýrýlmasý için seferber
olmaktýr.

Her alanda çocuðun haklarýnýn, çocuðun üstün yararýnýn
odak alýndýðý; çocuklarýn yaþama-geliþme, eðitim, saðlýk,
korunma ve katýlým haklarýnýn öncelik olarak belirlendiði;
ailelerin ve toplumun da çocuk haklarý ve istismar konusunda
bu yaklaþýmla sürekli bilgilendirildiði bir sistem oluþturulmalý. 

Kanunlar, eðitim sistemi, saðlýk sistemi, toplumsal
hayatýn her alaný, kurumlarýn iþleyiþleri çocuklarýn
ihtiyaçlarýna göre þekillendirilmeli. Bunun eksik kaldýðý her
durum istismara zemin hazýrlar. Örneðin çocuklarýn evlendirilmesine
olanak saðlayan yasal düzenlemeler, çocuk evliliðini meþru gören
MEB yönetmelikleri, çocuklarýn eðitim dýþýnda kalmasýna sebep olan
eðitim sistemi, çocuklarýn toplu yaþadýðý kurumlarýn denetimden
uzak olmasý, çocuklarýn ulaþabileceði kreþ ve bakým
merkezlerinin olmamasý gibi çok önemli meseleler istismara
doðrudan ya da dolaylý olarak zemin hazýrlar. 

18 yaþýnýn altýndaki her bireyin çocuk olduðu
kabul edilmeli; tüm yasal mevzuat buna uygun
hale getirilmeli, evlenme yaþýnýn
küçültüldüðü her türlü düzenleme
kaldýrýlmalý. 

ÝSTÝSMARI ÖNLEMEYE
ODAKLANMAK GEREK

1 2
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EÐER ÝSTÝSMAR VARSA, MÜDAHALE
VE ÝYÝLEÞTÝRME NASIL OLMALI?

Ýstismar gerçekleþtikten sonra
çocuðun hýzla korunmasý için çocuk
odaklý, çocuklarýn kurumlar tarafýndan
hýrpalanmadýðý, yargýlanmadýðý, suçlan-
madýðý, hýzlý iþleyen, faile cezasýzlýk ge-
tirmeyen, çocuðu maðdur etmeyen, ço-
cuðu istismar ortamýndan uzaklaþtýra-
cak, istismarcýdan koruyacak, güvenlik
önlemleri olan, çocuðun iyileþmesi için
gerekli olanaklarýn saðlandýðý bir baþvu-
ru ve müdahale sistemi kurulmalý. 

Baþvuru mekanizmasý herkesin ra-
hatlýkla ulaþabileceði bir sistem olmalý
ve bu mekanizma sadece çocuklara özel
olmalý. Ayrýca çocuklarýn da kendilerinin
rahatlýkla baðlantý kurup kendileri baþ-
vuru yapabilecekleri bir sistem olmalýdýr
bu. Çocuklarýn ulaþamayacaðý bir baþvu-
ru sistemi ihtiyacý karþýlayacak bir sis-

tem olamaz. Bugün var olan Alo 183 gibi
her konuyu içeren bir baþvuru adresi bu
ihtiyacý karþýlamaktan çok uzak. Türki-
ye’deki sistem çocuðu ve çocuðun ya-
kýnlarýný tekrar tekrar maðdur ediyor,
çocuk örseleniyor, çokça
örnekte çocuk ve yakýnlarý
adalet aramaktan vazgeçe-
biliyor. 

Çocuðun iyileþme
süreci için de istismarýn
ortaya çýktýðý andan itiba-
ren çocuk ve yakýnlarý için
ücretsiz, ulaþýlabilir, nitelikli, çocuk is-
tismarý alanýnda yetkin psikolojik/psiki-
yatrik saðlýk hizmetleri oluþturulmalý. 

Bugün bu hizmetler son derece sýnýrlý
ve ulaþýlmaz durumda. Olanlarýn çoðu
ise özel hizmetler. 

Ýstismarla mücadelede adalet çok
önemli bir yer tutuyor. Ýstismara uðrayanýn
iyileþmesi için de adalet saðlandýðý duygu-
su önemli. Uzun yargýlama süreçleriyle
çocuklarý yýldýran ve istismarý yapana indi-
rimler sunan adalet sistemi mutlaka de-
ðiþmeli. 

Bununla birlikte þöyle bir sorun da var:
Adalet talep ederken genellikle
sadece istismarý yapan kiþinin
cezalandýrýlmasýna odaklanýlý-
yor, oysa aslýnda failler bu ki-
þiyle sýnýrlý deðildir. Alýnmayan
önlemler, istismarý fark ede-
meyip uzamasýna sebep olan-
lar, istismarý gizleyenler, istis-
mara zemin açanlar, istismarcýyý koruyan-
lar, çocuðu güçsüzleþtirenler de faildir.
Adalet talebinde istismarda bir biçimiyle
sorumluluðu olan tüm faillerle ilgili yaptý-
rýmlar gerçekleþtirilmeli. 
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Çocuk istismarýnýn hem önlenmesi hem
de istismar olduktan sonra müdahale çok yönlü
olmak durumunda. Bu nedenle birçok kuru-
mun önemli görevleri var ve birlikte koordinas-
yon içinde çalýþmalarý gerekir. 

Örneðin istismardan sonra ifade süreci
ile birlikte adli süreç baþlar, çocuðun ihtiyaçla-
rýnýn tespit edilmesi gerekir, çocuðun korunma
ihtiyacý olabilir, çocuðun eðitim hayatý ke-
silebilir, tedavi ve rehabilitasyon süreci ge-
rekir, kurum bakýmý ihtiyacý olabilir vb. Ya
da Çocuk Koruma Kanunu istismar ya da
risk durumunda çocuklarýn korunmasý için
belirli tedbirler belirlemiþtir; mahkemeler
çocuðun ihtiyacýna göre bu tedbirleri vere-
bilir; 

Çocuðun kurum bakýmý altýna alýnmasý ge-
rekiyorsa Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý;

Çocuðun eðitim süreçlerinin aksamadan de-
vam etmesi için Milli Eðitim Bakanlýðý, 

Çocuðun saðlýðýnýn korunmasý ve rehabili-
tasyon ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý için Saðlýk
Bakanlýðý,

Çocuða ve ailesine danýþmanlýk hizmeti ve-
rilmesi için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý,
Milli Eðitim Bakanlýðý, yerel yönetimler,

Çocuðun barýnma ihtiyaçlarýnýn
karþýlanmasý için yerel yönetimler ve
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý so-
rumlu.

Gördüðünüz gibi her farklý ted-
birden farklý bir kurum sorumlu. 

Bir çocuk istismara uðradýðýnda
yaþamýnýn saðlýkla ve esenlikle de-

vam edebilmesi için de, istis-
marla genel olarak mücadelede
etkili olabilmek için de bu ku-
rumlarýn ortak hareket edebil-
meleri zorunlu. Türkiye’de
ise kurumlarýn “hassasiyetle-
ri”,  konuya verdikleri önem,
yapýlarý, iletiþim kanallarý, ön-

celikleri farklý; ve ortak çalýþmada
çok ciddi eksiklikler var. 

Ortak çalýþmanýn saðlanmasý
için gerekli tedbirler zamana yayýl-
madan ve kiþilerin inisiyatifine bý-
rakýlmadan hemen alýnmalý. Bu
kadar kurumun ortak çalýþabilmesi
için ise açýk þekilde bir meclis,
hatta devlet iradesi gerekiyor! Ýþte
biz, bu iradeyi talep ediyoruz... 

ÇOCUK ÝSTÝSMARINDA GERÇEK ÖNLEMLER ÝÞTE BÖYLE ALINIR!
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ÝSTÝSMARA KARÞI KURUMLARIN ORTAK ÇALIÞMASI ÞART
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Adile DOÐAN

Ç
ocuklar her istismara uðra-
dýðýnda, öfke duyuyoruz, acý
çekiyoruz, aðzýmýza ne ge-
lirse söylüyoruz. Ýsyanýmýz,
öfkemiz, kafa karýþýklýklarý-
mýz birbirine karýþýyor. Son-

ra üzerinden biraz zaman geçtiðinde
durum deðiþiyor, öfke biraz diniyor. Ta
ki, bir sonraki olaya kadar...

Biz de ülkenin pek çok yerinde yürüyen
“Çocuk Ýstismarýný Aklatmayacaðýz! Etkili
Koruma ve Önleme Politikalarý Talep Edi-
yoruz” diyerek baþlatýlan imza kampanyasý-
ný mahallemizde yürütüyoruz. Bu yazýda si-
ze bu kampanya boyunca yürüttüðümüz ça-
lýþmadan gözlemler aktaracaðým.
ORTAK TALEP:
ÇOCUK ÝSTÝSMARLARI,
YAÞANMADAN ÖNLENMELÝ! 

Hem ülke genelinde hem de mahalle-
de kafamýzý hangi yöne çevirsek bir çocu-
ðun daha en yakýný tarafýndan istismar
edildiðini duyuyor, biliyoruz. “Aman Allah
belanýzý versin”, “Ýdam gelsin, asalým ke-
selim”, “O adamý bana versinler...” gibi
tepkilerin toplumu da giderek güvensizli-
ðe ittiðini görüyoruz. Ýstismar haberleri
yaygýnlaþtýkça “Herkesten her þeyden
korkar olduk, çocuðu kime emanet ede-
lim” deyip çalýþmayý býrakan kadýnlarýn
sayýsý da artýyor. “Artýk anneme bile güve-
nemiyorum”, “Babasýyla býrakmaya kor-
kar olduk”, “Çocuðumu tehlikelere karþý
sürekli uyardýðým için psikolojik sorunlar
yaþamaya baþladý”, “Kýzým arkadaþlýk
kurmakta zorluk yaþýyor” diyen kadýnlarla
sýk karþýlaþýyoruz. Bu isyanýn ve öfkenin
örgütlü bir mücadeleyle çözüm bulacaðý-
ný söyleyerek, her kesimden kadýnýn ortak
talebi olan çocuk istismarýnýn önlenmesi
ve suçlulara gereken cezalarýn verilmesi
için bir imza kampanyasý baþlattýk. Hem
çeþitli fabrikalardan iþçiler, hem esnaf
hem de mahalle halký bu imza metni et-
rafýnda hummalý bir çalýþma yürüttü. Hiç
teredüt etmeden imza toplamaya çalýþan-
lar ve yine tereddüt duymadan imza atan-
larýn söyledikleri aynýydý: “Çocuk istis-
marlarý, yaþanmadan önlenmeli!” 

ÇOCUK ÝSTÝSMARINI AKLATMAYACAÐIZ KAMPANYASINDAN NOTLAR:

Devlete güven yok, önleme talebi çok

BULUNDUÐUMUZ ilçede ve mahallemiz-
de çok sayýda sübyan mektepleri var. Ai-
leler çocuklarýný buralara “mecburen”
gönderiyorlar. Çünkü bu mahalle gelir or-
talamasýnýn çok düþük olduðu, yoksul bir
iþçi mahallesi. Bu denetimsiz mektepler-
den gelen istismar ve þiddet haberleri ai-
leleri ciddi kaygýlara sürüklemiþ durumda.
Çocuk istismarý kampanyasý boyunca “ni-
telikli, denetlenen, ücretsiz kreþler” çok
önemli bir talep olarak karþýmýza çýktý. 

Ama bu talebin þöyle bir yönü de vardý;
bu tip yerlerin kapatýlmasý, çocuklar için
devlet denetimli, güvenceli kreþ ve okul-
larýn olmasý gerektiðini konuþtuðumuz ka-
dýnlarýn çoðu devlete de güven duymadýk-
larýný dile getirdiler. Devlet okullarýnda
yaþanan istismarlarý, kamu görevlilerinin
nasýl aklandýklarýný, bir okulda istismarla
suçlanan bir öðretmenin baþka bir okula
gönderildiðini dile getirdiler. Evet, haklý-
lardý. Tam da bu nedenle bu talebin yaný-
na “Devletin asla ve asla bu tip suçlarý
aklamayan, üstünü örtmeyen, denetimleri
aksatmayan ve yargýyý çalýþtýran, tüm ku-

rumlarýyla istismarcýlarý
çocuklardan uzak tutan
bir irade göstermesi gere-
kir” talebini de ekledik. 

ÝÝSSTTÝÝSSMMAARRIINN BBÝÝRR
YYÖÖNNÜÜ:: YYOOKKSSUULLLLUUKK
VVEE EEÞÞÝÝTTSSÝÝZZLLÝÝKK

Bu talebin ortaya çýk-
týðý bir buluþmamýzda ev
temizliðine giden bir ka-
dýn arkadaþýmýz “Bu sis-

temde mümkün deðil” diyerek itiraz etti.
Bu umutsuzluða yol açan, kendi deneyi-
miydi. “Ben yýllardýr zenginlerin evlerine
gündeliðe gidiyorum. Bakýyorum, benim
gibilerini sömürerek zenginliklerine zen-
ginlik katmýþlar. Çocuklarý en lüks yerler-
de okuyorlar. Benim çocuðum ortaokulu
bile bitiremedi yokluktan, ilgisizlikten.
Ben de AKP’ye oy verdim ama onlar zen-
ginlerin çocuklarýna verdikleri deðerin
çeyreðini bize vermiyorlar. Oðlum en
azýndan ortaokulu bitirsin diye bir sürü
yere baþvurdum, yardým istedim. Okul
müdürüne yalvardým dönüp bakmadýlar bi-
le” diyor. 

Demek ki yoksulluk, eþitsizliklerin de-
rinleþmesi de istismarýn bir yönü. Demek
ki istismarla mücadele için çok yönlü bir
mücadeleye ihtiyacýmýz var. 

ÜCRETSÝZ, DENETÝMLÝ KREÞ, ÝSTÝSMARLA
MÜCADELENÝN ÖNEMLÝ BÝR TALEBÝ  

‘HÜKÜMET NE YAPSIN KÝ?’
BÝR ev toplantýsýnda yýllardýr AKP’ye oy verdiðini açýkça söy-

leyen iki kadýn arasýnda þöyle bir diyalog geçiyor. Biri “Hükümet

ne yapsýn, her þey mahkemede biter” diyor. Diðeri ise “Yargý hü-

kümetten baðýmsýz hareket etmiyor ki! Ben AK Partiliyim ve bu-

nu çok net görüyorum. Hangi parti iktidara gelse yargýyý kendi-

ne baðlar. Durum böyleyken isteseler bu istismar olaylarýnýn

önüne geçerler. Ellerini kollarýný baðlayan hiçbir þey yok ki” di-

yerek tepki veriyor. 

Asýl mesele,
adalete
güvensizlikte

KAMPANYA boyunca pazar yerinde standlar
açarak, ev toplantýlarý, dernekte bilgilendirme
toplantýlarý yaparak tartýþtýk, konuþtuk. Bu tar-
týþmalardan bazý notlar aktarayým:  

Adana’da 3 yaþýndaki çocuðun istismar edil-
mesi ciddi tepkilere neden olmuþtu. “Ýdam iste-
riz!” diyenlerin sayýsý epey fazlaydý. Tepkiler bi-
raz dindiðinde idam isteyenler meseleyi “Al-
lah’a havale etmeye” baþladý. Ýmza toplarken
“Ýdam geri gelmeli” diyenlerin gerekçelerini an-
lamaya çalýþtýk. Ve gördük ki bunu istemeleri-
nin nedeni o anki duygu yoðunluðu ve öfke...
Yasalarý, eðitim sistemini, sosyal hizmetlerin
yetersizliðini, yönetenlerin kimi söylemlerinin
bu olaylarý ne kadar çok artýrdýðýný konuþtuðu-
muzda idam isteyen bir çok kiþinin isyanýnýn bir
baþka yaný olduðunu gördük. O da “adalet sis-
temine güvensizlik” idi. Ancak tam da bu gü-
vensizliði yaratan nedenler dolayýsýyla “idamýn
geri getirilmesinin” daha büyük adaletsizliklere
yol açacaðýný tartýþtýðýmýzda durum deðiþti.
“Ýdam cezasý daha fazla istismarcýnýn ceza al-
madan salývermesine neden olmaz mý? Bugün
bile iyi hal indirimleri ile istismarcýlarý aklayan
yargý, idam gibi insan hayatýný ortadan kaldýran
bir ceza söz konusu olduðunda ‘Ben bu yükün
altýna giremem’ diyerek istismarcýlarý aklayan
kararlarý daha çok vermez mi?” sorularý ve ve-
rilen cevaplar idam talebini adalete güven duy-
madýðý için dile getirenlerin fikrini deðiþtirdi. 

ÝDAMDAN ALLAHA HAVALEYE...

MESELE
ÝSTÝSMARSA, SÝYASÝ

FARKLILIKLAR GERÝDE KALIYOR
DERNEK üyelerimizden biri mahallesinde kim var kim yok çaðýrmýþ evine, konu “çocuk is-

tismarýyla nasýl mücadele edeceðiz” olunca çaðýrdýðý herkes de gelmiþ. Herkes çocuk istismarý-
nýn önüne geçilmesini istiyor ama nasýl? Birisi “Ya bu imzalarý dikkate almazlarsa” diyor, diðeri “Baþ-

ka ne yapabiliriz? Okullara gidelim, öðretmenlerle konuþalým, bu meselelere yönelik eðitimler talep
edelim” gibi öneriler yapýyor. Bu konuþmalar üzerine derneði merak eden kadýnlar amaçlarýmýzý anla-
mak için çeþitli sorular sormaya baþladýlar. Ýçlerinden bir tanesi “Kusura bakmayýn, bu kadar çok didik-
lememizin nedeni dernek, vakýf gibi yerlere çok güven kalmamasý.” diyor. Bu güvensizliði çocuk istisma-
rýnýn yaþandýðý Ensar Vakfýný kastederek ama adýný söylemeden ifade etmeye çalýþýrken, samimi arka-

daþý “Niye dolandýrýyorsun, açýk söyle, senin partinin vakfý” demesiyle ortam biraz geriliyor. Bu buluþ-
mamýzdan çýkan sonuç þu ki; kadýnlarýn siyasi görüþleri farklý olsa da çocuklara ve kadýnlara karþý

iþlenen suçlarýn kaynaðýnda ortaklýklar görüyorlar. Mesele, daha fazla kadýnla buluþup, kadýnlarý
ve çocuklarý þiddete, istismara, yoksulluða, mutsuzluða ve geleceksizliðe mahkum eden bu dü-

zeni kimin yarattýðýný tartýþmakta... Bizim önemli iþlerimizden biri iþte bu olmalý.

Zeynep ÇELÝK / Helin GÜZEL
Sincan / Ankara

Ç
ocuk istismarý deyince tüyleri diken diken ol-
mayanýmýz yoktur herhalde. Her konuþtuðu-
muz istismara tepki gösteriyor, çözüm öneriyor.
“Ýdam edilsin, çözüm deðil ama en azýndan içi-
miz biraz da olsun soður” diyen de var “Ýdam
edilse ne olacak ki, o çocuk ömür boyu unut-

mayacak, ailesi ömür boyu unutmayacak” diyen de. Ýdam
çözüm mü? Hadým cezasý getirilmeli mi? Aile mi bilinçlen-
dirilmeli çocuk mu? Toplum ne yapmalý? Devletin sorum-
luluðu neler? Bütün bunlarý Sincan halk pazarýnda karþý-
laþtýðýmýz kadýnlara sorduk.

Sosyoloji okuyan Beyza ile konuþuyoruz ilk önce. “Aile
bilinçlendirilmeli” diye söze baþlýyor. “Okullarda anne-
çocuk eðitimi verilmeli” diyor. Devletin yapmasý gerekenle-
ri sorduðumuzda, “Cezalarýn aðýrlaþtýrýlmasý lazým, hadým
mý edilir ne yapýlýr, zaten hadým gündemde, yani en aðýr
cezalarýn verilmesi gerekir bence” diyor. Verilen cezalarýn
caydýrýcýlýðýný sorduðumuzda ise “Korkutur diye düþünüyo-
rum, bu kadar rahat olmazlar artýk diye cevap veriyor. Sak-
lanýp, örtbas edildiðini, cesaret verici açýklamalar yapýldýðýný

hatýrlattýðýmýzda ise sözleri, “Toplumu bilinçlendirmek la-
zým” oluyor.
‘CEZA VERÝLEN ADAM
2 AY SONRA SERBEST’

Zehra ise “Cezalar ne kadar etkili ki sanki, yapan ada-
ma ceza veriyorlar, sonra serbest kalýyor tekrar; aslýnda
cezalar yetersiz. Adam ya ceza almýyor ya da 2 ay sonra
çýkýyor, ayný þey kadýn cinayetlerinde de geçerli. Kaç tane
kadýn öldürüldü, her gün artýyor ama adalet yok bizim
ülkemizde. Devlet yetersiz kalýyor, af geliyor, yapan adam
‘Ben zaten yýrtýyorum ‘diyor. Cezalar artsýn, içeriden he-
men çýkmasýn” diyor.
EN ÖNDE OLMASI GEREKEN
KADINLAR SUSTURULUYOR

“Cezalarýn artýrýlmasý lazým, önce baþtakilerin bunu
yapmasý lazým” diyerek söze baþlýyor Aslý. Toplum olarak
bir þey yapmadýðýmýzý söyleyerek þöyle sürdürüyor sözleri-
ni: “En ufak þeyde baþýný bastýrýyorlar tepedekiler, söz hak-
kýmýz yok. Benim erkek çocuðum var. Ben ona her iþi yaptý-
rýyorum, ne farký var kýz çocuðundan. ‘Kadýnlarý özgür bý-
raktýk’ diyorlar ama tam tersi yaþanýyor. En önde olmasý ge-
reken kadýnlar susturuluyor.” 

Ç
ocuk istismarýna karþý imza kampanyasýna
Tuzluçayýr Kadýnlarý Dayanýþma Derneði
olarak katýldýk. Yakýn zamanda dernek bina-
mýz önünde açtýðýmýz stantla baþladýðýmýz
imza kampanyasýna hem kadýnlarýn hem de
erkeklerin ilgisi yoðun oldu. Ýlçemizde bir
çocuðun istismara uðramasý ve son dönem-

de ülke genelinde armýþ olan istismar vakalarý sebebiy-
le tedirginlik yaþayan insanlarýn bazýlarý imzayý atarken
bu sorunun “Bu hükümetle çözülemeyeceði” umut-
suzluðuyla destek  veriyordu. Kimisi de böyle bir þeyi
ihtiyaç olduðunu ve OHAL koþullarýnda olsak da bir
þekilde sesimizi, tepkimizi duyurmamýz gerektiðini
söyledi. Standýmýza uðrayan kadýnlar çevrelerine haber
vererek, yoldan geçenlere seslenerek kampanyamýza
katkýda bulundu ve yaygýnlaþmasýna yardýmcý oldu.

Kampanya bize kadýnlarla idam, hadým gibi çözüm
önerileri üzerinde tartýþma fýrsatý yaratmýþtý. Asýl çözü-
mün bu uygulamalarla olmayacaðýný, yaþanan bu vaka-
larýn altýnda yatan topumsal sebeplerin araþtýrýlmasý ve
daha yaþanmadan bir çözüm bulunmasý gerektiði üze-
rine konuþtuk. Kadýnlarýn pek çoðunu bu tartýþmalar
sonucunda ikna ettik. 

Kampanyamýz sadece bu stant baþýnda imza topla-
makla kalmayacak. Dernek üyesi her bir kadýnla kapý ka-
pý, sokak sokak mahallemizi gezerek kampanyamýzý daha
da yaygýnlaþtýracaðýz. Asýl çözümün ne olmasý gerektiði
ve birlikte neler yapabileceðimizi tüm kadýnlara anlataca-
ðýz, birlikte konuþacaðýz. Biz kadýnlar her koþulda müca-
delemize devam edeceðiz. 

Tuzluçayýr KKadýnlarý DDayanýþma 
Derneði’nden kkadýnlar // AANKARA

Tuzluçayýrlý kadýnlar
atölye çalýþmalarýyla
bir araya geliyor

Hilal KILIÇ 
Ankara

U
zun bir süredir bir araya geldiðimizde
tartýþtýðýmýz çokça konuya dair bilgi sa-
hibi olmak, “Neden dernekteyiz, nelere
tepki gösteriyoruz, nasýl yan yana geliyo-
ruz?’ sorularýna yanýt aramak için atölye

çalýþmalarýna baþladýk. Kadýn ve çocuklarýn yaþadýk-
larý sorunlar ve yapýlabilecekler üzerine daha ayrýntýlý
ve karþýlýklý tartýþmalarla sürdüreceðimiz atölyenin
ilk buluþmalarýný gerçekleþtirdik. Konularýmýzý bir-
likte belirlediðimiz ve tahmini olarak bir buçuk ay
sürdüreceðimiz bir planlama yaptýk. Ýlk geri dönüþler
oldukça olumlu ve güzeldi. Verimli ve keyifli zaman
geçirdiklerini söyleyen kadýnlar benzer çalýþmalarý-
mýzý artýrmamýz üzerine önerilerde bulundular. 

Her hafta içi çarþamba günleri yarým saat su-
num, yarým saat sohbet þeklinde yapýlacak olan atöl-
ye, çalýþan kadýnlarýn da katýlabilmeleri için pazar
günleri ayný þekilde tekrarlanýyor.

“Çocuk istismarý” baþlýðýyla baþladýðýmýz ilk bu-
luþmada vurgulanan cezalandýrma yöntemlerinden
önce “Bu olaylar nasýl önlenebilir” sorusu üzerine
düþünmek oldu. Devletin önleyici sistemlerinin iþ-
letilmesi, cezai yaptýrýmlarýn esnetilmemesi üzerine
konuþuldu. Hadým ve idamýn neden bir çözüm ol-
mayacaðý noktasýnda, kimsayal hadým uygulayan ül-
kelerde suç oranlarýnda çok deðiþiklik olmadýðýný
gösteren veriler ve tek tek idamla bir sonuca varýl-
mayacaðý üstünde duruldu. 

