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Yasa dediler KHK
çýktý, kadro dediler
kuþ çýktý!

Hepimiz ‘Kevin
Hakkýnda
Konuþmalýyýz’

Adlarý yýldýzlarda
yazýlý kadýnlar

ekmek ve gül
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A
sel ile Türkan’ýn evinde ta-
nýþtýk. Henüz 13 yaþýnda.
Beþ altý yýl önce Suriye’deki
savaþ nedeniyle ailesiyle bir-
likte Türkiye’ye gelmiþ. An-

nesi ve babasýyla Gazi Mahallesi’nde ya-
þýyor. 

Asel’in çok düzgün Türkçesi hemen
dikkati çekiyor. Aile Kürt ama birbirleriy-
le genelde Arapça konuþuyorlar. “Türk-
çeyi nasýl öðrendin” diye soruyorum.
“Çalýþtýðým yerlerde öðrendim” diye ya-
nýtlýyor. Suriye’deyken sadece babasý ça-
lýþýrmýþ. Babasýnýn taksi þoförü olarak
kazandýðý paranýn kendilerine yettiðini
söylüyor. Burada ise inþaat iþçiliði yapýyor
ve elbette kazandýðý ile tek baþýna evi ge-
çindirmesi mümkün olmuyor. Gazi Ma-
hallesinde 1+1 eve 700 lira kira veriyor-
lar. “Suriye’de kalsaydým
okula devam etmek ister-
dim” diyor Asel, “Burada
ise okumak yerine çalýþýp
aileme yardým etmek is-
tedim.” 

Asel, annesiyle birlikte
mahallede bir tekstil atöl-
yesinde singer-overlokçu
olarak çalýþýyor. Ýþyerin-
den ve çalýþma koþulla-
rýndan bahsediyoruz bi-
raz. “Benim gibi küçük
yaþta baþka iþçiler de var
atölyede. En küçüðü 8 ya-
þýnda, savaþta babalarýný
kaybetmiþ üç erkek kar-
deþ var mesela. Kuzenim
de bizim atölyede çalýþý-
yor. Daha baþka çocuklar
da var, Suriyeli hep. Ama
hepsiyle konuþmuyoruz.
Kimi konuþmak istemi-
yor.” 

Çalýþma saatleri çok uzun; sabah se-
kizden akþam yedi buçuða kadar sürü-
yor. Bazen sekize, dokuza kadar çalýþtýk-
larý da oluyor. Aldýklarý ücrete yemek
dahil deðil. Yemek iþini de öðle arasýnda
eve giderek çözdüklerini belirtiyor.
“Türkiye’de çalýþma koþullarý çok zor.
Ýþyerinde biriyle konuþamýyoruz bile.
Paydosa 15 dakika kala lavaboya gitmek

istediðimizde göndermiyorlar” diyor. 
Suriyelilerin Türkiye’de karþýlaþtýðý

ayrýmcý tutumlar çok üzüyor Asel’i.
“Burada ne iþiniz var, gidin kendi ülke-
nizde yaþayýn” gibi sözlerle karþýlaþtýkla-
rýný söylüyor. Ýþyerinde karþýlaþtýðý ve
onu çok etkileyen bir olayý aktarýyor
sonra: “Çocuk iþçilerden birine, iþyeri-
nin sahibinin kardeþi ve makinecilerden
biri bir iþ getirmesini söyledi. Ýþçi de
‘Bir saniye’ dedi. ‘Sen nasýl bir saniye
dersin’ diye çocuðu dövdüler. Gözünü
morarttýlar. Annem kurtardý ellerinden.
Afganistanlý, Pakistanlý iþçiler ise sadece
güldüler, izleyerek.”
ANLAMADIÐIMDA KENDÝMÝ
KÖTÜ HÝSSEDÝYORDUM

Türkçe okuma yazmayý öðrenme ça-
basýnýn nedenini soruyorum. “Bazý kiþi-
ler Türkçe bilmediðim için kaðýda yazý-
lar yazýyordu, sonra da ‘Bak üzerinde ya-
zýyor, oku’ diyorlardý. Ben baþkalarýna

okutmak zorunda kalý-
yordum, onlar da bir sü-
re sonra beni baþlarýn-
dan savmaya baþladý. Bu
nedenle okuma yazmayý
öðrenmek istedim.
Okuma yazmayý öðrete-
cek kimse yoktu, öðren-
mek açýsýndan umudum
da yoktu, çünkü Arapça-
yý bile o kadar iyi bilmi-
yordum” diyor. 

Evinde buluþtuðu-
muz Türkan öðretmiþ
ona Türkçe okuma yaz-
mayý. Öðrendikten son-
ra kendine güveninin
geldiðini belirten Asel,
baþýndan geçen bir ola-
yý þöyle anlatýyor: “Bir
gün eczaneye ilaç alma-
ya gittik. Eczaneye bir
Suriyeli geldi. Eczacý ile

anlaþamadýlar tabii. Ben orada tercü-
manlýk yaptým. Bu beni çok mutlu etti.
Ýnsanlara yardýmcý olmanýn çok güzel
olduðunu öðrendim. Öðrendiðim þeyleri
baþkasý ile de paylaþmak istiyorum. Kar-
þý taraf bir þey söylediðinde sen onu an-
lamadýðýn zaman insan gerçekten ken-
dini çok kötü hissediyor. Ben bunu çok
hissettim. O yüzden insanlara yardýmcý
olmak istiyorum.”

UTANMAYACAK MISIN BÝZÝMLE GEZERKEN?
OONNAA Türkçe öðreten Türkan teyzesiyle nasýl tanýþtýklarýný soruyorum. Türkan

anlatýyor: “Evlerimiz cam cama bakýyor. Camý açýnca apartmanýn ara boþluðundan

kötü kokular geliyordu. Temizlemeye indim ben de. Temizlerken kadýnýn biri camý

açtý ve çok güzel kokulu bir çöp poþeti attý aþaðý. Tabii Türkçe konuþamýyordu,

ben teþekkür ettim ona, oradan bir yakýnlýk doðdu. Zaman içinde camdan cama

konuþmaya baþladýk. Asel’i çaðýrýyordum arada eve. Asel ve ailesiyle birlikte dý-

þarý çýkýyor, parka gidiyorduk. Bir gün ‘Haydi parka gidelim’ dediðimde Asel bana,

‘Türkan teyze hiç utanmayacak mýsýn bizimle gezerken’ dedi. Çalýþtýðý yerlerde

bazý insanlar onlara selam vermemek için yolunu deðiþtiriyor, kötü davranýyor-

muþ...” Asel giriyor araya, “Türkan teyzeyi o zaman tanýmýyordum, sadece bizi

mutlu etmek için öyle bir þey yaptýðýný düþünüyordum.” 

Türkan, Asel’in isteði üzerine, öðretmen arkadaþlarýndan da yardým alarak,

ona Türkçe okuma yazmayý öðretmeye baþlamýþ ona. Her gün evlerine gitmiþ. Ba-

zen okuma parçalarýnýn fotoðrafýný çekip gönderiyormuþ Türkan’a. Sonra da oku-

duðu parçanýn ses kaydýný... Türkan da fotoðrafla ses kaydýný takip ederek Asel’in

yanlýþlarýný düzeltiyormuþ. 
Þimdi de Asel’in annesi, Türkan’la sohbet edebilmek için, Türkçe öðreniyor.  

Suriye’den savaþ
nedeniyle
Türkiye’ye

gelen,
Türkiye’de de

türlü ayrýmcýlýða
maruz

kalanlardan biri
Asel. Kaðýtlara
yazýlan yazýlarý
okuyabilmek
için Türkçe

okuma-yazma
öðreniyor. 

Ayrýmcýlýða karþý 
bir okuma-yazma 
hikayesi...
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S
esi acýdan kapkara... Sesi öfke-
den çatlak çatlak... Sesi isyan-
dan dalga dalga bir kadýn.
“Yavrularýmýn emziði elimde
kaldý” diyor mavi bir emziði

avucunun içinde sýkarak. “Herkes duy-
sun beni. Kimseler sahip çýkmadý bana.
Sýðýnmaevlerinde kaldým. Koruyama-
dým çocuklarýmý. Þimdi yoklar. Hiç
kimsem yok. Ne olacak þimdi, kim ve-
recek o çocuklarýn hesabýný? Polisine,
amirine, savcýsýna yalvardým. Beni bu
adamdan kurtarýn dedim. Hiçbirini sa-
hip çýkmadýnýz... Yeter artýk...” 

Dilek’in sesi bu. Boþanma aþamasý-
na geldiði kocasý defalarca kapýsýna da-
yanmaktan çekinmedi, o koca 2 ve 3 ya-
þýndaki kýzlarýný görme bahanesiyle alýp
götürdüðü evinde öldürdü, sonra da in-
tihar etti. Kocanýn abisi “Anne sebebi-
yet vermiþ ki olmuþ. Ondan sonra kadýn
cinayetleri oluyor. Devlete rica ediyo-
rum. Biraz da erkekleri düþünsün” di-
yebildi. 

Bu nasýl bir nefret ki bir erkek sýrf ken-
disinden boþanmak istiyor diye, sýrf kadýn-
dan öc almak için, sýrf kadýný cezalandýr-
mak için çocuklarýný öldürüyor! Bu nasýl
bir alýþmýþlýk ki “Biz kadýný öldürür saný-
yorduk, çocuklarý öldürmesine þaþýrdýk”
diyor katili tanýyanlar! Bu nasýl bir perva-
sýzlýk ki yargýsýyla, polisiyle, memuruyla
koca devlet; “Beni bu adamdan kurtarýn”
çýðlýðý atarak umar arayan kadýnýn çocukla-
rýyla sýnanacaðýný bile bile “Babalarýdýr,
görsün” diye veriveriyor çocuklarý azraille-
rinin eline! Nasýl bir düzendir ki bu bir
kere, iki kere, üç kere deðil, sayýsýz kez ya-
þanýyor... Bu nasýl bir kadýn düþmanlýðý!
Bu nasýl bir savaþ! Bu nasýl bir katliamdýr?!

Sadece 2017’de, basýna yansýdýðý kada-
rýyla en az 419 kadýn, erkek þiddeti nede-
niyle öldürüldü. Rakamlar, kadýn cinayetle-
rinin geçen seneye göre yüzde 25 arttýðýný
gösteriyor. Kadýnlarýn çoðu, boþanmak ya
da ayrýlmak istedikleri için öldürüldü...
Tam da bu rakamýn üstüne Aile Bakaný
“Geçen yýl boþanma oranlarýný düþürdük”
diyor. Evet, çünkü kadýnlar ölüyor!

Sadece 1 yýl içinde onlarca yasa geçti
kadýnlarý yaþamýn her alanýndan çekip al-
mayý hedefleyen. Kadýnlarý bu katliam dü-
zeninde boynunu kurbanlýk koyunmuþça-

sýna býçak altýna yatmaya rýza gösterecek
duruma getirmeyi amaçlayan yasalardan
ikrah ettik.

Sadece 1 yýl içinde etkisi, yetkisi artsýn
diye saðlýða, eðitime, kültüre, sanata ayrýl-
mayan bütçelerin oluk oluk akýtýldýðý Diya-
net Ýþleri Baþkanlýðýndan onlarca kadýn ve
çocuk düþmaný fetva dinledik. “Babanýn öz
kýzýna þehvet duymasý haram deðil” diyen,
“Telefon, faks, SMS ve internet ile karýnýz-
dan boþanabilirsiniz” diyen, “Kýz çocukla-
rýnýn 9 yaþýnda gebe kalabileceklerini, er-
kek çocuklarýnýn 12 yaþýnda baba olabile-
ceklerini” söyleyen bir devlet kurumu, tam
9 bakanlýðýn bütçesinden daha büyük bir
bütçeye sahip!  

Her gün onca çocuk istismarý vakasýnda
sanýklarýn çoðunun din adamlýðý görevini
ifa eden kiþiler olduðu, tarikat yurtlarýnýn
çocuðun cinsel istismarýnýn rutine döndü-
ðü yerler haline geldiði bir ikiyüzlülüðün
tam ortasýnda, adeta bir çukurun içindeyiz.  

Çocuklar ve kadýnlar için böylesi bir ha-
yatý fetva edenler, asgari ücretle kaç somun
ekmek alabileceðimizi kuruþ kuruþ hesap
ederken kaç asgari ücretle sýfýr araba alýna-
bileceði hesabýyla bizimle dalga geçenler,
baþý sýkýþýnca yýllar yýlý vaat ettikleri taþero-
na kadroyu bir KHK ile çýkarýverip övünüp
durduklarý o kadroyu da boynumuza yeni
bir tasma haline getirenler, katillere “öfkeli

baba/koca” deyip, kadýnlarý ve çocuklarý
koruyan 6284 sayýlý þiddet yasasýný “ay
bu da kadýnlara çok hak veriyor, kadýn-
lar þýmarýyor” diye kýrpmaya çalýþanlar,
bizim çocuklara tarikat yurtlarýnda teca-
vüzü reva görüp kendi çocuklarýna Man
Adasýna yüzen gemicikler yaptýranlar...
Hepsi “tek”, hepsi “adam”! Onlar bir,
ama biz deðiliz... 

***
Tarih takvim bahane, ihtiyaç bir mu-

hasebe... Yeni yýl, kendimize layýk gör-
düðümüz hayatlara eriþmek için tuttu-
ðumuz dileklerin, hayallerin; birbirimi-
ze verdiðimiz nasihatlerin, deðer verdi-
ðimiz ne varsa onun üstüne yemin et-
mek gibi içten alýnan kararlarýn zama-
nýdýr. Her “yeni”, olan bitenin hesabýný
görmenin, bu muhasebeden dersler çý-
karmanýn zamanýdýr.

Ýþte dergimizin yeni yýlýn bu ilk sa-
yýsý da kadýnlara layýk görülenlerle ka-
dýnlarýn kendileri için diledikleri ara-

sýndaki farkýn nasýl da muazzam boyutla-
ra ulaþtýðýný gösteriyor bir bakýma. Sade-
ce yaþadýðýmýz zorluklarýn deðil, ayný za-
manda bunlarla baþ etme stratejilerimi-
zin, neyi nasýl tartýþtýðýmýzýn, bu karanlý-
ða nerelerden gedik açabileceðimizin, bu
gedikleri nasýl büyütebileceðimizin de
dökümünü yapýyor. 

Kadýnlarýn anlattýklarý gösteriyor ki yakýn-
manýn yerini yakmanýn, yýkýlmanýn yerini
yýkmanýn alacaðý günler çoktan gelmiþ. Bizi,
bilcümle kadýnlarý ve kadýnlýðý yakýp yýkma
kararýný çoktan almýþlarýn karþýsýna dimdik
çýkma zamaný gelmiþ de geçiyor bile. 

Direnç bir ýþýk gibidir, önce çatlatýr,
sonra o çatlaktan sýzar, o çatlaktan baþlayýp
yýkar yýkýlmaz sanýlan daðlarý... 

Direncimiz kuvvetli, ýþýðýmýz bol diye
kadýnlarý kadýnlarla buluþturmaya devam
edeceðimiz bir 2018’e baþladýk. Karanlýðý
yýkmak için yakýnmak yetmez, bir mum da
yakmak gerek. 

Yanan mumlarýmýz çok olsun... 
***
Sevgili Sinejan Kut’a kadýnlarýn direnci ve

ýþýðýný kapaðýmýza taþýmamýza vesile olan
güzel çalýþmasý
için teþekkürü
borç biliyoruz.
Ellere saðlýk!
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Karanlýðý yýkmak için yakýnmak yetmez
BÝR MUM DA YAKMAK GEREK

Merhaba Ekmek ve Gül okurlarý,
Öncelikle kendimi tanýtayým. Ýki çocuk

annesiyim, ev kadýnýyým. Yaklaþýk 15 yýldýr
Ýstanbul’da yaþýyoruz. Þartlardan dolayý
memleketimizden ayrýldýk, buraya yerleþtik.

Çocuklarýmdan biri ilkokul ikiye, diðeri lise
birinci sýnýfa gidiyor. Benim de bir
veli olarak söylemek istediklerim var.
Eðitim, yaþamýn en önemli unsuru.
Biz de yaþadýk öðrenciliði. Çocuk iyi
bir eðitim almalý. Eðitim eþit ol-
malý, herkes ayný düzeyde eðitim
alabilmeli, parasýz olmalý diyoruz.
Ama ülkemizde eðitim, iktidarlara
baðlý. Ýktidar deðiþtikçe arkasýndan
müfredat da deðiþiyor. 

AKP döneminde ise eðitim yap-boz
tahtasýna çevrilmiþ durumda. Düz liselerin
kaldýrýlmasý doðru bir yaklaþým bana göre.
Gençler için hayat uyumak, ders çalýþmak,
yemek yemekten ibaret deðil. Sosyal aktivite-
lerden uzak kalýnca, hele bir de ergenlik dö-
nemi eklenince çocuklar iyice bocalýyor. 

Sistemin bu hale gelmesi binlerce öðren-
cinin boþta kalmasý, özel okullara ilgiyi artýr-
dý. Özel okullardaki imkanlar maalesef devlet
liselerinde yok. Ülkemizde eðitime harcanan
para Avrupa’da harcananýn dörtte biri. Okul-

larda çalýþan personelin, velilerin desteðiyle
sözleþmeli olarak alýnmasý, dahasý yeterince
personel olmamasý, çocuklarýmýzýn saðlýklý
bir ortamda eðitim görmemesi, devletin eði-
time verdiði önemi ortaya koyuyor.

Ben de bir anne olarak devlet okullarýnda-
ki yetersizliklerden dolayý, is-

temeyerek ve zaruri ihtiyaçla-
rýmýzý kýsýp imkanlarýmýzý
zorlayarak çocuðumu özel
okula göndermek zorunda
kaldým. Bu durum da sýnav
sistemiyle çocuklarýn bilgi ve
birikimlerini birkaç saate sý-
kýþtýran, binlerce öðrencinin
birçok alanda sýfýr çektiði sý-
navla övünenlerin eðitime ver-

diði deðeri ortaya koyuyor. TEOG’u kaldýrýp
yeni sýnav sistemi getirerek çocuklarýn kafa-
sýnýn iyice karýþmasýna sebep oldular. Yeni
sýnav sistemini kimsenin doðru dürüst bil-
mediðini diðer velilerle görüþtüðümde görü-
yorum. Kafalarý çok karýþmýþ durumda.

Son söz olarak ise þunu diliyorum: Herke-
se bilimsel, parasýz bir eðitim.

FFaattmmaa AAYYDDOOÐÐDDUU 
BBaahhççeelliieevvlleerr // ÝÝSSTTAANNBBUULL

Çocuðumu özel okula göndermek
zorundayým, peki neden?

vi 2

i Ç i N D E K i L E R

Merhaba Ekmek ve Gül okurlarý,
Geçen ay mahallemizde yapýlmak istenen

kentsel dönüþüme karþý kadýnlar olarak nasýl
mücadele ettiðimizi, nasýl mahallamize sahip
çýktýðýmýzý anlatmýþtým. 

Bizler Ýstanbul’un orta yerinde
resmen köy hayatý yaþýyoruz. Ma-
hallemizde fakirliðin ne aþamada
olduðunu yaptýðýmýz ev ziyaretle-
rinde anladýk. Her çaldýðýmýz
kapý açýldýðýnda deðiþik man-
zaralarla karþýlaþýyorduk. Gitti-
ðimiz evlerde astým, koah ve ak-
ciðer hastasý olanlar o kadar faz-
laydý ki! Ýnsanlarýn saðlýðý taþ ocakla-
rýndan dolayý ne hale gelmiþti. Bir de
her 10 birinde mutlaka bir engelli vardý. 

Bu kadar zorluðun üstesinden gelmeye çalý-
þansa yine kadýnlardý. Küçük hayalleri vardý ka-
dýnlarýn. Küçük bir evleri olsa yeterdi. Ancak
kentsel dönüþüm o küçük hayallerini de alacak-

tý ellerinden. 
Dernek kurduðumuzdan da bahsetmiþtim yi-

ne önceki mektubumda. Dernekte en çok çalýþan
da yine kadýnlar ve gençler oldu. Sultangazi Kent

Savunmasý olarak saðlýklý yaþam hakkýmýzý
gaspeden, doðayý ve çevreyi yok eden
taþ ocaklarý ve beton santrallerine
karþý durmak için toplandýk. Belediye
yetkilileri kendi yetki sýnýrlarý içinde
bulunan bu iþletmecilerin çevreye ve
insan saðlýðýna zarar veren faaliyetle-
rini durduracaklarýný söylemelerine
raðmen verdikleri sözleri yerine ge-
tirmediler. Biz ise kadýný, erkeði, gen-
ci, çocuðu olarak mahallemize, çevre-
mize, doðamýza ve kentimize sahip

çýkmak için mücadelemize devam edeceðimizi
söylüyoruz. Taþ ocaklarý ve beton santralleri kal-
kana kadar da devam edecektir mücadelemiz. 

Ayten UUNAY 
Sultangazi // ÝÝSTANBUL
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Elif Ekin Saltýk

Yýllarca hayalini kurduðum emekliliðe sonunda ka-
vuþtum. Bir süre sonra caným sýkýlmaya baþladý. Kendi
kendime sordum, neden kadýnlarýn mahallelerinde uð-
raþacak, birlikte bir þeyler yapacak yerleri yok? Þehir
merkezlerinde birçok yer var, kurslar falan... Ama ma-
halleden dýþarýya çýkmak hem zaman alýyor hem de yol
parasý falan derken gitmek zorlaþýyor.

Bir gün yürüyüþten dönerken yol üstünde Kýzkarde-
þim Kadýn Dayanýþma Derneðinin tabelasýný gördüm.
Ýçeri girdim, dernektekiler beni öyle karþýladýlar ki sanki
hepsini daha önceden tanýyormuþum gibi hissettim. Bi-
raz çekinmiþtim girerken; kimdi bu kadýnlar, ne-
den burayý açmýþlardý... Tanýdýkça
çok sevdim, dedikodu yok, yarýþ
yok, hep “Neler yapabiliriz birlik-
te?” diye düþünüyor ve konuþu-
yorlardý. Derneðin kirasýný
ödemek için de çeþitli iþler
yapýyorlardý. Mantý yapýyorlar-
dý, ben de yardýma gittim, tür-
külerle, þarkýlarla, dertleþerek
mantý yapýyorduk.

Bir hoca eþliðinde koro çalýþmasý
yapýyorlardý, ben de katýldým. Türküler söylemek ayrý bir
duygu, dinlendiriyor, dertlerini unutturuyor. “Müzik ru-
hun gýdasýdýr” derlerdi, doðruymuþ.

Sonra “Drama kursumuz var, gel” dediler, gittik arka-
daþlarla. Drama neydi bilmiyordum, hocamýz önce an-
lattý, sonra çalýþmaya baþladýk. Çok zevkliydi birlikte oy-
namak. Kendimizi ifade etmek zormuþ meðer. Dramada
kendimizi ifade ettiðimizi fark ettim.

Drama hocasý “Bir tiyatro grubu kuralým” dedi, bizi
seçti ama ben hiç yapacaðýmý düþünmüyordum. Her
hafta çalýþmalarýmýz devam ediyordu. Çok tiyatroya da
gitmemiþtik.

Sahne yoktu. Dernekteki arkadaþlarýmýz “Derneðe
sahne kuralým” dediler. Tahta paletler buldular, altýna
tahta koydurttular, üstüne halý serdiler, “Ýþte size sahne”
dediler. Ev havasý verdik ve orada çalýþma yapýyorduk.
Yeter ki kadýnlar istesin, mutlaka gerçekleþtirir. Bunun
doðru olduðunu daha çok anladým.

25 Kasým Kadýna Yönelik Þiddete Karþý Uluslararasý
Mücadele ve Dayanýþma Günü yaklaþýyordu, o gün bu
oyunu dernekte oynayalým, günün anlamýný da anlatan
bir konuþmayla pekiþtirelim istedik.

Hazýrlýklarýmýzý yaptýk heyecanla. 25 Kasým akþamý
heyecandan titriyorduk. Derneðe kadýnlar gelmeye baþ-
lamýþtý, eþlerimiz de geldi izlemeye. Elli kiþi sýðmýþtý
derneðimizin küçük salonuna. Ve oynadýk. Çok beðenil-
di oyunumuz, ayakta alkýþladýlar ve kutladýlar.

Dernek yönetimindeki arkadaþlar bu oyunu bir tiyatro
salonunda oynamamýzý istediler ve bir tiyatro salonu tut-
tular. Þubat 2018’de oynayacaðýz “Kozalar” oyununu.
Þimdiden heyecan bastý bizi, tabii dernekteki arkadaþlarý
da. Hepsi ayrý ayrý güzel arkadaþlarýmýn, onlarla çok
mutluyum bu derneðe emek veren ve kuran kýz kardeþ-
lerime teþekkür ediyorum.

Ýyi ki varlar.
Elif TTAÞÞTTEKÝN

ANKARA

Ýkinci baharý bu
kadýnlarda buldum...
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Emine YURDAKUL 
Antalya

O
n üç yaþýnda evlendirilen,
on dört yaþýnda anne olan
bir kadýn Ayþe. Adana’dan,
Ýstanbul’a gelin olarak gel-
di. Eþi ile evlilikleri bir süre

yolunda gibi gitti, ancak kocasý bir süre
sonra sürekli alkol almaya baþladý. Kýz-
larý üniversiteyi kazandýðý için onunla
birlikte Antalya’ya geldiler. Zaten koca-
sýnýn Ýstanbul’da devamlý bir iþi olmadý-
ðý için ‘Belki þehir deðiþtirmek iyi gelir’
diye düþündü. Fakat, yaþantýlarý hiç de
düþündüðü gibi gitmedi. Kocasý daha
fazla içti. Ayþe hakaretlere, aþaðýlamala-
ra, þiddete maruz kaldý. 