En temel þeyin ise 18 yaþýndan küçük herkesin
çocuk olduðu ve sadece cinsel istismar deðil, ken-
di rýzasý dýþýnda üzerine kurulan her tür baský ve
uygulanan þiddetin de istismar olduðunu unutma-
mak olduðunu tartýþtýk kadýnlarla. Derneðe baþvu-
ru yapýldýðýnda nasýl bir yol izleyeceðimiz üzerine
bilgilendirme yaptýk.

Atölyemizin gelecek baþlýðý ise kadýn yönelik fi-
ziksel, psikolojik, ekonomik þiddet ve bunun tarih
boyunca nasýl þekillendiði olacak. “Erkekler bir
gün dünyaya düþtüler ve kadýnlarý ezelim mi dedi-
ler? Bizler böylesi ezilir hale nasýl geldik?” sorula-
rý üzerinden yürüteceðiz tartýþmamýzý. Benzer ça-
lýþmalarý artýrmak ve derneðimizde konuþtuklarý-
mýzý, edindiðimiz bilgileri çevremize de anlatmak
için elimizden geleni yapmaya çalýþacaðýz.

Sincanlý kadýnlar:
Ýstismar çok, cezalar az

Kapý kapý, sokak sokak gezip anlatacaðýz
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Bugün bir imza atmaktan 
kaçýnýrsak yarýn çok geç olabilir

Haberleri izledikçe
çocuk sahibi olmak
beni endiþelendiriyor

Nursel ÝNALCUK 
Yenimahalle

K
orkunç boyutlara ula-
þan çocuk istismarýyla
ilgili kadýnlarýn pek
çok þey düþünüyor,
ancak belirli çekince-

lerle dillendirmiyor. Her gün bir-
kaç istismar haberiyle günü bitirir-
ken tüm kesimler istismarýn bir
türlü engellenmemesine büyük
tepki duyuyor. 

Meseleye dair pek çok kadýnla
sohbet etmeye çalýþýyoruz. Sohbet
ettiðimiz kadýnlardan biri de Sibel
Yýlmaz. Ýþçi bir kadýn. Ýdam konu-
sunda  gerçek suçlularýn idam edil-
meyeceðini söyleyen Sibel, idamýn
baþka amaçlarla kullanýlacaðýný dü-
þünüyor. Sibel, hadým meselesini
ise uzunca araþtýrdýðýný söyleyerek,
“Önce çok mantýklý geldi. Fakat
araþtýrdýkça çözümden çok daha
fazla çözümsüzlük olduðunu anla-
dým. Tecavüz, taciz edenlerin, istis-
mar edenlerin psikolojik bir rahat-
sýzlýðý varmýþ da tedavi edilmesi ge-
rekiyormuþ muamelesi yapýlýyor.
Ayrýca insanlarýn gözünde bu du-
rum da normalleþecek” diyor. Ha-
dým ve idam yerine cezalarýn daha
da aðýrlaþtýrýlmasý çözümünü öne-
ren Sibel, küçük yaþtan itibaren bu
tür konularda eðitimin önemine
dikkat çekiyor. 

Sibel, ensest, istismar vakalarýn-
da aðýr cezalar olmadýðý için anne-
lerin korkudan ses çýkaramadýðýný
anlatýyor: “Erkek tutuklansa da kýsa
sürede serbest býrakýlýyor. Anne aile
baskýsý, toplum baskýsý yaþýyor. Eko-
nomik güçsüzlük yaþýyor ve tüm bu
nedenlerle susuyor.” 

Çocuklarýn çoðunun en yakýnlarý
tarafýndan istismara uðradýðýný ha-
týrlatan Sibel, “Birgün çocuk saihibi
olursam diye þimdiden endiþeleni-
yorum bu haberleri duydukça. O
kadar çok haber var ki endiþelen-
memek mümkün deðil. Çocuklarý
koruyan yasalarýn yeterli olmadýðý
ortada. Bu da güvensizlik duygumu
pekiþtiriyor” diyor. 18 yaþýndan kü-
çük herkesin çocuk olduðunu ve ya-
salarýn da bunu böyle tanýmlamasý
gerektiðini belirten Sibel son söz
olarak þunlarý dile getiriyor: “Caydý-
rýcý yasalar, ama yasalardan önce
çocuklarý koruyacak önlemler haya-
ta geçirilmeli.”

Ülkü AKKAYA
Hatice KATRANCI MEYDAN 

Yenimahalle / Ankara

Ç
ocuk istismarýný önlemeye
iliþkin sürdürdüðümüz imza
kampanyasýnýn duraðý hafta-
nýn üç günü açýk olan Batý-
kent Sosyete Halk pazarýydý.
Çalýþmaya beþ kadýn arkadaþla
iki grup halinde pazar giriþ-

çýkýþýný tutarak baþladýk. 
Mahalle ve sitelerde kapý kapý gezerek

kampanyamýza destek istediðimiz insanlar
çekinip, imza vermekte tereddüt ederken;
pazardaki insanlar kampanya ilgi gösteriyor-
du. Öyle ki imza vermek isteyenlerde bazen
sýra halinde yýðýlmalar oluyordu. 

Çalýþmamýz boyunca yaptýðýmýz tartýþ-
malarda sorunun çözümüne iliþkin görüþ
ve önerilerde aðýrlýklý öneriler ciddi yaptý-
rýmlar olmasý ve idamdý, ancak  sorunun
idam ya da hadým etmekle çözülmeyece-
ðini savunanlar da vardý elbette. Aileden
baþlayarak topluma yayýlan bir eðitim;
devletin ciddi yaptýrýmlarý uygulamasý
öneriler arasýndaydý.

Özellikle kadýnlar istismara karþý çö-
zümlerini kendi üretmeye çalýþýyordu.
Çocuklarýnýn ve torunlarýnýn elinden sýký
sýký tutarak hiçbir yere yalnýz gönderme-
diklerini, yanlarýndan ayýrmadýklarýný an-
latýyorlardý. Oðluyla ayný apartmanda
oturan dede; torunlarýna baktýðýný, onla-
rýn evler arasýnda geçiþ yaptýklarýnda bile
arkalarýndan kontrol ettiðini belirterek
insanlarýn birbirine güveninin kalmadýðý-

ný ifade ediyordu. 
Ýmza veren bir kadýnýn tepkisi “Böyle bir

þey için imza kampanyasý yapmak zorunda
býrakmalarý çok acý” þeklinde oldu.
“Çocuklarý korumak, kollamak zaten devle-
tin görevi deðil midir?” diyordu. Ýlerleyen
dakikalarda engelli çocuðunun elinden tut-
muþ gezdiren bir baba bize yaklaþýrken
gözleri ýþýl ýþýldý. Çocuðunun elini bize
emanet edip kampanya kaðýdýný imzaladý.
Bir baþkasý “Sýrtýný dön” diyerek  omzu-
muzda imzaladý.

Gelenler bize “Bunu dikkate alacaklar

mý?” diye soruyorlardý. Biz de “Bugün bir
imza atmaktan kaçýnýrsak yarýn çok geç ola-
bilir”  yanýtýný veriyorduk insanlara. Bir yer-
den baþlanmalýydý çünkü.  Ýmza verenlerin
geneli yaptýðýmýz çalýþmanýn çok deðerli ol-
duðunu söyleyerek teþekkür ettiler. Bir ara-
ya geldiðimiz herkes istismarýn olmadýðý
bir dünyada yaþamak istiyordu ve kesin çö-
züm bekliyordu. Oldubitti yasalar deðildi
bizim de istediðimiz; çocuklarý, gelecekle-
rini koruyan yasalardý.Ve istediðimiz gibi
yasalar çýkana kadar mücadeleye devam
edeceðiz.

Çocuklarýmýn evde, okulda, sokakta güvende olmasýný istiyorum
Levin GÜNDOÐDU

Küçükçekmece / Ýstanbul

B
en bir kýz bir erkek çocuk an-
nesiyim. Bugünlerde daha da
artan çocuk istismarý, çocuk-
lara yönelik taciz ve tecavüz
olaylarýnýn faillerinin özellikle

en yakýnlar olmasý beni her geçen gün
biraz daha kaygýlandýrýyor. Eskiden “Ço-
cuðum yabancýlara inanma sakýn, onlar-
dan yiyecek içecek bir þey kabul etme-
yin” diye tembih ederdik. Þimdi öz ba-
basý, öz amcasý, dedesi, dayýsý vs. çocu-
ðu istismar ediyor. Ben çocuðumu güve-
nerek babasýna, amcasýna, dedesine, da-
yýsýna teslim edemeyeceksem kime gü-
venip de teslim edeceðim?

Ben çalýþan, çalýþmak zorunda olan bir

anneyim. Ýsterim ki çocuðum istismara
uðramasýn. Amcasýnýn yanýna gidince ve
ya dedesinin, babasýnýn, dayýsýnýn yanýna
gidince “Acaba benim bilmediðim kötü
bir huyu var mýdýr?” diye düþünmeye baþ-
layan kaygýlý bir anneyim artýk. Ve bizi bu-
günlere getirenler “Bir kereden bir þey ol-
maz” diyen zihniyettir. Çcouklarýmý bi-
linçlendirmeye, “Size biri dokunursa çýð-
lýk atýn. Size dokunmalarýn izin vermeyin.
Baðýrýn. Bana söyleyin” diye sürekli tem-
pihlemeye çalýþýyorum. Ama sonuçta onlar
çocuk. Zarar verecek kiþileri nasýl bilebi-
lirler. Hele bunlar en yakýnýndakiler ise.

Ýstismar eden kiþiye artýk gereken ya-
pýlmalý. En aðýr ceza verilmesi gerekiyor.
Ben bir anne olarak çocuklarýmýn evde,
okulda, parkta, sokakta güvende olmasýný
her þeyden çok istiyorum.

A
slýnda uzun zamandýr
kendimle bile yüzleþeme-
diðim bir durumdu bu .
Nasýl yazýyorum bunu bile
bilmiyorum. Bunu yazmak

için defalarca uðraþtým. Ama Ekmek
ve Gül’e baktýðým zaman yalnýz olma-
dýðýmý, bunun benim ayýbým olmadý-
ðýný gördüm. Henüz 9 yaþýmdaydým
ilk tacize uðradýðým zaman. Eniþtem
tarafýndan tacize uðruyordum. Yýllar-
ca bu utançla, saklayarak, ispatlamak-
tan korkarak yaþadým. Ýnsanlarýn ya-
nýnda “Kýzým o benim” diyen biriydi
o. Sadece bununla da kalmayýp ardý
arkasý kesilmeyen dayaklar, küfürler...
Kömür çuvallarý mý taþýtmadý bana,
büyük su þiþeleri mi... Teyzemin de
ondan kalýr yaný yoktu. 9 yaþýmda ba-
na koltuk sildirmeden tutun, cam,
halý, kapýlara kadar sildirirdi. Çocuk-
luðumu hiç bilmedim. Babasýzdým,
annem yanýmda deðildi; arkamda du-
racak kimse yok diye ezdikçe ezdi be-
ni eniþtem. Bir þekere, bir balona se-
vinmek ne demek bilmedim hiç. Ya-
þýtlarým gibi top oynayamadým mese-
la, parkta oynayamadým hiç. Beni tek-
me tokat dövüp evden kovduðu gün-
lerde bile sesimi çýkaramadým. Tey-
zem de bir þey demedi ona. 

BÝLÝYORUM KÝ BU ARTIK
HEPÝMÝZÝN HÝKAYESÝ

Lise 1’i bitirdiðim zaman arkadaþla-
rýmýn desteði ile aileme yaþadýklarýmý
açýkladým. Ailemden birçok insan buna
þaþýrmadý,  ama bir teyzem bana inan-
mak yerine olayý kapatmak için elinden
geleni yaptý.  Bir kadýn arkadaþýmýn ve
ailesinin desteði ile onu polise þikayet
ettim. Ýlk aþamada beni taciz ettiðini
söylemek istemedim, utandým. Polis
darptan kimseyi göz altýna alamayacak-
larýný söyleyip beni göndermeye çalýþtý.
Arkadaþýmýn ýsrarý ile beni taciz ettiði-
ni anlattým. Polis beni azarlayarak iftira
attýðýmý dile getirdi, þikayetimi bile al-
mayacaklardý. Ama ben direttim, þika-
yetçi oldum. Þikayetimi alýp beni çocuk
esirgeme kurumuna verdiler. Eniþtem
þikayetim nedeniyle göz altýna alýndý.
Ailem çocuk esirgemeye gelip “Biz ký-
zýmýzý istiyoruz, hata etti” dedi. Anne-
mi bir daha görmemem ile beni tehdit
edip zorla þikayetimi geri çektirdiler. Ve
buna tek sebep, teyzem çevresine kötü
olmasýn, kocasý böyle anýlmasýn diyeydi
Aðlaya aðlaya þikayetimi geri çektirdi-
ler. Sonrasý karakollar, psikiyatrlar, zor-

la söyletilen “Ýftira attým”lar... 
Mahkemem doðum günümde oldu.

Boðazýmda bir yumru ile “Ýftira attým”
demek zorunda kaldým. Üstüne o kiþi
çýkýp “Ben kýzým gibi sevdim. Neden
bana bunu yaptý?” dedi ve ailem, bana
inanan herkes bir anda onun tarafýna
geçti. Þimdi dönüp bakýyorum keþke
susmasaymýþým da alsaymýþ hak ettiði
cezayý. Çok aðýr bir yükü omzuma al-
mýþým, ne içimden atabildim ne kimse-
ye anlatabildim. Ýntihar etmeyi bile dü-
þündüm. Benim gibi kadýnlarýn yazdýk-
larýný okuyunca cesaret aldým. Omuzla-
rýmdan bir yük kalktý, artýk yalnýz deði-
lim. Biliyorum ki bu artýk hepimizin
hikayesi. Þimdi ailemle de görüþmüyo-
rum, tek baþýma bir hayat mücadelesi
içindeyim. Yalnýz deðiliz kadýnlar. Yaþa-
dýklarýmýz asla bizim ayýbýmýz deðil.
Korkmayýn, susmayýn. Hak ettikleri ce-
zalarý almalarý için elinizden geleni ya-
pýn. Ben yapamadým, âmâ  bunu sizin-
le öðrendim. Birlikte gerçekten o kadar
güçlüyüz ki.

MALATTYA

Nurgül DENÝZ
Malatya

Hayat dolu bir komþumuz var; Fikriye
Yenge. 35 yaþlarýnda sanýrým. Balkon-
dan balkona konuþmalarla baþlamýþtýr

muhabbetimiz. 20 yaþýnda bir kýzý var; arka-
daþým. Sýk sýk onlara giderim bu sebepten.
Çay eþliðinde dedikodu yaparýz onunla. Bu
sohbetlerden biri esnasýnda anlatmýþtý öykü-
sünü. O sevecen, delidolu, çýlgýn tavýrlarýyla
maskelediði yaralarýna o gün tanýk olmuþtum:

“13 yaþýndaydým ya da 14 tam bilmiyorum.
En büyük kýz çocuðuydum. Görücülerim gelip
gitmeye baþlamýþlardý. Bunun ne anlama gel-
diðini bilmiyordum. Annem iyi bir þey olduðu-
nu söylerdi.” Yüzüne buruk bir gülümseme
yayýldý. Ses tonu sabit devam etti:

“Uzaktan akrabalarýmýzdan birinin oðlu
askerden dönmüþtü. Kýz bakýyorlardý ona. Ba-
basý babamla konuþmuþ, babam “Gelin iste-
yin” demiþ. Sonra verdi beni. Bir miktar da
baþlýk parasý aldý. 2 hafta sonra niþanlandým.
Üzerinden bir ay geçti, düðünümü yaptýlar.”
Sustu bir süre. Düþündü. ‘Amaaan’ dercesine
elini savurdu. Buðulu bir sesle:

“Kocamýn ailesi kalabalýktý. Tabii ben ne
olduðunu daha tam anlamamýþtým. Büyük
kaynýmýn çocuklarýnýn yaþlarý bana yakýndý.
Onlarla oyun oynardým.” Kocaman bir kah-
kaha attý. “Evli de olsam çocuktum” dedi.
Sustu tekrar. Az önce kahkaha atan o deðil-
miþçesine hüzünle:

“Daha adet görmediðim için kocam ba-
na el sürmezdi. Onunla da oyunlar oynar-
dýk. Hiç unutmam kaynanam çocuklarla dý-
þarý çýkýp oynadýðým için bana kýzmýþtý. Bi-
raz da dövmüþtü. Küsmüþtüm. Kocam
mahzun durduðumu görünce, eline beþ ta-
ne taþ alýp yanýma gelmiþti. Beþ taþ oyna-
mýþtýk.” 

Koltuðun üzerine duran dantele uzandý.
Çayýný aldý eline. Kýsa bir süre elindeki bar-
dakla oyalandýktan sonra dantel örtüyü iþle-
meye baþladý. Uzunca bir sessizlik oldu. Ben
meraðýma daha fazla engel olamayýp sordum; 

“Sonra ne oldu?”
Baþýný kaldýrýp bana baktý. Oldukça sa-

kin bir sesle kaldýðý yerden anlatmaya de-
vam etti:

“Çok ezildim, çok çektim. 16 yaþýmday-
ken büyük oðlumu doðurdum. Hamileyken
odun taþýdým, çamaþýr yýkadým, koyun sað-
dým. Çocuk doðdu, benim çocuðumdu ama
ben bilmiyordum çocuk nedir, nasýl büyütü-
lür? Oyuncak bebek gibi gördüm hep. Emzir-
meyi unutur oyun oynamaya giderdim. Kay-
nanam gelir, beni eve götürürdü. Çocuðu ku-
caðýma verir ‘Emzir’ derdi. ‘Gâvurun kýzý, bir
çocuða bakamýyor’ diye söylenirdi.” Anlata-
caðý her þey bitmiþçesine sustu burada. De-
rin bir nefes aldý. Elindeki týð dans ediyordu
adeta. Gözleri nemlenmiþti Fikriye Yen-
ge’nin. Bambaþka bir þey anlatýyormuþçasý-
na, Kaynanasý için:

“Bana çok etti ama mekâný cennet olsun.
Anamdan görmediðimi ondan gördüm” dedi.
Oldukça duraðan bir sesle:

“Babama kin tuttum. Beni daha el kadar
çocukken verdi elin oðluna. Bir gün gelip
hatýrýmý sormadý. Kocam, Allah ondan razý
olsun, hem babam oldu hem kocam hem ar-
kadaþým.” dedi. 

“Zaman geçiyor, ama insan unutmuyor.
Benim kýzým þimdi 20 yaþýnda, kendi ‘Evle-
neceðim’ demezse vermem kimseye.” Son-
ra aniden sinirlendi. Bana ve kýzýna nasihat
edercesine:

“Çocuðunu erken evlendirmesin kimse. Ne
olacak evlenince, baþý göðe mi deðecek? Ezi-
lecek, horlanacak… Diyelim evlendirdi devlet
el koysun çocuða. Baba, baba olsa; ana, ana
olsa vermez yavrusunu o yaþta el kapýsýna.”
Elindeki dantele odaklandý, baþýný kaldýrmadý
bir daha. Büyük bir özenle týðý ipten geçirip,
çiçekler çiziyordu.

Korkmayýn, susmayýn;
bu bizim ayýbýmýz deðil 

Anlatacaklarým Fikriye
Yenge’nin hikayesidir
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Her çocuk eþitSOVYETLER’DE
ÇOCUK
POLÝTÝKALARI:

Çocuklarýn
tüm

ihtiyaçlarýnýn
karþýlandýðý,

her türden
istismarýn
önlenmesi 

için devletin
seferber olduðu

bir sistem
mümkün! 

Bu; sadece
hayalimiz

deðil, geleceðe
taþýmak

istediðimiz
deneyimimiz... 

Þükran DOÐAN / Aylin AKÇAY

E
kim Devriminin ardýndan
Sovyetler’de Çarlýk Rusya-
sý’ndan devralýnan son dere-
ce olumsuz koþullara ve uy-
gulamalara raðmen kýsa sayý-

lacak sürede emekçilerin ve kadýnlarýn
çalýþma ve yaþam koþullarýnda olaða-
nüstü iyileþtirmeler hayata geçirildi.
Sovyet politikasýnda öncelik verilen ve
devrimler yapýlan alan sadece yetiþkin-
lerin yaþamý ve çalýþma koþullarý deðil-
di. Bugün çokça gündemimizde olan
çocuklarýn korunmasý meselesi de Sov-
yet politikasýnýn ana dikkat noktalarýn-
dan biriydi. 

Çocuklarýn ihtiyaçlarýný ve yararýný
odaðýna alarak izlenen politikalar, çocuk-
larýn hayatlarýnda da bugün çoðunu hayal
bile edemediðimiz geliþmelere yol açtý.
Çocuk istismarýný ve çocuðun korunma-
sýný konuþmaya, tartýþmaya ihtiyacýmýz ol-
duðu böyle bir zamanda Sovyetler’de
çocuk politikalarýna kýsaca bakmak ufku-
muzu da umudumuzu da çoðaltacaktýr. 

ÇOCUK SAÐLIÐI, ANNELERÝN ESENLÝÐÝ ÝLE BAÞLAR 
Sovyetler’de çocuk saðlýðý, hamilelik ve doðum sonrasý dönemde anne bakýmý ile baþlatýlarak ele

alýnmýþtý. Annelik bakýmý yenidoðanýn iyilik halinin saðlanmasý açýsýndan oldukça önemli görülüy-
ordu. Doðum sonrasý ilk 1 ya da 2 haftalýk süredeki annelik bakýmý kurumsal olarak üstlenilmektey-
di, lohusalýk dönemlerinin neredeyse tamamý hastanede geçiriliyordu.

Rusya’dan devralýnan saðlýksýz yaþam
koþullarý da düþündüldüðünde, yenidoðanýn
korunmasý ve saðlýklý baþlangýçlar yapabilmesi
için bu bakým önemli bir koruma saðlamaktaydý.
Annelik ve çocuk bakýmý Sovyet bütçesinin ilk
ödeme kalemi olarak kabul ediliyordu. 

Her þehirde hamile kadýnlar için özel dinlenme
ve danýþma merkezleri ve yenidoðan danýþma
merkezleri kurulmuþtu. Yenidoðan danýþma
merkezleri sadece merkeze gelenlere hizmet ver-
mekle yetinmiyor, ayný zamanda merkeze getir-
ilemeyen yenidoðanlar için de ev ziyaretleri yapýyor ve yenidoðanlarýn diðer týbbi düzenlemeleri ile
ilgileniyordu. Çocuk saðlýðý sadece doðum ve lohusa dönemi için deðil, genel olarak da kadýn
saðlýðýnýn bir parçasý olarak deðerlendiriliyordu. Ekim devriminin hemen ertesinde yayýnlanan
deklarasyonla kadýnlarýn gece çalýþtýrýlmasý, fazla mesai yaptýrýlmasý ve yer altýnda çalýþtýrýlmasýnýn
yasaklanmasý kadýn saðlýðý açýsýndan önemli iken bir yandan da çocuk saðlýðýný da içermekteydi.
1918 yýlýnda çýkarýlan yasayla kadýnlarýn saðlýðýna zararlý iþ alanlarýnda çalýþtýrýlmalarý yasaklandý.
Ayný yasa ile kol emekçisi kadýnlarýn doðum öncesi ve sonrasý 8’er haftadan 16 hafta, kafa emekçisi
kadýnlara doðum öncesi ve sonrasý 6’þar hafta olmak üzere 12 hafta ücretli izinli sayýlmalarý kabul
edildi. Daha sonraki yýllarda ise kafa ve kol iþçisi kadýnlar 16 haftada eþitlendi.

Hemþire gözetiminde 
güneþlenen çocuklar. 

Sarya TUNÇ 
Çýnar ALTUN

B
atý konusunda kafamýzýn biraz karýþýk
olduðu dönemdeyiz. Bir yandan þok eðitim
sistemleri, cýmbýzlanmýþ hukuki yöntemler
alýp bunlarý da büyük büyük laflarla iç poli-
tikamýzda pazarlamaya çalýþýrken diðer yan-

dan azýcýk sistem eleþtirisi yapan insanlara -adeta ev
sahibilermiþçesine- ‘gitmek isteyen gitsin’ diye yol
veriyoruz. 

Nevin Yýldýrým’ýn davasýnýn nasýl sonuçlandýðýný
okumuþsunuzdur, senelerce kendisine silah zoruyla
tecavüz eden kiþiyi öldürdüðü için -adamýn hiçbir
sorumluluðu yokmuþçasýna- indirim yapýlmaksýzýn
ikinci kez müebbet cezasý verildi. Bilirsiniz, bu tarz
davalarda temel olarak ‘tasarlayarak adam öldürme’ ile
yargýlanýr kadýnlar. Halbuki hikayenin kendisi ‘tasarla-
yarak’ adam öldürme ile deðerlendirilemeyecek kadar
tanýdýk ve travmatiktir. Muhakkak baþka bir düþünüþ
biçimi, yolu vardýr derken gerçekten var olduðunu
gösteren, Ýngiltere’de uygulanan farklý bir örnek
sunacaðýz size. 
KADINLARIN MÜCADELESÝ 
SONUÇ VERÝYOR

1989’da Kýranjit Ahluwaliaadlý Hindistan kökenli
1955 doðumlu bir kadýn, on yýlý aþkýn süre fiziksel,
psikolojik ve cinsel þiddetine maruz kaldýðý kocasýný,
yine aðýr þiddet yaþadýðý bir gün kendisini öldüreceði
korkusuyla yataðýnda yakarak öldürüyor. “Tasarlayarak
adam öldürmekten” yargýlanýyor. Avukatlarý ve kendisi
her ne kadar bunun provokasyon olarak deðer-
lendirilmesini isteseler de kabul görmüyor ve hakim
jüriyi “Bu davranýþ Ýngiltere’de yaþayan iyi eðitimli,
makul bir aileden gelen, evli bir Asyalý kadýnýn eþinin
provokasyonuna karþý vereceði bir karþýlýk mýdýr?” þek-
linde yönlendirmeleri ile ömür boyu hapis cezasýna
çarptýrýlýyor. 

Ardýndan kendi içlerinde bir þiddet vakasýyla
karþýlaþtýklarýnda sorunu, toplumda zaten þiddet/þuç
eðilimli görüldükleri için kendi içlerinde çözmeye
çalýþan göçmen kadýn birlikleri sorunun sadece göç-
men kadýnlarýn deðil her kadýnýn ortak sorunu
olduðunu belirtip, tabiri caizse “kol kýrýlýp yen içinde
kalmasýn” diyerek mücadele baþlatýyorlar. Özellikle
Southall Black Sisters kadýn grubunun öncülük ettiði
mücadeleye Ýngiltere’deki birçok kadýn grubu destek
veriyor. Kadýnlarýn ýsrarlý çabalarý ve þiddete maruz
kalan kadýnlar üzerinde yaptýklarý bireysel araþtýrmalarý
ile dava 2 yýl sonra 1991’de yeniden görülüyor. Davaya
müdahil olan kadýn gruplarý sistematik olarak þiddete
maruz kalan kadýnlarýn farklý bir duygusal birikimi
olduðunu belirtip, adýna “Þiddet Gören Kadýn
Sendromu” (Battered Women’s Syndrome) dedikleri
sendromun psikolojik süreçlerini açýklýyorlar. Bu sefer
hakimden jüriyi yönlendirirken “Ýngiltere’de yaþayan,
Asyalý ama þiddete maruz kalmýþ bir kadýna” göre
kýyaslama yapmasýný istiyorlar ve Ahluwalia 3.5 yýl ceza
alýp, yattýðý süre göz önünde bulundurularak tahliye
ediliyor. 

O tarihten bu yana Britanya’da tüm aile içi þiddet
davalarýnda “Þiddet Gören Kadýn Sendromu” temel
alýnarak deðerlendirme yapýlýyor. Aile içi þiddete ya da
tacize maruz kalan insanlarýn yaþadýklarý travma ile
iþledikleri fiillerin uzun dönemde kendini gösterebile-
ceði kabul görüyor.

Ahluwalia davasýndan sonra 1996’da bir baþka dava-
da Thornton adlý kadýn yine benzer koþullarda, uzun
yýllar süren aðýr bir þiddete maruz kalýyor ve bir gün
kocasýný býçaklayarak öldürüyor. Bu fiilden önce
býçaðýný bilediði için bunun “tasarlayarak adam
öldürme” olarak deðerlendirilmesi düþünülüyor.
Thornton, “Þiddet Gören Kadýn Sendromu”na ek
olarak bu sistematik þiddetin maruz kalan kiþide yarat-
týðý etkilerin kiþinin zihinsel saðlýðýný olumsuz yönde
etkilemiþ olabileceði ve bu þekilde bu cinayeti iþlemiþ
olacaðý kararýna varýlarak tahliye ediliyor. Tabii ki bu
süreçte de yine Britanya’daki kadýn örgütlerinin ýsrarlý
takibi ve mücadelesinin katkýsý büyük.

NEVÝN NE KIRANJÝT’Ý NE DE
THORNTON’U TANIYORDU AMA... 

Bu, meselenin yaþanmýþ, bilimsel ve teorik
süzgeçlerden geçirilen kýsmý. Ama ayný bu manaya
gelen þeyleri bunlarý yaþayan kadýnlar zaten söylüyor.

Nevin karar sonrasý yazdýðý mektupta yaþadýklarýný
þöyle yazmýþ mesela: “Bana baþka bir çýkýþ býrakmadý,
dayanacak gücüm kalmamýþtý. Dolmuþluðun patla-
masýydý, bunu bir kurtuluþ gibi gördüm o psikolojiyle.
Artýk tehditlerinin, iðrençliklerinin son olmasýný,
bitmesini istedim. Onu ne görmeye ne duymaya
dayanacak gücüm kalmamýþtý. Ben kendimden
geçmiþtim.” Ýþin ehli insanlarýn “Þiddet Görmüþ
Kadýn Sendromu” diyerek dünyanýn bir ucunda say-
falarca metin yazabildikleri þeyi belki hiç bunu duy-
madan hissettikleri ile anlatýyor zaten Nevin. 

Elbette can almak, bir hayata son vermek kimsenin
istemeyeceði bir þey. Aslýnda kadýnlar olarak meselem-
iz de, mücadelemiz de; kadýnlarýn nefes alabilmek için
her türlü þiddete katlanmak ya da ölmemek için
öldürmek zorunda kalmayacaðý bir toplumsal düzeni
kurmak, bunun için mücadele vermek... O düzeni
kurana kadar bu düzende yaþamý elinden alýnmak iste-
nen kadýnlarýn var olma savaþýný anlamak da öyle... 

?Batýnýn iyi yönlerini alalým mý

NEDÝR?
Dayak Yiyen Kadýn Sendromu /

Battered Women’s Syndrome: Eþi ve-
ya birlikte yaþadýðý erkek tarafýndan
sistematik olarak þiddete maruz ka-
lan, ancak bu istismarcý iliþkiden
kurtulamayacaðýna inanan kadýnla-
rýn çaresizlik, güçsüzlük duygusu.
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Dilek MERCAN
Eðitim Sen Ýzmir 4 No’lu Þube

Kadýn Sekreteri

M
ili Eðitim Bakanlýðý, “Eðitimde Performans
Deðerlendirme Sistemi” ile kamuda per-
formansa dayalý esnek ve güvencesiz bir is-
tihdam sistemini oturtmak ve kendileri için
“muteber” memur anlayýþýný getirmek isti-

yor. Bu, aslýnda iktidarýn uzun süre önceki hedeflerinden
biriydi. 10. Kalkýnma Planýnda (2014-2018) ve en son 9
Haziran 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayýnlanarak yürür-
lüðe giren Ulusal Öðretmen Strateji Belgesi, MEB’in
2023’e kadar yapmayý hedeflediði deðiþiklikleri içeriyor.
MEB NE YAPMAK ÝSTÝYOR?

MEB, öðretmenlerin mesleki yeterliliðini artýrmak için
piyasacý yöntemleri hayata geçirmek, objektifliði tartýþýlýr
sýnav ve deðerlendirmelere tabi tutarak aðýr performans
baskýsý altýnda angarya çalýþmaya yönlendirmek istiyor. 4
yýlda bir düzenlenecek sýnavlar; müdür, veli, öðrenci,
zümre öðretmenleri ve okuldaki tüm öðretmenlerin vere-
cekleri notlarla öðretmenin performansý belirlenecek!

Hiçbir nesnel ölçüte dayanmayan ve dünyanýn hiçbir
ülkesinde uygulanmayan bu yöntem, ülkemizdeki öðret-
menlerle veliyi, öðrencileri, müdürü ve hatta çalýþma arka-
daþlarýný karþý karþýya getirecek, öðretmenlik itibarýný yok
edecektir.

Eðitimde kalitenin her geçen gün düþmesinin sorum-
luluðu öðretmenlere yüklenecek, bu da zaten mutsuz olan
öðretmenleri daha da olumsuz etkileyecektir. Bu uygula-
mayý “eðitim ve öðretim”in kalitesini yukarýya çekmek id-
diasýyla gündeme getirenler, daha geçen yaptýklarý Açýk
Öðretim Sýnavýný yanlýþ bastý.
EN ÇOK KADINLAR ETKÝLENECEK

Ülkemizde yapýlan her sýnavýn artýk güvenilirliði tartýþý-
lýrken; “Üniversite mezunu ve diplomalý” olan biz öðret-
menleri sýnava almak, iktidarýn kendine biat eden “kendi
memuru”nu yaratma hamleleridir. Özellikle OHAL koþul-
larýnda binlerce öðretmen iþinden haksýz ve hukuksuz ye-
re ihraç edilmiþken; iþ barýþýný bozacak olan, esnek ve gü-
vencesiz çalýþmayý dayatan bu performans hamlesi kabul
edilemez.

Eðitim Sen’in baþlattýðý kampanya çerçevesinde, bir

süredir iþyeri gezileri düzenliyor ve performans deðer-
lendirmeye neden karþý olduðumuzu -üyemiz olsun ol-
masýn- öðretmenlerimize anlatmaya çalýþýyoruz. Bizi en
dikkatli dinleyenlerin, sorular sorarak “Þimdi ne yap-
malýyýz” diyenlerin de kadýn öðretmenler olduðunu gö-
rüyoruz. Peki, biz kadýn öðretmenler neden daha fazla
tedirginiz?

Kadýn emekçilere ne zaman müjde (!) verilse ardýndan
hak kayýplarý peþi sýra geliyor. Eðer devlet okullarý da özel
bir þirket mantýðýyla yönetilirse, bundan en çok kadýnlarýn
etkilenmesi þaþýrtýcý olmaz. Kadýn çalýþanlarýn hamileliði,
doðum yapmasý, çocuðunu emzirmesi gibi durumlar, iþ
gücü kaybý olarak deðerlendirilecek ve performans notu
da düþürülecektir. Þimdiye kadar mücadele ederek kazan-
dýðýmýz pek çok yasal hakkýmýzdan da vazgeçmek zorunda
kalacaðýz. Çok iþ, az ücret esasýna dayalý þirket yönetme
mantýðý eðitime de sýçradýðýnda ne yazýk ki bedelini ülke-
ce en aðýr þekilde ödeyeceðiz.

Kadýn emekçilere son dönemde yarý zamanlý çalýþma
müjdesi de verilmiþti. Evet bir þirket sahibi için bu çok
karlý. Priminin yarýsý yatýrýlan, ölünceye kadar çalýþtýrýlýp
insanca ücret alamayacak olan emekçi içinse bu müjde
olamaz. Performans deðerlendirmesiyle bize, angarya iþler
dayatýlacak, çalýþma sürelerimizi esnekleþtirerek kadýný
çalýþma yaþamýnýn dýþýna itecek, liyakat gözetilmeden de-
ðerlendirilecek, örgütlenme suç olarak deðerlendirilerek
sendikalaþan ve hak arayan öðretmenler iþinden edilecek,
mobbing ise performansý artýrmaya yönelik teþvik olarak
deðerlendirilecektir.
NE YAPACAÐIZ?

Biz kadýn öðretmenler onlarýn istediði zaman birliktelik
yaþayýp, çocuk yapmak için izin almak zorunda kalmak is-
temiyoruz. Mücadele ederek kazandýðýmýz haklarýmýzý
devretmemek ve daha iyileri için birlikte yan yana olmak
zorundayýz.

Ekmeðimize, iþimize göz koyanlar, ihraçlarla atamadýðý
eðitim emekçilerini performans ile tehdit ederek piyasacý
mantýkla bizi itibarsýzlaþtýrmaya çalýþmaktadýr.

Biz eðitim emekçileri öðretmenler, okullarýmýzda hangi
cinsiyetten, hangi sendikadan, hangi siyasi eðilimden
olursak olalým, bir araya gelerek bu taslaðý reddetmeli,
mesleðimize sahip çýkmalý ve mücadeleye birlikte devam
etmeliyiz.

Yarýn çok geç olabilir!

OHAL’in kadýn hali
Didem ÇELÝK

Bakýrköy / Ýstanbul

Yaklaþýk 2 yýldýr süren OHAL’le birlikte hayatýmýza gi-
ren KHK’larla bugüne kadar 100 binden fazla kamu
emekçisinin iþine son verildi. Bunun yaklaþýk yüzde

20’sini kadýnlar oluþturuyor. Ama yaþanan zorluklar, yýl-
gýnlýktan ziyade direnci büyütüyor. 

KHK ile ihraç edilmiþ dört kadýn emekçiyle buluþtuk, bir
gecede deðiþen yaþamlarýný konuþtuk. Bunca zaman eþle-
rine de ailelerine de ekonomik baðýmlýlýklarý olmayan ka-
dýnlar bir gecede en önemli özgürlüklerinin ellerinden
alýndýðýný ve çalýþma hayatýnýn dýþýna itildiklerini anlatý-
yor. 

KADINLAR ÝÝÇÝN ÝÝKÝ KKAT AAÐIR
Ýhraç edilmeden önce felsefe öðretmenliði yapan Nu-

ray, þimdi ama Ýnsan Haklarý Derneðinde çalýþýyor. Bunca
zaman kendi ayaklarý üzerinde durmuþ, þimdi de kendi
emeðiyle geçiniyor. Evli olan bir çok arkadaþýnýn eþlerine,
evli olmayanlarýn ise ailelerine baðýmlý yaþamak duru-
munda kaldýðýný aktarýyor ve ekliyor: “Benim ailem de ‘Gel
biz sana bakarýz’ dedi. Toplumun kadýný sýkýþtýrmaya çalýþ-
týrdýðý cendereden bir þekilde çýkýyorsunuz. Sonra ayný
cendereye tekrar sokmaya çalýþýyorlar.” Erkeklerin, kendi-
lerini geçindirecek iþler konusunda daha fazla alternatifi
olduðunu belirten Nuray, ayný durumu yaþayan erkek ar-
kadaþlarýnýn kadýn olarak KHK maðduru olmanýn iki misli
zor olduðunu görmezden gelebildiklerini ifade ediyor.

Sohbetimize katýlan kadýn emekçilerden bir diðeri ih-
raç edilmeden önce açýða alýnmýþ. “OHAL olmasa belki þu
an evliydim” diyor. Bu dönemde niþanlýsýndan ayrýlmýþ.
Nuray’ýn bahsettiði gibi erkeklerden daha zorlu bir müca-
dele veriyor o da. Þu an çalýþtýðý yerin bir odasýnda ikamet
etmek zorunda kalmýþ. Ýsmi bizde kalsýn ama yaþadýklarý-
ný bilelim istiyor.

AÐIR GGELÝYOR BBANA...
Konuþtuðumuz kadýnlar arasýnda evli ve çocuk sahibi

olanlar da var. Mesela Filiz. “Çoluk çocuk var, bunca yýldýr
kendi paraný kazanýyordun, þimdi durum nasýl?” diye sor-
duðumda yanýtý “Evi eþim idare ediyor ama bu durumda
olacaðýma ölseydim” oluyor. “Eþimden þikayetçi olduðum-
dan deðil, birilerinin makam mevkii sevdasý uðruna doðru
bildiðimi yaptýðým ve söylediðim için mesleðimden men
edilmem aðýr geliyor. Öðretmen olabilmek için zaten bü-
yük bedeller ödedik. Çok çalýþtýk iyi puanlarla atandýk.
Þimdi de öðretmenliði layýðý ile yerine getirdiðimiz için
men edildik” diyor. 

Bu süreçte etrafýndaki insanlarý daha iyi tanýdýðýný be-
lirtiyor Filiz; “Herkesin tanýdýðý, bildiði Filiz deðiþmedi ama
etrafýmdakiler deðiþti. Bu durum bana rahatsýzlýk vermi-
yor bilakis yüklerimden kurtulmuþ oldum.”

Evrim sýnýf öðretmeniydi. Ýhraç edildiðinde bebeði
daha 48 günlükmüþ. Yaþadýklarýnýn “büyük bir haksýzlýk ol-
duðunu” söylüyor. “Kadýnlarýn ekonomik özgürlüðünün ol-
masý ve çalýþmasý çok önemliymiþ. Bu süreçte daha iyi an-
ladým. 14 yýllýk öðretmendim ve o dönem daha kolaydý her
þey. Bir çocuðum var, onun ihtiyaçlarýndan kýsmýyorum
ama kendi ihtiyaçlarýmý kýsýtlýyorum” diye anlatýyor yaþa-
dýklarýný. Bu süreçte ailesi de kendisine çok destek olmuþ. 

OHAL’in KHK’larýn mecburen yarattýðý bu kadýnlýk halle-
ri ve zorluklar yazmakla bitmez tabii. Sohbet ettiðimiz ka-
dýnlarýn söylediði gibi zaten kolay olmayan hayatlar bir de
OHAL kýskacýna giriyor. Fakat bunca hal içerisinde her tür-
lü zorluða karþý direnmeye devam ediyor kadýnlar.

70 DÝLDE, PARASIZ, EÞÝT EÐÝTÝM... EVET MÜMKÜN!
Sovyetlerde eðitim herhangi bir engele takýlmadan,

ayrýmcýlýða uðramadan her çocuða ücretsiz olarak saðla-
nýyordu. Sovyet politikalarý toplumun geleceði olan çocuk-
larýn eðitimine çok önem veriyordu. 

Devrim öncesi tüm okul çaðýndaki çocuklarýn yal-
nýzca beþte birinden daha azý ilkokul eðitiminden geç-
mekteydi. Ýlköðretime gidebilen kýzlarýn sayýsý ise çok
daha sýnýrlýydý. Kýz ve erkek çocuklarý ayrý okullarda
eðitim görmekteydi. 

Devrim sonrasýnýn ilk adýmý her çocuða ilkokul eðitimi
saðlanmasýydý. Yine bu eðitimin kýz-erkek karma olmasý
ve herkese öðrenim hakký tanýnmasý temel alýndý. 1933 so-

nunda bütün ülke çocuklarý açýsýndan 4 yýllýk zorunlu eði-
tim gerçekleþtirilmiþti. Ýlköðretim çocuklarýn anadillerinde
gerçekleþtirilmekteydi ve 1931 yýlýna gelindiðinde genel
öðretim 70 dilde yapýlmaktaydý. 

Çarlýk Rusyasýndan devralýnan kadýnlarýn eðitimdeki
geri kalmýþlýðý, kýz çocuklarýnýn eðitimine verilen özel
önemle aþýlmýþtýr. 1930’larda öðrencilerin en az yüzde
50’sinin kýz olmasý için tedbirler alýnmýþtýr. 

Orta ve yüksekokullar için kadýn oraný asgari yüzde 30-
40 olarak belirlenmiþtir. Her iki cinsten 17 yaþýna kadar
tüm çocuklara parasýz ve zorunlu genel ve teknik eðitim
yürürlüðe konulmuþtur.

HER YERDE KREÞ,
ÇOCUK KULÜBÜ, 
DANIÞMA MERKEZÝ

Rusya’da daha devrim öncesinde Rus Sosyal De-
mokrat Ýþçi Partisi’nin 1903 programýnda þu madde
bulunmaktadýr: “Kadýnlarýn çalýþtýðý tüm atölye, fab-
rika ve diðer iþletmelerde meme çocuklarý ve küçük
çocuklar için kreþ ve çocuk yuvalarýnýn kurulmasý;
emziren kadýnlarýn en azýndan üç saatte bir ve en az
yarýmþar saat iþten muaf tutulmasý.” Kadýnlarý ev
köleliðinden kurtaracak olanýn üretimde yer almala-
rýný saðlamak olduðundan hareketle yapýlan çalýþ-
malar, ayný zamanda çocuklarýn daha modern bakým
ve eðitimini de içeren kreþlerin çoðaltýlmasýný içeri-
yordu. Bu nedenle kreþ ve yuvalar sadece kadýnlarýn
çalýþma ve yaþam koþullarýnda deðil, çocuklarýn her
açýdan geliþmesinde de önemli yer tutmaktaydý. 

RSDÝP’in programýndaki bu maddenin hayata ge-
çirilmesi için devrimden sonra devasa geliþmeler
yaþanmýþtýr. Sosyalist devlet anneyi korurken, çocu-
ðu da koruyacak önlemler almýþ, yasal düzenleme-
ler de gerçekleþtirmiþtir. Çocuk kreþleri ve yuvalarý,
fabrika ve iþletmelerde çocuk emzirme odalarý, an-
ne ve bebeðin kalabileceði yurtlar ve her tür-
lü saðlýk hizmeti veren kurumla-
rýn yaratýlmasý için büyük çabalar
harcanmýþtýr. Bunun nedeni de
Clara Zetkin’in “Kadýnýn sevgi ve
annelik hakký, onu erkeðe ekono-
mik baðýmlýlýða sürüklememeli-
dir” sözünde saklýdýr. 

Çarlýk Rusya’sýnda bütün ül-
kede sadece 550 çocuðu kapsa-
yan çok az sayýda çocuk yuvasý bulunmaktaydý.
Sovyetlerde ise kreþ aðý 1931 yýlýnda aðýr sanayi-
de çocuklarýn yüzde 38’ini kapsarken, bu rakam
bir yýl sonra yüzde 75’ini kapsar duruma gelmiþ-
tir. Ýnþaat ve ulaþtýrmada 1931’de yüzde 35’ken,
1932’de yüzde 70’e yükseltilmiþtir. Halk ekonomi-
sinin tümünde ise 1931’de yüzde 28’ken, 1932’de
yüzde 58,7’ye ulaþtýrýlmýþtýr. 

ÇOCUK HER YERDE DEVLET KORUMASINDA...
Çocuklar bir ya da iki aylýkken annelerinin 3 saatte bir emzirebilecekleri mesafelerdeki kreþlere ver-

iliyor, 5 yaþýna kadar kreþlerde kalýyorlardý. 5 yaþýndan sonra ise, okula baþlamanýn zorunlu olduðu 7
yaþýna kadar anaokullarýna gidiyorlardý. Tüm kreþlerde enfeksiyonlara karþý özel önlemler alýnýyordu.
Kreþlerdeki çocuklarýn evleri iki haftada bir düzenli olarak ziyaret ediliyordu. Yani kreþler sadece
çocuðun kreþte geçirdiði zamanlar için deðil, çocuklarýn genel olarak izlenmesi ve korunmasý için özel
bir sorumluluk yüklenmiþti. 

Kreþ ve çocuk yuvalarýnýn yaný sýra okul çocuklarý için bütün gün süren eðitim kurumlarý, hafta sonu
ve okul sonrasý için çocuk kulüpleri, çocuklarýn boþ zamanlarýný spor ve kültürel faaliyetlerle deðer-
lendirecekleri merkezler, okul tatilleri için çocuk kamplarý, çocuklar için danýþma merkezleri vb. de hay-
ata geçirildi. Kýrsal kesimde özellikle kollektifleþme hareketinin temeli olan kolhozlarda ürün alma
dönemlerinde açýlan sezonluk kreþler ve çocuk yuvalarý ilk defa Sovyetler Birliði’nde gerçekleþtirilmiþti. 

Kreþ ve diðer çocuk merkezleri ile ilgili önemli özelliklerden biri de, bunlarýn yoðun bir þekilde ve
kesintisiz olarak halka tanýtýlmasý idi. Her fabrikada, her sendika toplantýsýnda, sinema ve tiyatrolarda
sýk sýk duyurular, çaðrýlar yapýlýyordu. Böylece yapýlan hizmetleri herkesin bilmesi saðlanýyordu. 

ÇOCUKLAR KADININ YÜKÜ DEÐÝL,
TOPLUMUN EN DEÐERLÝ VARLIÐI

Sovyetler, çocuklarýn bakýmý ve eðitiminin toplumsallaþtýrýlmasýný sa-
vunmuþ ve buna yönelik uygulamalarý hayata geçirmiþtir. Toplumsallaþ-
týrmanýn bir boyutu aile içindeki çocuklarýn bakýmý ve eðitimidir. Kreþler,
anaokullarý, açýk havada eðitim veren okullar, yaz kamplarý ebeveynle-
rin üzerindeki çocuk bakýmýný büyük ölçüde üzerine almýþtý. Toplum-
sallaþtýrma bununla sýnýrlý deðildi, ayný zamanda emperyalist savaþ,

iç savaþ ve dýþ müdahalelerin yol açtýðý çocuk-
larýn evsiz kalmasý, ailesini kaybetmesi ya da
çocuklarýn bakýmsýzlýðý, sokaða terk edilmiþli-
ðini de kapsayan tüm bu çocuklarýn bakým ve
eðitimini kapsayan toplumsallaþtýrmadýr.

Kamuya ait çocuk yuvalarýnýn evdeki ba-
kýmýn yerini almasý, “Anne çocuk arasýndaki
baðý bozar mý?”, “Kreþteki bakýcýnýn bile ye-
rini dolduramayacaðý bir boþluk mu yaratýlý-

yor?” sorusunu ve endiþesini gündeme getirdiði
durumlar ve zamanlar olmuþtur. Sovyetlerin bu endiþelere cevabý
þuydu: “Hayýr, anne çocuk arasýnda duygusal yakýnlýk eksikliði olma-
maktadýr. Aksine anne birkaç çocuða birden bakmanýn yaný sýra ev iþ-
leri ve sosyal sorumluluklarýný yerine getirmeye çalýþýrken yaþayacaðý
zorluklardan uzak olacaðý için, kýsa bir iþ gününün sonunda çocuklarýna
vakit ayýrmaya hem daha çok istekli olacak, hem de bunu yapabilecek ener-
jisi kalacaktýr. Bu durumda hem anneler hem babalar çocuklara daha fazla ve
nitelikli zaman ayýrabiliyorlar.”

Sovyet yasalarý, devleti ve
toplumu çocuklarýn vasisi ve ko-

ruyucusu ilan ederek, kadýn ve ço-
cuðun her alanda korunmasýný ilke

olarak almýþtýr. 
Ekim Devrimi sonrasý ilan edilen

kararnamelerin getirdiði en büyük ye-
niliklerden biri de evlilik içi doðan
çocuklarla evlilik dýþý doðan çocuklarýn
yasa önünde eþit haklara sahip olma-
sýdýr. 

Velayet hakký anne ve babaya eþit
olarak verilmiþtir. Çocuklarý ilgilendi-

ren tüm tedbirlerin anne–baba ta-
rafýndan karþýlýklý anlaþmayla alý-

nacaðý yasalarda belirtilmiþtir. 
Çocuklarýn anne-baba ta-
rafýndan “bedenen terbi-

yesi” yani dayak ya-
saklanmýþtýr. 