Maddi sýkýntýlar artýnca çalýþmaya baþ-
layan Ayþe, iþe girdikten sonra kendine
daha fazla güvenmeye baþladý. “Bir nebze
de olsa nefes aldýðýmý hissediyorum” di-
yordu. Ayþe, kýzýnýn üniversiteyi bitirmesi
için yaþadýklarýna sabretti. Defalarca kara-
kola gidip þikayetçi olmayý düþündü, fakat
yapamadý. Kýzý aklýna geldi, kocasýnýn
“Ýkinizi de öldürürüm” tehditlerini hatýr-
ladý. Koruma altýnda bile kadýnlarýn öldü-
rüldüðünü görerek kaygý duydu. Sonra
beklediði gün geldi ve kýzý mezun oldu.
Ayþe, çok sevdiði iþi ve çalýþma arkadaþla-
rýný býrakmak zorunda kalarak kocasýna
haber vermeden kýzý ile birlikte Antal-

ya’dan göç etti.
Evet, Ayþe ile birlikte iþ arkadaþlýðý

yaptýk. Fakat, onun sorununa burada bir
çözüm bulamadýk. Keþke onun için bura-
da bir þeyler yapabilsek ve yine beraber
olabilseydik.

Gittikten bir süre sonra beni aradý Ay-
þe, kýzý henüz iþ bulamamýþtý. Resmi bir
kuruma ya da sigortalý iþe de girmek is-
temiyorlardý. Bir kayýtlarý olsun isteme-
diklerini, kendisi ev iþlerine giderek ya-
þamlarýný sürdürmeyi devam ettirdiklerini
anlatýyordu. Ayþe, bir kaçak gibi yaþamak
zorunda ve her gün öldürülme korkusu
ile evden çýkarak gidiyor iþe. Hiç de is-
temediði halde kalkaný olsun diye tesettür
kýyafet giyiyor. 

Ayþe’nin sesini duymak beni çok rahat-
latmýþtý. Ama hep yüreðim aðzýmda, bir
gün gazetelerin üçüncü sayfasýnda Ay-
þe’nin öldürüldüðü haberini okumak dü-
þüncesi beni korkutuyor. Ancak þimdi ya-
pacaklarýmýz için geç sayýlmaz. Ona tek-
rar ulaþma þansý bulursam, yalnýz olmadý-
ðýný ve elimizden ne geliyorsa yapmak is-
tediðimizi söylemek ve bu konuda onu ik-
na etmek istiyorum. 

Ayþe’ciðim, sesimiz sana ulaþsýn. Senin
için çok endiþeliyim. Yan yana duran biz ka-
dýnlar, yalnýz deðiliz! Biliyorum, birçoðu-
muzun hemen yaný baþýnda Ayþe’ler var,
onlarý yalnýz býrakmayalým. Sorunlarýný yaný
baþýmýzdayken çözmeye çalýþalým.

Cevriye AYDIN

B
ilinen ilk takvim, M.Ö. 4. binyýlda
Mezopotamya ve Mýsýr uygarlýklarýnda kul-
lanýlmýþ. Esasýnda soyut bir kavram olan
evrenin zaman boyutu, böylece insanlar
tarafýndan ölçülebilir bir somutlukla kavran-

abilmiþ. Bugün ise saniyenin binde, milyonda biri
ölçülebiliyor.

Yeni bir yýla girmek, pek çok kültürde eski döngüsel
keþiflerin izini taþýr. Yýlýn en uzun gecesi olan 21
Aralýk’tan sonra, gündüzün gece ile mücadelesinde
geceyi yenmeye baþlamasý, yeni bir yýlýn müjdecisi
olarak kabul edilir. Bugün bir tüketim ve eðlence çýlgýn-
lýðýna dönüþmüþ olan yeni yýl kutlama geleneði, aslýnda
insanýn yaþadýðý çok eski zamanlarýn deðiþim/dönüþüm
coþkusunu da zamanýn ruhuna bürünmüþ olarak hâlâ
taþýmaya ve yaþatmaya devam ediyor. 

Tarih, kayda geçmiþ deðiþimler toplamý olarak
insanýn yeryüzündeki macerasýnýn güncesi sayýlýr. Hiç
birimizin tek baþýna bir ömürlük sürede bütün ayrýn-
týlarýyla vâkýf olamayacaðýmýz kadar derin ve öyle büyük
bir bilgi yýðýnaðýdýr ki, geliþen bilimler ve çeþitli disi-
plinler sayesinde olaylarý, geliþmeleri ve dönüþümleri
baðlamlarý içinde anlamamýza olanak verir. Yaþanmýþ
bütün yeni yýllar þimdi bir tarihtir, bu zaman ýrmaðýnda. 

Öte yandan, tarih, bellektir bir bakýma; kolektif bir
bellektir, tarih esasýnda.

Aslanlarýn tarihi ile avcýlarýn tarihi, yönetenlerin tari-
hi ile yönetilenlerin tarihi, ezenlerin tarihi ile ezilen-

lerin tarihi farklýdýr. Bu bakýmdan bellekleri de
farklýdýr. Çünkü her sýnýf, kendi bulunduðu yerden
yapar tarihini ve yazar... Aslanla avcýnýn durumu
gibi; avcýnýn zaferi, aslanýn sonudur. 
SINIFIN BELLEÐÝNE YAZILAN
BEDDUA 

Tarihten çýkýp bugüne bakalým. Medya, bir günlük
tarih yazýmý veya görüntülü günlük tarih anlatýmýdýr.

Bakalým, iki sýnýfýn da üzerinde en çok direndiði asgari
ücretin tespiti her sýnýfýn medyasýnda nasýl görünüyor? 

Asgari ücret tespiti, iþçi sýnýfý için yaþamsal önem
taþýr. Yönetenlerin medyasýndan okunduðunda, iþçiye
ilave verilen her kuruþ memleketin ekonomisini batýra-
caktýr; onlarýn tarihindeki gerçek böyledir. Milyonlarca
iþçi için ise tespit edilen 1603 TL asgari ücret, insanca
bir yaþam düzeyi saðlamak bir yana, temel ihtiyaç mad-
delerine yapýlan zamlar nedeniyle, bir önceki yýl satýn
alabildiði ihtiyaçlarýn aynýsýný almaya bile yetmeyecek bir
rakamdýr. Zira bizzat devletin istatistik kurumu TÜÝK,
bir kiþinin açlýk sýnýrýnýn en az 1893 TL olduðunu tespit
ediyor. 

Ýþçilerin tarihinde 2018 yýlý, insanca yaþamaya yet-
meyecek bir ücretle baþlamýþ bir yýldýr.

Yandaþ medyada “Bir iþçi 42 asgari üretle pýrýl pýrýl
sýfýr bir araba alabilir” diye yorum yapýyor bir hükümet
yetkilisi. Kendisi asgari ücret deðil ayda en az birkaç on
bin TL kazanmaktadýr, devlet bütçesinden, iþçilerin
emekçilerin ödediði vergilerle... Ama iþçiye, kendi vergi-
leriyle oluþan devlet gelirlerinden, insanca yaþanacak
ücret yerine, “42 asgari ücretle pýrýl pýrýl, sýfýr bir araba”
þeklinde ham hayal uygun görülür.  

Bir baþka hükümet yetkilisi “Asgari ücret niye

yetmesin, bal gibi yeter” derken, Cumhurbaþkaný
Erdoðan “Elinize dilinize dursun” diye, itiraz eden
iþçiye beddua ediyor. Sanki asgari ücret iþçinin kendi
çalýþmasýnýn, emeðinin, ürettiðinin ortaya çýkardýðý bir
deðerden oluþmuyor da, vatandaþýn vergisiyle yetki ve
bütçe kullanan Erdoðan’ýn cebinden gidiyor! 
ZAMANINI BEKLEYEN
YAMAN ÇELÝÞKÝLER 

Yeni yýla girerken, dakika bir gol bir; asgari ücret açlýk
sýnýrýnýn 442 TL altýnda belirlendi! 

Bakalým öteki geliþmelere.
Yol, köprü, tüp geçit, metro, gösteriþli açýlýþlar, milli

çýkarlar uðruna sürekli iþçiden emekçiden fedakarlýk...
Müftüden imamdan nikah memuru, kadýndan en az üç
çocuk, çocuktan dindarlýk, kindarlýk, sonra her ikisine
birden cinsel istismar, cinsel istismara sürekli bir
hayýrhahlýk, etkili yetkililerin ahlaksýz fetvalarýna, sapýk
fantezi performansýna sükut... Eline palayý silahý kapýp
ortalýða dökülenlerin din iman vatan millet diye vahþet
kusma isteklerine KHK desteði...

Ýþçi emekçiye gelince “Elinize dilinize dursun”
diye beddualar, kadro isteyen taþeron iþçiye “Çalýþýy-
orsun ya, ne kadrosu!” diye fýrçalar, kýdem tazminatý-
na göz dikmeler, iþ davalarýnda zorunlu arabuluculuk
þartý ile iþçinin hak ediþlerinin iþverene kýsa yoldan
altýn tepside sunulmasý, iþverene OHAL ile grev
yasaðý desteði, asgari ücreti açlýk sýnýrýnýn 442 TL
altýnda tutma...

Bütün bu yaman çeliþkiler, zannetmeyin ki, iþçi ve
emekçilerin, iþsizlerin ve yoksullarýn gözünden kaçtý.  

Bu ayyuka çýkmýþ sýnýfsal çeliþkilerin üstüne tüy
diken diðer geliþmeleri de hatýrlayalým. Reza Zarrab
davasýnda ortaya dökülen yolsuzluk belgeleri, muhalif
basýnda haklý olarak “Reza-Let” diye adlandýrýldý.
Erdoðan’ýn aile fertlerinin adý geçen Man Adasý’ndaki
þirketlerine vergiden kaçýrma amaçlý astronomik para
transferlerine iliþkin belgeler ulu orta ortalýkta sallandý.
2017 sonlanýrken bu iki olay, adeta Türkiye’nin egemen
sýnýflarýnýn kale burçlarýnda kimliklerini imleyen
göstergeler gibi dalgalandý. 

Dünya bunlarý yazdý, çizdi; çok tehlikeli sulara açýlan
baðlantýlarý üzerine pek çok yorum yapýldý. Ama yönetici
sýnýf adeta mevcut durumu sükut ile ikrar eder gibi bir
iki tutarsýz açýklamanýn dýþýnda hiçbir þey yapmadý. Ne
yer yerinden oynadý, ne kimse koltuðundan... Belgeler
dalgalanarak vakti zamanýnýn gelmesini bekliyor. 
‘USTALAÞTIK BÝRAZ DAHA...’ 

2017 bir yanýyla iþçi ve emekçilerin gerilim, baský ve
sindirme altýnda, ekonomik güçlükler, iþ güvencesinin
ortadan kalkmasý ve iþsizlikle sýnandýklarý bir yýl olarak
geçti. 

Öte yandan iþçi sýnýfý da 2017’yi kendi tarihine kendi
yöntemleriyle yazdý.

Ýþçi sýnýfý, bu koþullar altýnda kadýnýyla erkeðiyle
sendikalaþma mücadelesini yükseltti, iþyeri ve ülke
düzeyinde kendi kaderi üzerinde belirleyici olma bilinci
arttý. Bir yýl daha, hükümet politikalarýnýn iþçi ve
emekçileri nasýl ezip, bölüp güçsüzleþtirdiðinin daha
çok farkýna vardýðý deneyimlerle geçti. Yeni bir yýl
baþlarken, iþçi ve emekçiler ülkenin içinden geçtiði
süreçte kendi tarihsel rollerini üstlenmeye zorlanacak-
larý daha ileri bir mevziye itildiler. 

YENÝ YIL YENÝ UMUTLAR
YYeennii yyýýll kkuuttllaammaa ggeelleenneeððii,, aassllýýnnddaa
iinnssaannýýnn yyaaþþaaddýýððýý ççookk eesskkii
zzaammaannllaarrýýnn ddeeððiiþþiimm //ddöönnüüþþüümm
ccooþþkkuussuunnuu ddaa zzaammaannýýnn rruuhhuunnaa
bbüürrüünnmmüüþþ oollaarraakk hhââllââ ttaaþþýýmmaayyaa
vvee yyaaþþaattmmaayyaa ddeevvaamm eeddiiyyoorr..
KKoolllleekkttiiff bbeelllleekk,, bbuuggüünnüünn iissiimmssiizz
vvee ssaayyýýssýýzz kkaahhrraammaannýý ttaarraaffýýnnddaann
bbuu ddeeððiiþþiimm vvee ddöönnüüþþüümmüünn
ccooþþkkuussuuyyllaa ccaannllaannmmaayyýý,, ggeerrççeekktteenn
yyeennii bbiirr hhaayyaattýýnn yyaarraattýýmmýýnnaa eessiinn
vvee kkllaavvuuzz oollmmaayyýý bbeekklliiyyoorr..

Huriye TOZLUYURT 
Antalya

K
apitalist sistem biz kadýn-
larý meta olarak kullanarak
“olmamýz gereken kadýn”ý
dayatýyor. Güzel kadýn, sýfýr
beden kadýn, balýk etli ka-

dýn... 
Peki, öyle mi olmak istiyoruz? Bu gü-

zellik algýsý bizi mutlu ediyor mu? Ha-
yýr, olmasý gereken kendi bedenimizde
mutlu olabilmektir.

Güzelliðin piyasalaþmadýðý, kilolu ya
da zayýf; kendi isteklerimiz ve saðlýðýmýz
doðrultusunda hareket etmeliyiz.

Þimdi sizlere bir kanalda yayýmlanan
“Aðýr Yaþamlar” programýndan bahset-
mek istiyorum. Bu programda 300 kilo
ve fazlasý insanlarýn ölümle burun buru-
na yaþarken neden ve nasýl bu hale gel-
dikleri anlatýlýyor. Ýzlerken özellikle ka-
dýnlarýn hikayesi dikkatimi çekiyor.

Yemek baðýmlýsý, yataktan kalkama-
yan, kendi ihtiyaçlarýný gideremeyen ka-
dýnlarý izlerken “Ýnsan nasýl böyle bir
kötülük yapar kendine” diyorsunuz. Or-
gan yetmezliði ve nefes darlýðý gibi bir-
çok saðlýk sýkýntýsý yaþayan, ölümle bu-
run buruna olan insanlarýn yaþamýna ta-
nýk oluyorsunuz.

Program, baþvuru yapan kadýnlarýn,
artýk normal bir hayat sürmek isteyen-
lerin uzun ve meþakkatli sürecini anla-
týyor.

Birçoðu doktorun verdiði talimatla,
önce kendi iradesiyle ayda on kilo veri-
yor sonra mide küçültme ameliyatý...

Fakat kilo verdikçe psikolojisi bozu-
lan kadýnlar oluyor. Ýnanýlmaz bir kaygý
ve endiþe içinde oluyorlar. Kilo verdikçe
mutlu olmalarý gerekirken daha da mut-

suzlaþýyorlar. Durumun “bilinçaltý se-
beplerden” kaynaklandýðý ortaya çýkýyor. 

Ýþte burada çok çarpýcý gerçeklerle
karþýlaþýyoruz. Psikiyatr görüþmelerin-
de kadýnlarýn çocuk ve ergenlik döne-
minde yaþadýklarý taciz ve tecavüz son-
rasýnda kendilerini yemek yemeye ver-
diklerini öðreniyoruz. Kilo aldýkça vü-
cutlarýný kendilerine siper etmiþler,
“Kimse beni beðenmesin ve dokun-
masýn” algýsý ile...

Yine bir bölümde küçük yaþta tacize
uðrayan bir kadýn ayný sebeplerle kendi-
ni yemek yemeye vermiþ. Diðer kadýn-
lardan farký bu kadýn kilolarýyla barýþýk
hatta mankenlik yapmýþ ve kilolu man-
kenler derneði kurmuþ. Mankenlik yap-
týðý zamanlar da kilolu kadýnlardan hoþ-
lanan bir adamla tanýþýyor ve evleniyor.
Zamanla kilolarý onu yataða mahkum
hale getiriyor.

Artýk yürüyemiyor, çocuðu ile ilgile-
nemiyor, günün yirmi dört saatini yatak-
ta geçiriyor. Organ yetmezliði baþ göste-
riyor. Artýk yaþamý riske girince de “Öl-
mek istemiyorum” diyerek doktora gidi-
yor. Ameliyat oluyor, zamanla kilo da
vermeye baþlýyor. Ancak bu sýrada kocasý
kadýný terk ediyor. Sebebi ise onun kilo-
lu halini sevmesi imiþ... 

Ýzlerken diyorsunuz içinizden “Keþ-
ke zamanýnda anlatabilseydin yaþadýkla-
rýný. Yardým alsaydýn. Bu senin suçun
deðildi sonuçta.”

Bu yazýyý da bir daha bu zulmü kim-
se kendisine yapmasýn diye yazýyorum.

Ne ölümüne zayýf, ne de ölümüne ki-
lolu olmaya karþý, olmasý gereken kadýna
da susturulmak istenen kadýna da izin
vermeyin.

Aðýr olan yaþamlarýmýz deðil yaþadýk-
larýmýz ve sustuklarýmýzdýr.

YYeettiiþþiirr mmii ssaannaa
sseessiimm aarrkkaaddaaþþýýmm!!

Aðýr olan yaþamlarýmýz
deðil sustuklarýmýzdýr
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GÜLSEREN
Meltem TEKER

M
erhaba kadýnlar;
Hayatýmýzda biriktirdiðimiz “ye-
ni”lere bir yenisini daha eklediði-
miz 2018’in bu ilk hafta sonu saba-
hýna her nereden bakýyorsanýz, ora-

ya en güzel dileklerimizi, umut ve direncimizi
göndererek hepinizi selamlýyoruz. 

Yalnýz deðiliz üstelik. Yanýmýza, Gülseren Tey-
zemizin, hayata ve onun tüm getirdiklerine ýsrarla
yenik düþmemiþ, eþsiz gülüþünü de aldýk bugün.
Hasta yataðýndan kalkýp yürüyememesine, akýcý
konuþmasýný yitirmiþ olmasýna raðmen tüm hika-
yesini, engin iyimser bakýþlarýna sýðdýrarak anla-
tan Gülseren Teyze...

Yedi çocuklu bir ailenin ikincisi olarak dünyaya
gelmiþ. Henüz çok küçük yaþta iken, babasýnýn
geçirdiði, bilmedikleri aðýr bir hastalýða þahit ol-
muþ önce. Hem iþitmesini hem de konuþmasýný
kaybetmiþ babasý. Böylece de ailenin tüm sorum-
luluðunu üstlenmiþ annesi. Köy yerinde, emek
gücüyle kimseye muhtaç olmamayý, hayatý çekip
çevirmenin anlamýný çocuk aklýna yerleþtirmiþ, ta
o zamanlar. Gülseren Teyze’nin, o günlerden ka-
lan en keyifli anýsý ise, annesinin bahçe sulama iþ-
leri sýrasýnda, akan suyun içine uzanýp uyumak-
mýþ...

O topraklarýn yazgýsý mýdýr nedir, “çocuk gelin”
adaylarýndan biri de Gülseren’dir. Daha 14 üne
varýr varmaz, akrabalarý, onu oðullarýna almak
üzere gelir çýkarlar karþýlarýna. Eþinin ailesiyle ta-
nýþtýrýlmak yani “görücüye çýkmak”için yerine ge-
tirilecek en önemli þart “baþörtüsüdür” elbette.
“Kayýnpederin yanýna yaþmaksýz çýkýlmaz” denil-
miþ kendisine. Gülseren, sessizce denilenleri ya-
par, imam nikahý kýyýlýr, yine sessizce odadan çý-
karýldýðýnda, ilk iþi baþörtüsünü çekip yere fýrlat-
mak olur. Haykýrýþlarý arka odadan yükselirken
büyüklerine ilettiði mesaj oldukça anlamlýdýr...
“Off artýk ben, bir daha da evlenmem.” Uzaklara
dalmýþ gözlerini çeviriyor yüzüme. Tamamlýyor
cümlesini; “O kadar ki çocukmuþum...” 

Yaklaþýk dört yýl niþanlý kalýrlar. Ýki ailenin kar-
þýlýklý pazarlýk ve dayatmalarýný, Gülseren’in anne-
si kazanýr. Kýzýnýn, ayrý tutulan bir eve yerleþip yu-
va kurmasýný saðlamýþtýr. Sýra, Gülseren’in çocuk
yaþta tanýk olduðu “kadýn mücadelesini”, kendi
yaþamýnda hayata geçirmeye gelmiþtir. Bunun için
ilk þart, elbette ekonomik baðýmsýzlýktan geçmek-
tedir. Düzenli bir iþi olmayan eþini ikna eder, otel
sahibi uzak bir akrabayla görüþmeye giderler.
Otelde çalýþmasýný kabul etmez kocasý. Gülseren
çabucak bulur çaresini. Yýkanacak otel çamaþýrla-
rý, eve getirilecek, yýkanýp ütülenecektir. Çamaþýr
makinesinin olmadýðý evinde, kol gücüyle üstesin-
den geldiði iþi, cümle aleme karþý gurur kaynaðý-
dýr artýk. 
ÖÐRENMENÝN VE 
ÖÐRETMENÝN KEYFÝ

Gülseren, ilk çocuðuna hamileyken, eþini aske-
re uðurlar önce. Yaklaþýk iki yýl süren, “dar za-

manlarýný” yaþarken, hem kendisi, hem de eþi için
eðitim olanaklarý yaratmanýn çaresini de kurmuþ-
tur kafasýnda. “Kýþlýk erzaðýmýzý, odunumuzu kö-
mürümüzü hazýr edip, üstüne de okuma yazma
kursunu bi tamam edip bitirdim o sene” diye de-
vam ediyor anlatmaya.  Gülseren, eþine sunduðu
destekle, önce ortaokulu, sonra da liseyi dýþarýdan
bitirtmiþ; hatta memurluk sýnavlarýna girmeyi bile
baþarmýþlardýr.

Derken, ilk tayin yeri Kars iline yolculuk baþlar.
Gülseren için, bambaþka bir dünyanýn kapýsý ara-
lanmaya baþlamýþtýr. Þehir yaþantýsýnda, memur
eþi olmak... Gülseren, hayatýndaki bu anlamlý ka-
zanýmý, hiçbir zaaf ve özenti ile gölgelememiþ,
azimle çabalamanýn, üretmenin, paylaþmanýn eþ-
siz keyfini yaþamýþ ve dokunduðu herkese yaþat-
mýþtýr. Komþu sohbetlerinde tanýþtýðý okuma yaz-
ma bilen kadýnlarla bilmeyen kadýnlarý bir araya
getirir, kurs programý hazýrlarlar hep birlikte. Öð-
renmenin keyfine, öðretmenin keyfini harmanla-
mýþlar böylece.

Bir akþam sohbetinde, Gülseren ve eþi, arka-
daþlarla kurulan “kooperatif” usulü ev almaya ka-
rar verirler. “Köy yaþantýsýna benzemez þehir ha-

yatý Meltem Hocam. Burada her þey para. Ekmeði
bile evde piþiriyorum” diye özetlediði þehir yaþan-
týsýnda ürettiði alternatifleri tek tek ekliyor sonra.
Dört kýzýný okuturken, küçük el iþçiliðine de baþ-
lamýþtýr artýk. Giyimden aksesuara, ev eþyalarýn-
dan boncuk oyalara varana kadar ekonomik güce
dönüþtürdüðü her þeyi sýralýyor art arda... 

Kah gülerek, kah gözyaþýyla geçirdiði onca yýlda
evi de yapýlýr biter, çocuklarý da büyür gider Gül-
seren’in. Onca zaman içinde, ne kadýn dayanýþma-
sýný, ne de  emek ortaklaþmasýný hiç terk etme-
miþtir. Yaþadýðý bölge öðrencilerinin eðitimine
katký amaçlý kurulan kermeslere baþkanlýk görevi
üstlenir Gülseren. 

Yine bir kermes dönüþü evin kapýsýna vardýðý
sýrada, geçirdiði beyin kanamasý sonucu, Gülse-
ren’de “inme” tablosu geliþir. Yoðun bakým, hasta-
ne ve rehabilitasyon süreci birbirini takip eder
sonra. Sohbetimizin sonunda, sýmsýký buluþuyor
ellerimiz. Beklediði soruyu yöneltirken kendisine,
gururla parlayan gözlerini yöneltiyor yüzüme; be-
nim nezdimde tüm kadýnlara elbette...

“DÝRENCÝNÝZÝ KIRMAYIN, GÜÇLÜ OLUN
KADINLAR, GÜÇLÜ OLUN...”

“Köy yaþantýsýna benzemez þehir hayatý. Burada her þey para” diye
özetlediði þehir yaþantýsýnda ürettiði alternatifleri tek tek ekliyor
sonra. Dört kýzýný okuturken, küçük el iþçiliðine de baþlamýþtýr ar-
týk. Giyimden aksesuara, ev eþyalarýndan boncuk oyalara varana
kadar ekonomik güce dönüþtürdüðü her þeyi sýralýyor art arda... 

‘Bizimle deðilsiniz’ diyenlere:
Biz zaten sizinle deðiliz!