ÇOCUKLARA KARÞI
HER TÜR CÝNSEL
DAVRANIÞ SUÇTUR 

SSOOVVYYEETTLLEERRDDEE çocuklara karþý her
türlü cinsel davranýþ suç olarak görül-
mekte ve cezalandýrýlmaktaydý. Tecavüz
veya çocukla cinsellik çok daha katý bi-
çimde cezalandýrýlmaktaydý. Fizik gücü
veya psikolojik baský ile tecavüz duru-
munda, kadýnýn çaresizliði onu cinsel
iliþkiye zorlamak için kullanýlmýþsa ve
ilgili kiþiye maddi olarak veya görev iti-
bariyle baðýmlý olunmasý durumunda
aðýr cezalar öngörülmekteydi.

Devrim öncesi çocuk evliliklerinin
çok yaygýn olduðu Baþkýr, Azerbay-
can ve Kýrgýz Cumhuriyetleri’nde
1920 yýlýnda halk komiserlerinin ya-
yýnladýðý kararnamenin 198. maddesi
evlilik yaþýna girmemiþ bir kiþiyle ev-
lenmenin 2 yýl hapisle cezalandýrýla-
caðýný içeriyordu.

YASALAR
ÇOCUKLAR

ÝÇÝN

Öðlen
uykusu

Oyun
zamaný

PERFORMANS DEÐERLENDÝRMESÝ ÝÞ GÜVENCEMÝZE SALDIRIDIR 

Neden kadýn
öðretmenler
daha fazla
tedirgin?

Kaynaklar: Kýzýl Týp - Yazýlama Yayýnevi, Rusya'da 1917 Sosyalist Ekim Devrimi ve Kadýnlarýn Kurtuluþu - Dönüþüm Yayýnlarý

Çocuklar yardýmlaþmayý öðreniyor. 

her çocuk deðerli!
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Müslime KARABATAK

H
er þey diþlerini týrnaklarýna takarak ka-
zandýklarý saðlýk fonlarýnýn ellerinden
alýnmasýyla baþladý. Yýl 1989’du... Bu hak
Pittston kömür havzasýndaki madenciler
ve eþleri için yer altýndan çýkan kömür-

den de deðerliydi; tek güvenceleriydi. 
Pittston’da 1972’de meydana gelen sel felaketinde,

gerekli güvenlik önlemleri alýnmadýðý için 125 ma-
denci yaþamýný yitirmiþti. Tarihe adýný bu kara olayla
yazdýran Pittston Kömür Þirketi, 1980’lerin sonralarý-
na doðru, “kömür fiyatlarýnýn düþüþünü, talep azlýðýný
ve ekonomik durgunluðu” bahane ederek madencile-
rin saðlýk sigortasýna saldýrdý.

Çeþitli bahanelerle sendikasýz iþçileri iþe almaya
baþladý; böylece sendikanýn gücünü kýrabilecek, iþçi-
leri daha az ücretle çalýþtýrabilecek, haklarýný bir çýr-
pýda gasp edebilecekti. Patron bu cesareti, iþçi ve sen-
dika düþmaný bir politika izleyen Reagan hükümetin-
den alýyordu. 

Birleþik Maden Ýþçileri Sendikasý (UMWA) ile
1987 yýlýnda oturduðu toplusözleþme görüþmelerin-
de, 1974’ten önce ve sonra emeklilik hakký kazananlar
için iki farklý emeklilik planý ortaya koydu. Bu da yet-
medi, 1988’de saðlýk fonu için iþçilerden yapýlan ke-
sintileri arttýrdý, yüzde yüzlük sigorta kapsamýný yüz-
de 80’e indirdi ve 1974’ten önce emekli olanlarýn si-
gortalarýna son verdi. Üstüne bir de haftanýn 7 günü,
24 saat üretim dayatmasýnda bulundu ve fazla mesai
ücretlerini ödememeye baþladý. Ayrýca deðiþtirilen ka-
nunlarla artýk, madenlerin kiralanmasý ya da satýlmasý
durumunda iþçiler açýsýndan iþ güvencesi ve hak
transferi yapýlamayacaktý. 

‘PITTSTON’DAN
BÝR GÜN DAHA FAZLA’

Sendikanýn tüm itirazlarýna raðmen Pittston, içle-
rinde engellilerin de olduðu 1500 kadar iþçi ve ailele-
rini sigortasýz býraktý. Madencilerin ve halkýn buna
yanýtý ise neredeyse tüm Virginia madenlerinde üreti-
mi durdurmak oldu. 

14 ay boyunca iþçilerin hukuksuz bir þekilde sigor-
tasýz çalýþtýrýlmasýnýn ardýndan, 1989 Nisaný’nda baþ-
layan grev 1990 Þubatý’na kadar sürdü.

Grev oylamasýnda ‘evet’ diyen yaklaþýk 2 bin UM-
WA üyesi madenci, ocaklarý terk edip greve çýktý. Polis
korumasýnda getirilen grev kýrýcýlar madenlerde çalýþ-
týrýlmaya baþlandý. Üretimi üçte birine kadar düþ-
müþtü ama þirket inat ediyordu. Ýþçiler de kararlýydý,
sendikalarýyla birlikte hareket ederlerse kazanacakla-
rýna inanýyorlardý. UMWA’nýn o dönemki baþkaný Ri-
chard Trumka, grevi ne kadar sürdürecekleri sorul-

duðunda, “Pittston’dan bir gün daha fazla” þeklinde
cevap vermiþti. 

Eðer bu grevi kaybedilirse diðer maden þirketleri
de iþçilerin saðlýk sigortalarýný rafa kaldýracaktý. Gide-
rek daha fazla destek bulan grev, UMWA üyesi 2000
madencinin grevi olmaktan çýktý. Maden emeklileri,
engelliler, sendikasýz iþçiler, esnaf, Virginia içinden ve
dýþýndan binlerce insan... 50 binden fazla insan güney
Virginia’ya akýn etti, herkes evini destekçilere açmýþtý
ama gelenler artýk bir yere sýðmýyordu. Çözümü bir
parký ‘Dayanýþma Kampý’na çevirmekte buldular.
Tüm bunlar grevcileri daha da cesaretlendirdi. Bu
süreçte iþçiler, sadece kendi sigorta haklarý için deðil,
Amerikan saðlýk sistemi için mücadele vermekte ol-
duklarýnýn bilincine vardýlar. 
BÜTÜN MADENCÝLER KAZANDI 

Nihayet 1990 Þubatý’nda madenciler grevi kazandý.
Hem saðlýk hem de emeklilik sigortasý haklarýný geri
aldýlar. Bununla birlikte, patron da madenlerin pazar
günleri 8-16 saatleri arasý hariç her gün çalýþtýrýlmasý

ve madencilerin vardiyalý bir þekilde haftanýn 4 günü
10’ar saat çalýþtýrýlmasý maddelerini ekletti. 

Herkes için zorlu geçen bu sürecin en önemli so-
nucu, 1992’de çýkarýlan Kömür Yasasý’yla, maden þir-
ketlerine iþçilerin saðlýk ve emeklilik sigortalarýný yap-
ma zorunluluðu getirilmesi oldub Ancak bugün hala
bu hakka ayak direyen þirketler var ve UMWA’nýn ‘Sö-
zünü tut-Kömür Yasasý’ný koru’ kampanyasý 2000’den
bu yana sürüyor. 

ADLARINI MARY JONES’TAN
ALDILAR

Bu grevin kazanýlmasýnda madenciler kadar onla-
rýn eþleri, kýzlarý ve saðlýk haklarýnýn elzem olduðuna
inanan baþka kadýnlarýn da payý var. Pittston grevinde
kadýnlar iki destek grubu kurdu; ‘Jones Ana’nýn Kýz-
larý’ ve ‘Özgürlük Savaþçýlarý.’ 

Kadýnlar grev organizasyonunda yer aldý; yemek
hazýrladýlar, madenciler için fon topladýlar... Ama
özellikle ses getirecek sivil itaatsizlik eylemlerinde ak-
tif rol aldýlar.

Ýlk grup, 19. yüzyýlýn sonlarýnda sendikal mücadele
içinde yer alan, Amerikan madencilerinin Jones
Ana’sý, patronlarýn korkulu rüyasý haline gelen Mary
Harris Jones’tan alýyordu adýný. Ýlk kez grevcilere des-
tek için þirket merkezinin önünde bir araya gelen bir
grup kadýn, medyanýn dikkatini çekmek ve kamuoyu-
nun desteðini almak için her pazartesi ve çarþamba
ayný yerde toplanmaya baþladý. 18 Nisan 1989’da, sen-
dikanýn direktifi olmaksýzýn, merkezin içine girerek
36 saatlik oturma eylemi yaptýklarýnda muhabirler
kim olduklarýný sordu. Onlar da isimlerini vermeye-
rek “Biz Jones Ana’nýn kýzlarýyýz” diye yanýtladýlar. Jo-
nes Ana da zamanýnda madencilerin eþlerini örgütle-
yip grevlerde aktif rol almalarýný saðlamýþtý. Grevci er-
kekler gibi kamuflaj kýyafetleri giyen ‘Jones Ana’nýn
Kýzlarý’na onlarcasý daha katýlarak eylemleri büyüttü.
Bazen þirket önünde oturma eylemindeydiler, bazen
þirkete giden kamyonlarýn önünde barikatta ya da ya-
vaþ ilerleyen bir konvoyda...

DAYANIÞMA DEVAM EDÝYOR
Bir diðer grup, Özgürlük Savaþçýlarý ise dayanýþma

kampýnda kuruldu. Onlarýn emekleri olmaksýzýn
kamptaki yemek ve yatacak yer organizasyonu iþleme-
yecekti. Bu grup sayesinde binlerce insan Virginia’ya
gelerek greve destek verdi. Bu grup ayrýca bölgedeki
maðazalara gidip grevi destekliyorlarsa camlarýna bir
iþaret asmalarýný istiyor, eðer desteklemiyorlarsa on-
lardan alýþveriþ yapmýyordu. Zaten bölge esnafýnýn
çok büyük bir kýsmý da greve maddi ve manevi destek
sunuyordu. Özgürlük Savaþçýlarý bugün hala maden-
ciler yararýna dayanýþma etkinlikleri yapýyor.

JONES
ANA’NIN
KIZLARI

Pittston madencilerinin grevinde
kadýnlar iki destek grubu kurdu;
Jones Ana’nýn Kýzlarý ve Özgürlük
Savaþçýlarý... Adlarýný 19. yüzyýlýn
sonlarýnda sendikal mücadele
içinde yer alan, Amerikan maden-
cilerinin Jones Ana’sý, patronlarýn
korkulu rüyasý haline gelen Mary
Harris Jones’tan alýyorlardý...

Meltem TEKER

M
erhaba kadýnlar;
Nisan ayý deyince, ister is-
temez yüreðimize serpilen
“bahar coþkusu”ndan nasibini
almayanýmýz yoktur umarým.

Hele de içimizden birinin, Gülperi Teyzemi-
zin o eþsiz yaþama sevincine tanýk oldukça...

Gülperi, pek çoðumuzun aþina olduðu, ha-
yatýn bin bir zorluðuyla savaþarak bugünlere
gelmiþ, yetmiþli yaþlarda yiðit bir kadýn. “Yi-
ðit” dediysem, erkeklere mal edilmiþ bu tabi-
ri, layýkýyla kadýn kimliðine yakýþtýrmýþ, örnek
insan. 

Servis kapýsýndan içeri girerken attýðý
adýmlar, tanýþma faslýndaki bakýþlar, yüzünde-
ki çizgilerin vücut diline kattýðý o asil anlam;
daha yakýnlaþmadan, bizde uyandýrdýðý saygýyý
ifade etmeye yetmez sanýrým. O yüzden sýva-
dýk kollarý ve daldýk Gülperi Teyze’nin hayat
hikayesine...

Bin dokuz yüz kýrklý yýllarda, Anadolu’nun
ücra bir köyünde dünyaya gelmiþ Gülperi.
Dört kardeþlermiþ ilkin. “Boðma hastalýðý
vardýr. Bilirsiniz doktor haným. Kýran girdi
evimize. Aldý kardeþlerimi sýraynan. Kaldýk iki
bacý.” Daha sonralarý, Gülperi henüz üç dört
yaþlarýndayken,   çiftçilikle uðraþan babasý,
tarlada geçirdiði feci bir kaza sonucu yataða
mahkum olur. Ýki küçük kýzý ve hasta kocasýy-
la baþ baþa kalan annesi ise, verdiði “kadýn
mücadelesi” ile Gülperi’nin hayatý boyunca,
“sarsýlmaz idolü” olmuþtur aslýnda.

Bu olaydan sonra, Gülperi’nin baþka bir
köyde yaþayan tek amcasý, tüm aileyi kendi ya-
nýna getirtmiþtir. Yaklaþýk yedi yýl yaþarlar am-
calarýnýn evinde. Gülperi’nin önce babasý,
sonra da amcasý, ayný yýl içinde peþ peþe vefat
eder. Yakýn akraba çevresinde, baþka yetiþkin
erkek olmadýðýndan, köylüler tüm mallara
hoyratça el koyar. Ailenin varý yoðu talan edi-
lir. Köy, savaþ alaný gibidir. 

Zaman ilerleyip sohbetimiz derinleþtikçe,
Gülperi Teyze iþtahla devam ediyor sözlerine.
Kýzgýn bir ifade kaplýyor yüzünü. “Mala göz
koyan, ara nasýl göz koymaz?” lafýnýn sonunu
getirmeden, net bir sesle, içmek için su isti-
yor.  
‘MÜNASÝP BÝR EÞ’ TELAÞI

Geçim derdine eklenen aðýr toplum baský-
sý ve tüm bunlara küçük yaþta þahit olmak,
Gülperi’ye “mücadelenin” kapýlarýný çoktan
aralamýþ, yaþama bakýþýnýn temel taþlarýný
dizmiþtir bile... Baský ve zorlamalara daha faz-
la dayanamayan anne ve iki kýzýna, baþka bir
köyün yolu görünür. Uzaktan akraba olan,
yaþlý bir amcadan haber gelmiþtir çünkü. Za-
manýn getirdikleriyle, götürdükleriyle, sessiz
sözsüz anlaþma yapmak zorunda kalýnýr ya
hani... Ýþte böyle bir anlaþmayla, yaþlý amca ve
karýsý, onlara bakacak, evi çekip çevirecek bir
kadýna, onlar da sýðýnacak bir kapýya kavuþ-
muþtur iþte. 

Gülperi’nin annesinin üstlendiði analýk,
babalýk, bakýcýlýk, ýrgatlýk gibi bin bir türlü

rol, zaman içinde, “dul kadýn” rolünün önüne
geçememiþtir bir türlü. Her þeye raðmen,
kýzlarýyla birlikte hayata tutunma mücadelesi-
ni bir an olsun býrakmamýþtýr yine de. Ancak
bu kez, öz kýz kardeþinin eþi kendisine göz
dikmiþ, “Çocuklarýný býrak gel” diyecek kadar
da küstahlaþmýþtýr üstelik. Evlatlarýný býrak-
mayý bir an olsun aklýna getirmemiþ genç ka-
dýn, bu ahlaksýz teklifi þiddetle geri çevirir.
Durumu öðrenen yaþlý amca ve hanýmý, Gül-
peri’nin annesine münasip bir eþ bulma tela-
þýna düþer. Onu, çocuklarýndan ayrýlmamasý
koþuluyla da evlendirirler nihayet.

Müstakbel aile büyükleri, þaibeli bir þekil-
de, evin kapýlarýný yüzlerine kapatarak, yeni

aile fertlerinin hiç birini kabul etmezler. Bil-
mem kaçýncý köye sürüklenen iki kýz bir ana,
bu kez  yanlarýnda üvey babayla, vardýklarý
yerde korkunç bir fakirlikle karþýlaþýrlar. Öyle
ki ekinlerin olmasýna kadar ekmek buluna-
mamýþ, ot toplayarak beslenmek zorunda ka-
lýnmýþtýr. Devlete vergi olarak verilen üçte bir
buðdaydan geri kalaný ise ekmek yapýlýp tüm
yýl “idare” edilmektedir. Neyse ki üvey baba
“baþlarý”ndadýr ve bu durum, çevre baskýsýný
bir nebze de olsa hafifletmektedir. Ertesi yýl,
aile büyüklerinin insafa gelmesi ile kovulduk-
larý kapý kendilerine yeniden açýlýr.
ÜVEY AMCAYLA ÝMAM NÝKAHI

Yeni evlerinde baþladýklarý hayata, Gül-

peri de annesi ve kýz kardeþi de hiç býrak-
madýklarý umudu yeþertme azmiyle adým
atarlar. Evin büyükleri olsun, akraba çev-
resi olsun, genç kadýn ve kýzlarýný olmadýk
sebeplerle hýrpalamaktadýrlar. Yaþanmýþ
onca çileye eklenen erkek þiddeti altýnda
zaman ilerlemiþ, Gülperi büyüyüp serpil-
miþtir. Tahmin edildiði gibi, gözler bu kez
Gülperi’nin üstündedir artýk. Güzel, akýl-
lý, çalýþkan bir “çocuk gelin” adayý GÜL-
PERÝ... Damat adayý ise gecikmemiþtir el-
bet. Gülperi’nin üvey amcasý. Evet, tüm
kadýnlarýn nefesini kursaðýnda býrakmaya
yetecek kadar tüyler ürperten bu vehame-
tin kurbanýdýr Gülperi.

Alelacele kýyýlan imam nikahý ile baþlatýlan
evlilikte, küçük kýzýn tek tesellisi, annesinin
dizinin dibinde olmak, kardeþinden ayrýlma-
mak olmuþ. Gülperi’nin eþi, oldukça kýskanç
bir erkekmiþ. Dönemin tüm geri kalmýþlýðý,
insanlarýn hoþgörüden uzak tutumu, baský ve
þiddet altýnda geçen tam yedi yýl boyunca
çocuk doðuramamýþ Gülperi. Gün be gün
bedel ödenerek, çocuksuz geçen yedi yýl... “O
günlerde çocuðum tabi” derken, oturduðu
yerde suyunu yudumluyor, gözleriyle bir film
þeridini takip ediyor adeta. 

Daha sonra, beþi kýz, beþi erkek tam on
çocuk dünyaya getirdiðini anlatýyor Gülperi.
Çocuklarýný tanýtýrken, bakýþlarýnýn yýldýz yýl-
dýz parladýðýný fark ediyorum. En küçük oðlu,
daha kundaktayken eþini kaybeder Gülperi.
Týpký bir zamanlar annesi gibi o da genç bir
dul kadýndýr artýk. Hem de on çocukla... An-
nesiyle bilek bileðe verir, bir daha evlenme-
den çocuklarýný büyütmeyi baþarýr Gülperi.
KÖY KAHVEHANESÝNE 
GÝDEBÝLEN TEK KADIN 

Yaþlýlýk ve sonrasý yaþadýðý þikayetlerden
bahsediyor bize. Çocuklarýnýn akýbeti ise ken-
disi için gurur kaynaðý. Elini hiç býrakmayan
kýzýyla devam ediyoruz sohbete. Geçirdiði
“inme” tablosu, sonrasý felçli hali... Lafýn bu-
rasýnda kesiyoruz sohbeti. Gülperi Haným,
hastalýðýndan bahsedilmesinden hiç hoþlan-
mazmýþ. Onu aciz kýlacak hiçbir sohbete da-
hil olmaz, baþýný eðmez, eðdirmezmiþ. Köy
kahvehanesine gelip gidebilen tek kadýnmýþ
mesela. Yüzüne dik konuþabilen erkek de
yokmuþ oralarda. 

Kýzý, tüm bunlarý gururla anlatýrken, yavaþ-
ça odadan çýkýyor Gülperi. Genç kadýn, sesini
iyice kýsarak devam ediyor anlatmaya. “Yataða
baðlýdýr, altýna sürgü verelim dedik. Elinin
tersiyle itekledi bizi Meltem Haným. Kaldýrýn
beni lavaboya gideceðim diye baðýrdý. Yaptý
da.” Oralarýn mistik ögelerinden biridir kut-
sal çeþmeler. Gülperi emreder, götürülür
“Hýzýr Çeþmesi”ne. Sonrasýnda ise yürümeye
baþlamýþtýr anlatýldýðýna göre... 

Koridorun taa diðer ucundadýr Gülperi.
Aheste bir edayla dönüveriyor bize. Duydu-
ðum en samimi cümleyi savuruyor yüzüme.
“Namýnýzý duyduk geldik, alalým þifamýzý.”
Ayný samimiyetle sesleniyoruz kendisine...
SENÝN ÞÝFAN DÝRENCÝNDE!

GÜLPERÝ

Gülperi Haným, hastalýðýndan bahsedilmesinden hiç
hoþlanmazmýþ. Onu aciz kýlacak hiçbir sohbete dahil 
olmaz, baþýný eðmez, eðdirmezmiþ. Köy kahvehanesine
gelip gidebilen tek kadýnmýþ mesela. Yüzüne dik 
konuþabilen erkek de yokmuþ oralarda. Elini hiç 
býrakmayan kýzý, tüm bunlarý gururla anlatýyor. 
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Hülya ÖZDEMÝR
Kartal / Ýstanbul

“T
ürkiye’de neler oluyor?” sorusuna
Türkiye’de yaþayan insanlarýn ve-
receði cevaplar farklýlýk gösterebi-
lir. Ama “Türkiye’de çocuklara ne-
ler oluyor?” dediðinizde hepimizin

aklýndan, çocuk istismarý þiddeti, yani çocuklarýn
yaþamýný, geleceðini etkileyecek olumsuz ne var-
sa hýzla geçer. 

Çocuklara “geleceðimiz”, “kýymetlimiz” derken,
bunun neden lafta kaldýðýný, yasasýyla, ko-
rumasýyla, toplumuyla bir bütün
olarak düþünmemiz gerekir. 

Çocuklarýn geleceðini dü-
þünmek, onlara gerekli imkânla-
rý sunmak anne-babanýn yani
ebeveynlerin görevi ve sorumlu-
luðu olarak görülür. Çünkü
çocuk aileye aittir! Ailede de an-
neye! 
Öðretilen ve dayatýlan; kadýnýn
anne olup, evde oturup, çocuðu-
na bakmasýdýr. 

Kadýnýn da üretimin ve top-
lumsal iliþkilerin içerisinde olma-
sý gerektiði es geçilerek,  çocuðunu büyütmesi bekle-
nir. Beklenir beklenmesine ama, ayný zamanda eve
para getirmesi, aile bütçesine katký sunmasý da iste-
nir. 

Kadýnlarýn iþ bulabilmesinin zorluklarýný zaten bi-
liyoruz. Ýþ bulabildiðinde de çocuklarýný emanet ede-
bilecek yer aramak yine kadýnýn omuzlarýna yüklenen
bir yüktür. 

Önce anneanne-babaanne yoklanýr. Bakabilecek

durumda olanlar (yine kadýnlardýr) kabul eder bak-
mayý. Zorunluluktan öyle algýlanýr; bak(a)mayanlar
ayýplanýr çünkü. Destek olmadýðý için! 

Oysa çalýþan her kadýnýn anne olmaya hakký oldu-
ðu gibi, her çalýþan annenin de çocuklarýný býrakabi-
leceði, her an ulaþýlabilir, nitelikli kreþlerin, gündüz
ve gece bakým evlerinin, okul çaðýndaki çocuðunun
ders çalýþabileceði etüt merkezlerinin olmasý gerekir. 

Bu merkezler çalýþýlan ya da yaþanýlan yerlere en
yakýn mesafede bulunmalý. Ücretsiz olarak 24 saat
hizmet verebilir durumda olmalý. Sosyal ve fiziki or-
tamlarý devlet tarafýndan sürekli denetlenmeli. Bura-

larda eðitim veren öðretmenler,
alanýnda yetkin olmalý. 

Biz kadýnlar çalýþma yaþamý-
nýn içindeyiz. Kimimiz memur,
kimimiz fabrika iþçisi, kimimiz
tarým isçisi... Gece vardiyasýnda
çalýþan, nöbet tutan yine bizle-
riz... Bir çoðumuz ise çocuk ba-
kým yükümlülüðü nedeniyle ça-
lýþamýyoruz. Çalýþmasak bile ge-
lecek nesillerin saðlýklý ve çað-
daþ bir ortamda yetiþeceði sos-
yal mekanlarýn yaratýlmasýný is-
tiyoruz. 

Geçmiþte TEKEL, SEKA gibi fabrikalar-
da bulunan kreþ ve bakým evlerinin her iþyerinde ol-
masý gerektiðini biliyoruz. Her ilçeye, her mahalleye
kreþ ve gündüz bakým evleri açýlmasý gerektiði gibi. 

Çocuklarýný kreþlerde ve etüt merkezlerinde büyü-
tebilen bir iþçi olarak, çocuklarý güvenle emanet ede-
bilecek bir yerin olmasý, hele ki vardiyaya kaldýðýnýz-
da, ne büyük kolaylýk ve rahatlýktýr çok iyi biliyorum.
Bunu ancak çalýþýrken kendinizi rahat hissettiðinizde
anlarsýnýz...

Merhabalar,
Ben bir elektrik fabrikasýnda çalýþýyorum. Yedi yýldýr evliyim

ve iki çocuk annesiyim. 
Ýki yýldýr çalýþýyorum. Daha önce hiç çalýþmadým. Liseyi bitir-

diðim yýl evlendim, 18 yaþýnda anne oldum. Eþimin iþyeri vardý,

iflas edince bir sürü borçla kala kaldýk. Eþim bir fabrikada iþe

baþladý ama hiçbir þeye yetmiyordu. Ek iþ olarak garsonluk

yapmasýna raðmen yine de geçimimiz çok zorlaþtý. Çocuklar

ufak olduðu için ben iþe giremiyordum. 
Sonra düþündük taþýndýk, kaynanamla birlikte oturmaya

karar verdik. Baþka da çaremiz yoktu; o çocuklara bakacaktý,

ben de iþe girecektim. Benim için çok zor oldu ama ne yapabi-

lirim? Kaynanam da öyle kolay bir insan deðil, ama ne yapayým,

susup oturacaktýk. Bin bir emekle kurduðumuz evi kapattýk, eþ-

yalarý bir depoya kilitledik. Kaynanamýn gösterdiði bir odaya

yerleþtik. 
Ben bir hafta içinde bu fabrikada iþe baþladým. Hayatýmda

ilk kez çalýþacaktým. Bir anda hayatým iki kez deðiþti. Çalýþmak

ilk zamanlar çok zor geliyordu. Hep ayaktasýn, bacaklar davul

gibi oluyor. Ýþten çýkýp eve gelince oturamýyorum. Çünkü kay-

nanam sorun ediyor. “Ben akþama kadar çocuklara bakýyorum,

diðer iþleri sen yapacaksýn” diyor. Bulaþýk, ütü hatta gece halý

silkelemeye kadar... Tam iki yýl oldu, tabii çalýþmaya alýþtým, iyi

ki bütün zorluklara raðmen çalýþýyorum. Þimdi hedefim borçla-

rýmýzý bir an önce bitirip kendi evimizi yeniden kurmak. 
Size çalýþma koþullarýmdan bahsedeyim. Ayakta ve çok

uzun saatler çalýþýyoruz. Mesailer çok fazla. Bir sendika olayý ol-

du, bir sürü iþçiyi attýlar. Bu olaydan sonra kurallar giderek

aðýrlaþtý. Keþke sendikayý getirebilseydik ama olmadý. Ben an-

lamýyorum, sendika hem yasal bir hak diyorlar hem de sendi-

kalý olunca iþten atýyorlar. Biraz da suç bizlerde, birlik olamýyo-

ruz. Bu fabrikada kadýnlar çok kötü þeyler yaþýyor. En çok bizim

birlik olmamýz gerekiyor ama yok onun dedikodusu, yok bil-

mem diðeri kiminle ne yapmýþ diye diye akþamý ediyoruz. Tek

çaremiz var, birlik olmalý ve sendikayý getirmeliyiz. Yoksa bu

asgari ücretle bu güvencesizlikle kimse hayallerine kavuþa-

maz.
TTuuzzllaa OOrrggaanniizzee SSaannaayyii’’ddeenn bbiirr iiþþççii // ÝÝSSTTAANNBBUULL

Ya yarý zamanlý
çalýþsaydým?!

Yüksel YILDIZ
Esenyalý / Ýstanbul

Ben çocuðu 2 yaþýndan itibaren kreþe giden bir anneyim. Ýlkokula
baþlayana kadar kýzým kreþlerde büyüdü. Yýllarca kreþlerin çalýþan
kadýnlara ne kadar önemli bir destek olduðunu gördüm. Her ne kadar

ekonomimi zorlasa da çocuðum için en iyi sonuç aldýðým, tam gün verdiðim,
hesap sorabileceðim bir yerin olmasý benim için avantajlýydý. Aslýnda sorun,
devletin çalýþan anneler için iþyerinin bulunduðu bölgede, fabrikada ya da
mahallesinde ücretsiz kreþler, gündüz bakýmevleri açmamasý. Bu kreþler
açýlsaydý kadýnlar  iþ hayatýndan kopmayacak, üretimde daha çok yer
alabilecekti. Yýllarca konuþtuðumuz, talep ettiðimiz kreþ hakkýmýz kadýnlara
yarý zamanlý çalýþma yasasýyla deðiþik bir boyut kazanacak.

Bu yarý zamanlý iþ gerçekten biz kadýnlarýn kurtarýcýsý mý? Devletin
kadýnlarý iþ hayatýndan koparmayarak, kendince biz çalýþan kadýnlara lütuf
gibi gösterdiði yarý zamanlý çalýþmayý iþverenler ne kadar kabul edecek?
Benim yarý zamanlý çalýþmam geleceðimi nasýl etkileyecek? Ýþte bu sorular
kafamý kurcalýyor.

Yarý zamanla, yarým hizmetle sigortam da yarým güne inecek. Ve ben
primimi doldurmak için yýllarýmý vereceðim. Bu yarým günün sonunda
çocuðuma bakacak kimsem olmadýðýndan yine yarým gün kreþe yada bakýcýya
ihtiyaç duyacaðým. Yýllardýr doðum izinlerini, süt izinlerini kullanmak bir dert
olurken, çalýþan kadýnlarýn öncelikli talebi olan ücretsiz kreþ için adým
atýlmazken, hatta varolan kreþlerin sayýsý azaltýlýrken yarý zamanlý çalýþma
da kadýnlara yarar saðlayacakmýþ gibi görünmüyor. Çalýþan kadýnlar yüksek
kreþ ücretlerini karþýlayamayacaðý için ya iþini býrakýp evde çocuðuna
bakacak ya da yarý zamanlý çalýþmayla düþük ücretlere, esnek çalýþmaya
mahkum edilecek. “Yarý zamanlý çalýþmanýn müjdesi nerede?” diye
düþünüyorum düþünüyorum ama bulamýyorum. 

Bu tür tasarýlar hazýrlanýrken kadýn örgütleri ve sendikalarla paylaþýlmasý,
onlarýn itirazýnýn dikkate alýnmasý gerekir. Kadýnlarýn yýllarca mücadele ettiði
ve bir türlü bize sunulamayan, çok görülen ücretsiz, nitelikli kreþ hakkýmýzýn
gereðinin yerine getirilmesi gerekir. Ancak böyle daha çok kadýn arkadaþýmýz
iþ hayatýnda yerini alacak, kendini yeniden doðuracak. Bu düzenlemeler
kadýnlarý iþ hayatýndan koparýlmýþ; ekonomik olarak eþine baðýmlý hale
gelmiþ, ev içi iþlerine, çocuk bakým yüküne mahkum edilmiþ, yaþamdan
koparýlmýþ bir kadýn portresi çizmek içindir.

BÝLÝYOR MUSUNUZ?

Yarý zamanlý çalýþma ne demek?
ÝKÝ yýl önce torba yasayla yapýlan yarý zamanlý çalýþma düzenlemesi  ile

doðum izni sonrasý ilk çocuk için 2 ay, ikincide 4, üç ve üzeri çocuklarda 6
ay yarý zamanlý çalýþma imkaný tanýnmasý; ikinci olarak da kamu emekçileri
için çocuðun okula baþlama yaþýna kadar (5.5 yaþ) anne veya baba isterse
kýsmi süreli çalýþabilmesi mümkün olacak dendi.  “Müjde” diye duyurulan
düzenleme ise kadýnlar için pek de müjde deðil. Neden mi? 
Yarý zamanlý çalýþma demek, mali ve sosyal haklarýn da yarýya düþmesi
demek. Yani zaten yeterli olmayan ücretler ve diðer haklar yarýya inecek.
Zaman olarak yarý zamanlý çalýþýnca yapýlacak iþ azalmayacak, kadýnlar az
zamanda daha çok iþ yapmak zorunda býrakýlacak. Yani kadýnlarýn daha çok
çalýþmasý, daha düþük ücrete çalýþmasý, daha esnek çalýþmasý bekleniyor.
Çok çalýþmak, hatta eve de iþ götürerek çalýþma zorunda kalacak olmalarý-
na raðmen yarý zamanlý çalýþma, kadýnlarýn meslekte ilerleme, kýdem alma
ve yöneticilik, görevde yükselme gibi konularda olanaklarýný ortadan
kaldýracak.  Zaten eþitsiz koþullarda gerçekleþen meslekte ilerleme vs. gibi
durumlar kadýnlara tamamen kapanacak.

Yarý zamanlý çalýþan kadýnlarýn yerinin nasýl doldurulacaðý da ayrý bir
problem. Ortaya çýkacak boþluk güvencesiz ve kýsmi zamanlý çalýþma ile isti-
hdam edilecek kiþilerle doldurulacak, yeni bir sömürü alaný açýlmýþ olacak. 

Her iþyerine
her mahalleye KREÞ!

Borçlar artýnca kaynanamla evi birleþtirdik, sonra...

Özlem CAN / Gülay KAÐAN
Menemen / Ýzmir

Ý
zmir Büyükþehir Belediyesi yeni
yýlla birlikte toplu taþýma ücretleri-
ne yaptýðý yüzde 10’luk zamdan
sonra, 15 Þubat’tan itibaren de ÝZ-
BAN’da kilometre bazlý fiyat uygu-

lamasýna geçti. 
Buna göre þehir içi ulaþýmda ÝZ-

BAN’ý kullanacak yolcular mesafeye gö-
re artan ücret ödüyor. Ücretler 2.86 TL
ile 10.60 TL arasýnda deðiþiyor. Yeni
sistemde yolcular, istasyona girerken
kartýný okuttuðu zaman karttan en uzak
istasyona kadar olan ücret çekiliyor. Yol-
cular varýþ istasyonundan çýkarken tek-
rar turnikelerde kartýný okutmak zorun-
da kalýyor ve artan ücret buna göre karta
yeniden yükleniyor. Yani bir durak sonra
inecek bile olsa kartýnda 11 liranýn altýn-
da olan yolcular ÝZBAN’ý kullanamýyor. 

Menemen’de yaþayan kadýnlara uy-
gulamayla ilgili düþüncelerini sorduk.
Görüþtüðümüz kadýnlarýn tamamý çok
sýkýntý yaþamýþ ve baþka çaresi varsa
ÝZBAN’ý kullanmaktan vazgeçmiþ. 40
lira yevmiyeyle çalýþanlarýn 10 lira yol
parasý vermesine isyan ediyor kadýnlar.
Öðrenciler de her gün yol parasý he-
saplamaktan býkmýþ. Cennet Birakçe,
tek bir cümle kuruyor, her alanda ol-
duðu gibi bu sorunun çözümü de iþte
bu tek cümleden geçiyor: “Belki hepi-
miz bir olsak, karþý çýksak bu uygula-
madan vazgeçilir.”
SÜREKLÝ HESAP YAPIYORUZ

Gökçe (Lise öðrencisi): Sürekli
hesap yapýyoruz, çünkü kartýmýzda en
az 6 lira olmasý lazým ki okula gidebi-
lelim. Bir arkadaþým o gün kurs oldu-
ðunu unutmuþ, kart bastýktan sonra
aklýna gelmiþ geri dönemedi. Blokajýn
kalkmasý için en az bir durak gitmek
gerekiyor, kursa gelse bütün parasý gi-
decek, o da eve gitti. Doksan dakika
devam ediyor olsaydý 1 saat kursa girip
geri dönebilirdi. Bu uygulama öðrenci-
ler için hiç iyi olmadý.
250 LÝRA PRÝMÝN
200 LÝRASI YOLA GÝTTÝ

Cennet (Öðrenci / Part time çalý-
þýyor): Geçen ay 250 lira prim aldým,
200 lirasý 10 günde yola gitti. Alsancak
gara gelinceye kadar bir basýyorsun,
sonra 10 dakika geçmeden bastýðýnda

tekrar kesiyor. Ýzmir’in içinde Mene-
men’den Gaziemir’e git gel nerdeyse
20 lira gidiyor. Þehirlerarasý kaç saatlik
yola gidiyorsun bu kadar deðil. Ýnsanlar
artýk uzak mesafe olduðu zaman ÝZ-
BAN’a binmiyor. Otobüsleri kullanýyor
onlar da týklým týklým ve çok az geliyor.
Ýnsanlar zaten çok zor þartlarda çalýþý-
yor 40 lira yevmiyeyle çalýþanlar var, 10
lira yola verince geriye bir þey kalmýyor.
Adý üstünde toplu taþýma, bu kadar
zam olmamalý.
6 LÝRA YOK DÝYE
ÝÞE GEÇ KALDIM

Tuba (Gündelikçi): Bir aile 4 kiþi
dýþarý çýkalým desek 4 kart olacak 10’ar
lira koyulacak ki ancak öyle. Önceden
tek karta 10 lira yükleyip çýkabiliyorduk.
Geçen gün 6 lira yokmuþ kartýmda iþe
geç kaldým. Bu sistem paran varsa bin,
yoksa binme diyor. Bizim buraya (Me-
nemen Toki Evleri) otobüs yarým saatte
bir geliyor. ÝZBAN’dan iniyoruz, otobü-
se yetiþmeye çalýþýrken bazen tekrar
basmayý unutuyoruz, 6 liramýz gidiyor. 
PARASI OLANIN DEVRÝ

Aysel (Temizlik iþçisi): Parasý ola-
nýn devrine döndürdü, parasý olan bin-
sin olmayan binmesin diyor. 10 lira ol-
madan binemiyoruz. Yeme içmeyi unut-
tuk, kartta para var mý yok mu onu dü-
þünüyoruz sabahlarý. O anda kartýnda
fazla para yoksa gidemiyorsun. Bir de
sabahlarý Menemen’den sefer sayýsý çok
az. Buralar hep iþçi semti, herkes iþe gi-
diyor. Buraya kýsa vagon veriyorlar, her

gün milletle üst üste gelmeye mecbur
deðiliz. Zaten buraya ulaþým çok zor, ba-
ri iþçilerin gidiþ-geliþ saatlerinde sefer
sayýlarýný artýr. Bu kadar para veriyoruz
bari insan gibi gelelim.
EMEKLÝLER, EV KADINLARI
NEFES ALMASIN MI!

Ayfer Dönder: Yeni düzenleme-
den beri ÝZBAN kullanmamaya özen
gösteriyorum. Otobüs tramvay kullaný-
yorum ama ayný uygulama otobüslere
de gelirse ne yapacaðýz bilmiyorum.
Bu iþi düzenleyenler iþ saatlerinde bir
ÝZBAN’ý kullansýnlar, Ýzmir’e yakýþýyor
mu kendileri karar versin. Ýþe, toplan-
týya, hastaneye yetiþmeye çalýþan kiþi
yolun baþýnda bloke edilen parasýný al-
mayý unutuyor, bu insanlara yazýk de-
ðil mi? Ýzmir gezilecek þehir diyorlar,
ama nasýl gezeceksin onu düþünüyor-
lar mý? Emekliler, çalýþmayan ev ka-
dýnlarý nefes de mi almasýn, kadýný ha-
yata katacak þeyler yapýlmasý gerekir-
ken bir de aksine ulaþým zorlaþtýrýlýyor. 
ACABA HAVA NE ZAMAN
PARALI OLACAK!

Gülizar (Emekli): Bu düzenle-
meden beri bir kere kullandým onda
da piþman oldum. Ben Bað-Kur
emeklisiyim, her kuruþum sayýlý, her
biniþte nasýl 10 lirayý hazýr edeyim? En
çok da çalýþana zor, kirasý uygun diye
iþine biraz uzak bir semtte ev tuttuysa
vay haline, yola para yetiþtiremeyecek.
Bir hava kaldý solunacak, acaba o ne
zaman paralý olacak?

Yeme içmeyi unuttuk, kartta
para var mý onu düþünüyoruz

Kadýný eve
kapatan sisteme
ÝZBAN desteði

Nuray ÖZTÜRK
Ýzmir

ÝZBAN’da baþlatýlan kilometre bazlý fiyat uygulamasý
özellikle kadýnlarý, bir de öðrencileri maðdur ediyor.
Niye kadýnlarý ayrý tutuyorsunuz, bu meselede erkek-

ler de muzdarip diyenler olabilir. Doðrudur ama çalýþsa
bile evin bütçesini yöneten, parayý cebinde taþýyan hep
erkektir bu ülkede. Kendisi kazansýn kazanmasýn bir ka-
dýnýn cebinde ancak yol, bir de ekstra hadi diyelim çay
parasýdýr. Fazlasý varsa da onu ya çocuðu için ayýrmýþtýr
ya da evin bir ihtiyacý için. Bir de kayýt dýþý çalýþtýklarý
düþünüldüðünde aldýðý ücret bir erkek iþçinin aldýðý üc-
retin en fazla yarýsý kadardýr.

Düþünün çalýþmayan bir kadýn, býrakýn zorunlulukla-
rý, nefes almak için bir durak ötedeki parka çocuðunu
götürmek istese, kartýnda en az 11 lira olmak zorunda!
Çocuk bu, parkta bir simit yese, bir su içse ya da her
parkýn kenarýnda gördüðümüz hani þu üfleyince balon-
cuklar çýkaran küçük oyuncaklardan görse ne yapacak
kadýn, en az 20 lira daha… Hadi gel de asgari ücretle ge-
çinen bir ailede her günü geçtim haftada bir dýþarý çýk.
Böyle olunca her yanýyla kadýný eve kapatan sisteme bir
de ÝZBAN eklenmiþ oluyor.

Asýl zorluk yaþayanlar ise ucuza, kayýt dýþý, sendika-
sýz sigortasýz çalýþan kadýnlar… Öðrenciler ise bu duru-
mu her gün yaþýyor. Ýþine gidemeyen mi dersin, kursu-
nu kaçýran mý, kartta para olmadýðý için mahsur kalan
mý... Yaþamak için çalýþmak, olmuþ sana ÝZBAN için çalýþ-
mak. 

Geride býraktýðýmýz 8 Mart’ta kadýna þiddete, çocuk
istismarýna karþý tepkilerimizi dile getirdik, eþitlik talep-
lerimizi, AKP iktidarýnýn kadýn düþmaný politikalarýna ge-
çit vermeyeceðimizi haykýrdýk. Þimdi 1 Mayýs yaklaþýyor.
Baþta kadýna yönelik þiddetin artmasýna neden olan
OHAL’in kaldýrýlmasý olmak üzere, iþ cinayetleri, esnek
ve kuralsýz çalýþma, þiddet, taciz ve çocuk istismarlarý-
na karþý taleplerimiz etrafýnda daha güçlü birliktelikler
kurarak 1 Mayýs’a hazýrlanma zamaný.

Sistemin kadýna yönelik bütünlüklü saldýrýlarýna kar-
þý bütünlüklü mücadele vermenin yolu ÝZBAN’daki gibi
günlük hayatý doðrudan etkileyen uygulamalarýn kadýn-
lar için ne anlama geldiðini kavramaktan geçiyor. Tüm
diðer sorunlarýmýzla birlikte biz Ýzmirli kadýnlarýn bir
mücadele alaný da bu olsun!
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erhaba, ben Esenyurt’ta
binlerce iþçinin çalýþtýðý
bir depoda çalýþýyorum.
Sizlere biraz fabrikada-
ki yaþadýðýmýz sorunlar

ve sohbetlerimizden bahsetmek isti-
yorum. 

Bizim fabrikada genç, bekar kadýn-
lar da var; orta yaþlý, evli ve çocuklarý
olan kadýnlar da... Genç kýzlar genel-
likle “Evlenirsem çalýþmam” diyor.
“Beni alan koca bana baksýn” diyenler
az deðil. “Evlenince eþimi çalýþtýr-
mam” diyen erkek arkadaþlarýmýz var.
Geçen çok sevdiðim bir erkek arka-
daþ, “Ben evlenince karýmý çalýþtýr-
mam” dedi. Ben de kýzdým ona. Aslýn-
da taþýdýðý fikre kýzdým. “Neden böyle
düþünüyorsun, biz de çalýþýyoruz! Ça-
lýþan kadýnlar kötü kadýnlar mý?” diye
sordum. Hiç yanýt vermedi, sadece
sustu. Bir de bu memlekette, aldýðý-
mýz paraya tek baþýna çalýþarak nasýl
geçineceksin? Mümkün mü hayat bu
kadar pahalýyken!.. “Yanlýþ anlama ab-
la, sadece hem çalýþýp hem çocuk ola-
cak, hem ev iþi... Zorlanacak, yapamaz
ondan” deyip geçiþtirdi. 

Yine bir genç kadýn arkadaþ, “Beni
alýyorsa bana bakmak zorunda ko-
cam”dedi. Ben de çalýþýrým, benim de
kendime göre harcamam olur, çalýþýr-
sam özgür olurum diye düþünmüyor.

Biz iþyerinde vardiyalý çalýþýyoruz.
Üç vardiya her hafta deðiþiyor. Fabri-
kamýz yedi yirmi dört çalýþýyor. Hiç bir
sosyal yaþantýmýz olmuyor. Uyku dü-
zenimiz yok. Evden iþe iþten eve... Psi-
kolojimiz bozuluyor. Ben bekarlarýn,
“Zengin koca bulayým da çalýþmaya-
yým” demesindeki nedeni iþ koþullarý-
nýn zor olmasýna baðlýyorum. 

Bir de benim gibi çocuðu olan ka-
dýnlar için çok daha zorlaþýyor. Çocu-
ðumuzla ilgilenemiyoruz. Evin iþleri,
okula gidiyor ders çalýþtýr, bakýmýný
yap... Ne dinlenmene yetiyor zaman
ne de çocuðunla ilgilenmene. Onu da
yetiþtireceksin, bu da kalmasýn diyor-
sun. Çocuðu sevmeye vakit kalmýyor.
Bu nedenden dolayý çocuk hýrçýnlaþý-
yor. Bizim iþyerinde kadýnlar genellik-
le birbiri ile didiþiyor. Hep bir kavga,
hep bir gürültü. Birkaç kadýn dýþýnda
herkes birbiriyle kavga, polemik halin-
de. Ben bütün bunlarý yaþamýn zorlu-
ðuna, iþin stresine baðlýyorum. Evden
iþe iþten eve hiç bir sosyal yaþantýn
yok. Doðal olarak bu da strese ve bir
boðulma haline sebep oluyor. Biriken
öfkeyi ve stresi evde boþaltamamýþtýr.

Ýþyerinde çalýþtýðý arkadaþýyla o kadar
çok yan yana ki aile olmuþ artýk; ona
kusuyor.

Bizim iþyerinde binlerce iþçi çalýþý-
yor. Çocuklarý olanlarýn iþi çok zor. Ýþ-
yerinde kreþ yok. Sadece iþe girdiði-
mizde bize “küçük çocuðunuz varsa
kreþe gönderebilmeniz için bir miktar
ücret ödendiði” söylendi. Ben iþyerin-
de neden kreþ olmadýðýný arkadaþlarý-
ma sordum. “Ýþyeri burasý, sanayi böl-
gesi çocuklar açýsýndan güvenli bir or-
tam deðil, bu nedenle kreþ açmýyo-
ruz” dendiðini söylediler. Duyduðum
kadarýyla güvenlik açýsýndan gelip de-
netlemiþler, iþyerinin ortamý kreþ aç-
maya uygun deðilmiþ. Tamam da ben
Ýkitelli’de oturuyorum. Çocuðumu
kreþe gönderecek olsam orada, ben-
den bu kadar uzakta ne kadar güvende
olacak. Baþýna bir þey gelse ben nasýl
bir buçuk saatlik yoldan çocuðuma
ulaþacaðým? Þimdi de iþe yeni baþvuru
yapan kadýnlara soruyorlar; Çocuðun
var mý? Varsa kaç yaþýnda? diye. Ýþe
alýrken bunlarý da göz önünde bulun-
duruyorlar. Yine olan biz kadýnlara
oluyor.

Esenyurt // ÝÝSTANBUL

Kadýn iþçiler
olarak haklarýmýzý
öðrenmeliyiz
Geçtiðimiz ay Kocaeli’de Ekmek ve Gül Kadýn Daya-

nýþma Derneðinin “Çalýþan kadýnlarýn haklarý” ko-
nulu etkinliðine katýldým. Benim gibi ondan fazla

kadýn iþçinin katýldýðý toplantýda bizler sorduk, avukat
yanýtladý. Deneme süreci, fazla mesai, bölüm deðiþikliði,
tazminat, maaþ bordrosu... O kadar çok soru vardý ki! 

Bir iþçi arkadaþýmýz “Otomatik bireysel emeklilik sis-
temi nedir?” diye sordu. Ben bu sisteme katýldýðým ilk
ay cayma hakkýmý kullanmýþtým ama soruyu soran ar-
kadaþýmýzýn iþvereni kendisine sistemden caymamasýný
söylemiþ. Her ay maaþýmýzdan yüzde 3 kesinti yapýla-
rak tasarruf edilecekmiþ, aldýðýmýz 1600 TL ile ayda 48
TL biriktiriliyor. O toplantýda aramýzda maaþ bordrosu-
nu göremeyenler, yaz tatillerinde sigortasý ödenmediði
için genel saðlýk sigortasý kapsamýna giren ve borçla-
nanlar, bölümü kendisine sorulmadan deðiþtirilenler
de vardý. 

Toplantýya katýldýðým günden beri düþünüyorum.
Ezilen büzülen, hor görülen bir iþçiyim ben. Bu ülkede
emekçiler, üretenler neden hep eziliyor? Bizi ezenler
bilmiyorlar mý üretmezsek, yaþayamazlar? Maaþ bord-
romuzu istemek, iþe giriþ sözleþmemizi okumak, bö-
lüm deðiþikliðini istiyorsak yapmak bunlar hakkýmýz-
ken sanki hakkýmýzý aramak suçmuþ gibi davranýlmasý
çok acý. 

Bize iþe girerken sözleþmeyi öyle bir imzalatýyorlar ki hiç-
bir maddeyi okuyamýyoruz. Sonra bir þey olduðunda “Söz-
leþmede böyle yazýyordu” deniliyor. Evet imzalýyoruz o söz-
leþmeleri çünkü bu ülkede iþ bulmak, bulduðun iþte tutun-
mak daha da zor. Kavgasýz, aldatmasýz kendin olmak, hakla-
rýn için mücadele etmek yani...