Ýstanbul’da Akkim, Posco Assan,
DHL Express, Kod-A, Eren Enerji, Babacanlar
Kargo’da sendikalaþtýklarý için iþten atýlan
onlarca iþçi 2018 yýlýna direniþle girdi. Metal
sektöründe toplusözleþme sürecinde iþçiler
eylem halindeydi. Geçmiþ yýllarýn mücadele
deneyimleri birikerek önemli atýlýmlar için
ortak bir mecra bulmaya çalýþýyor. 

“Cumhurbaþkaný iþçi aleyhine açýklamalar
yapýp duruyor. Yani tamamen örgütlenmenin
bitmesini ister gibi konuþuyor. En son asgari
ücret açýklamasýnda beðenmeyenlere beddua
eder gibiydi. Ýþverenlerle toplantýsýnda ‘Sizin
rahatýnýz kaçmasýn, grevler olmasýn diye
OHAL’i kaldýrmýyoruz’ diyebiliyor” diyen iþçi,
kuþkusuz ki olaylara kendi durduðu yerden,
sýnýfýnýn içinden bakarak konuþuyor. Daha ileri
bir adým atmasý için koþullar olgunlaþýyor.  

Kadýn iþçiler, mücadeleye atýldýðýnda tarih-
sel rollerini çok daha atak ve ileri bir noktadan
üstleniyorlar. Tarih bunun sayýsýz deneyimine
tanýk. Bugün de ayný atak ve kararlý duruþa
geçiyorlar, tereddütsüz. Kod-A iþçisi Nurten
Varlýk, yeni bir yýla girerken direniþin içinde.
“Tüm kadýnlar mücadele eden kadýnlarýn
deneyimlerini örnek alýp mücadelesini yükselt-
melidir. Kadýnlar eylemde oldukça mücadele
yükselecektir. Çünkü kadýnlar bir þeylerin
karþýsýnda oldukça zafer yakýnlaþýr. Esas güç
kadýn iþçilerin ellerindedir” derken, bütün tar-
ihsel zincirlerini oracýkta býrakýp, bütün tarih-
sel mücadele deneyimlerinin özgüveni ve bilin-
ciyle konuþuyor. 
BELLEÐÝMÝZÝN IÞILTILI
SAYFALARI GELECEÐÝ
AYDINLATIYOR 

Tarih bellektir; kolektif bellektir tarih
esasýnda. 

Yolsuzluk belgelerinin yönetici egemen
sýnýfýn alameti farikasý olarak dalgalandýðý gün-
lerde, iþçiler böyle konuþuyor. Mütevazý, kendi
sýnýfýnýn içinden, kararlý ve özgüvenli. 

Yolsuzluk belgeleri dalgalanýrken, ortalýðý
hamasi gürültülere boðanlarýn sözlerine bir
bakalým; bir de alýn terinin arýndýrýcý gücüyle
beslenen, dünyayý yerinden oynatabilecek bir
sýnýf olduðunun her bir eylemde, direniþte,

grevde farkýna vardýkça, sorumluluðunun aðýr-
baþlýlýðýný kuþanan ve gizilgücünün özgüveniyle
konuþan iþçinin sözüne bakalým.   

Her sýnýf kendi tarihini yapar ve yazar.
Kendi üslubuyla, kendi araçlarýyla, kendi
vaadlerinin gerçekleþme biçimiyle.

Tarih bellektir; kolektif bellektir tarih
esasýnda. 

Bir yýlý geride býrakýrken kolektif belleðin
ýþýltýlý sayfalarýný anmadan geçmemeli. 

2017 yýlý Ekim Devrimi’nin 100. yýlýydý. Üstü
örtülen bir tohum gibi kendi dönüþümünü
zamanýmýzýn topraðýnda tamamlamaya, bütün
üretken potansiyeliyle boy vermeye aday bir
geleceði aydýnlatýyor.

Kendi tarihini Sudan’ýn Sevakin Adasý’nda
arayan neo-Osmanlýya karþý, kendi geleceðini
Ekim Devrimi deneyimiyle birleþtiren iþçi
sýnýfý, tarihsel rolünü 100 yýl öncesinden çok
daha güçlü oynayacak. Bu kesin. 

Yeni yýl kutlama geleneði, aslýnda insanýn
doðanýn bir parçasý olarak yaþadýðý çok eski
zamanlarýn deðiþim/dönüþüm coþkusunu
zamanýn ruhuna bürünmüþ olarak hâlâ taþý-
maya ve yaþatmaya devam ediyor, demiþtik.

Kollektif bellek, bugünün isimsiz ve sayýsýz
kahramaný tarafýndan bu deðiþim ve
dönüþümün coþkusuyla canlanmayý, gerçekten
yeni bir hayatýn yaratýmýna esin ve klavuz
olmayý bekliyor.

Yeni yýl, tohumun filize dönüþtüðü kutlu ve
umutlu bir yýl olsun! 

T
elevizyonu her açtýðým-
da ya mafya, ya hýrsýz, ya
sapýk, evli ama metresli,
çocuklarý özel okullarda
okuyan; son model tele-

fonlarla yasak aþklarýyla yazýþan bir
dünya dolusu dizi karakterine rastlý-
yorum. Kanallar farklý olsa da olay
örgüsü hep ayný, karakterler birbiri-
nin kardeþi. Herkes silahlý, suçlu,
zengin ama bir o kadar kahraman.

Anlatýlanlar bizim hikayemiz de-
ðil. Hakkýný arayan, gece gündüz it
gibi çalýþýp üç kuruþa ev geçindir-
meye çalýþan emekçinin neler yaþa-
dýðý konu edilmiyor. Ýþsizlikten,
borçtan cinnet geçirenler, canýna ký-
yanlar, yuvasý yýkýlanlar televizyon di-
zilerimizin konusu olmuyor, olamý-
yor. Kýsacasý diyorlar ki ‘Bizimle de-
ðilsiniz!’ 

Gerçek hayatta yaþadýklarýmýzla,
televizyonda izlediklerimiz bu kadar
farklý olunca insan bir dumura uðra-
mýyor deðil. Mesela Kocaeli’de bu-
lunan Posco Assan fabrikasýndan atý-
lan bir iþçi, eþini doðum için hasta-
neye götürdüðünde iþsiz kaldýðýný
öðrendi, özel sigorta masraflarý kar-
þýlamayýnca... Ya da geçtiðimiz gün-
lerde 23 yaþýnda bir iþçi limanda
konteynýrýn altýnda kalarak can verdi.
Bunlardan güzel dizi malzemesi çýk-
mýyor galiba ne dersiniz?  

Bir de olmazsa olmazýmýz gün-
düzleri yayýmlanan kayýp pro-
gramlarý.

Ýnsanlarýn, özellikle de kadýnlarýn
ve çocuklarýn korkup evine
kapanmasýna, paranoyaklaþ-
masýna sebep olacak sunu-
cularý...
EYY 2017, AL BÜTÜN
PÝSLÝÐÝNÝ DE 
ÖYLE GÝT!

Meclis TV’yi mi izlesek
ne yapsak deseniz? ‘Bir ke-
reden bir þey olmaz’ diyen
vekil hâlâ Mecliste öyle de-
ðil mi? 

Hani biz çocuk yaþta
gelinlere itiraz ederken
‘Bu nasýl iþ þu Mecliste bu
kararlara evet diyenlerin
ailesi çocuðu yok mu?’ di-
ye aklýmýzý kaçýrmamýza
sebep olan pek kýymetli
vekillerimiz... Ama benim
favorim ‘Bu kararlara iti-
raz edenler ya evde kal-
mýþtýr ya feministtir’ di-

yen vekil. 
Memleketin gerçekliðinden ko-

puk bu diziler, programlar, haber
bültenleri beynimizi uyuþturup
acýmýzý hafifletmek için tercih
edilebilir pek tabii ama gerçeði
yok edemez.

Eðitim sisteminin patlak verdi-
ðini, iþsizliðin alýp baþýný gittiðini,
kemeri sýka sýka delik açacak yer
kalmadýðý gerçeðini, tarýmýn, hay-
vancýlýðýn, sanatýn geldiði noktayý
yaþayarak hissettiðimiz hiçbir þeyi
yok edemez. Bu yýl çok zor geçti,
çok zorlandýk. Ýnsan demeden
edemiyor; Eyy 2017 al bütün pisli-
ðini de öyle git!..

Ama þimdi hakkýný yememek
lazým, 2017 coðrafya bilgimizi ol-
dukça zenginleþtirdi. Hadi Mal-
ta’yý duymuþluðum vardý da Man
deyince çalýþtýðým fabrikadaki de-
vasa Man pistonlarýndan baþka bir
þey gelmedi. Sonra baktým ki o
Man bu Man deðilmiþ. Araba pis-
tonu üreten bir fabrikada uzun
yýllar çalýþtýðým için olsa gerek
Man deyince sipariþleri yetiþtir-
mek için ne kadar yorulduðumuz,
kollarýmýn belimin aðrýdýðý elleri-
min kesik içinde kaldýðý geldi.
Anýlarým depreþti ve sanki o anlarý
yaþar gibi bir yorgunluk hissettim.
‘Hay Allah böyle bir ada mý vardý’
diye hemen araþtýrmak için Goog-
le amcayý týklayýverdim karþýma
‘Man Adasý yolsuzluðu’ çýktý bir
de ‘man kafa’ çýktý. Hemen man
kafa ne demek acaba, niye daha
önce merak etmemiþim diye önce
ona baktým.

Koca kafa, boþ kafalý gibi bir de
man arabalarýna benzetmekmiþ
yani koca kafa oradan geliyormuþ;
bilgilerime bilgi eklemiþ oldum
vallahi. Düþünsenize Man Ada-
sý’ndaki þirketlere bakmadým da
gittim man kafaya baktým.

Hadi o zaman mutlu yýllar.
2018, lütfen 2017’yi unuttur bi-

ze. Evsiz, barksýz, iþsiz, aþsýz kal-
masýn.

Barýþ huzur bolluk olsun.
O pis eller kadýnlarýn, çocukla-

rýn üstünden çekilsin.
Barýþ, huzur dolu adil bir dü-

zen olsun... Herkes silah yerine
halay çeksin. 

Eski BBir MMetal ÝÝþçisi 
KOCAELÝ 

Bir yýlý geride býrakýrken
kolektif belleðin ýþýltýlý 
sayfalarýný anmadan
geçmemeli. 2017 yýlý Ekim
Devrimi’nin 100. yýlýydý. Üstü
örtülen bir tohum gibi bütün
üretken potansiyeliyle 
boy vermeye aday 
bir geleceði aydýnlatýyor.
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Baþak ÖZER
Marmara Üniversitesi 

H
ayatta bizlere atfedilen pek çok rol mev-
cut. Biyolojik cinsiyet kadýn ve erkek ol-
mak kadar basit bir kavram olsa da, top-
lumsal cinsiyet kavramý için ayný þeyi
söyleyemiyoruz. Toplumsal cinsiyet biz-

zat içinde yaþadýðýmýz toplum tarafýndan bize öðreti-
len, kadýn ve erkek olmakla da çok büyük deðiþkenlik
gösteren bir kavram. Bu yazýda toplumsal cinsiyete
dayalý olarak bizlere atfedilen çeþitli rollerden birine
deðineceðim.

Doðumda kazandýðýmýz biyolojik cinsiyet, doðdu-
ðumuz anda toplumsal cinsiyetle bir ömür boyu süren
dinamik sürece giriyor. Erkek olduysak mavi, kýz ol-
duysak pembe tulumlarýmýz dahi hazýr. Oyuncaklarý-
mýzdan tutalým da ebeveynlerimizin bizi seviþ tarzýna
kadar her alanda ve zaman diliminde devam ediyor.
Aslan ve ya prenses olmakla baþladýðýmýz, baþlarda
masum gibi gözüken bu süreç, zamanla dev bir sis-
tem þuursuzluðuna dönüþüyor. Bizler bu yazýnýn sela-
meti için birer prenses(!) olduðumuzu ve ilerleyen
süreçlerde kardeþlerimizin olduðunu düþünelim.
Kardeþimiz olduðu andan itibaren ‘abla’ oluyoruz ve
açýkçasý bu, baþlarda fiyakalý bir söylem gibi geliyor.
BAKIM EMEÐÝNÝN DESTEK GÜCÜ!

Ablalýk baþlarda çok sevilse de zamanla kardeþ ba-
kýmýnda anneye destek olma süreci baþlýyor. Sokakta
oynanan oyunun en tatlý yerinde az nefes almak iste-
yen annenin, “Kardeþinin altýný deðiþtir” diye çaðýr-
masýyla ablalýðýn diðer yüzü ile karþýlaþýyoruz. Yazýnýn
çok acýmasýz gözükmesini istemem ama iþler masum
bir alt deðiþtirme iþleminden daha büyük bir hal alý-
yor. Öðle uykusunda sallamaktan tutun da yemeðini
yedirme, sütünü içirme gibi faaliyetlerle ablalar da ha-
ne içi emeðe dahil oluyorlar. (Ayrýca abla olmasa dahi
kýz çocuklarýnýn belli bir yaþtan sonra ev iþleri ile ilgi-
lenmesi ve ev içerisinde üretilen emeðe dahil olmasý
söz konusu.)

Yeniden üretim süreci içerisinde annelerimizin
yardýmcý aktörü ve zaman zaman baþrol olsak da ba-
kým emeði meselesinde iþler daha da büyüyor. Eðer
annelerimiz çalýþýyorsa, yaz tatili boyunca tam gün,
okul zamaný boyunca yarým gün kardeþlerimize bak-
mayý sürdürüyoruz. Örneðin okul çýkýþ saati kardeþi
ile uymayan ablalar büyük zorluk çekiyor. Kardeþi

bekleme ya da ona yetiþme, arkadaþlarý ile dolaþama-
ma, evde kardeþini yalnýz býrakmamak için sosyal ha-
yatýndan ödün vermek gibi birçok unsur mevcut. 
AÞK BU DEÐÝL!

Kardeþimiz büyüdüðünde ortaya çýkan bir sorun:
Sevgi meselesi

Kadýnlar ev içi emeði konusunda daima sevgi me-
selesi ile sýnanmýþlardýr. Ev içerisinde üretilen emek
kadýnýn sevgisi ile orantýlý olarak algýlanmýþtýr. Çok
güzel yemek yapan kadýnýn yapamayan kadýna göre
eþini ve çocuklarýný daha çok sevmesi söz konusu ola-
bilir mi? Ürettiðimiz karþýlýksýz emeðin karþýlýðý te-
þekkürler olabilir mi? Ya da zaten iþler yerine geldiði
için, ellere saðlýk olmasý?

Bir ablanýn kardeþine duyduðu sevgi de onun ihti-
yaçlarýný yerine getirmesi ile ilgili bir durum deðildir.
Tam tersi onunla daha çok þey paylaþmak, onunla be-
raber yaþamaktýr. Sýrtýnda kardeþinin sorumluluðu
olan çocuk önceliðini hep sorumluluktan yana kulla-
nýr. Fedakardýr mesela, ama fedakarlýk gerçekten
olumlu bir sýfat mýdýr? Deðildir. Fedakar olmak duru-
munda býrakýlmýþtýr ve bu bir sevgi meselesi deðildir.

Annesi ve babasý çalýþan çocuklar bu durumda iç-

ten içe isyankar olsalar da bildikleri bir þey vardýr ki,
anne babalarý çalýþmak zorundadýr ve baþka seçeneði
yoktur. Aslýnda bu yüzden belki de bu konuyu, bu ka-
dar açýk tartýþma fýrsatýmýz olmamýþtýr. 

Sonuç olarak bakým emeðini kadýnlar üzerinden
görünür kýlmak kadar, kýz çocuklarý üzerinde de görü-
nür kýlmayý hedef belledim ve deðinilen mesele de
toplumsal roller bakýmýndan hane içi görünmeyen
emeðin ve karþýlýksýz bakým emeðini üreten ‘bir kü-
çük ablalýk müessesesi’ oldu.
BÝZÝM HÝKAYE’DEKÝ ABLA

Yazýnýn baþýnda toplumsal rollerden ve bu rollerin
toplum tarafýndan öðretildiðinden bahsetmiþtik.
Toplumsal rolleri pekiþtiren kurumlardan biri de
medya, özellikle de televizyonlar ve diziler. Yazýnýn
bundan sonraki bölümünde daha somut olmasý açý-
sýndan bir televizyon dizisinden kýsa bir kesit ile de-
vam edeceðim.

Shameless dizinin yerli versiyonu olan ‘Bizim Hi-
kaye’ epey eleþtiri ve çözümlemelere maruz kaldý. Be-
nim deðinmek istediðim nokta ise yerli versiyonda Fi-
liz’e yüklenen ablalýk rolü. Dizinin Amerikan versiyo-
nunda esas kadýn karakterimiz olan Fiona, kardeþleri
için gerçekten çok fazla emek harcayan ve onlarý se-
ven bir abla. Ama Fiona kardeþleri için elinden geleni
yapsa da, kendi hayatýný yaþayabildiði kadar yaþamaya
çalýþýyor. Zevk aldýðý þeyler ve kardeþleri dýþýnda kýsýtlý
da olsa bir zamaný var. Ancak yerli karakterimiz Fi-
liz’in kardeþleri dýþýnda tek sosyal hayatý erkek arka-
daþý. Hatta esas oðlan da ablanýn bu cefakarlýðýna aþýk
olduðunu söylüyor ilerleyen bölümlerde.

Shameless’da dizideki her bir kardeþin kendine
özgü bir hayatta kalma ve yaþama biçimi varken, Bi-
zim Hikaye’de ailede gerçekleþen her olaydan Filiz
sorumlu. Filiz tam bir abla! Durun size daha bir çar-
pýcý örnek vereceðim. Dizinin yabancý versiyonunda
ilk sezonlarda köþeye sýkýþan esas oðlan, kadýn karak-
terimizi de alýp kaçmak istiyor. Kadýn karakterimiz bu
fikri düþünüyor ve gitmek istiyor ancak fikrinden vaz-
geçiyor. Yerli versiyonda bu konuya ileride deðinebile-
cekler mi bilemiyorum ama esas karakter kadýna hiç
bir þey söylemedi. Yani býrakýn birlikte kaçmalarýný,
kýza soramadý bile. Büyük ihtimal sorma cesaretinde
bulunsaydý ablamýz aðzýna geleni söyleyecek ve bir
daha kendisi ile görüþmeyecekti. Diyeceðim o ki Fio-
na’ya kaçýp gitmek bir seçenek olarak sunulmuþken,
Filiz için böyle bir seçenek olmadý. 

Bir kküçük aablalýk mmüessesesi

“Buraya umutlu günler koydum.
Þimdilik uzak gibi görünüyor, ama kim

bilir, birazdan uzanýp dokunursun.”
Birhan Keskin / Kargo

2
017’nin son günleri. Yine yoðun bir
iþ günü. Metal kokularýnýn ve maki-
ne seslerinin saat ilerledikçe arttýðý
bir gün... Saat 16.00’da zil çaldýðý
anda mesaiye kalmamak için eli-

mizdeki iþi daha da hýzlandýrýp yaptýðýmýz
parça adedini daha da artýrmaya çalýþýyoruz.
Saat 16.00 oluyor ve o gün, günün en güzel
gelen sesi vardiya bitiþ sesi. 

Yazýn çok sýcak, kýþýn ise çok so-
ðuk ve her zaman havasýz olan gi-
yinme odasýna koþuyoruz. Hýzlýca
giyindikten sonra serviste yer bula-
mama ihtimali de olduðundan hýzlý
adýmlarla servise ilerliyoruz. Geb-
ze’nin binlerce iþçisi ve oturaný için
nadir seçeneklerinden biri olan çar-
þýya doðru yol alýyor servis. Servis-
ten beraber iniyoruz arkadaþýmla.
Bölümlerimiz ayrý olduðu için ba-
zen çay molalarýnda veya ayný yerde
servisten indiysek ayrýlacaðýmýz ye-
re kadar sohbet ediyoruz. 

Benden önce o giriyor söze.
Benden çok daha genç. O 3 yýlý aþ-

kýn süredir çalýþýyor orada, ben ise daha az.
“Yoruldum artýk, her gün ayný þeyler. Bir
gün iþ yok diye az çalýþtýrýyorlar, diðer gün
iþ var diye hem daha çok çalýþtýrýp hem de
mesaiye býrakýyorlar.”  O biraz soluklanýnca
soruyorum “2018 nasýl olsun istersin, gele-
cek yýlda ne yapmak istersin?” diye. Önce
gülüyoruz, sonra: “Evlenmek diyor, bir an
önce evlenmek.” 

Konuþmaya devam ediyoruz yol bitsin
istemeden. Ben hiçbir þeyden zevk alama-
dýðýmý, yemek yemenin, uyumanýn, iþe gel-
menin çok sýkýcý geldiðini söylüyorum. Ge-

ce gelmeyen uykumun, çalýþýrken geldiðini
söylüyorum. Hem þaþkýn hem gülümseye-
rek “Sadece benim böyle olduðumu saný-
yordum, demek ki herkes böyleymiþ” diyor.
“Her gün ayný þeyi yapmak, kurulmuþ saat
gibi davranmak çok sýkýcý ve kötü” diye de-
vam ediyor. En güzel yaþlarýmýzda nereler-
deyiz, koþullarýmýza bak!.. Pazar mesaisine
geliyor konu. Kendi bölümümde pazar me-
saisinin zorunluymuþ gibi yaptýrýldýðýný
dert yanýyorum ona: “Pazar günü çalýþmaya
karþýyým ben” diyor, “Tek günümüz o bi-
zim, ne gerek var” diyor. Zaten tek bir gün

senin olunca hemen bitiyor. Ye-
ni yýl dileðini tekrar soruyorum,
“Çalýþma koþullarý düzelsin,
daha mutlu oluruz” diyor, “On-
dan bu mutsuzluðumuz, çalýþ-
ma koþullarýmýz deðiþsin” diye
tekrar ediyor, bu sefer isteðin-
den daha emin ve daha umutlu
gözlerle. 

Sonra birbirimize sýkýca sa-
rýlýp ayrýlýyoruz. Yola tek devam
ederken kendi kendime tekrar-
lýyorum, az önceki kýz kardeþi-
min sarýlýþýndaki sýcaklýðý hatýr-
layýp kadýnlar yan yana olursa
dünya deðiþir sözüne de bir kez
daha inanarak; Bu mutsuzlulu-

ðun, tek düzeliðin bu mutsuzluðu yaratan
çalýþma ve yaþam koþullarý mutlaka deðiþ-
meli, deðiþecek diyorum.

2017 metal iþçisi kadýnlar açýsýndan zor
baþlamýþtý. Türk Metal Sendikasýnýn 8
Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü için
Ankara’da düzenleyeceði etkinlik için yola
çýkan kýz kardeþlerimizden 7’si hayatýný
kaybetmiþti. Bize çiçek vererek veya fotoð-
raf çektirerek 8 Mart’ýn anlamýný basitleþ-
tirenler, 8 Mart’ta bizleri çalýþtýðýmýz alan-
lardan uzaklaþtýrmakla kalmayýp 7 kýz kar-
deþimizi de aramýzdan ayýrdý. 2017 belki
de son yýllarda en çok acýnýn yaþandýðý, bir
an önce bitmesini istediðimiz, yaþam ko-
þullarýnýn her gün  giderek daha da zor
geldiði bir yýl oldu bizim için. Metal sektö-
ründe çalýþan bir kadýn olarak söyleyebili-
rim ki, 2017’de çalýþtýðým ve hâlâ devam
ettiðim büyük firma iþlerinin kötü olduðu,
memleketin halinin kötü olduðunu ve bu-
nun iþleri etkileyebileceðini söylediði du-
rumda bile bir an dahi ne üretim azalma-
dý. Biz iþçiler bir an bile rahat nefes alma-
dýk. 2018’in ise bütün kadýnlara acýsýz, sö-
mürüsüz, þiddetsiz, tüm sýkýntýlarýn en aza
indiði hatta ortadan kalktýðý günler getir-
mesini diliyorum.

Metal ÝÝþçisi BBir KKadýn 
GEBZE

Dilara KANIK
Gebze

G
ebze’de, eski adýyla Ulaþtepe,
þimdiki ismiyle Hürriyet Ma-
hallesindeyim. 2017 yýlý ma-
halleli ve ama özellikle de
mahalledeki kadýnlar için zor

bir yýl oldu, ayný zamanda önümüzdeki yýl
için de zor günlerin baþlangýcý oldu. Ev-
rensel Gazetesi de mahalle halkýnýn yaþa-
dýklarýný dile getirmiþti. Hürriyet ve Yavuz
Selim Mahallelerinde 2017’nin her ayý
kentsel dönüþüm söylentileriyle geçti. Yýl-
larca bin bir emekle, diþleriyle, týrnaklarýy-
la yaptýklarý evlerinin ellerinden gidecek
olma ihtimali özellikle kadýnlarýn en çok
konuþtuðu konu oldu, hâlâ ne olacaðý be-
lirsiz. Biz de Hürriyet Mahallesindeki ka-
dýnlara yeni yýl dileklerini sorduk.
2017’nin sonunda taþerona kadro ‘müjde-
si’ veriledursun biz sözü, çoðu esnek, gü-
vencesiz iþlerde çalýþan kadýn emekçilere
býrakalým...

ÇOK ÞEY ÝSTÝYORUZ AMA...
Büyük bir firmanýn yemek þirketinde

çalýþan Gezer, biraz umutsuz baþlýyor sö-
ze: “Çok þey isteriz ama iyi bir þey olaca-

ðýný sanmýyorum, yine de umarým iyi olur
her þey 2018’de. 2017 ne benim için ne de
kadýnlar için hiç de iyi olmadý.Tek söyle-
yebileceðim 2018 güzel olsun.”