FFaabbrriikkaa iiþþççiissii bbiirr kkaaddýýnn // KKOOCCAAEELLÝÝ

Y
aklaþýk 5 yýldýr Migros  maðazasýnda çalýþýyorum. Televizyon kanallarýna, programlara sponsor olan kosko-

ca Migros, iki vasýta ile iþe gelen kendi çalýþanlarýnýn yol parasýný karþýlamýyor, biliyor musunuz? 

Saatlerce ayakta durup, yük taþýyýp, müþterilerin, yöneticilerinizin baskýlarýna maruz kaldýktan sonra o

yorgunlukla evin yolunu tutuyorsunuz. Kasa çalýþanýysanýz hep güler yüzlü olmak ve daha çok ürün satmak

zorundasýnýz. Asgari ücretle ev mi geçindiriyorsunuz, çocuklarý býrakacak yer bulamadýnýz aklýnýz evde mi kaldý,

müdürünüz durmadan sizi denetliyor mu... Nolacak?  gülümseyin ve daha çok satýþ yapýn! Saat 22.00’u geçtik-

ten sonra alkol almak isteyen müþterinin baskýsý da, açýkça sözlü tacizde bulunan ya da size köle gibi davranan

müþteriler de çýkabilir... Olsun, siz yine de gülümseyin! Çünkü iþiniz bunu gerektiriyor.

Üstelik bu saydýklarým sendikalý bir iþ yerinde yaþanýyor... Sendikamýz Tez Koop-Ýþ kadýn iþçilerin ve tüm iþçi-

lerin her türlü sorununu geçiþtiren, hallederiz deyip üstünden atlayarak koltuk kapma yarýþýnda. Þimdi diye-

ceksiniz sendika illaki bir þeyler yapýyordur. Yapýyor tabi, örneðin 8 Martta bizlere fular göndermiþ. Keþke iþy-

erlerini gezip sorunlarýmýzý dinleseydiler... 
Kadýn iþçi olmak zor ama markette çalýþmak daha zor. Daha önce Kipa’da çalýþan ve aramýza katýlan

arkadaþlarýmýz ikramiye haklarýndan oldu. Çünkü Kipa’da 2 yýlýný dolduran iþçiye ikramiye verilirken, Migros’ta

5 yýlýný doldurman gerekiyor. Her geçen gün kendi bünyesine yeni marketler alan Migros çýð gibi büyürken, biz

iþçilerinin yaþamý kar tanesi gibi küçülüyor. Bu çalýþma ve yaþam koþullarý ne zamana kadar sürecek? Real iþçisi

arkadaþlarýmýzýn yaþadýklarý bizlere ders olmadý mý? Birleþirsek, biz de çýð gibi büyürsek, iþveren karþýsýnda

daha güçlü olmaz mýyýz? 

Fabrikamýz yedi yirmi dört çalýþýyor. Üç vardiya her
hafta deðiþiyor. Hiç bir sosyal yaþantýmýz olmuyor.
Uyku düzenimiz yok. Evden iþe iþten eve... Çocuðu
olanlar için daha zor; evin iþleri, ders çalýþtýr,
bakýmýný yap... Çocuðu sevmeye vakit kalmýyor. 

NE DÝNLENMENE YETÝYOR ZAMAN NE DE ÇOCUÐUNLA ÝLGÝLENMENE

‘Evlenirsem çalýþmam’
dedirten koþullar

Migros çýð gibi büyürken
biz kar tanesi gibi eriyoruz

Tahsine SARAN / Elif SIRTHAN 
Aydýn

K
uþadasý Belediyesi Kadýn Tiyatro Topluluðu,
8 Mart günü Aydýn Kültür Sanat Merke-
zi’nde ‘Dar Alanda Uzun Hikayeler’ adlý
oyunu sahneledi. Topluluðun Genel Sanat
Yönetmeni Nurten Helik, oyun yazarý Nesrin

Akalmýþ ve oyunculardan Sibel Güreli ve Semire Apaydýn
ile bir söyleþi gerçekleþtirdik. 

Bize kkýsaca kkendinizden bbahsedebilir mmisiniz?
Nurten Helik: Kuþadasý Belediye Tiyatrosu Genel

Sanat Yönetmeniyim. Tiyatroyu kuralý üç yýl oldu. ‘Dar
Alanda Uzun Hikayeler’ bizim ikinci kadýn oyunumuz.
Daha önce ‘Ýdeal ve Ýnsanlýk’ ile kadýn tiyatrosunu kur-
muþtuk.

Nesrin Akalmýþ: Ben emekliyim. Sað olsun Nurten
Haným sayesinde tiyatroya adým attýk. Tiyatro ruhumuzda
varmýþ. Yolumuzun uzun olacaðýný düþünüyorum çünkü
hepimiz severek bu iþin içindeyiz. 

Sibel Güreli: Kuþadasý Belediyesi Kadýn Tiyatrosu
oyuncularýndaným. Açýkçasý biz bu projenin bu kadar ilgi
göreceðini düþünmüyorduk. Gördüðü ilgiden de anlýyo-
ruz ki Kuþadasý’nda bir eksiklikmiþ böyle bir projenin
varlýðý. Çok çok iyi oldu, güzel bir ilgi var, mutluyuz.

Semire Apaydýn: Ev hanýmýyým. Ýki çocuðum var.
Ben çocuklarýmla tiyatro yapýyorum. Provalarda, her no-
ktada benim yanýmdalar. Kuþadasý Belediyesi’nin bu ola-
naðý sunmasý sayesinde biz ev kadýnlarý olarak evde hap-
solmadýk ve kendimizi ifade ediyoruz tiyatroyla.

Bir kkadýn ttiyatro ggrubu oolarak nne ggibi zzorluklarla kkarþý
karþýya kkalýyorsunuz?

Nurten Helik: Aslýnda evet, tiyatro olarak gerek me-
kan ayarlama konusunda olsun gerek imkanlarýmýz olsun,
dekorumuzdan aksesuarýmýza kadar birçok konuda zor-
luk yaþýyoruz. Ayrýca kadýnlarla birlikte çalýþýnca tabi ki
zaman olarak da sorun yaþayabiliyoruz. Çünkü hepimizin
çocuðu var ve kýsýtlý zamanlarda çalýþma imkanýmýz olu-
yor. Mesela Kuþadasý Belediyesi’nin bir tek tiyatro salonu
var ve orayý bütün meslek odalarýyla ve toplantýlarla, mec-
lislerle hep beraber ortak bir alan olarak kullanýyoruz. O
yüzden de bizim çalýþma günlerimiz saatlerimiz daha da
azalýyor. Herkes akþam saat beþten sonra evde olmak du-
rumunda çünkü. Ancak kadýnlar her þeye raðmen feda-
karlýk yapýyor.
KOMÞULARIM ÖNCE DALGA GEÇTÝ... 

Peki, bbir kkadýn oolarak ttiyatro yyapmanýn ggünlük hhayatý-

nýza oolumlu yya dda oolumsuz nne ggibi eetkileri ooldu? 
Nesrin Akalmýþ: Tabi biz belli bir yaþýn üstünde olan

insanlar olarak bazý sorumluluklarýmýzý aþmýþ durumda-
yýz. Ama hala çocuklarý, eþleri olan insanlarýn; akþam oldu
mu çocuðuna eþine çýkaracaðý bir yemeðe, bir ev temizli-
ðine, gelen misafirleri aðýrlama gibi bir ön hazýrlýða ihti-
yaçlarý var. Zamanlarý olmasý gerekiyor. Gerçekten de
dünyanýn her yerinde, gerçi bizim ülkemizde daha da faz-
la, kadýnýn her alanda yaptýðý, harcadýðý emek büyük zor-
luklar altýnda olan bir þey. Ama biz mutluyuz. Güzel þey-
ler ancak zamandan, sevdiklerinden, sevilen þeylerden fe-
dakarlýklar yaparak ortaya çýkýyor. O yüzden karþýlýðýný al-
dýðýmýz zaman her þey bitiyor ve onun mutluluðunu yaþý-
yoruz.

Sibel Güreli: Kýsa ve net; renk kattý. Güzel dostluk-
lar, güzel bir sosyalleþme ortamý oldu. 

Semire Apaydýn: Ýlk tiyatroya baþladýðýmda komþula-
rým dalga geçti benimle. Evde durmuyorsunuz, nasýl evi-
nizi temizliyorsunuz gibi pek çok yorum aldým. Ama en
sonunda oyunuma geldiler ve izlediler. En çok çocuklarý-
mý ihmal ettiðim yönünde eleþtiriyorlardý. Çocuklarýmý
ihmal etmediðimi de gördüler. Takdir edildim, kendimi
buldum. Açýkçasý bir alkýþ aldýðým zaman sanki bebeðimi
kucaðýma ilk verdiklerinde duyduðum hissi duyuyorum. 
UFACIK BÝR KOÐUÞTA 
UZUN HÝKAYELER

Sahnelediðiniz ‘‘Dar AAlanda UUzun HHikayeler’ ooyunu
hakkýnda bbiraz bbilgi vverir mmisiniz? 

Nurten Helik: Dar Alanda Uzun Hikayeler, Nesrin
Akalmýþ’ýn yazmýþ olduðu bir tiyatro metni. Nesrin Ha-
ným’ýn, yani içimizden birinin yazdýðý bu metni yönetiyor
olmak gerçekten mutluluk verici. Bir cezaevi ortamýndaki
kadýnlarýn durumunu anlatan bir oyun. Siyasi kadýnýmýz-
dan tutun da iþte pavyondaki kadýnýmýzýn durumunu ya
da köydeki kadýnýmýzýn durumunu anlatan bir oyun. Tam
anlamýyla Türkiye’nin farklý renklerini, farklý yerlerdeki
yaþanmýþlýklarý ve acýlarý anlatan bir oyun.

Semire Apaydýn: Ekleyecek çok fazla bir þey yok
ama; çocuk istismarý, ensest iliþkiler gibi günümüz so-
runlarýna da dayanýyor oyunumuz. 

Nesrin Akalmýþ: Oyundaki her kadýn, baktýðýmýzda
sýradan görünen ve gözümüzden kaçýrdýðýmýz ama aslýn-
da çok uzun hikayeleri anlatmaya çalýþtý. Aslýnda herkesin
çok iyi bildiði de çok fazla üstünde durmadýðý þeyleri ha-
týrlatalým istedik seyirciye. Sað olsun seyirciler de çok tak-
dir etti. 

Röportajýn tamamýný 
ekmekvegul.net’ten okuyabilirsiniz

Kuþadalý kadýnlardan Dar Alanda Uzun Hikayeler

‘Ufak tefek’ demeden...
Songül KEÞKEK

Eðitim Sen Ankara 3 No’lu Þube 
Kadýn Sekreteri

T
elevizyonlardaki yerli dizilere genel olarak
baktýðýmýzda erkek egemen ve ataerkil ideo-
lojiyi üretip pekiþtirdiðini söylemek yanlýþ ol-
maz. Toplumsal cinsiyet rolleri açýsýndan ba-
kýldýðýnda da erkeklerin genellikle güçlü ka-

rakterler, koruyan kollayan ve ayný zamanda yakýþýklý ol-
duklarý görülüyor. Kadýnlar ise genellikle güzellik ve alýþ-
veriþle ilgileniyor, iþ hayatýndan, ülke ve dünya gündemin-
den bihaberler.

Dizilerde iyi rollerdeki kadýnlar itaatkar, duyarlý, alçak
gönüllü, rekabetten uzak, fazla baðýmlý, sevimli. Kötü rol-
lerdeki kadýnlar ise bencil, asi ruhlu, soðuk, dedikoducu,
rekabetçi, hýrslý gibi kiþilik özellikleriyle sunuluyor. Dizi-
lerdeki güçlü kadýnlar entrikacý, hemcinslerine karþý bas-
kýcý, sert, neredeyse hiç gülümsemeyen þekilde gösterili-
yor. Üst sýnýf kadýnlarýn genellikle güzel fiziðe sahip ve
çoðunun ev kadýný olduðunu izliyoruz. Çalýþan, ayaklarý
üzerinde duran güçlü kadýnlarýn diðer kadýnlar tarafýndan
hazmedilmedikleri iþleniyor dizilerde.

Son dönemde takipçisi oldukça fazla olan “Ufak Tefek
Cinayetler” dizisinde tüm kadýnlarýn çok güzel ve bakýmlý
olduðunu, yine çoðunun çalýþmadýðýný görüyoruz. Dizide
dostluk, arkadaþlýk, dayanýþma gibi kavramlarýn bizim bil-
diðimizden çok farklý olduðuna, iliþkilerinde “arkadaþ-
mýþ” gibi göründüklerine ve bu arkadaþlýklarýn küçük ci-
nayetlerle sýkça öldürülmesine þahit oluyoruz. Dizide
Oya’nýn güçlü, ayaklarý üstünde duran bir kadýn olmasý ve
diðer kadýnlar tarafýndan hazmedilememesi kadýnlar arasý
çatýþmayý öne çýkararak, kadýnlarýn kýskanç ve entrikacý
olarak tasvir edilmesine önemli bir örnek. Ancak dizideki
erkekler çalýþkan, birbirleriyle iliþkileri saðlam. Erkekler
hata yapsa da kadýnlardan kaynaklý gibi sunuluyor.

Televizyonda kadýn-erkek rollerinin iþleniþi hem rey-
ting açýsýndan hem de toplumsal cinsiyet rollerinin pekiþ-
mesi açýsýndan önemli. Demokratik, eþitlikçi bir düzende
elbette toplumsal cinsiyet rolleri de ona uygun olacaktýr.
Ekonomik ve siyasal þartlarýn giderek aðýrlaþtýðý bu süreç-
te geniþ kitlelerin ne yazýk ki ana eðlence kaynaðý televiz-
yonlar ve diziler. Ve bu programlar eþitsiz iliþkiyi daha da
pekiþtiriyor.

Kadýnlar bir araya geldikçe bu sarmaldan ve ideolojik
bombardýmandan kurtularak, kendi sorunlarýný çözerek
eþitlikçi bir yaþamý örecektir. Ufak tefek demeden bir ara-
ya gelerek mücadeleyi büyüteceðiz. KKOOCCAAEELLÝÝ
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LUPUS: DERTLÝ BÝR KADIN HASTALIÐI
Uz. Dr. Senem ASLAN

L
upusu bu köþenin konusu yapan, çok sýk
görülen bir hastalýk olmamasýna raðmen
kadýnlarda görülme sýklýðýnýn erkeklerden 9
kat fazla olmasý! Uzun adý “Sistemik Lupus
Eritematozus (SLE) olan hastalýk sebebi

bilinmeyen, baðýþýklýk sisteminin kendi doku ve organ-
larýný hedef alarak savaþtýðý, kronik bir hastalýktýr. 

Lupus, Latince’de “kurt” demek. Hastalýða bu ismin
verilmesi hastanýn yüzündeki derinin görüntüsünden
kaynaklý. Nedeni bugün için tam olarak bilinmese de bu
iltihabi hastalýkta genetik miras, çevre koþullarý, stres,
enfeksiyon, yorgunluk ve hormonal deðiþikliklerin payý
olduðu biliniyor. Genetik olarak yatkýnlýðý olan kiþilerde
çevresel bir faktörün (güneþ ýþýðý, virüsler, kimyasallar,
gýdalar, ilaçlar vb.) etkisiyle ortaya çýkan, baðýþýklýk sis-
teminin normal çalýþmamasýndan kaynaklanan lupus,
cilt, böbrekler, kan hücreleri, beyin, kalp ve akciðerler
dahil birçok organda görülebilir.

LUPUS NELERE YOL AÇAR? 
Yanaklarda ve burun köprüsü üzerinde ‘kelebek

döküntü’ adý verilen kýrmýzý bir döküntüye neden olur. Bir de

yüzde, kafa derisinde, kulaklarda, göðüste ve kollarda

görülen bozuk para þeklinde, pullu ve kabarýk bir döküntü de

görülür, bunlar iyileþirken iz býrakabilir. 

Iþýða karþý hassasiyet, güneþ ýþýðýna karþý aþýrý deri

reaksiyonu gözlenir. Genelde giysilerle örtülen kýsýmda görülmez. 

Aðýzda ya da burunda küçük, aðrýsýz yaralar çýkabilir. Burundakiler,

burun kanamasýna neden olabilir. 

Eklem aðrýlarý ve þiþliði lupus hastalarýnýn büyük çoðunluðunu

etkiler. Aðrý bir eklemden diðerine geçebilir ve vücudun iki

tarafýnda ayný eklemlerde simetrik olarak görülebilir.  

Akciðerleri ve kalbi saran tabakalarda iltihaplanma, kalp

ve akciðer çevresinde sývý toplanmasýna neden olabilir. Nefes

alýrken artan türde bir göðüs aðrýsýna neden olur. 

SLE’li hastalarýn neredeyse tümünde böbrek hasarý

vardýr. Baþlangýçta genellikle belirti vermez ve ancak idrar

tahlili ve böbrek iþlevine yönelik yapýlan kan tetkikleriyle

saptanabilir. Belirgin böbrek hasarý olanlarda idrarda

protein ve/veya kan ve özellikle ayaklarda ve bacaklarda

olmak üzere þiþlik görülebilir. 

Merkezi sinir sisteminde de hasarlar

oluþturabilir; baþ aðrýsý, nöbetler ve dikkati toplamada

ve anýmsamada güçlük, duygu durum deðiþiklikleri,

depresyon ve psikoz (düþünmenin ve davranýþýn

bozulduðu ciddi bir mental durum) gibi nöro-

psikiyatrik sorunlar gözlenebilir. 

Kan hücresinde bozukluklar yaratabilir.

TAMAMEN YOK OLMAZ AMAKONTROL EDÝLEBÝLÝR
LLUUPPUUSS romatolojinin konusudur. Tedavisinde hastalýðýn þiddeti, etk-ilediði organlar, hastalýða eþlik eden baþka bulgular göz önüne alýnýr. Herhastanýn tedavisi kendisine özgüdür. Örneðin eklem ve deri sorunlarý önplanda olan bir hastanýn tedavisi, böbrek ya da merkezi sinir sistemi tutulumuolan baþka bir hastadan farklýdýr. Tamamen ortadan kaldýrýlamamakla birliktekontrol altýna alýnabilir.

Ayþegül CENNET BEKTAÞ
Uzman Eczacý

Her yeni gün; bu ülkenin yapýsýna, sosyokültürel
özelliklerimize ve en önemlisi ihtiyaçlarýmýza
uygun bir saðlýk sistemi hayali ile uyanýyorum.

Gün geçmiyor ki yeni bir haberle sarsýlmayayým. Bütün bu
haberleri “gösterilenler” ve “gerçekler” olarak iki ayrý baþlýk-

ta okumak gerektiðini ise öðreneli uzun zaman oldu...
Þimdi öncelikle “gösterilenlere” bakalým...

Bize diyorlar ki; “Hacamat gibi ‘al-
ternatif týp’ yöntemlerinin geçmiþi 2 bi-

ni yýla dayanýyor, batýnýn yataklý-döþekli,
ilaçlý kimyasallý 150 yýllýk geçmiþe daya-

nan týp anlayýþýyla karþýlaþtýrýldýðýnda çok
daha zararsýzdýr. Aslýnda ismi bile hatalý-
dýr; alternatif týp deðil ‘asýl’ týptýr! Ýnsanýn
kendi kendini iyileþtirme yöntemlerden
biridir hacamat da. Yöntem olarak 1500
yýl önce Mýsýr’da bile uygulamalarýna
rastlanmakta ve çeþitli kitabelerde adý
geçmektedir.”

Bu reklamlarýn üstüne açýklýyorlar,
alternatif yöntemler SGK ödeme kapsamýna girecekmiþ...
Ve merdiven altýnda, saðlýk ve hijyen koþullarýna uygunsuz olarak
gerçekleþtirilmesinin önüne geçilecekmiþ! Hedef insanlarýn daha
az kimyasal kullanmasýný saðlamakmýþ! Antibiyotik kullanýmýný
kýsýtlamak, hastalanmadan koruyucu hekimlikmiþ amaç!

Reklamlarý dinledik, þimdi de “aslýnda yapýlmak istenen-
ler”e bakalým mý?

Bir kere bu anlatýlan kulaða umut verici geliyor, deðil
mi? 

Aklýma “ücretsiz” dedikleri muayenelerin ücretle-
rinin nasýl da biz eczacýlar eliyle tahsil ettikleri ge-

liyor. Eczacýlarýn ilaç danýþmanlýðý yapmak yeri-
ne nasýl tahsilatçýlýk yapmak zorunda kal-

dýklarý geliyor... Bu uðurda yýllardýr bize

danýþanlardan duyduklarýmýz kulaðýmda
çýnlýyor! “E akþam haberlerde muayeneler
ücretsiz dediler, siz bu parayý cebinize mi atý-
yorsunuz?”... 

Sonra bir de antibiyotik kullanýmýný kýsýtlamak
için savaþ verirken, merdiven altýndan piyasaya soku-
lan antibiyotiklerin bazý eczanelerce el altýndan nasýl sa-
týlabildiði geliyor aklýma! Kanser hastasý bir hastamýn ilacý
getirtilmediði için nasýl aðladýðý geliyor... Ya da bir annenin
beyin kanseri oðlunun tedavisi için para bulamadýðýndan ya-
kýnmasý geliyor...

“Hacamatýn merdiven altý olmaktan çýkarýlmasý amaçmýþ!” di-
yorum sonra... Bak sen; ülkemde
üfürükçülere, hocalara, din tüccarla-
rýna bu kadar paye verildiði bir dö-
nemde amaç onlara paye vermemek-
miþ! 

Bu ülkede insanlarýn ilaçlarýný temin
edememe ve bu yüzden ilaçsýz kalma
problemleri var, bu ülkede insanlarýn do-
ktora gitmedikleri halde ödedikleri mua-
yene ücretleri yüzünden eczacýsýndan
ilaç alamama problemi var, bu ülkede
doktorlarýn hala gerekli saygý ve deðeri
göremedikleri için mesleklerini can gü-

venliði olmadan yürütme problemleri var! 
Bir eczacý olarak ben bu problemlerin çözülmesini hayal edi-

yorum. Sonra gönül istiyor ki geçmiþi bin yýllara dayanan ve in-
san hayatý için gerçekten deðer taþýyabilecek uygulamalar bi-
limsel bir yaklaþýmla saðlýk alanýnda deðerlendirilebilsin. Ýn-
sanlar önce hasta edilip sonra birileri nemalanacak diye ki-
myasallarla tedavi edilmesin. Rant ve ideoloji deðil, insan
hayatý ve esenliði odaða alýnsa, bilimsel yöntemlerle
süzgeçten geçirilip kullanýlabilecek pek çok yönte-
min hacý hoca üfürükçülere teslim edilmesi... Yýl-
lardýr kimyasal yöntemlere karþý alternatif yön-
temler üzerine çalýþan bir uzman eczacý ola-
rak iþte bunu kabul etmiyorum!

Saðlýkta ‘üfürükçüler’ dönemi

 daha derin. 
Bunu kapitalistler ve erkekler karþýsýnda bir baþarý ya da

zafer olarak görenler olacaktýr elbet. Ancak kapitalizmle
arasýnda eðitici/ ehlileþtirici/ iyileþtirici bir iliþkiden ziyade,
daha yýkýcý/devirici bir mesafe koyma arzusunda olanlar
için bir tartýþma deðeri olduðu da muhakkak. Bu ayný za-
manda, kapitalistlerin kadýna duyarlý bir dönüþüm geçire-
bileceði inancýyla, tüm bu “eþitlikçi” söylemlerin kadýnla-
rýn aklýna salýnmýþ bir truva atý olduðu bilinci arasýndaki
bir tartýþma.
REKLAMLAR... REKLAMLAR... 

Cinsiyet eþitliði ve giderek kadýnýn özgürleþmesi müca-
delesinde, kapitalizmi ataerkinden arýndýrmanýn deðil de
bu sömürü düzenini tümden ortadan kaldýrmanýn yollarýný
gündemine alanlar için soru bambaþka: Patronlarýn bu ka-
dýn duyarlýlýðý maskesini nasýl düþürebiliriz? Zira maske
saðlam; medyasý, siyaset arenalarý, reklam firmalarý onlarýn
elinde, onlara hizmet ediyor. 

Birkaç örnek verelim. Bu reklam kuþaðýnda yaratýcýlýkta
baþý çeken malum boya firmasýnýn reklamýnda, “Hiçbiri-
mizin hayatý öyle topuklu ayakkabýlarla villalarda geçmi-
yor!” diyor mesela bir kadýn. Sen, ben gibi konuþuyor; rek-
lam “Ses çýkar!” diyor, kadýn bu çaðrýya kulak verip mey-
dan okuyor. Ýstediði kýyafeti giyebilmek için toplu taþýma
araçlarýnda dayak yeme riskini göze almak zorunda kalan,
istemediði bir adamla zorla evlendirilmemek için kendi ca-
nýna kýymak zorunda kalan, hakkýný aradýðý iþyerinde he-
men kapýnýn önüne konan, ilk adet kanýnda aðzýna þaplaðý
yiyen, aðzýný her açtýðýnda #ElalemNeDer cümlesiyle ka-
dýnlarýn duyulmayan sesini, dinlenmeyen sözünü hedef alý-
yor bir banka; “bu bankada elalemin deðil, sizin sözünüz
dinlenir” diyor. Baþka bir reklamda, þiddet görmüþ bir ka-
dýn, her þiddet gören kadýnýn en az bir kez yaptýðý gibi fon-
dotenle yüzündeki morluklarý kapatmaya çalýþýyor, tam ka-
panacakken morluklar yeniden beliriyor. Ve malum kozme-
tik firmasýnýn spotu beliriyor: “Fiziksel ya da duygusal…
Þiddetin izlerini hiçbir kozmetik ürünü kapatamaz.” 
REKLAMLARI DÝNLEDÝNÝZ, 
ÞÝMDÝ GERÇEKLER

En iyi yalan içine eser miktarda gerçek katýlmýþ yalandýr,
derler. Bu reklamlarda, patronlarýn çýkarlarýnýn bizim çýka-
rýmýz olduðuna ikna olmamýz için kadýnlar biz’den biri gi-
bi konuþturuluyor. Cümleler adeta yaralarýmýza basýlan pa-
muk gibi, daralýp bunalmýþken aldýðýmýz bir anlýk soluk gi-
bi. Ama tüm bu gibi’ler, 9 Mart’ta balkabaðýna dönüþüyor.
Hayatýn gerçeði ise vitrindekinden baþka.