Yýllardýr evlere temizliðe giderek yaþam
mücadelesi veren þimdi de mahallesi ve
evi için mücadele eden Sürmeli; “2017
berbattý” diye baþlýyor söze. “Çok kadýn
öldürüldü, çok acý çektik. 2018’de tüm
acýlarýn bitmesini, bizim için daha iyi ol-
masýný istiyorum” diye devam ediyor. 

GERÇEKTEN
ÇOK YORULDUM

Evlere temizliðe giden, eþi de boya fab-
rikasýnda çalýþan iki çocuk annesi Menþ-
ure; “2017’de sýkýntýlar içindeydik. Kadýn-
lar olarak da çok zorluk çektiðimiz bir yýl
oldu. Borç harç dolu bir yýldý. 2018 uma-
rým iyi gelir, ama bunun için önce hükü-
metin deðiþmesi gerek. Kadýnlar için, ön-
ce özgürlük ve eþitlik istiyorum” diyor.
Hem kendi evinin iþini yapmanýn hem de
baþka eve temizliðe gitmenin çok zor ol-
duðunu anlatan Menþure, “Gitmesen de
olmuyor. Tek maaþla geçim imkansýz” di-
yor, 2018’in gerçekten eþitlik getirmesini
istiyor bir kez daha: “Kadýn çocuk baký-
yorsa erkek de bakacak. Eþitlik saðlanýr-

ken de kadýna yönelik þiddetin son bul-
masýný istiyorum.” Kendi hayatý için di-
leklerini de gülerek anlatýyor: “Çalýþmak
istemiyorum, gerçekten çok yoruldum, 15
yýldýr temizliðe gidiyorum. Artýk evimde
oturmak ve rahat bir hayat istiyorum. Vü-
cudum zaten iflas etmiþ, her tarafým fýtýk-
larla dolu. Doktor bana yasak etti aslýnda,
çalýþmaya devam edersem fýtýklarýmýn ar-
tacaðýný, ameliyat ihtimalinin ortadan kal-
kacaðýný, ameliyat olsam da yataða baðýmlý
kalma ihtimalim olduðunu söyledi ama
ben çalýþmaya mecburum.”

25 yýldýr Hürriyet Mahallesi’nde oturan
Menþure’ye kentsel dönüþüm söylentileri-
ni sorduðumuzda sesi titreyerek “Gerçek-
ten çok emek verdik” diyor: “Baþka yerde
daire verseler istemem. Burasý inþaat ha-
lindeydi ben geldiðimde. Ýnþallah emeði-
mizi elimizden almazlar, alýn teri döktük
biz buraya. Borç ödeyebilmek için cumar-
tesi günü bile temizliðe gidiyordum.”

Sohbet uzuyor. Yaz tatilini soruyorum;
bu kez, “Çok yorulduðumuz için yazýn bir
haftada olsa rahat edelim, tatile gidelim
diyoruz ama gelince de rahat edemiyoruz.
Borcu ödeyeceðiz diye daha çok çalýþýyo-
ruz. Tatilde de kafa rahat olmuyor. 25 yýl-
dýr evliyiz ama üç senedir tatile gidebiliyo-

ruz. Hiç bir sosyal hayatýmýz yok, bir yere
gidemiyoruz. Hayatým boyunca sadece bir
kere sinemaya gittim” oluyor yanýtý.

ZAM YAPILMAYAN 
BÝR YIL OLSUN

Son olarak Aynur’un evindeyiz. O da
2017’nin iyi geçmediðini söylüyor. 2018’in
ise zamlarýn olmadýðý, insanlarýn rahat
edebileceði bir yýl olmasýný diliyor. Sonra
da gülerek “Eskisinden bir þey görmedik
ki yenisinden görelim. Ben hayatý akýþýna
býraktým, bir beklentim yok” diye ekliyor.
Konuþmanýn devamýnda ses tonu yükseli-
yor: “Kadýnlara ayrýmcýlýk yapýlmasýný is-
temiyorum. Ezilmememiz lazým, hakký-
mýzý aramamýz ve özgür olmamýz lazým.
Özellikle ekonomik özgürlüðümüz için,
erkeklere baðlý kalmamak için çalýþmamýz
lazým.”

Mahalleden ayrýlýrken kadýnlar kendile-
rini umutsuz görseler de tüm kadýnlar
birlik olursa her þeyin iyilikten yana deði-
þeceðine olan inançlarý; þiddete, yok sayýl-
maya tahammüllerinin olmadýðýný görmek
beni de yeni yýlýn baþlangýcýnda umutlan-
dýrýyor.

* Edip Cansever
Mendilimde Kan Sesleri

Yorucu vardiyalarýn tüketemediði umutlarla 2018’e...

Umudu dürt, umutsuzluðu yatýþtýr!*
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Hilal KILIÇ 
Ankara

Ý
nsan içinde bulunduðu aný, yaþadýklarýný tam
olarak doðru deðerlendiremeyebiliyor. Böyle
olunca da þöyle bir kenara çekilip uzaktan bak-
mak iyi geliyor çoðu zaman. Belki yeni yýlýn
baþýnda hepimizi saran kol kola girmiþ garip

burukluk ve içten içe heyecanýn da sebebi budur. Bir
oturur bakarýz artýk uzakta görünen zamana, kafamýz-
da geçmiþ yýlýn neler getirdiðini, yaþadýklarýmýzý, bize
býraktýklarýný deðerlendiririz. Heyecanýmýz ise kötü
olanlara kocaman bir hoþça kal ile veda edip yeniyi
kucaklama hevesimizdendir, belki de.

Derneðimizde yeni yýlý birlikte kucakladýðýmýz bir
gün organize ettik. Bir yýlbaþý etkinliði için imkaný
olmayanýn, yalnýz olanýn, kalabalýk sevenin, dans

etmeyi özleyenin, özgürce istediðimiz gibi bir gün
geçirelim diyenin, farklý farklý her kadýnýn bir araya
geldiði güzel bir gün oldu bizim için. “Bu yýl daha da
çok el ele olduk, yeni yýlý da böyle karþýlamak gerek”
dedik.

Küçük kaðýtlara yazdýðýmýz yeni yýl dileklerinde en
çok bol kazanç, saðlýk ve barýþ vardý. “Geçmiþte
yaþadýðým hiçbir  olumsuzluðu yaþamak istemiyo-
rum”, “Çocuklarým için iyi bir iþ istiyorum”, “Barýþ
içinde yaþadýðýmýz, birlik olduðumuz bir yýl istiyo-
rum”, “Tüm dünyada ve ülkemde adalet ve hoþgörü
istiyorum”, “Emeðin sömürülmediði, insan haklarýnýn
önemsendiði bir yýl diliyorum” mesajlarýyla dolu
kaðýtlarýmýzý topladýk. Ve tüm iyi dileklerimizi sadece
kaðýda yazmayacaðýmýzý, yan yana olunca baþara-
caðýmýzý, sadece birer dilek olmadýklarýný yeniden
hatýrlattýk birbirimize.

Hande KÖSE 
Hacettepe Üniversitesi

K
evin Hakkýnda Konuþmalýyýz (We Need
to Talk About Kevin), genel anlamda aile
içi çeliþkileri anlatan, 2011 yapýmý bir
film. Ancak film, anne-çocuk iliþkisini
ana akým filmlerdeki cinsiyet rolleriyle

sýradan gerilimlere odaklanarak deðil kutsal aile me-
taforunu alaþaðý ederek anlatýyor. 

Eva karakteri ile film boyu anneliðin görev ve so-
rumluluklarýný tartýþýrken, anneliðin içgüdüsel olup
olmadýðýný filmin sonuna dek sorgulama fýrsatý bulu-
yoruz. Bu sebeple aslýnda filmde Kevin hakkýnda de-
ðil Eva hakkýnda konuþuyoruz. Her olayý ve olguyu
Eva’nýn bakýþ açýsýndan izliyoruz. Oðlu katliam yapan
bir annenin tepkisini ve oðlunu katliama götüren sü-
reçlerde sadece annenin de deðil genel anlamda aile
yapýsýnýn etkisini Eva’da gözlemlemek mümkün. 

Þunu belirtmek gerekir ki Eva ismi, birçok dilde
“kadýn” anlamýna geliyor. Yani yönetmenin filmde tek
bir kadýn üzerinden evrensel anlamda kadýna yükle-
nen cinsiyet rollerine atýf yaptýðýný söyleyebiliriz.
ANNELÝÐÝ BECEREMEMEK:
SUÇLU KÝM?

Eva kariyerine düþkün bir kadýndýr. Ancak Kevin
doðduktan sonra hiçbir þey Eva’nýn istediði veya bek-
lediði gibi olmaz. Kevin önce konuþmayý reddeder,
daha sonra oyun oynamayý. Bebeklikten çocukluðuna,
ergenliðinden katliam gerçekleþtirdiði ana kadar hep
zor bir çocuktur. Bu durum Eva’yý giderek sabýrsýz ve
öfkeli birine dönüþtürür. Katliamla birlikte Eva’nýn
hayatý çok daha farklý bir þekilde deðiþir. Kevin hapis-
te, Eva ise dýþarýdayken çeliþkileri giderek keskinleþir.
Film seyirciye bu noktada anneliðin içgüdüsel olup
olmadýðýný sorgulatýr. Kadýn doðal olarak doðurduðu
çocuðu sever mi? Ya da bir kadýn anneliði “becere-
mediði” için onu suçlu olarak etiketlemek ne kadar
doðrudur?

Filmin ilerleyen sahnelerinde Eva’nýn kendini suç-
ladýðýný ve Kevin’ýn tüm
problemlerinin ana sebebinin
kendisi olduðunu “kabullen-
diðini” görürüz: Evi ve araba-
sý, çevre sakinlerince kýrmýzý-
ya boyandýðý halde bir tepki
göstermez, Kevin’in öldürdü-
ðü çocuklardan birinin anne-
si ona tokat attýðýnda olayý
görüp ona yardým etmek iste-
yen adama “Hayýr, benim ha-
tamdý” der. Markette karþý-
laþtýðý kadýn, Eva’nýn aldýðý
yumurtalarý kýrdýðýnda deðiþ-
tirmek yerine ýsrarla kýrýk yu-
murtalarý satýn alýr. 

Bu görevler Eva’ya hayatý-
nýn her alanýnda yüklenmiþ
ve toplumsal olarak inþa edil-
miþtir. Örneðin Kevin bebek-
ken aðladýðýnda Eva onu sus-
turamaz ve çevredekiler tara-

fýndan ayýplanýr. Katliamdan sonra öldürülen öðrenci-
lerin aileleri Kevin’ý deðil Eva’yý sorumlu tutarlar.
Tüm bu yargýlayan ve suçlayan tavýrlar, toplumsal cin-
siyet rolü olarak anneliðin tanýmýný ortaya koyar.

Film boyunca anneliðin doðal ve içgüdüsel olmadý-
ðýna, aksine toplumsal olarak inþa edilen ve ataerkil
toplum yapýsýnýn dayattýðý ve yeniden ürettiði bir olgu
olduðuna vurgu yapýlmakta. Film, her kadýnýn anneli-
ðe hazýr olmayabileceðini ve her kadýnýn anne olmasý-
nýn zorunlu olmadýðýný belirtmekten çekinmez. 
BU BABALAR NE YAPAR?

Film ayrýca kadýnýn yanýnda erkeklik konumlarýna
da eleþtirel bir gözle bakar. Baba karakteri olan
Franklin’i çok az görürüz. Çocuðunun þiddet eðilim-
lerini fark etmeyecek kadar ilgisiz oluþu bu eleþtirel
bakýþýn bir göstergesidir. Franklin, Eva ile Kevin ara-
sýndaki tüm gerilimlerde Eva’yý suçlar; çözüm bul-
mak yerine çareyi boþanmayý teklif ederek kaçmakta
bulur. Tüm bunlara raðmen önemli kararlarý alan yi-
ne erkektir, kadýn bu kararlarý uygulamakla yükümlü-
dür. Eva’nýn, istememesine raðmen Franklin’in baþka
bir þehirde büyük bir eve taþýnma ýsrarýný kabullen-
mesi buna bir örnektir. 

Filmde hiçbir kadýnýn anne olmak zorunda olma-
dýðýna yapýlan vurgu, toplumsal cinsiyet rollerini yýk-
maya yönelik bir hamle olarak görülebilir. Ancak kur-
ban/suçlu ikileminin iç içe geçtiði bir film olan “Ke-
vin Hakkýnda Konuþmalýyýz”ý izlerken ne Eva’yý kur-
ban ne de Kevin’i suçlu olarak görmek doðrudur. Ke-
vin da Eva da yaþadýklarý toplumsal yapýnýn bir parça-
sýdýr ve bu toplumsal yapý onlara birtakým roller yük-
lemektedir. Toplumsal cinsiyet rollerini tepetaklak
eden film, baþtan sona ancak toplumsal inþa süreçle-
riyle okunduðunda anlam kazanacaktýr.

* Yararlanýlan Kaynaklar: Uzm. Bermal Aydýn,
Yrd. Doç. Dr. Filiz Bilgin Ülken, 2015, “Bir Anne-
Oðul Mücadelesi: Kevin Hakkýnda Konuþmalýyýz

Filminin Analizi”, Galatasaray Üniversitesi 
Ýletiþim Dergisi

Yaþamý ile mücadeleyi
harmanlamýþ
bir güvercin

Didem ÇELÝK / Ýstanbul

BBazý ttarihler hhayatýmýzda ddönüm nnoktasý oolur, öön-
cesini vve ssonrasýný aayrý ttutarýz aartýk. 110 EEkim dde iiþ-
te ööyle bbir ttarih... 

Öncesinde hhaykýrdýðýmýz ‘‘barýþ’ý þþimdi iinadýna ddaha
gür bbir ssesle hhaykýrýyoruz, yyitirdiklerimizin sseslerini
seslerimize kkatarak. AAcýlarýmýzdan uumut yyeþerttik, ddi-
renç bbüyüttük. UUmutlarýmýzý, ddirencimizi bbüyütmemiz-
de hhayatlarýný kkaybeden aarkadaþlarýmýzýn yyoldaþlarýmý-
zýn aailelerinin ppayýnýn nne kkadar bbüyük oolduðunu ggeçtiði-
miz ggünlerde iizlediðim EElif bbelgeseli iile ttekrar aanladým.
Öncelikle ggözlerinden bbile ssakýndýklarý eevlatlarý iidi EElif,
sonra een yyakýn aarkadaþlarý, yyoldaþlarý... 

Biz 110 EEkim ggünü kkimleri kkaybettik? BBir eeylem aalanýn-
da oomuz oomuza aayný ssloganlarý hhaykýrdýðýmýz, ffarklý iil-
lerde aayný aamaçlar iiçin mmücadele eettiðimiz, bbir vvesile iile
yan yyana ggeldiðimiz, uuzaktan ggöz kkýrpýp ggülümseyip eel
sallaþtýðýmýz, bbelki dde hhiç ttanýmadýðýmýz, ttanýþamadýðý-
mýz iinsanlarý kkaybettik. PPeki yya ggerçekten kkimdi yyitir-
diklerimiz? 

Elif EErgezen vve EEmre KKanlýoðlu’nun yyönetmenliðini
yaptýðý EElif bbelgeseli vvesilemiz ooldu, EElif’i ttanýma ffýrsatý-
mýz ooldu. AAilesinden, aarkadaþlarýndan, yyoldaþlarýndan
dinledik EElif’i. AAðabeyi EEmre’nin ((Kanlýoðlu) ggözünden
izledik. KKocaman ggülümseyiþini ddinledik... BBelgesel bbo-
yunca aaklýma ttakýlý kkaldý, aaðabeyinin eevinde kkalabalýk
bir aarkadaþ oortamýnda ggülümseyerek bbizleri iizleyen
Elif. YYaþamdaki kküçük aayrýntýlarý kkaçýrmadan bbüyük bbir
ömür ssüren EElif... 

Ne ççok þþey ssýðdýrmýþ öömrüne ddedim aanlatýlanlarý
dinlerken. NNe ççok hhayata ddeðmiþ, nne ççok ööðrenmiþ, nne
çok ööðretmiþ... ÖÖlüme ggiderken bbile ööðretmiþ, oonca yyýlý
deviren ddedesine ‘‘barýþ’ý, bbarýþ iiçin ggidilen yyolun ggüzel-
liðini. MMesela hhiç yyalnýz yyürümemiþ. DDoðru bbildiði, mmü-
cadele eettiði yyolda yyanýna hhep yyeni yyoldaþlar kkatmýþ.
Onlarla bbüyümüþ. IIslanan kküçük kkedi yyavrusunu dda ddü-
þünmüþ, ddireniþ ççadýrýndaki iiþçiyi dde, oo iiþçinin iimkan-
sýzlýktan öözel dders aalamayan yyavrusunu dda... HHayatýna
mücadeleyi kkatmýþ, mmücadelesine hhayatýný.

Kocaman yyürekli ÖÖznur aablanýn, ççýnar ggibi ddik dduran
Ümit aaðabeyin EElif ggüvercini... AArtýk hhepimizin bbarýþ ggü-
vercini... 

Barýþ BBelgeselleri KKolektifi’nin 110 EEkim’de kkaybettiði-
miz aarkadaþlarýmýz, yyoldaþlarýmýz iiçin hhazýrladýklarý
belgeselleri mmuhakkak iizleyin. ÝÝzleyin kki bbizler kkimleri
yitirdik bbilelim vve hhiç uunutmayalým.

Hepimiz ‘Kevin
Hakkýnda Konuþmalýyýz’

Bizim mahallenin
kadýnlarý 
mücadeleye hazýr 

Tahsine SARAN
Aydýn

MAHALLEDEKÝ kadýnlarla yýlbaþý öncesi, deðerlendirmelerde
bulunmak, dileklerini sormak, hem de Ekmek ve Gül’ün yeni yýl
kartlarýný ulaþtýrmak için bir araya geldik. Ýlk duraðýmýz Kýlýç
Market’te çalýþan Nihal. Nihal, 38 yaþýnda, 11 yýlý Kipa’da çalýþarak
geçmiþ. Þöyle anlatýyor geçtiðimiz yýlý, “Benim için 2017 zor ve
yorucuydu. Bence tüm kadýnlar için olumlu bir yýl deðildi. Kadýnlarýn
iþi yok, eðitim seviyeleri düþük, koca baskýsýndan dolayý özgürlükleri
yok. 2018’den kadýnlar için güvenceli iþ ve daha fazla hak umut
ediyorum. Bu yýl kadýn cinayetleri de þiddet de artarak devam etti.
Örneðin bu arabuluculuk kime yarýyor? Kadýnlarý yine maðdur
ediyor.” Sonra da bir arkadaþýnýn boþanmak istediðini ama eþinin
‘arabayý satmak’ koþuluyla boþanmayý kabul ettiðini anlatýyor. Nihal,
2018’de kadýnlarýn özgüvenli ve güçlü olmasý, dayanýþmayla hareket
etmesi gerektiðini vurguluyor.

Sohbetimize Ümit’le devam
ediyoruz. Saðlýk sisteminden dert
yanýyor. Ýlaçlarýn pahalýlýðýný, saðlýk
güvencelerinin olmadýðýný anlatýyor,
“Bu kadar cami yapacaklarýna, devlet
güvencesinde yaþlý bakýmevleri
yapýlsýn. 2018’de bunlarý nasýl
yapacaðýz dersen ancak bu hükümetin
gitmesi, eþitlikçi bir düzen gelmesi
lazým” diyerek bize veda ediyor.

Mahalledeki belediyenin
kafesinde çalýþan Ebru ve Suzan’la
devam ediyoruz sohbete. Ebru,
“Benim için 2017 büyük bir direniþti, savaþtým ama kazanamadým.
Çocuklarým için direndim ama vazgeçmem” diyor. “Bu kafelerin
çalýþma koþullarý kadýnlar açýsýndan zor olsa da iþ imkaný oldu”
diyen Asgari ücretin çok düþük olduðunu söylüyor Ebru; ev kirasý,
faturalar, mutfak masrafý, yol parasý... asgari ücret yetmiyor.
Ýþçilerden fedakarlýk isteyen Çalýþma Bakanýna da tepkili:
“Çocuklarý etüde, dershaneye gönderemezsin. Biz nasýl fedakarlýk
yapalým! Oldu olacak cebimizdeki parayý da onlara verelim” diyor.
“Kadýn cinayetlerinde sözün bittiði yerdeyiz. Yalnýz yaþayan bir
kadýn olarak ben de çok korkuyorum” deyip beklentilerini
sýralýyor Ebru: “Asgari ücret artýrýlsýn, savaþ olmasýn, kimse göç
etmesin.” Kadýnlardan da istekleri var: “Kadýnlar dirensin, daha
çok mücadele etsinler, kaybetseler bile savaþmaktan korkmasýn
hiç bir kadýn.”

KKOOLLLLAARRII SSIIVVAAYYAALLIIMM
Suzan, 2017’de yaþamýný biraz düzene koyduðunu söylüyor, “Ama

ülke olarak bunu söyleyemem” diyor, “Ýþyerinde erkekler bizi
engelliyor, bizi birbirimize düþürmeye çalýþýyorlar. Taþerona kadro
yasasý çýkýnca herkes bize ‘gözünüz aydýn’ diyor. Oysa yok öyle bir
þey. Zaten doðru dürüst anlatan da yok. Yasalar göstermelik. Neden
kadýn ve erkek eþit deðil? Bizi koruyan kollayan yasalar neden
çýkmýyor? Þimdi daha çok kadýný evlere kapatmaya, dýþlamaya
çalýþan yasalar çýkarýyorlar. Bir ayýptýr, günahtýr gidiyor bakalým
nereye varacak!”

Büyük ikramiye kendisine çýksaymýþ, doðayý yeþil, insanlarý
huzurlu, eþit, özgür yapmak istiyormuþ. Cinayetlerin, ölümlerin
olmadýðý bir dünya için harcamak istiyormuþ çýkan ikramiyeyi.

Ýkramiye ona çýkmadý bu yýl ama “2018’de böyle olmasý için
hepimize kolay gelsin. Kolay deðil ama kollarý sývayalým” diyor.

Yeni yýla da el ele girdik

AAYYÞÞEE:: 2017’yi karþýlarken bir sürü iyi temenni ile güzellik ha-
yal etmiþtim. Evet, umduðum kadar iyi geçmedi 2017. Ama ol-
sun, biz zaten neden hep birlik olalým, mücadeleye  devam ede-
lim diyoruz, iþte tam da bu yüzden.

Her konuda hýzlý geçen bir yýldan ilk aklýmda kalan KHK ile
iþinden edilen eðitimcilerden sadece ikisi olan Nuriye ve Semih.
Açlýk grevi ve devamýndaki süreç hepimizi üzdü. Sonra referan-
dum; her ne kadar evet çýksa da biz “hayýr”ýn kazandýðýný biliyo-
ruz. Ve o zaman da dediðimiz gibi hâlâ tek adam iktidarýný kabul
etmiyoruz. 25 gün süren Adalet Yürüyüþü de aklýmdan çýkma-
yanlardan. Sonrasýnda hep gündem deðiþtirici olaylar... KHK’lar,
kadýn cinayetleri, çocuk istismarlarý...

Yeni bir yýla yine OHAL’le giriyoruz ama; daha fazla umut,
daha fazla sevinç, daha fazla mutluluk, daha fazla dostluk, daha
fazla mücadele, daha fazla kazanç ve aklýma gelemeyen bir sü-
rü iyi þeyi geçiyorum kalbimden.

LLEEYYLLAA:: 2017’yi karþýlarken hep iyi dileklerimiz vardý. Ama
KHK’lar, OHAL derken kýsacasý iyi geçmedi 2017. Bize “OHAL halk
için deðil” denmiþti. Ama binlerce insan iþsiz kaldý, iþsizliðin,

yoksulluðun, baskýlarýn en çok kadýnlarý etkilediðini biliyorduk.
Çünkü iþsizlik, yoksulluk, baský kadýnlara þiddet ve ölüm olarak
geri dönüyordu. Gerici uygulamalarý, yaþamlarýmýzýn sýnýrlandý-
rýlmasýný, 2017’de daha da çok hissettik. Baský arttýkça kadýnlar
daha çok öldürülüyor, þiddete uðruyor, çocuklarýmýz istismara
uðruyor. Eðitimdeki uygulamalar çocuklarýmýzýn geleceðini dü-
þündürüyor. Sýnav sistemlerinin sürekli deðiþmesi, iþsizlik der-
ken genç yaþtaki insanlar bunalýma, umutsuzluða sürükleniyor.

Biz 2017’ye böyle baþlamamýþtýk. Küçük ama güzel iþlerle
baþlamýþtýk. Bir derneðimiz vardý, kadýnlarla yan yana geldik.
Bütün yaþanan olumsuzluklar bizi daha da güçlendirdi. Baskýlar
arttýkça yan yana gelme ihtiyacýmýz arttý. 

2018’e ise hep birlikte, eðlenerek, gülerek girdik. Çünkü
yarýnlardan, 2018’den umutluyuz. Çünkü seslerimizi elleri-
mizi çoðalttýk. Çünkü biz küçük þeylerden büyük iþler baþa-
rabilenleriz. Çünkü toplumun en az yarýsýný oluþturan, her
daim üreten; kadýnlarýz. Hep derler ya “kadýn eli deðmiþ gi-
bi” diye, bir þeyi deðiþtirmek istiyorsanýz, kadýn eli deðe-
cekse, 2018’e kadýn eli deðecek. Biz bunu kadýnlardan öð-
rendik. Yan yana birlikte daha güçlüyüz.

KADINLARDAN 2018 DÝLEKLERÝ

Daha fazla umut, daha fazla dostluk, daha fazla mücadele!



Müslime KARABATAK

Ý
ngilizcedeki ‘computer’ (bilgisa-
yar) terimi ilk olarak 17. yüzyýlda
matematiksel hesaplamalar yapan
insanlar için kullanýlmaya baþlan-
dý. ‘Bilgisayar’ olarak iþe alýnan

insanlarýn bu hesaplamalarý denizcilik,
astronomi, jeoloji gibi çeþitli alanlarda
kullanýlýyordu. Saatlerce, günlerce sü-
ren ve titiz hesaplamalar gerektiren
‘bilgisayarlýk’ mesleði erkekler için
daha büyük pozisyonlara geçmekte sa-
dece bir adýmdý. Kadýnlar içinse bu iþin
kapýsý bile kolay aralanmýyordu. Bu du-
ruma 19. yüzyýlda gökbilimci ve fizikçi
Edward Charles Pickering son verdi. 

Harvard Üniversitesi Müdürü olan
Pickering ileri gökbilim teknikleri
oluþturmuþtu. Teleskopla yapýlan göz-
lemlerin not edilmesinden ziyade te-
leskopa iliþtirilmiþ bir kameranýn çek-
tiði fotoðraflarýn gerçeðe daha çok uy-
duðunu, fotoðrafýn daha net ve kalýcý
bir görüntü saðladýðýný söylüyordu. An-
cak yeni bir sorun ortaya çýktý; Bunca
biriken veriyi nasýl toplamalý ve  düzen-
lemeli, onlar üzerine nasýl çalýþmalý? 

Bu iþte dikkatsizliðe, baþtan savmaya
asla yer yoktu. Bir söylentiye göre Pic-
kering asistanlarýnýn üstünkörü hesap-
lamalarýna kýzmýþ ve “Hizmetçim bile
daha iyi iþ çýkarýr!” diyerek onlarý kov-

muþ ve gerçekten de hizmetçisi Willia-
mina Fleming’i iþe almýþtý. Fleming,
hizmetçilikten önce öðretmenlik yapý-
yordu ve hesaplamalardaki yeteneði sa-
yesinde astronomiye çok büyük katkýda
bulundu.

1800’lerin ortalarýna kadar eðitim
kurumlarýnýn kapýlarý kadýnlara açýk
deðildi, ev dýþýnda herhangi bir iþte ça-
lýþmalarý da uygun görülmüyordu. Za-
manla zengin aileler kýzlarýný bilime

yönlendirmeye baþladý ve sadece ka-
dýnlarýn eðitim alabildiði ve çeþitli fon-
larla yürütülen bazý okullara gidebildi-
ler. Fakat okul bittiðinde çalýþacak iþ
bulmak kolay deðildi. Pickering’in göz-
lemevi astronomi alanýnda eðitim almýþ
kadýnlar için bulunmaz bir fýrsattý. 

Eðitimli olsun veya olmasýn, haftada
6 gün çalýþan kadýn ‘bilgisayarlarýn’ sa-
at ücreti 25-50 sent arasýndaydý. Bu
ücret, bir fabrika iþçisininkinden daha

iyiydi, ama bir memurun ücretinden
düþüktü. Yukarýdaki söylentinin ne ka-
dar gerçek olduðu bilinmiyor ancak
Pickering’in ayný bütçeyle daha fazla
iþçi çalýþtýrabildiði ortada. Daha az er-
kek bilgisayarla çalýþmaktansa, daha
fazla kadýn bilgisayarla çalýþmak gözle-
mevinin de iþine gelmiþti. Çünkü veri-
leri analiz edecek insan sýkýntýsý çekili-
yordu. 

Her ne nedenle olursa olsun 1881
yýlýnda Harvard Gözlemevi’nde kadýn-
larýn dönemi baþlamýþ oldu. 80’den
fazla kadýn iþe alýndý. Aslýnda gökbi-
limci olan bu kadýnlar ‘Harvard Bilgi-
sayarlarý’ veya ’Pickering’in Haremi’
olarak adlandýrýlýyor. Bazý kadýnlar fo-
toðraflardaki imgelerin mümkün oldu-
ðunca net görülmesine uðraþýrken, ba-
zýlarý bu fotoðraflarý karþýlaþtýrarak yýl-
dýzlarý sýnýflandýrýyordu. Bazýlarý ise fo-
toðraflarý kataloglayarak yýldýzlarýn
gökyüzündeki yeri ve büyüklüðüne dair
notlar alýyordu. Kadýnlara bu iþler dý-
þýnda þeyler yaptýrýlmýyordu, teorik ça-
lýþmalara katýlýmlarý çok sýnýrlýydý. Fa-
kat gözlemevine girebilmiþ, yýldýzlara
kadar eriþmiþ bu kadýnlar baþka engel
tanýr mý artýk? 

Yaptýklarý sýradan memur iþi gibi gö-
rülen, ama aslýnda son derece önemli
çalýþmalar yürüttükleri yýllar içinde or-
taya çýkan bu kadýnlardan birkaçýný ta-
nýyalým: 

tarih 718

Adlarý yýldýzlarda yazýlý kadýnlar Cennet’in ayakta kalma mücadelesi

CECILIA PAYNE 
ÝNGÝLTERE’deki Cambridge Gözlemevi’nin halka

açýk derslerine katýldýktan sonra gökbilimci olmaya
karar veren Cecilia Payne, Ýngiltere’de kadýnlarýn an-
cak öðretmen olabilecek kadar eðitim almasýna izin
verildiðini öðrenince 1923’te Harvard Gözlemevi Di-
rektörü Harlow Shapley’in burs teklifiyle Ameri-
ka’ya göçtü. Cecilia’nýn orada arkadaþlýk kurduðu
Annie Jump Cannon yüz binlerce yýldýz spektrasýný
derecelerine göre yedi farklý sýnýfa ayýrmýþtý. O za-
manlar bu sýnýflandýrmanýn yýldýzlarýn ýsýsýyla alakalý
olduðu sanýlýyordu ve Güneþ’i oluþturan elementlerin

dünyanýnkilerle ayný oldu-
ðu düþünülüyordu. Cecilia
ise iki yýl boyunca yaptýðý çalýþma-
lar sonucunda yazdýðý doktora te-
zinde, yýldýzlarýn çok büyük oranda
hidrojenden oluþtuðunu ileri sürdü
ama bunun ‘imkansýz’ olduðu ceva-
býný aldý. Kariyerini koruyabilmek
için yanlýþ hesaplamalar yaptýðýný
söylemek ve tezini deðiþtirmek zo-
runda kaldý. Fakat birkaç yýl içinde he-
saplamalarýnýn doðruluðu ortaya çýktý. 

Cecilia, ancak 1956’da Harvard’ýn ilk
kadýn profesörü ünvanýný alabildi. 

HENRIETTA SWAN LEAVITT
HHEENNRRIIEETTTTAA Swan Leavitt,

1893 yýlýnda gözlemevinde
çalýþmaya baþlamadan önce

duyma yetisini kaybetmiþti.

Parlaklýðý zaman içinde
deðiþen binlerce ‘Sefe
Deðiþeni yýldýzýný’ inceleyen

Henrietta, bu yýldýzlarýn
aydýnlatma güçleriyle
periyotlarý arasýndaki iliþkiyi

ortaya çýkardý ve vardýðý
sonuçlarý Harvard
Üniversitesi Gözlemevi Yýllýk

Kayýtlarý’nda yayýnladý. Daha

sonra onun bulgularý kullanýlarak hem Samanyolu

galaksisindeki deðiþken yýldýzlarýn uzaklýklarý ölçülebildi,

hem de evrenin bilinen boyutunun çok daha büyük olduðu

ortaya çýktý. 
1925’te Ýsveçli matematikçi Gösta Mittag-Leffler,

çalýþmalarý nedeniyle Henrietta’nýn 1926 Nobel Fizik

Ödülüne aday gösterilmesini önerdiðinde, dört yýl önce

öldüðünü öðrendi. Ancak yaþayan bilim insanlarýna

verildiði için Henrietta Nobel’i alamadý ama gökbilimci

olarak çalýþmýþ duyma engelli kadýn ve erkekleri

onurlandýrmak için Henrietta’nýn adý 5383 Leavitt

asteroidi ve Ay’daki Leavitt Krateri’ne verildi. 

ANNIE JUMP
CANNON

1896’da iþe alýnan Annie Jump Cannon,
annesiyle birlikte evlerinin çatýsýndan yýldýz-
larý izleyerek büyümüþ ve annesinin yýldýzla-
ra duyduðu ilgi sayesinde fizik ve astronomi

eðitimi almýþtý. O da duyma problemi yaþýyor-
du. Ülkedeki birkaç fizikçi kadýndan biri olan

Sarah Frances Whiting’den sadece ders deðil il-
ham da alarak çocukluk hayalinin peþinden gitti

ve fizik eðitiminden sonra sadece kadýnlara eðitim
veren Harvard’ýn kýz kardeþ okulu Radcliffe Colle-

ge’ta özel öðrenci olarak astronomi eðitimi aldý. Bu sa-
yede Harvard Gözlemevi’yle yolu kesiþti. 

Annie, yüz binlerce yýldýzý sýnýflandýrdý ve bugün hala geçerli
olan yýldýz sýnýflandýrma sistemini geliþtirdi. Belki de ilk baþarýsý bir

kadýn olarak teleskop kullanmaya hak kazanmasýydý! Amerikan
Astronomi Topluluðu yetkilisi seçilen ilk kadýn olan Annie, ayný za-

manda Oxford Üniversitesi’nden fahri doktora alan ilk kadýn. 
Henrietta gibi onun adý da Cannon ay kraterine ve 1120 Can-

nonia asteroidine verildi. 1934’ten itibaren Annie Jump Cannon
Astronomi Ödülü, her yýl astronomi alanýnda önemli baþarýlar

elde eden bir kadýna veriliyor. Annie ‘gökbilimci’ statüsünü
Harvard Gözlemevi’nde 40 yýldan fazla çalýþtýktan sonra,

emekliliðine iki yýl kala, yani 1938’de alabildi. 

Yýldýzlara, galaksilere, yaþadýðýmýz evrene dair
bugün bilinenlerin içinde kadýnlarýn büyük payý
olduðunu biliyor muydunuz? 

Sevgi YALÇIN
Baðcýlar

C
ennet’i uzun zamandýr tanýyorum; di-
rençli, mücadeleci bir kadýn. Eski eþin-
den gördüðü þiddet, hakaret, baský, teh-
dit karþýsýnda ayaklarý üzerinde durmayý,
tek baþýna yaþamýn zorluklarýnýn üste-

sinden gelmeyi bilmiþ. Bazen yaþadýklarýný konuþur-
duk onunla. Ama yüreðinde bir evlat acýsý taþýdýðýný
bilmiyordum, ta ki beni mevlide çaðýrana kadar... 

Þimdi ben de sizinle Cennet’in yaþadýklarýný pay-
laþmak istiyorum. Hayatýn tüm zorluklarýna karþý
umudunu yitirmeden yaþama tutunan nice kadýnlar-
dan biri olan Cennet’in hayatýný...

Malatya’nýn bir köyünde doðmuþ Cennet. Dört
kardeþlermiþ; iki kýz, iki erkek. Kýzlarýn büyüyüð-
müþ o. “Benim küçüðüm erkek, onun küçüðü kýz.
Babam Almanya’ya gitti. Biz köyde kaldýk. Daha son-
ra amcam geldi, bizi Gaziantep’e götürdü yerleþtir-
di. O da babamýn peþi sýra Almanya’ya gitti” diye an-
latýyor çocukluðunu. Cennet henüz altý yaþýndaymýþ
Antep’e taþýndýklarýnda. Okulu ortaokul ikide býrak-
mýþ. Onu da içini çekerek anlatýyor: “Annem okuma-
mý istemiyordu, bütün iþi gücü üstüme yýkýyordu.
Derslerim iyiydi, okumuþ olsaydým baþka olurdu.
Evin bütün yükü bendeydi.” 
AÝLEM DE SAHÝP ÇIKMADI

Sýrf bu durumdan kurtulmak için 15 yaþýnda kaç-
mýþ birine. Komþularýnýn oðluymuþ kaçtýðý; “Kaçar
kaçmaz daha kötüsüyle karþýlaþtýðýmý anladým. 7/24
kahvedeydi, þiddet uyguluyordu, iþ tutmuyordu. Ha-
mile kaldým. 2-3 aylýk hamileydim annesinin yanýna
býraktý beni askere gitti. Kocamýn ailesi de beni hiz-
metçi gibi kullanýyordu. Ýkinci çocuða hamile kal-
dým, bu arada kocam çalýþmýyordu. Ben çalýþmaya
baþladým.” Ýplik fabrikasýnda iþe baþlayan Cennet,
fabrikada sancýsý tutuncaya kadar çalýþmýþ. Aldýðý üç
kuruþ para, sigorta yok. Yeni doðan bebeðini kayna-
nasýna býrakmýþ, çalýþmaya devam etmiþ.

Çalýþtýðý süreçte ev tutarým diyerek birikim de
yapmýþ. “Parayý kenara koyayým da bir iki eþya ala-
yým, bir ev tutayým diye düþünüyordum. Eve gelip
baktým ki para yok. Kocam almýþ. Sonra yine dayak,
yine þiddet, baþka kadýnlara gitmeler... Ailem de sa-
hip çýkmadý.” 
‘KIZLARIM OKUYACAK’

Eþi “Ýstanbul’a gidip iþ kuracaðým” demiþ. Cen-
net “Bir umut!” deyip ne var ne yok vermiþ kocasýna.
Bir dükkan kurmuþlar; 4 erkek, 3 gelin, çoluk
çocuk... “Yýllarca o dükkanda birlikte yaþadýk. Eþimi
Ýstanbul’u biliyor diye dýþarý gönderiyor, biz içerinin
iþlerine bakýyorduk. Ütü, paket yapýyorduk. Sonra-
dan öðrendik ki gidip bir yerde yatýyormuþ. Biraz iþ-
ler iyi oldu, bir de dikimhane açtýk, bir araba aldýk,
evlerimizi aldýk. Sonra hop bir hacizle her þey gitti
elimizden. Herkes iþine baktý da olan yine bana ol-
du. Aðabeyim yardým etti, ev tuttular, daha dükkan
kapanmadan üçüncü çocuða hamile kalmýþtým.”

“Bana erkek çocuðu vermezsen seni boþarým”
diyormuþ kocasý. Bir deðil iki erkek doðurmuþ peþ
peþe Cennet. Çalýþmaya da devam etmiþ. Kýzlarýný
okutmak istemiþ hep. Kocasý ise “Antep’e gidelim
sen de kýzlar da orada çalýþýn” demiþ. Kabul eder
mi Cennet? Kovmuþ evden. Antep’e annesinin ya-
nýna gitmiþ kocasý. Yardýmlarla ayakta durmaya ça-

lýþmýþ Cennet. 
‘SEN ANNESÝ ÝSEN
O DA BABASI!’

Boþanmýþ kocasýndan, ama çevresinin ve ailesinin
baskýlarý nedeniyle ara ara tekrar bir araya geliyorlar-
mýþ, bir kavga gürültü çýkana kadar. Erkek çocukla-
rýnýn sünnet düðününü yapmýþ Cennet, takýlan al-
týnlarý da kendisine bilezik yaptýrmýþ. “Ben iþteyken
bileziklerin birini götürmüþ, satýp yemiþ. O yüzden
kavga ettik. Aðabeyimi çaðýrdýk, ‘Bu böyle olmaya-
cak, kalk bize gidiyoruz’ dedi. Sabah üst komþum
geldi, ‘Bahattin eþyalarý toplamýþ çocuklarý da almýþ
Antep’e gidiyor’ dedi. Yapamaz dedim, inanmadým.
Eve gittim bir mesaj geldi telefonuma ‘Anahtarý kö-
mürlüðe býraktým’ diye. Girdim eve her þeyi topla-
mýþ götürmüþ. Çocuklarý geri getir diye aradým.
Beni tehdit etti. ‘Antep’e gelir çocuklarla birlikte
fabrikada çalýþýrsýn ya da çocuklarýnýn yüzünü bir
daha göremezsin’ diye. Sen misin bunu diyen. Ka-
rakola gittim, çocuklarýn velayeti bendeydi. Kara-
kolda bana ‘Sen annesi isen o da babasý’ deyip eve
gönderdiler. Esra Ceyhan’ýn programý vardý o za-
manlar. Onlarý aradým. Onlar da Bahattin’i aradý:
‘Ya çocuklarý getirip teslim edeceksin ya da pazar-
tesi biz gelip polisle eve baskýn yapýp çocuklarý
alacaðýz’ dedi. Korkmuþlar tabii. Ailesi aralarýnda
para toplayýp hemen çocuklarý otobüse bindirip
gönderdiler.” 
GÜÇLÜ OLMAK
ZORUNDAYDIM 

Yine çevresindekilerin yardýmý ile ev tutmuþ,
onlarýn yardýmýyla eþyalar edinmiþ. Etrafýndakiler
“Büyük kýzý okuldan al, o diðer çocuklara baksýn,
sen de çalýþ” gibi önerilerle gelmiþ. “Tabii ben
bunu kabul etmedim, çünkü bütün çocuklarýmýn
okumasýný istiyordum” diyor Cennet. “Okul mü-
dürü ile konuþtum. ‘Siz ne dersiniz?’ dedim. ‘Ço-
cuðun kaydýný silmeyeceðim, bir çaresine bakana
kadar bir hafta böyle idare edelim’ dedi. O arada
ben çalýþtýðým yerin patronu ile konuþtum, duru-
mu anlattým. O da ‘Çocuklar okula gitsin, sen kü-
çük çocuklarý gelirken yanýnda getir’ dedi. Sabah
kýzlarý okula gönderip erkek çocuklarý yanýmda iþe
götürüyordum. Öðlen saatinde çocuklar okuldan
çýkýnca hepsini alýp eve götürüp býrakýyor, tekrar
iþe dönüyordum. Çocuklar büyüyene kadar bu
böyle devam etti.” 

Bir gün eþi tekrar gelmiþ eve. Yine üç gün çalý-
þýyorsa beþ gün çalýþmýyor. Cennet evde olmadýðý
zamanlar kýzlarla kavga ediyor, kýzlarý dövüyor-
muþ. “Komþularým bana söylüyordu kýzlarý gene
dövdü diye. Büyük kýzým artýk dayanamayýp inti-
har etti. O gece kaynanam da bizdeydi. Bir de
mektup býrakmýþ. ‘Babam her seferinde gelip bi-
zimle kavga çýkartýyor, bizi dövüyor. Annem gidiyor
tek baþýna çalýþýyor. Annemin kazandýðý paralarý
alýp çarçur ediyor, bizim yiyecek ekmeðimiz yok. O
hep bizi kandýrmaya çalýþýyor’ diye yazmýþ. Kayna-
nam bulmuþtu sonradan mektubu. Kýzýmý kurtara-
madýk. Annesi de kendisi de karakolda benim evim-
de olmadýklarýný söylemiþler. Dokuz sene geçti üze-
rinden. Bir daha da görüþmedik o olaydan sonra.
Tekrar evlendi, bir kýzý var þimdi. Beni bekleyen üç
tane daha çocuðum vardý. Onlar için ayakta durmak
zorundaydým. Saðlam bir þekilde ayakta durmaya
karar verdim.” 

Aile baskýsýndan kurtulmak için
küçük yaþta kaçarak evlenen
Cennet, aradýðý kurtuluþ yerine
koca þiddetiyle karþýlaþtý.
Babasýnýn þiddeti nedeniyle
intihar eden büyük kýzýnýn acýsýný
kalbine gömerek, kendisi ve diðer
çocuklarý için zorlu bir ayakta
kalma mücadelesi verdi.



“
Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, deve-
ler tellal, pireler berber iken; ben anamýn beþi-
ðini týngýr mýngýr sallar iken, az gittim uz git-
tim dere tepe düz gittim. Çayýr çimen geçerek,
lâle sümbül biçerek; soðuk sular içerek, ayla

ayla bir güz gittim. Natalmatal martaval, iþte size du-
yulmadýk bir masal...” 

Tekerlemelerle baþlanýr masal anlatmaya bu toprak-
larda. Ben size bir masal anlatmayacaðým. Bildik bir
hikâye aslýnda Duygu Þahlar Hoca’nýn hikâyesi. Sayýlarý
yüz binin üzerine çýkan “KHK muhataplarýndan” biri
o da. Bir gece yarýsý KHK’sýyla iþine son verilip sýnýfýn-
dan, öðrencilerinden koparýlanlardan. Haksýzlýða uðra-
manýn sarsýntýsý ve öfkesini atlatýp Adana’daki ailesinin
yanýna yerleþmek zorunda kaldýktan sonra (eh bir par-
ça konfor eksikliði oluyor tabii) omuz omuza dostlarýy-
la bir öykü atölyesi kuruyorlar önce; masallar, öyküler
okumaya baþlýyorlar. Derken çocuklara masallar anlat-

maya baþlýyor Duygu Hoca. Büyüklere de anlatmaya
geliyor sýra; “Bi’þey anlatýcam” diyor önce, “Eee kur-
tulduk mu?” masalýný anlatmaya baþlýyor sonra. Ham-
sterlarla farenin özgürlüðe kaçýþýnýn masalý... 

5 Ekim Dünya Öðretmenler Günü’nde Adana’da
anlatýyor ilk önce ve sonra sendikasý Eðitim Sen’in þu-
beleri aracýlýðýyla planladýklarý 30 þehirde gerçekleþen
gösterimler yapýlýyor. “Bir kervan mantýðýyla yola çýka-
caðýz” diyor baþlarken ve 30 þehrin ardýndan yeni plan-
larla devam ediyor anlatmaya. Gittikleri her yerde video
günlükler çekiyorlar bir de, söyleþiler yapýyorlar. Bir
belgesel çýkacak iþin sonunda. 

Duygu Hoca ve arkadaþlarý “Az gittiler, çok gittiler;
dere tepe yok ettiler. Bir de dönüp baktýlar ki, görün-
müyor kalkýlan yer!” Yeni insanlar tanýyarak, dayanýþa-
rak anlatýyor masalýný Duygu Hoca; düþünmekten,
üretmekten, sorgulamaktan, umut etmekten hiç vaz-
geçmeyerek. 

DAYANIÞMA EZÝLENLERÝN 
NEZAKETÝDÝR

Kerameti kendinden menkul bir darbe tamtamýy-
la korku ve zulüm cumhuriyetine dönüþen memle-
ketin ahvali beklenenin aksine evlerine hapsedemi-
yordu iþte bazýlarýný. Kimi masal anlatýyor, kimi mü-
zik yapýyor, kimi kütüphane kafeler açýyor ama bir
yerinden tutunuyorlardý mücadeleye. Ýhraç sonrasý
tüm hayatlarý alt üst olanlarý, güvencesiz, sigortasýz
çalýþmak zorunda kalanlarý, intihar vakalarýný duyu-
yorduk ama iþte umudu körükleyenler de vardý ve
býrakýn korkmayý korku salýyorlardý zalimin yüreðine.
Korkutuyorlardý; çünkü çok haklýydýlar, çok güçlüy-
düler ve açlýkla terbiye edilecek deðillerdi. Tüm iti-
barsýzlaþtýrma çabalarýna, ithamlara, baský ve sindir-
me politikalarýna karþý görünür olmaya devam ede-
ceklerdi.

Yine bir KHK muhatabý olan Cem (Terzi) Ho-
ca’dan duymuþtum ilk kez 1. Alan Kurdi Mülteci Ça-
lýþtayýnda; “Dayanýþma ezilenlerin nezaketidir” diyor-
du. Tüm ezilenlerin ve ötekilerin nezaketinin yüzü su-
yu hürmetine dönüyordu elbet dünya. Ve azim de, güç
de, yapýlacak iþler de hiç bitmiyordu. Sadece maddi bir
dayanýþma deðildi elbet yapýlan, yanýnda olmaktý ayný
zamanda, omuz vermek, asla yalnýz býrakmamaktý. Za-
limin zulmüne boyun eðmemek, kral çýplak diyebil-
mekti. 

Bu masalýn sonunda da gökten üç elma düþecek el-
bet ve onu da eþit bir þekilde bölüþecek tüm ezilenler.
KHK’ler ile sindirmeye çalýþtýklarý tüm emekçiler geri
dönecek iþlerine. Bu devran da deðiþecek þüphemiz
yok bundan. Þairin de dediði gibi; 

“Saraylar saltanatlar çöker,
Kan susar bir gün,
Zulüm biter. 
Menekþelerde açýlýr üstümüzde,
Leylaklarda güler. 
Bugünlerden geriye, 
Bir yarýna gidenler kalýr 
Bir de yarýnlar için direnenler.”

Henüz iihraç eedilmemiþ bbir kkamu eemekçisi  
ESKÝÞEHÝR
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B.T., 17 yaþýndayken iþyerinde tanýþ-
týðý erkek arkadaþýyla, 2,5 yýl sonra ka-

çarak evlendi… Sonrasý, bu ülkedeki
sayýsýz kadýn yaþamýyla ortaklaþan bir

hikâye… Önce baský, ardýndan psikolo-
jik, sonra fiziksel þiddet ve nihayetinde
öldürmeye kastedecek kadar gözü dö-
nen bir eþ... Yaþadýklarýnýn bireysel bir

‘kader’ olmadýðýnýn farkýna varan B.T.,
bugün 22 yaþýnda güçlü, genç bir kadýn.
Hikâyesini paylaþarak bütün kadýnlarý

mücadeleye çaðýrýyor.