Gerçek; o malum boya firmasýnda iþ cinayetinde ölen
Oðuzhan’ýn annesine “Vicdanen rahatým, hiçbir sorumlu-
luðumuz yok” demesidir. Dildeki cinsiyetçiliðe karþý “Eþit
sözlük” icat eden o malum beyaz eþya firmasýnýn, çalýþtýr-
dýðý kadýn iþçileri tacize maruz kalacaklarý servis güzergah-
larýna ve revirlere mecbur býrakmasýdýr. #TrafikteKadýn’a
yönelik cinsiyetçi önyargýlara karþý kadýn dostu olan malum
otomotiv firmasýnýn erkek iþçilerin bile çalýþmak istemedi-
ði pedestal bölümünde adet kaný giysisine geçinceye kadar
çalýþtýrdýðý kadýna daha düþük ücret vermesindedir gerçek.
Þiddete karþý reklam yapan o malum kozmetik firmasýnýn
tam da 8 Mart günü, gerçek eþitlik talebiyle Ankara’da, Ko-
caeli’de sokaða çýkan kadýnlarýn gördüðü polis þiddetine
gýký çýkmamasýdýr; iþte hiçbir fondotenin kapatamayacaðý
bu ikiyüzlülüktür gerçek. Hükümetin, patronlarýn, erkek
egemen patroncu sendikalarýn, ezcümle medya organýnýn
emeðini sömürdüðü, bedenini kuþattýðý, aklýný mengeneye
aldýðý kadýnlarýn dayanýþmayý ve mücadeleyi sokaklara taþý-
dýðý 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü’dür gerçek. Ýþte
þimdi, “toplumsal cinsiyet eþitliði” deyip dokunaklý reklam
yapan ama en ufak bir hak talebinde kadýnlarý “performans
düþüklüðü” diye kapýnýn önüne koyanlarýn “1 Mayýs per-
formansý”ný görmek lazým: 

GERÇEK 8 MART’I ISKALADINIZ, 
1 MAYIS’TA GÖRÜÞELÝM!

8 Mart’tan 1 Mayýs’a
Yasemin AKPINAR

Esenyalý Kadýn Dayanýþma Derneði

U
zun süredir ülke, OHAL ve KHK’larla
yönetiliyor. Kadýnlarýn evde, sokakta, iþ-
yerlerinde her geçen gün artan þiddete,
eþitsizliðe ve ayrýmcýlýða maruz kaldýðý,
çocuk istismarlarýnýn giderek arttýðý,

bir gecede çýkartýlan yasalarla kadýnlarýn mücadele
ile kazandýðý haklarýnýn ellerinden alýnmaya çalýþýldý-
ðý, milli güvenlik gerekçesiyle grev-
lerin yasaklandýðý bir süreçte 8
Mart’a gittik.

Bütün engellemelere, yasaklama-
lara raðmen kadýnlar olarak sokaða
çýktýðýmýz, yürüyüþler, mitingler dü-
zenlediðimiz, coþkuyla kutladýðýmýz
bir 8 Mart’ý geride býraktýk. Bu 8
Mart’ta kadýnlarý kendi mahallelerin-
de, fabrikalarýnda, derneklerinde bir
araya getiren bir çok yerel etkinliðin
de düzenlendiðini gözden kaçýrma-
mamýz gerekiyor. Bu etkinliklerin bü-
yük bölümünde kadýnlarýn 8 Mart’a
gittiðimiz süreçteki zorluklara inat
biraraya gelme ýsrarý dikkat çekiyor-
du. Ýnsanlarýn korktuðu, sorunlarýný
kýsýk sesle konuþtuðu, sadece kamu-
da deðil özel sektörde ve sendikalý fabrikalarda da birçok
iþçinin iþten atýlma kaygýsý taþýdýðý bir dönemde kapý
aralarýnda ya da sokakta karþýlaþtýðýmýz kadýnlarýn daha
çok yan yana gelme, birlikte birþey yapma isteklerini
gördük.

Esenyalý Kadýn Dayanýþma Derneði olarak 8 Mart
Dünya Emekçi Kadýnlar Günü için, onlarca kadýnla
yaklaþýk iki ay süren yoðun bir çalýþma yürüttük. Yüz-
lerce kadýnla yüz yüze geldik. Asgari ücretin yetersizli-
ði ve ekonomik sýkýntýlar yüzünden hayatý boyunca hiç

çalýþmamýþ kadýnlarýn iþ aradýklarýný, en güvencesiz ve
kötü koþullarda çalýþmak zorunda kaldýðýný, en acil ve
öncelikli sorunlarýmýzý -ücretsiz kreþ, kadýna yönelik
þiddetin son bulmasý, çocuk istismarý, eþit iþe eþit üc-
ret, güvenceli çalýþma- taleplerimizi 8 Mart’ta nasýl
yansýtacaðýmýzý konuþtuk. Biliyoruz ki Türkiye’nin
dört bir yanýnda kadýnlar böylesi buluþmalara dahil ol-
du. Ekmek ve Gül sitesinde bu buluþmalarda, etkinlik-
lerde neler tartýþtýklarýný okuduk. Sadece bizim bulun-
duðumuz mahallede deðil, pek çok yerde en küçük yö-
re derneðinden, siyasi partilere, mahalle oluþumuna

birçok kurumun 8 Mart’ta kadýnlarý
bir araya getiren etkinlikler gerçek-
leþtirmesi dikkat çekici. Bu, ayný za-
manda kadýnlarýn bir araya gelmeyi
talep etmesinin de bir sonucu. 
PEKÝ BU 8 MART 
BÝZE NE GÖSTERDÝ?

8 Mart’ta kapý aralarýnda, evlerde
gerçekleþtirdiðimiz buluþmalarda,
geçim sýkýntýsý ve baþka sebeplerden
ötürü yaþý ilerlemiþ kadýnlarýn iþ ara-
dýðý, ekonomik sýkýntýlar yaþadýðý
halde çocuðunu býrakacak bir yer ol-
madýðý için çalýþamayan, iþsiz kalma
korkusuyla güvencesiz ve sigortasýz
iþlerde düþük ücretlerle çalýþmak zo-
runda kalan ve aðýr çalýþma koþulla-

rýndan yakýnan kadýnlarýn kendini mutsuz hissettiðini
gördük. Bir araya geldiðimiz kadýnlarýn ortak talebi;
güvenceli çalýþma koþullarýnýn saðlanmasý, insanca
yaþanacak bir ücret, ücretsiz kreþlerin açýlmasý, çocuk
istismarý ve kadýn cinayetlerinde erkeklik indirimleri
uygulanmamasý, suçlularýn cezalandýrýlmasý, tüm fail-
lerin yargýlanmasýydý. Bu taleplerle kadýnlar 8 Mart’ta
nasýl yan yana geldiyse 1 Mayýs’ta da eþit, özgür, in-
sanca bir yaþam için coþkumuzla, rengimizle, taleple-
rimizle birarada olacaðýz. 

Biliyoruz ki 
Türkiye’nin dört bir
yanýnda kadýnlar
böylesi buluþmalara
dahil oldu. Bu, ayný
zamanda kadýnlarýn
bir araya gelmeyi 
talep etmesinin de
bir sonucu.
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B
ütün dünyada paranýn ve siyasetin patronla-
rýnýn þimdiye dek görülmemiþ bir “kadýn
duyarlýlýðý” gösterdiði bir 8 Mart geçirdik.
Kendilerine “ilerici þirketler” diyen bir gru-
bun ‘Dünya Kadýnlar Günü’ için örgütlediði

kampanya en yaygýn olanlarýndan biriydi. Uluslararasý
medya tekelleri de bu 8 Mart’ýn uluslararasý sloganýný
#PressforProgress olarak duyurdu ve yaygýnlaþtýrdý. 
KÝMÝN ÝLERLEMESÝ ÝÇÝN 
KÝME BASTIRILIYOR?

Slogan, her yýl ekonomi, siyaset, eðitim ve saðlýk
alanlarýndaki verilere göre cinsiyet eþit(siz)liðini ölçen
bir raporun göstergelerine dayanýyordu. Küresel Cinsi-
yet Uçurumu Raporu son 10 yýlýn en kötü verilerini
sunmuþtu bu yýl. Böyle gidersek dünyacak anca 200 yýl
sonra cinsiyet eþitliðine eriþebileceðimizi söylüyordu. 

Rapor, her yýl Davos’ta iþ dünyasý ile politikacýlarý,
akademisyenleri ve kanaat önderlerini bir araya getiren
Dünya Ekonomik Forumu’nun elinden çýkmaydý. Pat-
ronlarýn toplumsal sorunlara karþý nasýl bir duyarlýlýk
maskesi takarsa kendi çýkarlarýný tüm dünyaya kabul
ettirebileceðine karar verilen bu Forum’da “cinsiyetler
arasý eþitsizlik” en baþat gündemlerden biri ilan edildi.
Böylece “ilerici þirketler” öncülüðünde ‘Press for Pro-
gress’ yani ‘Ýlerleme Ýçin Bastýr’ sloganýyla ‘Uluslarara-
sý Kadýnlar Günü’ kampanyasý baþlatýlmýþ oldu.

Kadýnlarýn toplumsal ilerlemesi
için bastýracak olanlarýn kim olduðuna
bakalým: Biri Vodafone... Yani son 5
yýlda verdiði düþük ücretler, çalýþma
koþullarý ve taþeron çalýþtýrma yüzün-
den Ýrlanda, Yunanistan, Ýspanya ve
Gana’da greve gitmek zorunda kalan
çaðrý merkezi iþçilerinin patronu. Di-
ðeri, Asya, Latin Amerika ve Avrupa’nýn
bir kýsmýnda yaklaþýk 60 bin emekçinin
ucuz iþ gücünü sömüren, Amerika’daki

merkezlerinde maaþlý veya saat baþýna çalýþan iþçilerin
geçici iþten çýkarmalar ve ücretlerdeki tavizler yüzün-
den yüzde 93 gibi tarihi bir oranla grev kararý aldýðý
Caterpillar... Bir baþkasý nerede savaþ ve kriz çýksa ora-
da bir þube açan, sadece halkýn saðlýðýyla oynamakla
kalmayýp üç kuruþa çalýþtýrdýðý göçmenleri, kadýnlarý ve
çocuklarý açlýða mahkum eden McDonald’s... Bir diðe-
ri Türkiye’de de faaliyet gösteren, Gebze, Ýzmir ve
Manisa’daki fabrikalarýnda metal iþçilerinin grevsiz ya
da direniþsiz zam alamadýðý Schneider Electric...
Kampanyayý küresel ölçekte örgütleme “sorumluluðu”
ise 140 ülkede 250 bin çalýþaný olan denetim ve danýþ-
manlýk þirketi Ernest&Young’a aitti. Hal böyle olunca
dünyanýn her yerinde kadýnlarýn emeðini ve bedenleri-
ni sömüren patronlar, kendi söylemlerini dünyanýn her
yerine yayacak araçlara sahip oldular. Taktýklarý “kadýn
duyarlýlýðý maskesi” her yerden görülebilir oldu. 
RÜYALARINDA 
‘EÞÝTLÝK’ MÝ GÖRDÜLER?

Üretim süreçlerini parçalayýp çalýþmayý esnekleþti-
ren, istihdamý kayýt dýþý ve güvencesiz hale getirerek
yoksulluðu derinleþtiren, eðitim, saðlýk ve bakým hiz-
metlerini özelleþtirip paralý hale getirerek kadýnlara ta-
nýmlanmýþ ev içi angaryayý aðýrlaþtýran neoliberal poli-
tikalar büyük bir çeliþkiyi de baðrýnda taþýyordu. Hem
kadýnlarýn ucuz ve esnek emeðinden elde edilen yük-
sek kârlara hem de onun ev içerisinde karþýlýksýz ola-
rak

sunduðu bakým hizmetine ayný anda duyulan ihtiyacýn
son yirmi yýlda çizdiði tablo, günümüz toplumunun
fýtratýnýn bir özelliði olan ataerkinin en koyu tonlarýyla
boyandý. Bugün “cinsiyetler arasý eþitlik” hedefiyle
“ilerleme için bastýr” gazý verenler, daha dün “iþ ve ai-
le yaþamýnýn uzlaþtýrýlmasý” hedefine ulaþmak için
dindar-muhafazakârlýðýn kadýn bedenini, cinselliðini
ve doðurganlýðýný denetleyici iþlevini kullanmakta hiç-
bir beis görmüyordu. 
TÜRKÝYE’NÝN 
‘EÞÝTLÝKÇÝ’ PATRONLARI

Dünya çapýnda esen bu rüzgâr Türkiye’de bekleni-
lenden fazla toz kaldýrdý. Adeta bir yaratýcýlýk yarýþýna
dönen 8 Mart ‘reklamlar’ýna bakýldýðýnda itiraf etmek
gerekir ki, Türkiye patronlarýndan 8 Mart’ta ‘Kadýnlar
kuþtur, çiçektir, böcektir’ minvalinde açýklamalar bek-
lemek mevcut durum karþýsýnda biraz naif kaldý. 

Geleneksel olarak zuhur ettiði üzere, kuþlu çiçekli
böcekli, cennetli ayaklý, fedalý cefalý mesajlar bekler-
ken, geçen yýl bir boya markasýnýn ses getiren rekla-
mýndan ders çýkarýp kendini geliþtirmiþ, yaratýcýlýðýný
artýrmýþ ama en önemlisi “toplumsal cinsiyet önyargý-
larý”, “cinsiyet eþitliði”, “cinsiyetçi dil” vb kavramlarla
siyasal daðarcýðýný geniþletmiþ bir Türkiye burjuvazisi
çýktý karþýmýza. Markalarýn üzerini örtseniz, tüm bu 8
Mart “reklam”larýný sahiplenmeyecek kadýný zor bu-
lursunuz. Cinsiyetçi rollerin yerleþikliðine yapýlan gön-

dermeler, þiddetin geldiði boyutun çarpýcý ele
alýnýþ biçimi, hemen hepsinde yapýlan “eþit-
lik” vurgusu, adeta bir moda femomeniymiþ-
çesine öne çýkarýlan ‘erkeðe meydan okuyan
kadýn’ imajý... Kapitalizmin, tabiri caizse, fe-
minist bir eðitimden geçtiði aþikâr. Reklam-
larýn kavramsal arka planý ve içerdiði detayla-
ra bakýldýðýnda bu öyle yüzeysel bir eðitim de
deðil. Piyasacý-liberal feminizmin “Daha çok
özgüven sahibi olalým, daha çok çalýþalým,
cam tavanlarý aþalým” gibi, toplumun deðil
kadýnýn kendi sýnýrlarýný zorlamasýný salýk
veren içi boþ laflarýn çok ötesinde, ondan 

Ayný ‘performansý’ 

1 Mayýs’ta da bekliyoruz

Kadýnýn erkekle eþitlenmeye çalýþtýðý bir dünyada,

kadýnýn varlýðýna yönelik her türlü þiddetin ele alýnmasý

gerekmiyor mu?
Aile yaþamýmýzdan tutun çalýþma ve sosyal yaþamýmýz-

da kimliðimizin ikinci plana itilmesiyle, zorla kabullendirm-

eye çalýþýlmasýyla karþý karþýyayýz. Eþimizin ve

arkadaþlarýnýn rahatlýkla yaptýklarý çapkýnlýk þakalarýna

susmak, iþyerinde kadýnken baþarabildiklerimize normal

deðilmiþ gibi aldýðýmýz tebrikler, “erkek gibi”yle baþlayan

aslýnda varlýðýmýzý silen övgüler... Erkek ege-
men toplumun, varlýðýný kadýný susturarak
sürdürmesi deðil mi esas mesele! Kadýn
þikayetçi olduðunda ilgili birimlerin, sýrayla
þiddetin gerekçesi olabilecekmiþ gibi
kadýna rol biçmesi, neden aramasý...

Bir etkinlik düzenlemek için git-
tiðimiz okulda, eþinden sürekli þiddet
gördüðünü, aç býrakýldýðýný anlatan,
okulda zaman zaman oyun odasýnýn
nöbetçiliðini yapan bir kadýn arkadaþýmýzýn
hikayesi bu örneklerden biri. Tüm çaresizliðiyle tutacak bir

el arayan, okuma yazmasý olmayan ama yaþadýklarýný

nefes almadan samimiyetle anlatan bir kadýn. Durumu

önce okulun idaresiyle paylaþtýðýmýzda, þiddetin nedenini

sorgulamasýna ve idarecinin kadýna baðýrarak “Yalan

konuþuyorsun” dediðine tanýk oluyoruz. Ýþin özü yine bir

kadýndan yaþadýklarýný anlatmamasý, huzuru bozmamasý,

kimseyi uðraþtýrmamasý isteniyordu. 
Ýzlediðimiz diziler, filmler, TV programlarýnda da böyle

deðil mi durum? Dizilerde aldatýlmasýna raðmen evliliðini

yýkmayan, ‘mahcup eþinin yanýnda duran haným aða’ pro-

filleri ya da bir erkeði paylaþamayan kadýnlar... 
Geçtiðimiz günlerde muhafazakar kimliðiyle bilinen bir

kanalda, evlilik danýþmaný sýfatýyla izleyicinin karþýsýna

geçen bir hemcinsimizin “Eþim beni dövüyor ve aldatýyor

ama seviyorum ne yapmalýyým” sorusuna; “Annelerimizin

bir sözü vardýr: ‘Kan içip kýzýlcýk þerbeti içtik’ diyeceðiz”

diye baþlayýp, çözümü ‘sabredip, beklemek’ olan önermesi
bir baþka vahim örnek. Kadýna þiddetin giderek art-

masý, kadýný sindiren, susturan, erkek ege-
menliðinin gölgesinde býrakan gerici zih-
niyetin ürünüdür.

Kadýn haklarý dendiðinde sadece,
“Kadýna vurulmaz, kadýnlarý korumalýyýz”
demek yetmiyor. Kadýnlarýn gerçekte çok
daha derin olan kimlik sorunu, eþitlik sorunu
var. Eþitlik arayýþý “Erkektir yapar” diyen geri-
ci zihniyetle, kadýn kimliðinin üstünlüðünü
savunan ve genel deðerlere uygun olmayan
her davranýþý “ben de yaparým” karþýlýðýyla en

gerisinden eþitlemeye çalýþan anlayýþ arasýnda can çek-

iþmemelidir.
Peki tüm bu yaþamak zorunda olduklarýmýz karþýsýnda

öylece durup susmalý mýyýz? Elbette hayýr! Kimliðimize

yönelik bütün saldýrýlara karþý mücadele etmeliyiz. Özgür

ve eþit yaþayabildiðimiz bir yaþamýn taþlarýný tüm kadýnlar

el ele vererek beraber örebilmemiz mümkün.
RReeyyhhaann BBAAÞÞAARRAANN//KKOOCCAAEELLÝÝ

Peki eþitliði nasýl kazanacaðýz?

Kýz kardeþlik kavramýna ve bunun toplumsal karþýlýðýnýn
varlýðýna, gerekliliðine yürekten inanan bir
kadýným. Patriyarkanýn türlü sebeplerle
kadýnlarý ayýrdýðý, bu þekilde varlýðýný
kolaylýkla sürdürdüðünün farkýndayým. Bu
nedenle hiçbir nitelik fark etmeksizin zora
düþtüðünde elimi hiç çekinmeden uzat-
acaðým bir sürü kýz kardeþim var. 

Evet, sadece kadýn olduðu için bir
kadýnýn tarafýný tutmak fikrinin kendi içinde
barýndýrdýðý çeliþki ile uzun süre cebelleþtim.
Daha sonra benim tasvip etmediðim türlü
davranýþlarda bulunan kadýnlarýn benim kýz kardeþim olup
olmadýðýný düþündüm. Gerçekten böyle mi düþünüyorum,
yoksa bir ütopyanýn mý içerisindeyim diye. 

Örneðin þunu sordum kendime; “Bugünlerde en çok
maruz kaldýðým bir konunun gerçek öznesi olan bir kadýnýn
yanýnda olur muyum zora düþtüðünde?” Kimden bahsediyo-
rum. Bir baþörtülü kadýn olarak baþörtüsü ile yaptýðý haksý-
zlýklarý örtmeye çalýþan, bunu bir simge olarak kullanan
kadýnlardan bahsediyorum. Bir dönem medya sektöründe
çalýþýrken tanýþtýðým yahut hâlihazýrda etrafýmda olan birçok
kadýndan. Bir dönemin maðdurlarý olan ancak imkan sahibi
olduklarýnda türlü haksýzlýklarý yapmaktan çekinmeyen
kadýnlar.  

Tüm bunlarý görmek son zamanlarda beni gerçekten
üzen geliþmeler oldu. Önce baþörtü taktýðým için her yerde
kendimi açýklama gereksinimi duymaya baþladým. “Hayýr

onlar gibi deðilim” diyebilmek için. En yakýnlarýmdan tutun
da herhangi bir kadýn toplantýsýnda ilk kez

gördüðüm insanlara kadar herkes bilmeliydi
benim onlar gibi olmadýðýmý, düþünmediðimi.

Sonra baþörtüsünün de öznelliði
olduðunu düþündüm. Her baþörtüsü takanýn
arkasýnda ayný hikaye olmadýðýný. Bu nedenle
baþörtüsüne karþý olan insanlarý da karþýma
aldým, herkesi ayný kefeye koymanýn hiç de
adil bir hareket olmadýðýný anlattým.

Bir zamanýn iktidara karþý direniþ, zora
baskýya karþý mücadelenin göstergesi olan
baþörtüsünü türlü mücadeleler sonucunda

rahatlýkla takan ve sonrasýnda da çizgisini deðiþtirmeyen
kadýnlarýn varlýðýndan da haberdardým çünkü.

Baþörtüsüne karþý görüþlerimi söylediðim insanlar beni
ya kazanýlmýþ ya da kaybedilmiþ biri olarak görüyor. Ýnsanýn
dýþ görünüþü, hayatýný her alaný hakkýnda her türlü baskýya
karþýyým.

Maruz kaldýðým ve toplumumuzda daha niceleri olan
karþýtlýklar sürekli üretiliyor. Biz ataerkinin diliyle birbirimize
karþý durmaktan her konuda haklýlýðýmýza olan o zehirli
inançtan vazgeçmediðimiz müddet kadýna karþý uygulanan
hiçbir baskýnýn önünü alamayacaðýz.  Býrakýn insanlar hayat-
larýyla ilgili kararlarý kendi istedikleri gibi alsýn. Ýnanýn zih-
ninizdeki bu tabularý yýkmak o kadar kolay ki? Neden kendi-
nizi bu hapishanenin içerisinde tutuyorsunuz?

SSAAKKAARRYYAA

Baþörtülü bir kadýn soruyor

Kafamý kaldýrýp göðe, kocaman baðýrmak istiyorum “Hayýr”

diye. Sabah evden çýkarken mesela.. Kuþ seslerinin arasýndan,

meyve aðaçlarýnýn çiçeklerine, oradan gökyüzüne deðen baha-

rýn uçlarýna. Ve yol boyunca düþlediðim umudumun kokusu bu

bahar hepimizi sarsýn. Bu aralar yenilenme zamaný, haydi en gü-

zel türkülerimiz direnç olsun, umut olsun. Çünkü biz mýrýldanma-

ya baþlamazsak kimse tek çemberli halaylara durmayacak.

Bilirsiniz çoðunuz  Ankara’nýn soðuk yüzünü. Ama biz kadýn-

lar daha iyi biliriz, Ankara’dan çýkan ve her birimizin yaþamlarý-

na deðen o kasvetli gri havayý. Yalnýz
bu mu? Þunu da biliriz, neredeyse
yapraðýn kýmýldamadýðý OHAL günle-
rinde kadýnlarýn Meclis kapýsýna da-
yanarak “Bu yasa geçmeyecek”
seslerini dalga dalga büyüttük-
lerini.

Ülke gündemi bir acayip, dev-
letliler bir dediðini ikinci gün onay-
lamýyor. Fakat en sevdikleri þey, kýz
çocuklarýný baþ göz etmek, onlara kum-
dan kaleler yapýp çoluðuyla çocuðuyla bir erkeðe teslim etmek.

Küçücük bakkallarda göstermelik bile olsa “18 yaþ altýndakilere

sigara satýlmaz “ibaresi varken, 12 yaþýndaki kýz çocuklarýna bi-

çilen bir gelecek Mecliste onaylanmaya çalýþýlýyor. 

Ne yana baksak içimizi sýkan haberler. Kadýnlar, çocuklar,

hayvanlar, doða; para, güç hýrs, iktidar arzusuyla yanýp tutuþan-

larca hiçe sayýlýyor. Ve kendini her þeyin odaðýnda zanneden ca-

nýnýn istemediði olunca da maðdurluk çýkmazýna giren bu sap-

lantýlý zihniyet, her sabah tektipleþen medya tarafýndan ne yap-

mamýz gerektiðini salýk veriyor. 