O
na çok güveniyordum, ge-
leceðe umutlu bakabiliyor-
dum. Evlendik, ilk aylarý-
mýz çok güzeldi. Kaçtýðý-
mýz için ikimizin de ailesi

kýzmýþtý. Sonra kabullendiler. Sevgili
olduðumuz süreçte ilgiliydi. Belki en
fazla iki defa tartýþmýþýzdýr. Ýlk bir ay
kaynanamlarla yaþadýk, sonra ayrý eve
çýktýk. Muhafazakâr bir aileye gelin git-
tim. Bir gün “Eve amcam gelecek, ka-
faný kapat” dedi. Sonra ailesi etek, tür-
ban almaya baþladý. Bir anda kendimi
kapanmýþ buldum. Bundan rahatsýz-
dým ama beni kabul etmeleri için ka-
pandým. Evlendiðimde sanki özgürlü-
ðüm elimden alýnmaya baþlandý. Daha
az konuþmam gerektiðini söylüyorlardý.
Eþim, görümcem, kaynanam, “Erkek-
ler varken kadýnlar konuþmaz” diyordu.
Örf ve âdetimiz ayný deðildi. Ben Or-
dulu, onlar Adýyamanlýydý. 
‘BÝR DAHA
YAPMAYACAÐIM’ DEDÝ

Her þeyime karýþýyorlardý. Kendimi
böcek gibi hissediyordum. Hapiste yaþý-
yor gibiydim. Her þey için izin almam
gerekiyordu. Bakkala gitmem bile so-
rundu. 

Bir gün akrabasýnýn düðünü vardý. O
çalýþtýðý için benim gitmem gerekiyor-
du. Görümcemden aldýðým uzun bir
etek, altýna da topuklu ayakkabý giymiþ-
tim. Düðün çýkýþý kaynanamlara gittim.
Eþim oraya geldi, evden çýkarken tokat
attý bana, “Sen nasýl topuklu ayakkabý
giyersin” diye. Önce þok oldum, sonra
“Bana annem babam vurmadý, böyle
olacaksa boþanalým” dedim. Özür dile-
di, bir daha yapmayacaðýný söyledi. Ýlk
fiziksel þiddet böyle baþladý. 
ÞÝDDET ARTTIKÇA ARTTI

Sonralarý dengesizdi; bir gün iyi, bir
gün kavgalý. Annesini gün içinde ara-
mazsam kavga çýkarýrdý. Toplam altý ay
ayný evde kalabildik. Annesine þiddete
uðradýðýmý söylüyordum. Kýzýyordu;
“Kýza vurma” diyorlardý ama arkamdan
da dolduruyorlardý. Yolda baþým dik
durmamalýymýþ. Erkeklerle göz göze
gelirmiþim, kývýrarak yürüyormuþum. 

Eve getirdiði arkadaþýna “Yumurta
yer misin?” diye sorduðum için beni
dövmeye baþladý. Parmaðým kýrýlmýþtý.
Komþular geldi ama kapýyý açmadý. Eþ-

yalarýmý topladým, “Gidiyorum” dedim.
Aðlamaya baþladý, “Özür dilerim, biri
bize büyü yapýyor” dedi. Ertesi gün has-
taneye gittik, doktora “Merdivenden
düþtüm” dedim. 

Evliliðimin dördüncü ayýnda hami-
leydim. Hamileyken kaynanamlara mi-
safir gelmiþti, sabahtan akþama kadar
temizlik yaptým. Kanamam geldi, doktor
düþük tehlikesi olduðunu söyledi. Eve
geldim yattým. Eþim ev neden daðýnýk,
dedi. Ayaða kalkar kalkmaz da çocuðu-
mu düþürdüm.

Altý ay boyunca ailemle çok az görüþ-
tüm. Þiddete dair hiçbir þey söylemiyor-
dum. Bir gün bacaklarýmdaki morluðu
gördüler. “Düþtüm” dedim ama inan-
madýlar. Eþim özür diliyordu ama þidde-
tine de devam ediyordu. 

Türbanýmý çýkardým, eþim de kabul
etmiþti. Ailesi açýldýðýmý öðrenince
“Açýldýn da orospuluk mu yapýyorsun”
dediler. “Eþim biliyor” dedim. Onlar da
“O bunu kabul ediyorsa biz oðlumuzu
kabul etmiyoruz” dediler. Eþim ailesine
“Açýldýðýný bilmiyordum, nasýl bir kýz ol-
duðunu görün diye getirdim” deyince

þok oldum. Babamý aradým, aldý beni ve
boþanma davasý açtým.
BUNU YAPAN EÞÝM, BÝLÝN! 

Baþta anlaþmalý boþanacaktýk, davayý
ben açtým. Onun da dilekçe vermesi ge-
rekiyordu. Okuma yazma bilmediði için
kardeþimden yardým istedi. Kýz kardeþi-
me gitmesini söyledim. Sonra kýz kar-
deþim aðlayarak aradý, telefonu o aldý,
benimle konuþacaðýný söyledi. Yanlarýna
gittim. “Benim ailem suçlu, n’olursun
barýþalým, affet beni” diye yalvarmaya
baþladý. Beni intihar etmekle korkutu-
yor, zorla eve götürmeye çalýþýyordu. 

Biz tartýþýrken kýz arkadaþým aradý.
Kýz arkadaþýma “Yardým et” diye baðýr-
dým. “Sessiz ol yoksa arabayla yuvarla-
rým bizi” dedi. Arabanýn içinden torna-
vida çýkardý. Atýþalaný yoluna geldik,
son bir kez konuþmak istedi. “Sen na-
mussuzluk mu yaptýn, o yüzden mi is-
temiyorsun beni” dedi. Ben de “Alakasý
yok, hakkýný helal et” dedim. Otobanýn
kenarýnda boðazýma sarýldý, cebinden
tornavidayý çýkarýp her tarafýma sapla-
maya baþladý. Bayýldým. Gözümü açtý-
ðýmda üstümü açmýþ karnýmý delmeye

çalýþýyordu. Tekrar bayýldým, bilekleri-
mi ters döndürüyor, ayak bileklerime
tornavidayla vuruyordu. Bir yerimi de-
lemeyince daha da sinirleniyordu. Þah
damarýmý delmek istedi, “Beni aldattýn
mý, doðruyu söyle” dedi. Konuþamýyor-
dum, güçlükle “Aldatmadým” dedim.
Ayaða kalkamýyordum. Tepemde sigara
içiyordu. 40-45 dakika dayak yedim. Si-
garasýný attý ve “Kelime-i þehadet ge-
tir” dedi. Boðazýmý sýkmaya baþladý.
Beni boðmaya çalýþýrken yüzüne kaný-
mý sürdüm biri görür de yakalar diye.
Bayýlmýþým, gözümü açtýðýmda güneþi
gördüm, ayaða kalkmaya çalýþtým.
Ayakkabým yoktu. Yüzüm gözüm kan
içindeydi.

Kendimi otobana yuvarladým, ayaða
zar zor kalkýp otobanýn ortasýnda araba-
larý durdurmaya çalýþtým. Kimse dur-
madý. Sonra kenara geçtim bir adam te-
lefonla konuþuyordu. Ambulansý aradý-
lar, “Ölüyorum, bunu yapan da eþim bi-
lin” dedim. 

Bir hafta hastanede yattým. 1,5 ay ev-
de ilaç tedavisi gördüm. Psikiyatriye git-
meye baþladým. Þimdi her ay gidiyorum. 
HÝÇBÝR ÞEY
OLMAMIÞ GÝBÝ... 

Boþanma davamýn dördüncü duruþ-
masý olacak, hiçbirine katýlmadým. Bu
son duruþma olacakmýþ. Darp davasý da
açtým. Baþta korktum bu davadan, sonra
kaybedecek neyim var dedim. Darp uy-
guladýðýnda üç gün nezarethanede kal-
dý. Ardýndan ölmediðim için ve daha ön-
ceden cezai iþlemi olmadýðý için serbest
býrakýldý. Çýkar çýkmaz iþine baþlamýþ,
herkese benim onu aldattýðýmý ve bo-
þanmaya karar verdiðimizi söylüyor.
Hiçbir þey olmamýþ gibi hayatýna devam
ediyor. 

Bu olayý 1 yýl önce yaþadým. Yaþa-
dýklarýmý paylaþmaktan korkuyordum.
Benim yaþadýklarýmý yaþayan binlerce
kadýn var. Ýnternette, televizyonda tek-
melenen, kocalarý tarafýndan öldürü-
len, tecavüze uðrayan kadýnlarý görü-
yorum. Ben de ölebilirdim. Eskiden
dayak yediðimde utanýyordum, ama
artýk daha güçlüyüm. Bizler yaþamak
zorundayýz. Bunun için mücadele
edeceðim.
BÝRLÝKTE GÜÇLÜYÜZ 

Devlet þiddete uðrayan kadýnlar için
önlem almýyor, aksine kadýnlarýn þiddete
maruz kalmasýnýn önünü açýyor. Devle-
tin eksikliði çok büyük; kadýný görmü-
yor. O yüzden kadýnlar birlikte hareket
etmeli ve birlikte mücadele etmeli. Ka-
dýnlara yapýlan þiddetin cezasýz kalmasý-
ný istemiyorum ve sizlere çaðrýda bulu-
nuyorum.

Boþanma davam 11.01.2018 tarihin-
de, darp davam ise 23.01.2018 tarihinde. 

Tüm kadýnlarýn ölümle burun buru-
na kaldýðým olaylarýn davalarýnýn takip-
çisi ve destekçisi olmasýný istiyorum.

BÝZLER YAÞAMAK ZORUNDAYIZ

Eee... 
Kurtulduk mu?

EZÝLENLERÝN 
TÝYATROSU ÖTEYÜZ:

Nursel ÝNALÇUK 
Ankara

A
nkara Batýkent’te kadýnlarýn kurduðu tiyatro
topluluðu Öteyüz, öðretmen, psikolog, emekli,
iþçi, hemþire, ev kadýný, muhasebeci gibi bir çok
farklý meslekten kadýnýn bir araya gelerek oluþ-
turduðu bir topluluk. Öteyüz’de bir araya gelen

kadýnlar anlatýyor...  
Öteyüz fikrinin 2001 yýlýnda doðduðunu ve o zamandan

beri haftada bir gün bir araya gelerek tiyatro üzerine çalýþ-
malar yaptýklarýný anlatan kadýnlar, çalýþmalarýnda ve çýkar-
dýklarý oyunlarda her þeyi kendileri hazýrlýyor. Senaryodan,
kostüme, dekora her þeyi kendileri, kendi oluþturduklarý
bütçeyle yapýyorlar. Üstelik yazýlmýþ bir oyun yerine kendi
yazdýklarýný oynuyor, yarattýklarý bütün karakterler kadýnlar-
dan oluþuyor ve konular da yine kadýnlarýn gündelik yaþam-
larý ve sorunlarýyla ilgili. Kadýnlar çýkardýklarý oyunlarý
Tempo sahnesinde oynamalarýna karþýn sokaðýn onlar için
her zaman ayrý bir önemi olduðunu söyleyip oyunlarýný
mutlaka sokaða da çýkarýyorlar.

Ayþegül, bir iþçi. Depresyon yaþarken tanýþmýþ Öte Yüzle
ve hayata bakýþý deðiþmiþ. “Çocuklarýmla, ailemle iliþkile-

rim farklý bir boyuta geçti” diyen Ayþegül kadýnlarla bir ara-
da amatörce bir þeyler üretmenin ufkunu açtýðýný söylüyor:
“Dedim ki, iþte burasý olmam gereken yer.”

Öteyüz’de emek veren bir öðretmen arkadaþýmýz þu
cümlelerle anlatýyor kadýnlar için buranýn önemini: “Ötey-
üz kadýnýn kendini ifade edebilmesi kendi farkýndalýðýný
keþfetmesi ya da daha duyarlý olduðunu farkýnda olmasý
için önemli bir çizgi. Bize toplumda annelerin kutsallýðý

empoze ediliyor. Bize verilen bu rolün altýnda eziliyoruz.
Bunu fark etmeyi Öteyüze borçluyum. ‘Kadýný kadýn ezi-
yor’ diyoruz. Bunu bilinçli olarak mý yapýyor? Hayýr, yine bu
öðretilen toplumsal deðerlerin vermiþ olduðu geleneksel
davranýþ. Öteyüz sayesinde ben bunun daha çok farkýna
vardým ve hayata bakýþým daha cesur oldu.”

Emekli bir kadýn arkadaþýmýz “Bize en baþta hayatý sor-
mayý sorgulamayý öðretti bu birliktelik. Burasý, bazýlarýmý-
zýn buraya ürkek, çekingen gelip buradaki ortamý görünce
daha da çoðalarak geldikleri bir yer oldu. Ben burada ken-
dimi iyi hissediyorum kadýnlar adýna bir þeyler üretmek gü-
zel. Kadýnýn kadýna verdiði eksi artý þeyleri bazen içinde yer
alarak bazen de seyirci olarak görmek, bunlarý uygulamak
üzere buradayýz.” diyor.

Çocukluk hayalini burada gerçekleþtiren özel sektörden
bir kadýn “Burada tiyatrodan çok benim annem oldular, ab-
lam oldular, buraya koþarak geliyorum. Burada insan kendi-
ni daha iyi ifade edebiliyor. Ailenin içinde bile ifade edeme-
diðiniz duygularýnýzý, düþüncelerinizi, burada ifade imkaný-
nýz oluyor. Bu grupta olmak güzel” diye dile getiriyor duy-
gularýný. 

Görüyoruz ki kadýnlar her türlü üretimde, bir arada
daha güzel...

Bu sahne kadýnlarýn
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E
ðitim ve çocukluk haklarýndan mahrum
býrakýlýp tezgah baþýna oturan, sömürü
düzeni ile çok erken yaþta tanýþan mil-
yonlarca çocuk var. Bazýlarýnýn yaþamla-
rýna bir þekilde tanýk olduk. Ama çok bü-

yük bir kýsmýný hiç bilmedik. Öylece büyüdüler ve
hala milyonlarcasý tezgah baþýnda büyüyor. 

Þimdi size çocuk yaþta oturduðu tezgahýn baþýn-
da büyüyen bir kadýný tanýtacaðýz; Gülsen Sayhan’ý. 

Gülsen 40 yaþýnda ve 27 yýllýk iþçi. 13 yaþýnda
oturdu tezgah baþýnda ve hala kalkmadý. Birçok
farklý sektörde çalýþan Gülsen, þimdilerde bir tek-
stil fabrikasýnda çalýþýyor. Ama örselenen bir çocuk
deðil þimdi; haklarýný bilen ve haksýzlýklarýn karþý-
sýnda dimdik duran güçlü bir kadýn. 

Peki, küçücük bir çocukken, çalýþmayý dahi oyun
sanýrken, nasýl oldu da güçlü bir kadýn oldu?

Gülsen’in iki ablasý da okulu yarým býrakmýþtý.
Babasý “Sen de yarým býrakýrsýn kesin” diyerek
okula göndermedi Gülsen’i ve bir fabrikada iþe
koydu. Çalýþtýðý yerde hem kendi gibi çocuklar hem
de ‘ablalar, aðabeyler’ dediði iþçiler vardý. Ýlk baþ-
larda para kazanmak hoþuna gitmiþti, ancak yoksul
bir aileden geliyordu ve aldýðýný ailesine veriyordu.
Elinde bir þey kalmayýnca mesaiye kalarak kendine
de artýrmaya çalýþýyordu. Onun için çalýþmak, he-
men bir oyuna dönüþmüþtü; “Daha çok çalýþýrsam,
daha çok kazanýrým!” 

Ancak çok kýsa bir zaman içinde bu oyunun kor-
kunç bir sömürü olduðunu fark etti. Bunu o yaþta,
sadece iþçi çocuklar fark edebilirdi. Þiddet, hor gö-
rülme, ezilme, güvencesiz çalýþma, çok çalýþma...
Ýki yýl boyunca hepsini yaþadý bu fabrikada.
KÜÇÜK GREVCÝ 

Gülsen 15 yaþýna geldiðinde çalýþtýðý fabrika
Esenyurt’un kýrsal kesimine taþýndý. “Dýþarýdan
reklamlarý yapýlan çok þýk görülen bir fabrikaydý.
Ama bir de gelip bize sorun” diye anlatýyor o
günleri. Çalýþma koþullarýnýn aðýrlýðý yetiþkin iþ-
çileri bile zorluyordu, çocuklarý nasýl zorlamasýn?
Gülsen’in o zamanlar ‘aðabeyler, ablalar’ dediði
iþçiler, sendikalaþmak amacýyla greve çýkmýþ. O
grev Gülsen’in hayatýnda bir dönüm noktasý ol-
muþ; “Sendikalaþma fikri hoþuma gitmiþti, biz
de yetiþkinlerle greve çýktýk. Ýþçilerle birlikte kü-
çücük yaþýmda iþ durdurmuþtuk. Ýþ durdurunca
jandarma çalýþma bantlarýnýn arasýna köpeklerle
geldi. Yaka paça fabrika dýþýna aldýlar bizi. Ye-
mekhanenin gizli yerinde bir arkadaþýmýzý darp

ettiler. Küçücük yaþýmda o fabrikada emek-ser-
maye çatýþmasýný gördüm. O günler bana çok þey
kattý. O gün sendikalaþtým ve örgütlendim. On-
dan sonraki hayatýmda haklarýmýn ve varlýðýmýn
farkýna vardým. Öðrendim ve öðretmek için uð-
raþtým.”
BAÞKALARI HAYATIMI
KONTROL EDEMEZ 

21 yaþýnda evlendi ve bir çocuðu oldu Gülsen’in.
Çalýþmaya devam etti, çünkü çalýþmak onun için
ekonomik özgürlük demekti. Örgütlü olmaya da
devam etti. Bu süreçte sorunlar yaþamaya baþladýðý
evliliði sonlandýrabilmesinde de ekonomik gücü-
nün olmasý ve örgütlülüðünün etkisi olduðunu dile
getiriyor: “Eðer ekonomik baðýmsýzlýðým, gücüm
olmasaydý, örgütlenmemiþ ve kendimi güçlü his-
setmeseydim istemediðim ve sorunlarla geçen bir
evliliðin içinde kalacaktým. Ama mücadeleden de-
neyimlediðim güçle kendi hayatýmý baþkalarýnýn
kontrol etmesine izin vermedim.” 

Ýlk baþta ailesinin de kendisine karþý çýktýðýný,
evden bile kovulduðunu anlatan Gülsen, geri adým
atmak yerine ailesiyle de mücadele etmiþ ve sonuç-
ta onlarý da kazanmýþ; “Babam inþaat iþçiydi, ona
bir iþçi olarak yaklaþtým, babam olarak deðil. Böyle
böyle ikna oldu o da, bir þeyleri deðiþtirebileceði-
mize... Uzun yýllar çalýþmasýna raðmen babamýn si-
gortasý yoktu. O da kendi haklarýnýn farkýna vardý,
sigorta hakký için uðraþtý. Örgütlü olmasaydým
kendi kararlarýný veren bir kadýn olmazdým, yaným-
dakilere güç veremezdim” diye anlatýyor.

ÇOCUK ÝÞÇÝLÝKTEN ÖRGÜTLÜ MÜCADELEYE 

Nasýl yapacaðýz Gülsen Abla?

ÖRGÜTLÜLÜK
KADINI GÜÇLENDÝRÝR

“GÖRDÜM ki haklar ‘alýn sizin olsun’ diye verilmedi.
Bir sürü mücadele ile alýndý. Çalýþtýðým yerlerde hep
en doðal haklarýmýzýn mücadelesini verdim ve yaným-
dakilerle bu fikirleri paylaþtým” diyen Gülsen, mücade-
lenin bir kadýn olarak kendisini güçlendirdiðini vurgu-
luyor: “Örgütlendikten sonra öðrendim ki toplumda
kadýnýn konumu bana öðretilen deðildi. Bu beni çok
güçlendirdi.” 

Çalýþtýðým bir iþyerinde erkeklerle ayný iþi yapmala-
rýna raðmen ayný ücreti alamadýklarýný, eþit ücret hak-
larý için mücadele ederek kazandýklarýný anlatan Gül-
sen, özellikle kadýn iþçilerin öðrenmelerini ve örgüt-
lenmelerini tavsiye ediyor. “Çünkü kadýnlarýn yaþam-
larýnda gerçekten çok büyük yükleri var. Çocuk, ev iþ-
leri, aile kadýnlara hep baþka bir rol yüklüyor. Bizi güç-
lendiren þey bir arada olmak. Biz kadýnlarýn her alan-
da sesini çýkarmasý gerekiyor. Öðrendiklerini yanýnda-
ki yöresindekiler ile paylaþmasý gerekiyor. Þu dönem-
de iki kadýnýn bile yan yana gelip konuþmasý o kadar
önemli ki... Öteki beriki demeden yan yana gelmeliyiz.
Çünkü iþçi kadýnlar yan yana gelmediðinde hep yalnýz-
lar. Birlik olmadan ne hak alýnabiliyor ne de baþka bir
þey yaþayabiliyoruz.”

DALGALI DDENÝZLERÝ AAÞMAK ÝÝÇÝN
Çevresindeki kadýnlarýn yükleriyle baþa çýkamadý-

ðýnda nasýl mutsuzluk yaþadýðýný aktarýrken, kendisine
de hep hatýrlattýðý þu düþünceleri paylaþýyor bizlerle:
“Örgütlü bir kadýn dalgalý denizde nasýl hareket ede-
ceðini bilir. Dünya sorunlarý, ahlar vahlar hiç bitmez.
Mücadele içinde olan kadýn üretiyor, çözüm buluyor,
yön veriyor, kimsenin baskýsý altýna girmeden kendi
doðrularýný yaþayabiliyor. Kendi doðrularý derken; bir
kere kadýn olduðunun farkýna varýyor ve aslýnda ne
kadar güçlü olduðunu görüyor, toplumun onu ittiði,
konumlandýrdýðý yere raðmen...”

VÜCUDUMUZUN TERBÝYESÝNÝ PATRON MU VERECEK?

GGÜÜLLSSEENN’in þu anda çalýþtýðý tekstil fabrikasýnda sadece kadýnlar çalýþýyor. Ýlk dönemde iþçilerin sadece bir

kere lavaboya gitme hakký varmýþ. Ýþçiler koþa koþa Gülsen’in yanýna gidip, “Ya olur mu böyle, nasýl yapacaðýz,

Gülsen abla?” diye sormuþ. Her tuvalete gittiklerinde patron laf edecek diye çekinen iþçilere söylediklerini þöy-

le aktarýyor: “Onlara ‘vücudumuzun terbiyesini patron mu verecek’ dedim. ‘Ýhtiyacýmýz varsa lavaboya gidelim,

asla geri adým atmayýn!’ Laf gelmesinden çekindi iþçiler, oysa laf her türlü gelir, ikinci defa da gelir, ama ýsrarý-

mýzý görünce üçüncüde artýk bir þey diyemezler. Þimdi biz istediðimiz kadar lavaboya gidebiliyoruz.”

Sevgi DELÝBAÞ
Gülsuyu Gülensu Kadýn 

Dayanýþma Derneði

N
ermin’le hastanede tanýþtýk.
Sýra beklerken ayaküstü
merhabalaþtýktan sonra si-
gara içmek için dýþarý çýk-
týk. Nermin, biraz sýkýntýlý,

çaresiz durumdaydý; ev aradýðýný söyle-
di, eþiyle olan sorunlarý nedeniyle evden
uzaklaþmasý gerektiðini anlattý. Ona bir
derneðimiz olduðunu anlattým ve ken-
disine destek olabileceðimizi söyledim,
birbirimize telefon numaralarýmýzý ve-
rip ayrýldýk.

Yaþadýðým mahallede Nermin için uy-
gun bir ev buldum ve Nermin’le komþu
olduk. Bir gün kahve içerken Nermin, ne-
den eþinden ayrýlmak istediðini, yaþadýðý
sýkýntýlarý, þiddetin her türlüsüne ve iha-
nete maruz kaldýðýný, evin tüm yükünü
tek baþýna yüklenip, çocuklarýný büyütüp
okuttuðunu anlattý. Ekonomik baðýmsýzlý-
ðý olmasýna raðmen çevre baskýsý sebe-
biyle daha önce boþanmaya cesaret ede-
mediðini, ancak eþi kendisini öldürmeye
çalýþýnca, korktuðu için mahkemeye ver-
diðini anlattý. Nermin bir dönem sýðýn-
maevine de gitmiþ. Oranýn koþullarýnýn
da cezaevinden farksýz olduðunu söylü-
yor, cep telefonundan týrnak makasýna ka-

dar her þeyine el koymuþlar. Bir taraftan
da savcýlýktan koruma kararý almýþ.
NERMÝN’ÝN DÜZENÝ YENÝ
AMA SÝSTEM AYNI

Nermin, mahalleye taþýnýnca evini, ye-
ni düzenini kurmaya baþladý. Bu arada
muhabbetimiz de ilerlemeye baþladý. Bir
gün kapýda yabancý bir arabanýn uzun sü-
re durduðunu fark ettim.

Nermin’in eþi olabileceðini düþündüm
ve hemen Nermin’i aradým. Nermin kor-
kudan titriyordu, “Kocam” dedi. Hemen
telefona sarýldý, polisi aradý, ama polis ge-
lene kadar adam kaçtý. Adamý daha sonra
buldular. Nermin’i de ifade için karakola
götürdüler. Kocasýný 2-3 gün karakolda
tuttuktan sonra býrakmýþlar. Daha önce de
ayný þeyleri yaþamýþ Nermin, bir gün gö-
zaltýnda tuttuktan sonra serbest býrakmýþ-
lar. Bu sefer Nermin’in korkularý artmýþtý.
Çünkü koruma kararý da fayda etmiyordu.