BENÝM UUMUDUM VVAR BBÝZDEN
Ama mesela Çanakkale’den Ankara’ya yürüyerek gelen ve yü-

rüyüþlerini tüm dünya çocuklarýna armaðan eden; ihraç edilen

ama sözünü her gün büyüten; sahnede bile olmalarýndan tedir-

ginlik duyularak indirilen, yasaklara “Hiç birimiz artýk sahneler-

den inmeyeceðiz” diyen kadýnlar... Her þeyin sansürlendiði þu

ortamda ihtiyacýmýz olan en önemli þey “umut” deyip festivale

koyulan kadýnlar. Ve emeðin, geleceðin, sokaklarýn, mücadele-

nin, barýþýn  damla damla çoðalan kadýnlarý varken yüzümü çok

ama boþ konuþanlara dönmeyenler. 
Sevgili kýz kardeþlerim hayatýn mutfaðýnda biz varýz! Bu sýna-

vý KHK’lerle yönetilen memlekette sesimizi çoðaltýðýmýz, daya-

nýþtýðýmýz, sokaklarý cesaretimizle donattýðýmýz an kazanacaðýz. 

Söylesenize, savaþ sevmeyene haddinin bildirildiði bu za-

manlarda karnýndaki bebeðiyle barýþ bildirisi daðýtan, “Ben hal-

kým” deyip üniformalý onlarca erkeðe meydan okuyan, Çanakka-

le’den Ankara’ya yol alan, 10 Ekim Ankara Katliamý sonrasýnda

herkesin susturulmaya “öfkeli çocuklarýn” görmezden gelinme-

ye çalýþýldýðý zamanlarda “Biz bitti demeden bu dava bitmeye-

cek” diyen ve baþrolde kadýnlardan baþka kim vardý? 

Benim umudum var bizden! Düþtüðümüz yerden güçlenerek

kalktýðýmýz anlardan umudum var. Umudumuz ortaklaþsýn, birbi-

rimize yol olsun. Sahneyi devralýp, yerimizi kimsenin iki dudaðý

arasýna býrakmayýncaya dek.
BBuurrccuu YYIILLDDIIRRIIMM//AANNKKAARRAA

Kimsenin
iki dudaðý
arasýnda deðiliz
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K
apýlar, iki hayatýn ihtimalini
anlatýr. Mahkûm edildiðimiz
hayatlar, yaþamayý hak etti-
ðimiz hayatlar... Kapanan
kapýlar, açýlan kapýlar... 

Dýþarýya kapanan kapýlar ardýnda git gel
ayný iþler, dön dolaþ ayný hisler, doldur bo-
þalt ayný dertler vardýr.  “Yok, böyle olmaz”
dememeye ayarlý kadýnlýðý bozma ihtimali-
ne karþý bir önlem olarak kapalý kapýlar ar-
dýný alýþkanlýklarla uyuþturma vardýr. Kapý-
lar, dýþarýnýn tekinsiz, dýþarýdakinin yaban-
cý, dýþarýda olanýn korkutucu olduðu ha bi-
re öðretiledururken, bunu kanýksayýþýn üs-
tüne kapanýr. Her bir kanýksayýþ, her bir
korku küçük bir ölümdür. Ýnsan kanýksa-
dýkça ölen bir parçasýný kandýðý noktada
býrakýr. Çünkü dýþarýsý ne kadar tekinsiz
olursa, içerisi de bir o kadar tekinsizdir.
Dýþarýsý ne kadar korkutucu ise, o korku-
nun gölgesi içeride o kadar büyür, karaba-
sana döner. 

Ama dýþa doðru açýlan, dýþarýya doðru
akan bir hayatýn mümkününü de gösterir
kapýlar. Hani þairin dediði, “çýkýp gitmek
olmalý” kapýlarý... 

Mahkûm edildiðimiz hayatýn üstüne ka-
panan kapýlara karþý, bizim de kapýlarýmýz
var. O kapýlar, yaþamak istediðimiz hayata
açýlmanýn kapýlarý... Birbirimize ulaþmanýn
kapýlarý... Bir aralýk açýp, dünyaya “Ben de
varým” demenin kapýlarý...

Zaten hep dýþarý taþmanýn bir yolunu
bulmaz mýyýz? En sýký kapalý kapýlarýn
önünde silkelenen bir halý, en sýký kapalý
pencerelerin önünde kýrmýzý kýrmýzý açan
bir sardunya, olmadý reyhan vardýr... Kapý
aralýðý güven endeksine göre geniþler ya da
daralýr. Geniþ ya da dar, bir hasbýhala mu-
hakkak açýlýr. Muhabbet sararsa kapý açýsý
geniþler, içeri buyur’lar gelir. Ama daha
güzeli vardýr, “Sen dýþarý gel”lere icabet
edilir...

Kapýyý kapatmaktan ziyade, açmanýn ve
dýþarý çýkmanýn mümkününü zorlamak... 

Ýþte yaptýðýmýz bu. Her yazýmýzla, her
mektubumuzla, her çabamýzla yaptýðýmýz
bu...

Çünkü biliriz ki kapalý kapýlar, ardýnda
kalanlarý boðar. Kapalý kapýlar ardýnda kal-
masý istenenler aslýnda hep gizlenenler,

yok sayýlanlardýr. 
Þiddet mesela. Mesela istismar...
Hiç gündemimizden düþmüyor. Türki-

ye, çocuk istismarý vakalarýyla sarsýlýyor.
Her gün çocuklarýn, aslýnda tüm toplumun
geleceðinin karartýldýðý olaylarla karþýlaþý-
yoruz. Öfkemiz birikiyor. Biriken öfkemiz
iktidarýn kendi planlarýna payanda yapýl-
maya çalýþýlýyor. “Cezalarý aðýrlaþtýracaðýz,
hadým getireceðiz” diye diye gerçek çö-
zümlerin üstü kapatýlýyor.

Kadýnlar ise þiddet, taciz, istismar kapa-
lý kapýlar ardýnda kalmasýn, gerçek çözüm-
lerin üstüne kapýlar kapanmasýn diye ev ev,
sokak sokak çalýþýyorlar. 

Ýþte Ekmek ve Gül’ün bu sayýsý kapýyý
açmanýn ve gerçek çözümler talep etmek
için dýþarý çýkmanýn mümkününü zorlayan
kadýnlarýn sözlerini, taleplerini, biriktirdik-
lerini aktarýyor size. Memleketin dört bir
yanýnda süren “Çocuk Ýstismarýný Aklat-
mayacaðýz, Etkili Önlemler Talep Ediyo-
ruz” kampanyasýndan notlar, tartýþmalar,
çözüm önerileri, tarihsel deneyimler ve ge-
lecek tahayyüllerini içeren bu sayýmýz ka-
dýnlar ve çocuklar için baþka bir hayatýn

mümkün olduðunu gösteren ve bunun için
mücadele eden kadýnlarýn elinden çýktý. 

Kapýlarýn, içeriyi ve dýþarýyý birbirinden
ayýran sýnýrlara, iç güvenlik için gerekli ký-
lýnan bekçilere dönüþtürülmesindense; içi
dýþý deðiþtirmeye imkân olan günlere açýl-
dýðý tarihler vardýr. 8 Martlar, 1 Mayýslar...
Kendimize sýnýrlar koymaya deðil, imkân-
lar yaratmaya doðru devþirilen umuttur bu
günlerde aralanan kapýlar. Böylesi zaman-
larda bir kez birlikte olmaya, birlikte bir
þeyler yapmaya, sokaða çýkmaya açýlan ka-
pýlar, bir daha kapanmazsa iþte o zaman
deðiþir tarih, deðiþir hayat, deðiþir dünya...

Ekmek ve Gül’ün nisan sayýsý 8
Mart’tan 1 Mayýs’a kapýlar açan, aralarýnda
kurduklarý, hayatla kurduklarý köprüden
geçen kadýnlarýn, heybelerinde neler taþý-
dýklarýný anlatýyor. 

Bu 8 Martta reklamlarýn süslü laflarýnýn
ardýna gizlenmiþ dertlerimiz, reklamlar bi-
tince bitmedi. Hatta büyüyerek devam edi-
yor. Bize çizilen “iyilik, güzellik” tablosu-
nun ardýndaki gerçekleri Ekmek ve Gül’ün
nisan sayýsýnda kadýnlarýn dilinden okuya-
caksýnýz. 

Bu gerçeklerin kimisi can yakýyor, kimi-
si insanýn boðazýný düðümlüyor. Ama
unutmuyoruz, “Yazdýklarýmýzda gerçek
adýna söylediklerimiz ne olursa olsun, bir
kýyýcýðýnda umudu saklý tutuyoruz.” 

Evet, çok iþimiz var... Çocuk istismarý-
ný önlemek, bir tek çocuðun bile hayatý-
na kast edilmesine izin vermemek için
kapýlar çalýp kapýlar açmaya devam ede-
ceðiz. 8 Mart’ta biriktirdiklerimizi 1 Ma-
yýs’a taþýyacaðýz. Hayatýn sahnesinde
baþrol oynayacaðýz. O rolü de kimseye
kaptýrmayacaðýz! 

Biz, tam 10 yýldýr Ekmek ve Gül’de
anahtarlar biriktiriyoruz, üzerimize kapalý
kapýlarý açmak için. Hâlâ üzerimize örtü-
len kapýlarý açmaya zorlamaktayýz, kapalý
bir tek kapý bile kalmasýn inadýndayýz, bu
mümkünün umuduyla çalýþýyoruz, biriki-
yoruz, biriktiriyoruz. 

Ekmek ve Gül 10 yýllýk birikimiyle ka-
dýnlarýn “mümkün”ünün adýdýr. 

Bu mümkünü
saðlayan tüm ka-
dýnlarý kutluyoruz!
Ýyi ki varsýnýz...
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Öncelikle bu yazýyý okuyan herke-
se merhaba...

Benim genetik bir problemim var,
çoðu insanýn gözünde engelli olarak
görünsem de ben bunu kabul etmi-
yorum. Bana göre ben engelli deði-
lim, dünya engelli. Gerek Ekmek ve
Gül gerek Emek Partisi içindeki her-
kesin bana karþý tutumlarý sayesinde
bu olguyu daha rahat yerle bir ediyo-
rum. Bana farklý davrananlarýn aksi-
ne, normal davrandýklarý için verdik-
leri deðeri sonuna kadar hissediyo-
rum, bunun için çok mutluyum.

10 Mart günü düzenlene kadýnlar
günü etkinliðinde de bunu gördüm.
Gördüðüm  deðerlerden biri de þuy-
du;  oradaki herkes birbiriyle
eþit, birbirine saygýlý ve
güzel günlere karþý ke-
netlenmiþ vaziyetteydi,
dünyanýn karanlýða
doðru ilerleyen zih-
niyetine karþý birer
ýþýk olup etrafýný ay-
dýnlatmalarý ve bu ýþý-
ðý ulaþabildikleri kadar
çok insana yaymalarý çok
kýymetli. Iþýklarýyla karanlýða
meydan okumalarýný etkinlikte gör-
düm, geleceðe yönelik umudum faz-
lasýyla arttý.

Emeðe son derece deðer veren bir
insan olarak 1 Mayýs hakkýnda yaz-
mak istiyorum. Özellikle çocuk iþçi-
liðin bu kadar fazla olduðu bu çaðda,
çok zor koþullarda çalýþýyor ve sömü-
rüye maruz kalýyorlar. Halbuki
çocuklar sadece çocuktur, onlarýn
arasýnda dil, din, ýrk, mezhep ayrýmý
bile yoktur, onlarý sömürmek yerine
yaþatmalýyýz.

Benim için önemli olan bir konu-

ya daha deðinmek istiyorum, baþta
da söylediðim gibi ben engelli deðil,
engellenenim. Bunu en çok çalýþma
hayatýnda görüyorum, zira her yerde
özgürce yaþayabilecekken önüme
sizler için sorun bile olmayan kaldý-
rýmlar, merdivenler çýkýyor, yapabile-
ceðim çoðu þeyin önüne geçiyorlar.
Halbuki ben 20 yaþýnda genç bir ka-
dýným. Toplumda gördüðünüz yaþý-
tým kadýnlardan tek ve en büyük far-
kým akülü arabam ve çok yüklenince
yorgun düþen bedenim. Lakin bun-
lar okuma ve çalýþma gibi doðal hak-
lardan beni mahrum edemez; etme-
mesi gerekir, behemehal benim de
bu toplumda yerim olmasý gerek-

mez mi?
Biz engellenenlerin

emeðini, gücünü çarçur
eden insanlara oranla çok
daha kýymetlidir, sizin
yapabildiðiniz birçok þeyi
biz oldukça zorlanarak
yapabildiðimiz için dün-
yaya daha çok emek veri-
yoruz. Benim geçemedi-
ðim badireyi atlatan, en-
gellenmeyen kadýnlarýn

çalýþma koþullarý diðer insanlara
oranla daha aðýr olduðu, normal in-
sanlarla ayný çalýþma koþullarýna sa-
hip olmadýklarý için fazlasýyla zorla-
nýrlarken bir de bunun üzerine hem
kadýn, hem de engelli olduklarý için
çok düþük ücrete tabi tutuluyor.

Bilen bilir; kadýnlar iþ hayatýnda
ayrýmcýlýða uðruyor. Hem daha aðýr
çalýþma koþullarý hem de daha düþük
ücret almalarý ne kadar adaletlidir?

1 Mayýs iþçinin, emekçinin bayra-
mý; çalýþma koþullarýnýn haksýzlýðý
konusunda bir dünya yazý yazýlabilir.
Her iþçinin eþit koþullara sahip oldu-
ðu, zarara uðramadan, iþ cinayetleri-
nin olmadýðý, çocuklarýn iþçi olmak-
tan ziyade mutlu birer çocuk olarak
yaþadýðý, özgür yarýnlar dileklerim-
le...

Bütün iþçiler, toplumda her ne
kadar belli olmuyor olsa da bu dün-
yaya hayat veren bizzat sizin alýn te-
rinizdir. Tüm emekçilere selam ol-
sun, saðlýcakla kalýn...

Ezgi PPoleen ÇÇELÝK/AANNTAALYAA
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Berivan Balkay

11 yaþýnda ortaokulu okumak için
Ýstanbul’a ablamýn yanýna gelmiþtim.
Ablamýn çoðunu köye, beni de Ýstan-
bul’a yolladýlar. Ablam evliydi, iki
çocuk yük olmasýn diye ailem böyle
bir karar verdi. Bütünleme sýnavlarý-
na kalýnca annem babam beni tekrar
köye götürdü. Ýstanbul’a ilk geldiðim-
de ufak tefektim. Tekrar köye döndü-
ðümde serpilmiþ büyümüþtüm. Bü-
tünleme sýnavlarý için Ýstanbul’a gele-
cektim “Bu kýz büyümüþ” dediler bir
daha yollamadýlar.

Köyde okullar devam edi-
yordu. Ama öðrencilerin
sayýsý düþünce öðret-
menlerin de tayinini baþ-
ka yerlere verdiler. Sý-
nýr köyündeki öðret-
men gelirdi bize eði-
tim vermeye. Zaten o
da sýnýr köyün çocuðu-
ydu. Beþ sýnýfý birden
okutuyordu. Sabahlarý ge-
lir ,akþamlarý dönerdi köyüne.
Eken geldikleri için de evlere gelirler-
di oturmaya okul vaktine kadar.

12-13 yaþýmda yeni yeni geliþiyo-
rum. Hayvanlarýmýz vardý, annem ba-
bam ahýra iniyorlardý sabahlarý. Ben
de çocuk aklýmla soba yakýyorum.
Kapý vuruldu, açtým, öðretmen girdi
içeri. Köylerde alýþkýnýz; misafire hoþ
geldin denir. Dedim ben de. “Hoþ
bulduk” dedi. Elini öptüm. Oturttu
yanýna zoraki. Belimden sarýldý “sen
ne kadar büyümüþsün” dedi. Göðüs-
lerime karnýma dokundu. O hareke-
tin yanlýþ olduðunu anladým, kurtul-
maya çalýþtým. Sonrasýný hatýrlamýyo-
rum. Nasýl gitti evden bilmiyorum.
Yalnýzdým evde, korktum da. Bir daha
yalnýz kalmamaya gayret ettim. Adamý
her gördüðüm yerde nefret ediyor-
dum. 

Yaþadýklarýmý 45 yaþýma kadar hiç
kimseye anlatmadým. Hep içimde
tuttum. Korktum, acaba yanlýþ mý an-
laþýlýrým diye, kadýným ya. Kendi ken-
dime kýzýyordum “neden gittim, bu
adama neden hoþ geldin dedim” diye.
Birçok insanda bu var. Aman ailem
duymasýn, baþlarý belaya girmesin di-
ye anlatmýyorlar. Ben onun taciz ol-
duðunu bilmiyordum, ama kötü bir
hareket olduðunu biliyordum.

Daha sonra benzer bir olay daha
yaþadým. Yýlýný hatýrlamýyorum
ama birbirine yakýn tarihlerdi. Aþa-
ðý mahallede oturan ablamlara git-

mem gerekiyordu. Bu yaþadýðým
taciz olayý çok yakýndan tanýdýðým
bir insan tarafýndan yapýldý. An-
nemler beni traktörle gönderdi.
Traktörü süren adamýn tacizine
uðradým. Koluyla taciz etti beni.
Kolla nasýl taciz olur mu? Allah
kahretsin oluyor! Traktörün yanýn-
da boþluk var. Beni o boþlukta aya-
ða diktiler. Direksiyon kullanan
adamýn dirseði tam genital bölge-
me geliyor. O aný hiç unutamýyo-
rum. Adam direksiyonu çevirdikçe

dirseði bana sürtüyor. Kývrýla
kývrýla çekildim. Yol 10
dakika sürmemiþtir
ama gelin bir de bana
sorun!

Yaþadýðým iki olayý da
hiç unutamadým. Müm-
kün deðil unutmak. Ve
ben bu insanlarla hâlâ
ayný topluma giriyorum.
Belki onlar hatýrlamayabi-
lir ama ben unutamýyo-

rum. Bu insanlarla görüþtüðümde
konuþuyorum da. Çok kötü bir duygu
bu. O insanlarý gördüðümde öldür-
mek istiyorum.

Bunu ne aileme söyleyebildim ne
herhangi bir akrabama. Ben suçlaný-
rým diye hep sustum, 45 yaþýma ka-
dar. En son yakýn arkadaþým ve eþim-
le birlikte çocuk istismarý üzerine
sohbet ederken “Ben de tacize uðra-
dým” diyene kadar.

Ýki kýzým var. Korkuyorum, onlarý
yalnýz bir yere yollayamýyorum. Ýn-
sanlar bana “Büyüdüler artýk býrak
tek çýksýnlar dýþarý” diyor. Ama kor-
kuyorum elimde deðil. Biliyorum öz-
güvenleri geç oluþacak ama ben de 25
yaþýnda özgüven kazanabildim. Yetiþ-
kin birinin, akrabam bile olsa kýzlarý-
mý yanaðýndan öpmesini istemiyo-
rum, “Uzaktan sevin” diyorum. Kýz-
larýmýn da ayný þeyleri yaþamasýndan
çok korkuyorum.

Bunu yapanlar cezalandýrýlmadýk-
ça tacizin önüne geçilemez. Toplum-
sal ahlak eðitimine ihtiyacýmýz var.
Galiba vicdanlý ve ahlaklý insanlar ye-
tiþtirilmesi gerek. Bu da bu günden
yarýna hemen deðiþmeyecek. Özellik-
le bizi yönetenlerin ve ailelerin buna
çanak tutmak yerine bu durumu de-
ðiþtirecek geç kalýnmýþ adýmlarý at-
masý gerek. Toplumsal duyarlýlýk ge-
rek.

Ýkitelli // ÝÝSSTTANBUL

Kýzlarýmýn da ayný þeyi
yaþamasýndan korkuyorum

O kapýlar açýldý,
bir daha kapanmayacaki Ç i N D E K i L E R



3

Çocuk istismarýnda
gerçek önlemler 
iþte böyle alýnýr!

Sovyetler’de 
her çocuk eþit, 
her çocuk deðerli!

Ayný ‘performansý’ 
1 Mayýs’ta da 
bekliyoruz
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Berivan BALKAY

T
he Whistleblower diye bir film duydunuz
mu hiç? Türkçesi ‘muhbir’, ama filmin
adý aklýmýza ilk gelen anlamýný yansýtmý-
yor. Yani birileri birilerini çýkarlarý uðruna
bir yerlere ispiyonlamýyor. Aksine korkunç

bir gerçekliði yüzümüze çarpýyor. 
Film, Bosna Savaþý sonrasýnda ‘barýþ gücü’ olarak gi-

den görevlilerin kadýnlarý istismar etmesini konu edin-
miþ. Filmi izlerken aklýma birkaç hafta önce okuduðum,
Suriyeli kadýnlarýn yerel görevliler tarafýndan yardým kar-
þýlýðýnda seks yapmaya zorlanmasý geldi... Anlaþýlan ka-
dýnlarýn her daim cinsel bir obje, tecavüz edilebilir bir
insan olarak görüldüðü savaþlarda, dünden bugüne deði-
þen bir þey olmamýþ... Savaþ ne yazýk ki yalnýzca beþ
harften oluþan bir kelimeden çok daha fazla acý barýndý-
rýyor içinde... Þiddet, istismar, tecavüz, travma, yoksulluk
ve hatta ölüm...

Savaþa dair deðiþen yalnýzca, savaþ araçlarýnýn daha
‘geliþmiþ’, daha yýkýcý olmasý. Mesela daha yüksek bir bi-
nayý yýkabilen, daha büyük mermiler atabilen, daha bü-
yük tahribatlar yaratabilen silahlar, bombalar yapýlýyor...
Ama insanlarýn hayatýna deðdiði yerde sonuçlarý hiç de-
ðiþmiyor; ölüm, þiddet, istismar, tecavüz, travma, yoksul-
luk...

‘The Whistleblower’ da, insanlar için savaþýn anlamý-

nýn her yerde ayný olduðunu bir kez daha hatýrlatýyor iz-
leyiciye. Özellikle kadýnlarýn ganimet olarak görüldüðü,
tecavüzlerin meþrulaþtýðý, para karþýlýðý seks kölesi hali-
ne getirildiði gerçeði dün de aynýydý, bugün de ayný.. 
KATHRYN 
ZAFER TACI GÝYEMEDÝ AMA...

Filme dönersek; Bosna Savaþý sonrasýnda Birleþmiþ
Milletler Barýþ Gücü adýna, bölge güvenliðini saðlamak
adýna Bosna’ya asker ve çeþitli düzeyde görevliler gönde-
rilmiþtir. Getto bölgelerindeki barlarda garson
olarak çalýþtýrýlan savaþ maðduru kadýnlar, sah-
te pasaportlar ve yüklü miktarda paralar kar-
þýlýðýnda bu görevlilere seks kölesi olarak
satýlmaktadýr. 

Amerika’dan Saraybosna’ya görevli ola-
rak giden Kathyrn Bolkovac adýndaki ka-
dýn polis, Toplumsal Cinsiyet Büro-
su’nda görev yaparken bu duru-
mu fark eder. BM görevlilerin-
den, askere, polisten ‘barýþ
gönüllüleri’ne kadar her-
kesin bulaþtýðý skanda-
lý ortaya sermek üze-
re gece gündüz ça-
lýþan Bolkovac’ýn
adaleti arayýþýn-
da çaldýðý her
kapý yüzüne
kapanýyor.
Görevinden
alýnarak sus-
turulmaya ça-
lýþýlýyor ancak
elindeki verileri bir
þekilde kurtarýyor
ve kamuoyu ile pay-
laþýyor.

The Whistleblower, kurgu bir film deðil ne yazýk ki...
Gerçek bir hikayeye dayanýyor. Görevliler de, yaþanan
olaylar da görevinden alýnan kadýn polis de gerçek... Fil-
min sonunda Kathryn Bolkovac Londra’da katýldýðý bir
TV programýnda tüm gerçekleri anlatýyor. Bunun üzeri-
ne bu suça karýþan görevlilerin bazýlarý evlerine geri gön-
derilse de Kathryn, aydýnlattýðý bu skandal nedeniyle ka-
mu hizmeti veren hiçbir yerde iþ bulamýyor. Kathryn’in
verdiði bu adalet mücadelesi için zaferle taçlandý demek

bir hayli zor. Ama artýk biliyoruz ki o, bu organize ið-
rençliklere sessiz kalmayan bir kadýn olarak tarihe

geçti bile...
Demem o ki, kadýnlar için savaþ ne demek

bu film açýkça anlatýyor. Yýllar evvel Saray-
bosna’da yaþananlar bugün burnumuzun
tam dibinde, Suriye’de yaþanýyor. Kadýnlar
‘insani’ yardýmlar karþýlýðýnda sekse zorlaný-

yor. Hem de kendilerine ‘yardým’ için
giden görevliler tarafýndan! Üs-
telik yalnýzca mülteci kampla-

rýnda deðil; yaþadýklarý ma-
hallelerde, evlerde, kaçýp sý-
ðýndýklarý ülkelerde de, ya-
þam mücadelesi verirken
kadýnlarýn istismara, taci-
ze, tecavüze maruz kaldýk-

larý herkesin bildiði bir
gerçek.

Savaþýn en büyük
maðdurlarý olduðumuz

gibi bunu durduracak
olanlar da bizleriz. Kat-

hyrn’in tek baþýna verdiði
mücadele savaþý engelleye-

miyor belki, ancak kadýnlar
olarak hep birlikte müca-
dele edersek bu vahþeti
durduracak gücümüzün
olduðunu biliyoruz!

Bosna’dan
Suriye’ye
uzanan bir
savaþ suçu

The Whistleblower
(Muhbir)
Yönetmen: 
Larysa Kondracki 
Oyuncular: 
Rachel Weisz, 
Vanessa Redgrave,
Monica Bellucci 
Yapým yýlý:2010
(ABD, Kanada, 
Almanya)

bbooyynnuunnddaann eessaarreett bbaaððýýnnýý ppaarrççaallaa,, kkeess,, aatt!!
kkuuvvvveetteeddiirr hhaakk,, hhaakkkkýýnnýý hhaakkssýýzzllaarraa aannllaatt..

Yaþar Nezihe BÜKÜLMEZ
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