Duruþma günü gelip çattý. Nermin ha-
kimin kadýn olduðunu görünce biraz ra-
hatlamýþ, “Belki kadýn hakim halimden
anlar” demiþ. Ama sonra hakimin tavrý
rahatsýz etmiþ Nermin’i. “Bizi boþama-
mak için elinden geleni yapýyordu” diye
anlattý. Nermin anlam verememiþ haki-
min tavýrlarýna. Ben de neden böyle oldu-
ðunu, sistemin kadýný deðil, aile bütünlü-
ðünü koruyan bir sistem olduðunu, yasa-
larýn erkeklerden yana olduðunu, kadýn

cinayetlerinin önüne neden geçilemediði-
ni anlattým. 
ÖZGÜR OLMANIN
MUTLULUÐU...

Sonraki mahkemede Nermin hem çok
heyecanlý hem de bir o kadar öfkeliydi. Bir
an önce boþanmak, bu adamdan kurtul-
mak ve yeni bir hayat kurmak istiyordu.

Hakim bu kez Nermin’in kararlý olduðunu
anlamýþ olmalý ki boþanmalarýna karar ver-
miþ, ama yine de mahkeme boyunca ýsrar-
la adama isterse kararý reddetme hakký ol-
duðunu ifade etmiþ. Mahkeme sonrasýnda
sohbet ettiðimizde Nermin, sistemin kim-
den yana olduðunu öðrenmiþti. Bir yandan
da özgür olmanýn mutluluðunu yaþýyordu.
Çok sýkýntý yaþamýþtý Nermin ama hayatýn
her alanýnda olduðu gibi kadýnlarýn müca-
dele etmekten, güçlü durmaktan baþka ça-
resinin olmadýðýný yaþayarak anlamýþtý.

Ben de hep televizyon ve gazetelerdeki
haberlerde kadýnlarýn koruma altýnda ol-
duðu halde nasýl öldürüldüðünü düþünü-
yordum. Ama anladým ki koruma kararý
resmi bir evraktan baþka bir þey deðilmiþ.
Çünkü yasalar gerektiði gibi uygulanýp
adil bir ceza sistemi iþlemiyor. Mahkeme-
de adamýn takým elbise giymiþ olmasý ve
tavýrlarýnýn iyi olmasý sanki suçu o iþle-
memiþ gibi karar verilmesine neden olu-
yor. Oysa ki gereken cezalar verilmiþ olsa
kadýnlar her gün sokak ortasýnda her tür-
lü þiddete maruz kalmayacak.

Nermin’in mücadelesine destek ol-
mak, onun hayatýna dokunmak ve sis-
temin gerçek yüzünü görmesini saðla-
mak, onun hayatýnda en önemli deðiþim-
lerden bir tanesiydi. Tüm zorluklara rað-
men kadýn dayanýþmasýnýn da ne kadar
önemli olduðunun farkýna vardý Nermin.

Zülal’in arkadaþlarý
Ýzmir

Zülal Tütüncü, doðum gününde
öldürülen gencecik, hayat dolu,
hayalleri ve hedefleri olan bir

insandý. Onu bir gün önce tanýyan da
yýllardýr arkadaþ olan da farklý birçok
güzel düþüncenin yaný sýra belki de tek bir
ortak fikirde buluþuyordu; onun hayata
olan tutkusu. Þimdi katilin, bir insaný nasýl
hayattan ve sevenlerinden kopardýðýný
düþünün.

Bizi Zülal’in ölümüyle ilgili en çok üzen
þeylerden biri medyada yer alan haberler
oldu. Bu haberler, ölümü normalleþtiren,
bir sebep bulmaya çalýþan, suçu
hafifleþtirmeye yönelik, adeta katili
koruyan üsluptaydý. Hayallerini, gençliðini
ve yapamadýðý binlerce þeyi geride býrakýp
hayattan koparýlan bu gencecik kadýnýn
fazlasýyla hak ettiði anmasýný yapmak bile
bu haberler tarafýndan dolaylý bir þekilde
engelleniyordu. Öyle ki onun acýsýný en
derinden hisseden yakýnlarý bile masum
bir anmanýn tereddüdünü yaþadý. 

SSOOMMUUTT AADDIIMMLLAARR ÝÝSSTTÝÝYYOORRUUZZ
Bir hayat bu kadar basite indirgenirken

biz, onun yakýnlarý, o caninin hak ettiði
cezayý alýp almayacaðýndan endiþeliyiz ve bu
konuda somut adýmlar atýlmasýný istiyoruz.

Ýlk ve acil olarak katilin okulla iliþiði
kesilerek henüz mahkeme sürecinde olan
olayýn cezasýz kalmayacaðý topluma ve

yakýnlarýna hissettirilmeli. Bu þekilde ömür
boyu dinmeyecek acýlara en azýndan biraz su
serpilebilir.

Katilin ailesi bu durumun arkasýnda
olmadýðýný topluma göstererek bunun
özendiriciliðinden kaçýnmalý.

Zülal’in okul yolunda veya evinde
cinayete kurban gitmeyiþi karalayýcý

haberleri haklý çýkarmaz. Özgürlüðü
kýsýtlayýcý, kadýnýn eve kapatýlmasýný
destekleyen bu zihniyet her þeyi bir kenara
býrakýp ortada bir genç kadýnýn
öldürüldüðünü anýmsamalý, toplumu doðru
yönlendirecek haberler öyle hazýrlamalý.

Daha þimdiden medyanýn
yönlendirmesi ve katilin bundan aldýðý
cesaretle verdiði ifadeyi duyuyoruz. Dört
duvar arasýnda iþlenen bir cinayetin, tanýktan
ve gözden uzak olmaktan faydalanarak
“erkekliðime laf etti, sarhoþtum, kendimde
deðildim, psikolojik sorunlarým vardý” gibi
zavallýca çabalarla söylenmiþ, genç kadýný
soðukkanlý bir þekilde öldüren katilin suçunu
hafifletmeye çalýþtýðý bu ifadeleri dikkate
alýnmamalý. Çünkü zaten günden güne
yaygýnlaþan ve normalleþen bu cinayetlerin
arkasýnda suçlularýn hak ettiði cezayý
almayýþý ve medyanýn katilleri masum
gösteren haberler var.

Son olarak Zülal’in davasýnýn yakýn
takipçisi olacaðýmýzý ve bu süreçten çýkacak
kararlarýn tüm kadýn cinayetlerine emsal bir
karar olacaðýný umut ediyor ve adalete
güvenimizin boþa çýkarýlmamasýný istiyoruz.

Nermin’in hayatýnda ne deðiþti?

ZÜLAL’ÝN DAVASI EMSAL OLSUN
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Ayþe ÖZ
Ankara

B
ilindiði üzere yaklaþýk üç aydýr
130 bin metal iþçisini ilgilendi-
ren toplu iþ görüþmeleri MESS
ve Türk Metal Sendikasý arasýn-
da sürüyor. Hali hazýrda þu an

bir çok metal fabrikasýnda eylemler devam
ediyor. Bir çok fabrikada basýn açýklamala-
rýnda, yürüyüþlerde önde kadýn iþçiler gö-
rüyoruz. Bu; bazý yerlerde sendikanýn ka-
dýnlarý “Güzel bir görüntü olsun” diye öne
çýkarmalarýndan, bazý yerlerde ise kadýn
iþçilerin özel olarak sendika temsilcilerini
sýkýþtýrýp “Arkada kalýyoruz, sloganlara eþ-
lik edemiyoruz, önde duracaðýz” diye ey-
lemlerden önce yer ayýrtmasýyla oluyor.
Kadýnlar bantta, molalarda, ev oturmala-
rýnda, cafe buluþmalarýnda bir araya her
geldiklerinde bu süreci tartýþýyorlar.

Öncelikle þunu söyleyeyim; 10 yýllýk bir
kadýn iþçiyle 2 yýllýk bir kadýn iþçi arasýnda
Türk Metal’e güven konusunda çok büyük
faklýlýk var. 10 yýllýk iþçi, 2015’te patlayan
metal eylemlerinden sonra, sendikanýn iþ-
çileri karþýsýna almamak için masadan he-
men anlaþmayla kalkmayacaðýný, bu süreci
uzatacaðýný ama taleplerinin hepsini de
kabul ettiremeyeceðini düþünüyor. Hatta
büyük bir ihtimal yüzde 20 oranýnda bir
anlaþmaya varýldýðýný, ancak iþçilerin gazý-
ný almak için eylemlilik sürecinin uzatýldý-
ðýný düþünüyor. Ayrýca  400-500 liralýk bir
zamma da tav olduðunu belirtiyor. Daha
önce hiç toplu sözleþme görmemiþ 2 yýllýk
bir kadýn iþçinin ise sendikaya güveninin
daha yüksek olduðu gözlemleniyor. Yine
400-500 liralýk bir zammýn kendisine yete-
ceðini söylüyor.

Bir çok kadýn iþçi çalýþýrken sendikadan
baðýmsýz olarak yapýlan ses çýkarma ey-

lemlerine katýlýyor, hatta erkek iþçiler ‘Oð-
lum kýzlar bile baðýrýyor, sen niye baðýrmý-
yorsun’ diyerek birbirini gaza getiriyor. Yü-
rüyüþ ve ses çýkarma eylemlerine katýlan
kadýnlara bu eylemlilikler çok iyi geliyor,
kadýnlar deþarj olduklarýný söylüyor ve bir
sonraki eyleme daha istekli ve daha ön
planda katýlýyorlar. Þöyle bir örnek verece-
ðim; 30 yaþýnda 2 çocuklu bir kadýn arka-
daþým gece eþiyle çok þiddetli bir tartýþma
yaþamýþ. Bütün gün morali bozuk ve aðla-
yarak çalýþmasýna raðmen yürüyüþ eylemi-
ne kadýn arkadaþlarýný da toplayarak geldi.
Eylemde arkadaþlarýyla fotoðraf çekip sos-
yal medyaya attý. Eþinin onu arayarak “Ba-
kýyorum da hiç mutsuz deðilsin, bir de fo-
toðraf atýyorsun nispet yapar gibi” demesi
üzerine “Biz eylemlere katýlmazsak nasýl
yüksek zam alacaðýz? Ne kadar yüksek
zam alýrsak o kadar rahat ederiz” diyerek
telefonu suratýna kapattý. Servise bindiðin-
de baðýrmaya, düdük çalmaya da devam
etti.  Sonra da “Bu iþ böyle olmaz, grev
yapmamýz gerekiyor” dedi. Kadýn iþçiler
eylemleri sahipleniyor ama iþ býrakma, iþ
yavaþlatma gibi eylemlerin daha etkili ola-
caðýný düþünüyorlar.

Cavidan NÝZAMOÐLU 
Ankara

S
izlerle paylaþaca-
ðým bu söyleþi
Ankara’da mer-
keze uzak bir il-
çeden, Yeni-

kent’ten yazýldý. Yazýldý
derken, komþularýmla bir
araya geldiðimizde kafala-
rýmýzýn karýþýk olduðunu
düþündüðümüzden bir de
“Sizlerle söyleþelim baka-
lým,  ne dersiniz” diyerek
hep beraber yazdýk.  Ma-
hallemiz organize sanayi

bölgesine yakýn, eþlerimiz çocuklarý-
mýz da buralarda çalýþýyorlar. Konu-
muz asgari ücret!  
ÜNÝVERSÝTE OKUYAN DA
ASGARÝ ÜCRETLÝ

Çocuklarý okula ya da iþe gönderdik-
ten sonra babaanne telefon etti, “Bize
gelin bi çay içelim” diye. Melahat ha-
ným 10 yýl önce torunlarý bizi “Babaan-
nem” diye tanýþtýrýnca hepimizin baba-
annesi oldu. Babaannede toplaþtýk. Ba-
baannenin bir kýzý, bir oðlu var. Eþin-
den kalan emekli maaþý ile yalnýz yaþý-
yor. Ýnsanýn çalýþýp kazandýðý ücretle
geçinememesi yani çocuklarýnýn ihti-
yaçlarýný karþýlayamamasýnýn çok zor ol-
duðunu söylüyor. Þimdilerde çocuklarý-
ný evlendirdiði için nerdeyse þanslý his-
sediyor. “Asgari ücret mutlaka 2 bin lira
olmalý. Asgari ücret istediðimiz kadar
hatta daha da çok huzur istiyoruz” di-
yor. Huzursuzluðun insanlarýn emekli
olabileceði bir iþi olmamasýndan ve as-
gari ücretin azlýðýndan kaynaklandýðý
düþünüyor. 

Güler abla ise Erzurumlu, 4 çocuklu
bir kadýn. Eþi emekli olunca, bir oðlu

da üniversite kazanýnca Ankara’ya taþý-
nýyorlar.  Çocuðunun üniversiteyi bitir-
diðini, ama diðer kardeþleri gibi hep
belediyelerin park bahçeler müdürlü-
ðünde taþeron iþçi olarak çalýþtýðýný,
eðer emekli olabilirse kendisini þanslý
sayacaðýný söylüyor.  
PIRLANTAYA VERGÝ YOK
ASGARÝ ÜCRETE VAR

Komþumuz Gülþen haným, Kars’tan
eþinin rahatsýzlýðý nedeniyle Ankara’ya
taþýnmýþ. Ýki oðlunun Kars’ta kendi iþ-
yerleri varken burada asgari ücretle gü-
venlik görevlisi olarak çalýþýyor. Gülþen
hanýmýn torunlarýna maddi desteði olsa
da onlarýn bir üniversiteye gidebilece-
ðinden ümitsiz. Çocuklarýnýn en çok
asgari ücretten vergi alýnmasýndan þika-
yet ettðini, geçenlerde bir televizyon ka-
nalýnda pýrlanta satýþýndan vergi alýn-
madýðýný duyduðunu ve çok üzüldüðü-
nü söylüyor bize.

Diðer komþum Ankara’ya oðlunun
yanýna gelmiþ Yozgat’tan.  Oðlunun 5
çocuðu var. Diyor ki “Yiyecek ve giyecek
pahalý olmasa biz geçinirdik, benim sat-
týðým patikleri eve katký olsun diye örü-
yorum. Yoksa yazýn köye gidip çalýþma-
sak imkaný yok geçinemeyiz.”
‘BÝR ISPANAKTAN ÜÇ ÇEÞÝT
YEMEK YAPIYORUZ’

Komþularýmdan en genci Kýzýlcaha-
mam’dan gelmiþ. Oðlu, eþi, anne ve ba-
basýyla yaþýyor. “Kýzýlcahamam’da kar-
nýmýz doysaydý burada ne iþimiz var”
derken öfkeleniyor. Kendi  babasýnýn da
asgari ücretli iþçi olduðunu ama o za-
manlar daha kolay geçinebildiklerini
hatýrlatýyor bize. “Biz bir ýspanaktan 3
yemek yapýyoruz. Yapraklarýndan börek,
saplarýndan yemek, köklerinden müc-
ver...” Bugünleri yarýna aktarýrken þu
asgari ücret meselesini çözebilir miyiz?
Ne dersiniz hanýmlar?

Kýsmet ÇELÝK 
Çaðlayan / Ýstanbul

Asgari ücretle geçinmek bu zamanda çok
zor. Elektrik, su, doðalgaz ve internet,
çocuklarýn okul masrafý derken hiçbir þeye

yetmiyor, sosyal hayat diye bir þey yok. Sinema,
tiyatro takip etmeye, gezmeye, bir yere gidip bir
çay kahve içmeye hasret kalýyoruz. Çocuklarýn
almak istediði hiçbir þeye cevap veremiyoruz.

Çocuklarýn en zaruri ihtiyacý olan ders kita-
plarýný, test kitaplarýný bile alamýyoruz. Markete

gittiðimizde en ucuz ve çýkma denilen sebzeleri,
meyveleri, fýrýna gidip bayat ekmek alýyoruz daha
ucuz olduðu için. Çýkma dediðim sebze ve meyvel-
erden ezilen, büzülen çürük yiyecekleri ayýrýp
onlarý da en ucuza alýyoruz. Zengin kesimi yiye-
ceklerin en iyisini alýrken bizim gibiler ucuz malý
bile çürük ve çarýðýn içinde seçip en en ucuza mal
etmeye çalýþýyor. Asgari ücrete mahkum edilen
bizler en kötü þartlarda mücadele ediyoruz.
Asgari ücreti 1603 lira yapýp arkadan “Elinize dilin-
ize dursun” demek nedir. Sanki aldýðýmýz asgari
ücret kendi keselerinden çýkýyor. Bizim sýrtýmýz-

dan yaþayanlar biz olmasak ne yapacaklardý?
Gelsinler bu þartlarda kendileri geçinsinler.
Birinin eline diline duracaksa bizi bu yoksulluða,
haksýzlýða itenlerin eline diline dursun. Elektrik ve
suda tasarruf yapmanýn yollarýný ararken gene
zam geldi. Doðalgaz yakmýyoruz, soðuktan
donarak yaþýyoruz. Tüm bunlarý tek baþýma kadýn
olarak yapýyorum. Bir de üstüne ev geçindirmeye
çalýþýrken iþyerinde baþka sorunlarla, baskýlarla,
tacizlerle mücedele ediyoruz. Bütün bu sorunlarý
tüm kadýnlar yaþýyor biliyorum. Tüm kadýnlarý bir-
likte mücadele etmeye çaðýrýyorum.

METAL ÝÞÇÝSÝ KADINLAR:
Þu asgari ücret meselesini
çözebilir miyiz?

Asýl bizi bu yoksulluða itenlerin eline diline dursun

Bu iþ böyle olmaz
Uzm. Dr. Senem ASLAN

Y
aþý ve medeni durumu ne olursa olsun ha-
yatý boyunca kadýnlarýn en sýk karþýlaþtýðý
saðlýk sorunu vajinitlerdir. Vajinit; kabaca
vajinanýn enfeksiyonu olarak tanýmlanabilir. 
Vajina; önde idrar taþýyýcýlar, mesane ve ma-

kat arasýnda uzanan yaklaþýk 7-9 cm uzunluðunda kaslý
yapýda bir tüptür. Vajina, mukoza, kas ve dýþ bað do-
kusu katmaný tabakalarýndan oluþur. Vajinanýn ken-
dine özel bir mikrobik dokusu vardýr. Normal vaji-
na florasý asidik yapý, yaþ, hormonal durum, cin-
sel aktivite, gebelikten korunma yöntemi, kulla-
nýlan ilaçlar, antibiyotikler ve cerrahi giriþim-
lerle deðiþiklik gösterir. Yani kadýnýn vajinasý
kendi doðal yapýsý içinde baþta laktobasiller ol-
mak üzere birçok mikroorganizmayý bünyesin-
de barýndýrýr. Halk arasýnda belsoðukluðu de-
nilen hastalýðýn etkeni gonore, vajinal uçuk
mikrobu HSV ve rahim aðzý kanserine neden
olan HPV normal saðlýklý bir vajinada bulunmaz
BAÞROLDE ÖSTROJEN VAR!

Vajinitlerin oluþmasýnda baþrolü kadýnýn doðal ya-
pýsýnda bulunan östrojen oynar. Östrojen, üreme döne-
mindeki kadýnlarda, yumurtalýklarda üretilerek, salgýla-
nan hormondur. Ergenlik öncesi dönemde ve mena-
pozda östrojenin azlýðý nedeniyle bu dönemlerde bak-
teriyel vajinitler sýk görülür. Ayrýca idrar ve dýþký kaçýr-
manýn sýk görüldüðü ileri yaþ menapozdaki kadýnlarda
vajinit sýktýr. Ýlk adet öncesi genç kadýnlarda az miktar-
da kaþýntý yapmayan akýntý normal kabul edilir. 
EN ÝYÝ ÇÖZÜM: ALTTA YATAN
NEDENÝ BULMAK

Vajinitli kadýnlarda aðrý, kaþýntý ve çeþitli tipte
akýntý görülür. Akýntýnýn þiddetine baðlý olarak kaþýntý
hafiften, aðrýlý cinsel iliþkiye kadar geniþ bir yelpaze-
de olabilir. 

Vajinitler kadýnlarýn korkulu rüyasýdýr. Kaþýntýdan
aðrýlý cinsel iliþkiye kadar giden geniþ bir yelpazesi
vardýr. Bu durumda kadýn cinsel iliþkiye dahi girmek
istemez, kendini pis hisseder, eþi tarafýndan reddedil-
me kaygýsý yaþar. Bu psikolojik strese de neden olur.
Bazen basit bir tedavisi olmasýna karþýn hekime ulaþ-
ma zorluðu, bazen de kadýn olmanýn verdiði ‘ayýp,
utanma, çekinme’ duygularý ile taný almasý ve tedavisi
genelde atlanan ve ihmal edilen bir durumdur. Çoðu
kadýnýn hijyen kaygýsý ile baþvurduðu sabunla temiz-
lik, vajinal duþ ya da ‘komþunun verdiði ilaçla tedavi’
durumu daha da zorlaþtýrýr. Cinsel yolla bulaþan has-
talýklarýn önlenmesi için kondom gibi bariyer yön-
temler, enfeksiyonlarýn tedavisinde ise uygun dozda
uygun süreli tedavinin önemi ve altta yatan kronik so-
runlarýn çözümü ve hijyen kurallarýna dikkat edilmesi
önerilen baþlýklardýr. 

Herkese saðlýklý günler dilerim.

AKINTI ÇOK VE BALIK GÝBÝ
KÖTÜ KOKULUYSA... 

BAKTERÝYEL vajinozis ve cinsel yolla
bulaþan etkenlerin yarattýðý vajinitler-
de akýntý çok kötü kokulu ve bol mik-
tardadýr. Hastalar balýk kokusundan þi-

kayet ederler. Gebelerde tedavi edilme-
diði takdirde erken doðuma ya da be-

bekte enfeksiyona neden olabilecek bir
durum yaratabilir. Cinsel yolla bulaþan bir

durum olduðu için çift tedavisi önerilir.

AKINTININ
NEDENÝ ENFEKSÝYON

OLMAYABÝLÝR
ENFEKSÝYON nedenli olmayan vajinitler de
vardýr. Sperm öldürücü ya da geciktirici
krem kullanma, hijyen amaçlý kullanýlan
sabun, parfüm ve diðer maddeler, latex
kullanýmý ve aþýrý cinsel aktivite vaji-

nit benzeri kaþýntý ve vajinal
akýntýya yol açabilir. 

Kadýnýn
baþ belasý;
VAJÝNÝT

Kadýnýn
baþ belasý;
VAJÝNÝT

Kadýnýn
baþ belasý;
VAJÝNÝT

Kadýnýn
baþ belasý;
VAJÝNÝT

Kadýnýn
baþ belasý;
VAJÝNÝT

AKINTI SÜT KESÝÐÝ YA DA PEYNÝRÝMSÝ GÖRÜNÜMDE ÝSE...
KADINLARIN yüzde 75’i hayatlarýnda en az bir kez vajinal mantar enfeksiyonu (kandida enfeksiyonu) geçirir. Hemen he-

men yarýsý da yýlda en az iki kez kandida vajinit ataðý geçirir.  Enfeksiyon çoðu zaman gebelik, diyabet, obezite gibi baþka
bir hastalýðýn eþlik ettiði ya da doðum kontrol haplarý, kortizon, antibiyotik gibi ilaç kullanýmýnýn olduðu durumlarda görü-
lür. Kandida enfeksiyonunda süt kesiði ya da peynirimsi görünümünde akýntýya þiddetli kaþýntýnýn eþlik ettiði bir tablo var-
dýr. Tedavi altta yatan durumu düzeltmeye yönelik olmalýdýr. Kadýn sýký hava geçirmeyen giysilerden uzak durmalý, baþta an-
tibiyotikler olmak üzere kullandýðý ilaçlarý kesmelidir. Tedavide vajinal fitiller doktorun önerisiyle kullanýlabilir.
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Yasemin AKPINAR 
Tuzla / Ýstanbul 

M
etal Sanayicileri Sendikasý
(MESS) ile iþçi sendikalarý
arasýnda süren toplu sözleþ-
me görüþmeleri týkandý ve
birçok metal fabrikasýnda da

iþçiler eylemlere baþladý. Biz de daha önce
Yurtiçi Kargo ve Saba fabrikasýnda sendika-
laþma çalýþmalarý yürütmüþ, þimdi de metal
fabrikasýnda çalýþan bir kadýn iþçiyle bir
araya geldik.

7 yýldýr Türk Metal’in örgütlü olduðu bir
fabrikada çalýþan kadýn iþçi, daha önce ça-
lýþtýðý iþyerlerinde de sendikalý olabilmek
için mücadele etmiþ. Yurtiçi Kargo’da ver-
dikleri sendikalaþma mücadelesini þöyle
anlatýyor: “Yurtiçi Kargo iþçilerinin ilk sen-
dikal örgütlenme çalýþmalarýný yapan iþçiler
arasýndaydým. 90’lý yýllardý, direniþimiz 8 ay
sürdü. Direniþ sýrasýnda iþveren tarafýndan
çevik kuvvet tarafýndan etrafýmýz sarýldý.
Sürekli gözaltýna alýnýyorduk. Sendika geti-
rebilmek için diþe diþ mücadele ettik ama
direniþimiz Yurtiçi Kargo iþçilerinin iþten
atmasýyla sonuçlandý.”

Sonrasýnda çalýþtýðý Saba fabrikasýnda da
çalýþma koþullarýnýn kötü olmasý nedeniyle
yine sendikalaþmak istediklerini, orada da
direniþ baþladýðýný ve yine kadýnlarýn iþin
öncüsü olduðunu söylüyor.
ÝÞÇÝLER SENDÝKACILARA
YAKLAÞAMIYOR

Þimdi ise sendikalý bir metal fabrikasýn-
da çalýþýyor. Ancak sendikasý Türk Metal’in
yöneticilerinin tutumu beklentilerinin tam
aksi. Þöyle anlatýyor: “Asgari ücretin biraz
üstünde maaþlarýmýz. Ayný iþ kolunda baþka
bir sendikaya yeni üye olan 2 yýllýk bir iþçi
bizden daha yüksek maaþ alýyor. Ýkimiz de
sendikalýyýz ama maaþlarýmýzdan çalýþma
koþullarýmýza kadar aramýzda çok fark var.
Diðer metal fabrikalarýnda yapýlan sözleþ-
melerin bizden daha kapsamlý olduðunu
söylediðimde ya da bir þeyler talep ettiðim-
de sendika temsilcisi hemen tepki gösteri-
yor. Fabrika yönetiminden talep edince on-
lar da ‘Sözleþmenizde olmayan bir þey ya-
pamayýz. Sendikanýzla konuþun sözleþme-
nize eklesinler’ diyor. Türk Metal hüküme-
te yakýn bir sendika. Sendika Baþkaný Pev-
rul Kavlak iþçiler için ulaþýlamaz, çünkü ko-
ruma ordusuyla geziyor. Ýþçiler yanýna yak-
laþamýyor, derdini anlatamýyor. Þube Baþka-
ný da ayný, fabrikaya geldiðinde korumala-
rýyla geliyor, iþçiler yanýna yaklaþamýyor.
Temsilcileri direkt atama yoluyla seçiyorlar
ve iþçileri karýþtýrmýyorlar. Türk Metal’de
temsilciler sürekli pohpohlanmaya alýþtýrýl-
mýþ, bu yüzden de eleþtiriye kapalýlar.” 
KADINLAR ÝÇÝN 
HÝÇBÝR ÇALIÞMA YOK

Türk Metal’in kadýn iþçilere yaklaþýmýný
da eleþtiriyor: “Fabrikada 40 kadýn iþçi ol-

masýna raðmen bizim taleplerimiz ve so-
runlarýmýz dikkate alýnmýyor. Kadýn iþçiler
için bir çalýþma yok. Sadece 8 Mart’a hazýr-
lanýrken kadýnlarý bir araya topluyorlar. Ýþçi
kadýnlarý götürecekleri yerleri önceden be-
lirliyorlar. Üç gün boyunca kadýnlarýn talep-
lerini konuþtuðu, ortak çözüm aradýðý eði-
timler yerine sendika baþkaný ve Cumhur-
baþkaný salona girdiðinde hangi sloganlarý
atacaðýný belirleyen eðitimler veriliyor. Fab-
rikada sendika temsilcisi, genç iþçilerle ilgi-
li bir kurultay yapýlacaðýný söyledi. Bir afiþ
tasarlamaya baþladýlar. Ben de öneride bu-
lundum. Temsilci ‘Sen öneride bulunamaz-
sýn, sen bu kurulda yer almýyorsun. Senin
yaþýn tutmuyor. 30 yaþa kadar iþçiler bu ku-
rulun içinde olabiliyor’ dedi. Gençlerle
folklor ekibi kurdular, piknik ve yürüyüþler

yaptýlar. Temsilciye ‘Pardon ne ekibi kur-
muþsunuz? Piknik düzenliyorsunuz, yürü-
yüþ yapýyorsunuz? Biz de sendikalý deðil
miyiz? Aidat ödüyoruz bizi niye yok sayýyor-
sunuz. Ben gençlerden daha çok çalýþýyo-
rum. Ýþ ayrýmý yaptýðýnýzda sen yaþlýsýn bu-
nu yapamazsýn burada gençler çalýþsýn de-
miyorsunuz? Biz gençlerin yapamadýðý iþle-
ri yapýyoruz’ dedim. Temsilci bana ‘Ýster-
sen seni sendikadan çýkarýrým. Sendikanýn
hiçbir hakkýndan yararlanamazsýn’ dedi.
‘Sen bana bunu söyleyemezsin’ dedim. Þu-
be Baþkaný geldi, temsilciyle yaþadýðýmýz
sorundan bahsettim. ‘Biz bir grubu kaza-
nýrken diðerini kaybetmek için yapmadýk’
dedi. ‘Maalesef kaybettiniz bundan sonra
35 yaþýn üstündekiler Türk Metal’in yürü-
yüþlerine katýlmayacak’ dedim.”

NELER YAPABÝLECEÐÝMÝZÝ
2015’TE GÖRDÜK

Þu anda metal iþkolunda uyuþmazlýkta
olan toplusözleþme sürecinde ise fabrikada
yaþananlarla ilgili þu bilgileri veriyor: “Þu an
Türk Metal ve MESS arasýnda bir çekiþme
var. Türk Metal ‘bizim de kýrmýzý çizgileri-
miz var’ dedi ve örgütlü olduðu fabrikalarda
eylem kararý aldý. Bizim fabrikamýzda da
eylemler yapýlýyor. Serviste iþçiler kendi
aralarýnda Türk Metal’i eleþtiriyor. ‘Sendika
sendika deðil ki, Türk Metal’in sesi bir iki
yýldýr duyulmaya baþladý. Kötü bir sendika
ama mecburuz ne yapalým’ diyorlar. Aslýnda
neler yapabileceðimizin en iyi örneðini
2015’te metal fýrtýnada gördük. Farklý siyasi
görüþlerde olsak da taleplerimizin görünür
olmasý için birlikte mücadele yürütmeliyiz.”

Bir kadýn iþçi Türk Metal’i anlatýyor

Adile DOÐAN 
Esenyalý / Ýstanbul

K
ýsa bir süre önce, 600 kiþinin çalýþtýðý (çalý-
þanlarýn yarýsý kadýn iþçi) bir metal fabrika-
sýnda sendikalaþmak isteyen iþçiler iþten
atýldý ve tüm iþçiler iþi durdurarak direniþe

baþladý. Ýþçiler, hem atýlan arkadaþlarýnýn iþe geri
alýnmasý hem de patronun sendikayý tanýmasý için
kapýda direniþlerini sürdürürken polisin baskýsý so-
nucu direniþ fabrikanýn içine taþýndý. Ýþçiler 3 gün
boyunca fabrika içinde sürdürdü direniþlerini. Pat-
ronun sendikayý kabul etmesi sonucu direniþ sona
erdi.

Bu metal fabrikasýnda çalýþan kadýn iþçilerle
hem direniþi hem de çalýþma koþullarýný konuþtuk.
Sendikaya çalýþma koþullarýnýn düzelmesi ve eko-

nomik taleplerin karþýlanmasý için üye olduðunu
söyleyen bir kadýn iþçi, yaþadýklarýný þöyle anlatýyor:
“Çalýþma koþullarý aðýr ayakta çalýþýyoruz. Hastalan-
dýðýmýzda izin alamýyoruz. Vardiyalý çalýþtýðýmýz için
‘gecedeyken iþlerinizi halledin’ diyorlar. Aslýnda bu
duruma biraz iþçiler de neden oluyor. Gündüz var-
diyasýnda izin alamayacaðýný bildiði için gece vardi-
yasýndayken iþlerini halletmeye çalýþýyorlar. Gün-
düz uyumasý gerekirken dýþarýdaki iþlerini halledi-
yorlar. Bu durumdan kadýn iþçiler daha çok etkileni-
yor. Çünkü evdeki iþlerde gece gündüz dinlemiyor
onlarý da biz yapýyoruz. Bu nedenle hem hayat çok
zorlaþýyor hem de bedenen çok yoruluyoruz. Amir-
lerde çok baský yapýyorlar. Bundan iki ay önce ami-
rim yanýmda çalýþan kadýn iþçiye ‘Sen neden bu ka-
dar sýk tuvalete gidiyorsun? Derdin ne” diye güle-
rek ama rencide ederek sordu. Kadýn arkadaþýmýzýn

bir özel durumu olabileceðini bile bile bunu yapýyor.
Asgari ücret tek baþýna yetmiyor hele bir de kiracýy-
san daha da zor. Benim eþim de asgari ücretle çalý-
þýyor. Ýkimizden biri az mesai yapsak o ay içeriye gi-
riyoruz. Çocuklarýmýz nitelikli bir okula gitsin diye
eðitimlerine çok harcama yapýyoruz. Bu nedenle
hem iþimi güvence altýna almak hem de bir arada
haklarýmýzý kazanmak için sendikaya üye oldum. Ýlk
baþlarda doðrusu pek umudum yoktu. Ama bir an-
da hepimiz tek yumruk olduk. Bu kýsa direniþ o ka-
dar çok heyecanlandýrdý ki beni, düþünsenize bir da-
kika makinenin baþýndan ayrýlýp lavaboya gidemez-
ken biz bir olduk ve bütün makineleri durdurduk.
Kadýnlarýn yaþadýðý zorluklar ortada þimdilik bekle-
medeyiz. Emeklerimizin karþýlýðýný alabileceðimiz
kadýnlarýn taleplerinin karþýlanacaðý bir sözleþme
olsun istiyoruz.”

Neden sendikalý olmak istedim?

Dilan OÐUR 
Kocaeli

F
lört þiddeti iki kiþinin birbirini
“çift” olarak tanýmlamasýnýn
ardýndan, erkeðin, genç kadýný
kontrol etmeyi, denetlemeyi
“hak” olarak görmesi, onun

adýna kararlarý vermek istemesiyle baþlar.
Kesinlikle korkutucu ve kafa karýþtýrýcý
bir deneyimdir. 

Günümüzde artan þiddet olaylarý ile
birlikte flört þiddeti de artýyor. Bununla
birlikte farkýndalýk belirginleþiyor. Yalnýzca
fiziksel deðil özellikle psikolojik þiddetin
gözlemlendiði; erkek tarafýndan kadýn üze-
rindeki baský ve kýsýtlamalarýn arttýðý bir
þiddet. Genellikle bunun sebebinin “ma-
sum bir sevgiye” baðlandýðýný, fakat süreç
ilerledikçe çok daha ciddi bir boyut kaza-
narak “öldüren sevgiye” dönüþebileceðini
gözlemleyebiliriz. 

Bizler de bu yüzden özellikle genç ka-
dýnlar olarak, yaþadýðýmýz flört þiddetine
dair liseli genç kadýnlar arasýnda küçük bir
anket yaptýk. 89 kiþi ile yaptýðýmýz ankette
“Sevgilin seni sýk sýk kýskanýyor mu?” so-
rusuna 52 kiþi “O çocuðun numarasýný he-
men sileceksin, bu çocuk kim, bir daha
onunla görüþmeyeceksin; cümlelerini sýk
sýk duyuyorum” cevabýný verdi. “Sevgilin
senin telefonunu karýþtýrýr mý?” sorusuna
41 kiþi “Mesajlarýmý, sosyal medya hesap-

larýmý kontrol ediyor, hatta þifrelerimi bile
istiyor” cevabýný verdi. “Aklýndan sýk sýk
acaba sevgilim buna kýzar mý sorusu geçi-
yor mu?” sorusuna 40 kiþi, “Bazý zamanlar
aklýmdan geçmiyor deðil” cevabýný verdi.

“Sevgilin her konuda kendini mi haklý
buluyor?” sorusuna 51 kiþi “Hayýr, birbiri-
mize karþý anlayýþlýyýzdýr” cevabýný verdi.
“Sevgilin senden her an yanýnda olmaný mý
bekliyor?” sorusuna 46 kiþi “Her an yan
yana olmayacaðýmýzýn bilincinde, sonuçta
sevgili olmak bu anlama gelmiyor, hayatla-
rýmýzdaki tek þey birbirimiz deðiliz” ceva-
býný verdi. “Sevgilin kadýnlar bazen dayak
yemek hak ediyor düþüncesine katýlýyor
mu?” sorusuna 67 kiþi “Kesinlikle hayýr,
kadýna þiddete karþýdýr” cevabýný verdi.

Liseli kadýnlar sevgililerinin kadýna yö-
nelik þiddete kesinlikle karþý olduðunu
söylüyor. Fakat tablo pek de öyle deðil. Yi-

ne anket sonuçlarýndan çýkan cevaplara gö-
re; bir çok genç kadýn sevgilileri tarafýndan
sýk sýk mesajlarýnýn karýþtýrýldýðýný, sosyal
medya hesaplarýnýn kontrol edildiðini, hat-
ta þifrelerinin bile erkek arkadaþlarý tara-
fýndan bilindiðini, istendiðini belirtiyor.
Yalnýz bunlar da deðil; “Acaba sevgilim bu-
na kýzar mý?” sorusu akýllarýndan sýkça ge-
çen bir soru niteliðinde ve tedirginlik yara-
tan bir durum. 

Peki, tüm bu saydýklarýmýz flört þiddeti-
nin göstergesi ise liseli kadýnlar neden er-
kek arkadaþlarýnýn kadýna yönelik þiddete
karþý olduðunu söylüyor? 

Çünkü çok sayýda genç kadýn, yaþýtý
olan erkek arkadaþý tarafýndan þiddete ma-
ruz kaldýðý halde çoðunlukla yaþadýklarýný
anlamakta, anlamlandýrmakta ve þiddetin
belirtilerini tanýmakta zorluk çekiyor.
Unutmayalým ki þiddet “Geliyorum” der.
Bugün yaþanan psikolojik þiddet, süreç
ilerledikçe fiziksel bir þiddete de dönüþe-
bilir. 

Baskýya, kýsýtlanmaya, kontrol altýnda
tutulmaya dolayýsýyla flört þiddetine karþý
tüm liseli kadýnlarý; okul okul, sýnýf sýnýf
ortak talepleri etrafýnda birleþmeye davet
ediyoruz. Unutmayalým ki yalnýz deðiliz;
önümüzde, kurabileceðimiz upuzun bir
kýz kardeþlik köprüsü var. Gelin bu köprü-
yü hep birlikte kuralým, tüm liseli kadýnlar
olarak kadýna yönelik þiddetle mücadele
edelim! 

Fatma ÞAHÝN
Kocaeli Ekmek ve Gül

Kadýn Dayanýþma Derneði

Son dönemde ‘boþanmalarda arabulu-
culuk’ uygulamasý gündemde. Hükümete
güvensizlikten mütevellit herkesin kafa-
sýnda bir soru iþareti: Kim bilir bunun
arkasýnda ne var? 

Kim durup dururken haydi gidip boþa-
nalým diyor ki? Ya da evliliðin ertesi günü
kim boþanmaya gidiyor ki? Yaþanan belli
süreçlerden sonra alýnýyor bu karar. Ýnsan-
lar onca þey yaþamýþ ve sonunda ayrýlma
noktasýna gelinmiþ.

Arabuluculuðun bahanesi olarak “Köp-
rüden önce son çýkýþ, mahkeme kapýlarýna
gitmeden önce son kez yeniden gözden ge-
çirme, çocuklar mahkeme koridorlarýnda,
uyuþturucu kullananlar ya da katillerle kar-
þý karþýya gelip travma yaþamasýn” gibi ge-
rekçeler gösteriliyor.

Daha eðitim çaðýndayken, belirli yaþ dö-

nemlerine göre ve uzmanlar tarafýndan,
kadýn erkek eþitliðinin, kadýnýn erkeðe hiz-
met etmek için var olmadýðýnýn öðretilmesi
gerek. Oysa eðitim sisteminin geldiði nokta
tam tersi. Kreþ çaðýnda çocuklara cinsiyet
ayrýmcýlýðý, erkeðin üstün olduðu fikri aþý-
lanýyor. Üstelik bu bilgiler henüz soyut
kavramlarý anlayacak yaþta olmayan çocuk-
lara, dini baský ve korkuyla empoze ediliyor.
Ýlk ve orta okullarda din derslerinde, er-
genlik çaðýna gelmiþ kýzlarýn erkeklerle ko-
nuþmasýnýn, gezmesinin, oturmasýnýn gü-
nah olduðu öðretiliyor.

Eski Aile Bakaný Sema Ramazanoðlu,
“Bizim psikolog veya pedagoga deðil ima-
ma ihtiyacýmýz var” demiþti. Ardýndan da
psikolog kadrolarýný iptal edip bakanlýða 25
imam almýþtý. Yeni Bakan Fatma Betül Sa-
yan Kaya da 25 Kasým’daki bir röportajýn-
da, “Kadýnlarýn yararýna olmayan hiçbir ka-
rarýn altýna imza atmam” demiþti ve Diya-
netle birlikte çalýþmak için ilk kez bir kadýn
baþkan yardýmcýsý atandýðýný söyledi.

Bugün gelinen noktada Diyanet’in açýk-
lamasýna bakýlýrsa, bakanýn pek de kadýnla-
rýn yararýna çalýþmadýðý anlaþýlýyor. Zira,
Diyanet 9 yaþýndaki ergen olmuþ kýz çocu-
ðunun ve 12 yaþýndaki erkek çocuðunun
evlilik yapabileceðini açýkladý.

Bütün bunlardan çýkaracaðýmýz sonuç;
arabuluculuk tartýþmasýnýn altý boþ deðil.
Boþanmalarýn önlenmesi, saðlýklý bir evlilik
birlikteliðinden çok, kadýnýn baský ve hatta
þiddete boyun eðmesine sebep oluyor.
Bunlarýn çözümü kadýnlara, okulda, iþye-
rinde, evlilikte yani yaþamýn her alanýnda
acilen eþit haklar saðlanmasýndan geçiyor. 

Bize düþen görev, tüm kadýnlarla bil-
diklerimizi paylaþmak, var olan haklarý-
mýza sahip çýkmak ve insanca bir yaþam
için mücadeleyi daha da yükseltmek.
Derneðimizde 6 Ocak Cumartesi günü,
bir avukat arkadaþýmýz eþliðinde mahal-
ledeki ve çevremizdeki kadýnlarla bulu-
þup tüm bunlarý konuþup tartýþacaðýz.
Hepinizi bekliyoruz...

Bize ayrýmcýlýk
yapmayýn yeter!

Fatma KOÇ

Duygu Ayna 26 yaþýnda. 15
yaþýndan beri, kendi deyimiyle
“ev kokusu” satýyor. 

Yaklaþýk 10-15 kilo aðýrlýðýnda
çantasý ile akþama kadar dolaþýyor.
Nadiren iyi satýþ yaptýðýný, çoðu
zaman hiç satýþ yapmadan evine
döndüðünü anlatýyor: “Saat 11.00
gibi evden çýkýp dolmuþa biniyorum,
nerde istersem orda iniyorum. Ama
genellikle iþyerlerinin çok olduðu
kalabalýk caddelerde iniyorum. Tek
tek dükkânlara koku alýr mýsýnýz diye
soruyorum, çoðunlukla lazým deðil
diyorlar.”

Hiç okula gitmemiþ Duygu. Okuma
yazmayý sonradan kendi kendine
öðrenmiþ. Evlendiðinde ise 18
yaþýndaymýþ. Ýki kardeþi var; onlar
da evli ve geçimlerini ayný iþi
yaparak saðlýyorlar. Babalarý yok,
annesi ise hasta olduðu için
çalýþamýyor. Bir göz odada eþi ve
annesi ile birlikte yaþýyor Duygu.
Evin kirasý aylýk 135 TL, ama düzenli
bir gelirleri olmadýðý için 6 aydýr
kirayý ödeyemediklerini söylüyor.

Satýþ yaparken nasýl sorunlarla
karþýlaþtýðýný soruyorum, kadýnlarla
hiç sorun yaþamadýðýný hatta kiminin
destek olmak için parfüm aldýðýný
belirtirken, erkeklerin ise sürekli
kendisini taciz ettiðini anlatýyor:
“Bir keresinde bir esnaf parfüm
alacam burada bekle demiþti, saat
ikiden dörde kadar bekledim satýþ
yapabilmek için, adam dörtte yanýma
gelip yanaðýmdan makas aldý,
elimdeki parfüm þiþesini kafasýna
vurup oradan kaçtým.”

Duygu en çok yaþadýðý
ayrýmcýlýktan þikayetçi: “Roman
olduðumuz için insanlarýn bana
bakýþý farklý, bize hýrsýz muamelesi
yapýyorlar. Bir maðazaya girsem ya
birisi sürekli arkamda dolaþýyor ya
kimse bana bakmýyor, ilgilenmiyor.
Baþkalarýna buyurun diyorlar, benim
yüzüme bile bakmýyorlar...” 

Çok güzel resim yapýyor Duygu,
özellikle karakalem resim yapmayý
seviyor. “Caným çok sýkýldýðýnda
resim yaparým, ama çoðu zaman
kâðýt kalem bile bulamýyorum”
diyor.

Geleceðe dair hiçbir umudu yok,
ama kimseye muhtaç olmamak için
bir evi olsun istiyor. “Bu röportajý
okuyup benim hikayemi öðrenen
herkesten istediðim tek þey var; biz
de insanýz bize ayrýmcýlýk
yapmasýnlar” diyor. 

Aklýndan sýk sýk ‘acaba sevgilim
buna kýzar mý’ sorusu geçiyor mu?

Arabulucu deðil haklarýmýzý istiyoruz



BU ÝÞTE BÝR BÝT YENÝÐÝ VAR 

Yasa dediler KHK çýktý, kadro dediler KUÞ çýktý! 
BBEELLEEDDÝÝYYEELLEERR ve il özel idarelerinde çalýþtýrýlan taþeron iþ-

çiler, koþullarý saðladýklarý takdirde, belediye veya il özel ida-
relerinin iktisadi teþekküllerine (þirketlerine) geçirilecek.
Eðer mevcut þirket yoksa yeni þirket kurulacak. Ancak beledi-
ye iktisadi teþekkülleri ya da kýsa adýyla BÝT’lerde çalýþmak
kadrolu belediye iþçisi olmak, kadrolu belediye iþçilerinin
haklarýndan yararlanmak anlamýna gelmiyor. Aslýnda zaten
BÝT’lerde çalýþan iþçiler, kendilerine de kadro gelmesini ve be-
lediyenin kadrolu iþçisi olmayý istiyordu. Örneðin Çankaya Be-
lediyesi’nin þirketi olan Çankaya Belde A.Þ.’de çalýþan ve ken-
dilerini “süpürgeci kadýnlar” olarak adlandýran kadýn temizlik
iþçileri, Çankaya Belediyesi’nin kadrosuna geçmek ve kadro-
lu iþçilerin hak ve ücretlerinden yararlanmak istiyordu. Oysa
tam tersi olacak. Çankaya Belediyesi’nin taþeron þirketinde
çalýþtýrýlan iþçiler, Çankaya Belde A.Þ.’ye geçirilecek. Böylece
ne Çankaya Belde A.Þ.’nin mevcut iþçilerinin ne de taþeron
þirketlerde çalýþan iþçilerin talebi karþýlanmýþ olacak… 

2020’YE KADAR 
HAKLARA SINIRLAMA

MMEERRKKEEZZÝÝ yönetimlerde kadroya, yerel yönetimlerde ise
þirketlere geçirilecek iþçilerin hak ve ücretleri, mevcut
kadrolu iþçiler ya da þirket iþçilerinin seviyesine çekilmeye-
cek. Bu yetmezmiþ gibi, KHK ile getirilen sýnýrlama nedeniyle,
geçiþi yapýlan iþçiler, kadrolu iþçilerin yararlandýklarý toplu iþ
sözleþmelerinden yararlanamayacak. Geçiþi yapýlan iþçilerin
hak ve ücretleri, Yüksek Hakem Kurulu tarafýndan taþeron þir-
ketler için karara baðlanan ve süresi en son sona erecek
toplu iþ sözleþmesine göre belirlenecek. Bu sözleþmenin
hangisi olduðu henüz belli deðil ancak 2020’ye kadar bu
sözleþmenin uygulanmasý söz konusu olabilecek. 

SINAV(LAR) SIKINTI
YARATABÝLECEK

ÝÝÞÞÇÇÝÝLLEERR,, çalýþtýklarý idare tarafýndan sýnava alýnacak. Ortak
sýnav olmayacak. Sýnavýn esas ve usullerini her kamu idaresi
kendi belirleyecek. 

Sýnav, 1) sadece yazýlý, 2) sadece sözlü, 3) sadece uygula-
malý, 4) yazýlý ve sözlü, 5) sözlü ve uygulamalý yapýlabilecek. 

Sýnav, iþçilerin yaptýklarý iþlerle ilgili olacak. Yazýlý sýnav-
dan geçme notu 100 üzerinden 50. Ancak sözlü ve uygulama-
lý sýnavlarda, sýnav kurullarý, iþçinin “baþarýlý” ya da “baþarý-
sýz” olduðuna karar verecek. Herhangi bir objektif kriter geti-
rilmediði için sözlü ve uygulamalý sýnavlarda keyfi ve ayrýmcý
uygulamalar söz konusu olabilecek. Merkezi yönetimlerdeki
iþçilerin baþarýsýz sayýlmasý halinde yapacaklarý itirazlarý yine
iþçileri sýnava sokan kurullar karara baðlayacak. Sözlü ve uy-
gulamalý sýnavlar, birçok kurum ve kuruluþun istemediði iþçi-
leri, kadroya ya da þirkete almamak için kullanacaðý bir koz
olabilecek. 

Feray YAÐMUR

AKP, 15 yýllýk iktidarý boyunca, kadrolu iþçi istihdam etmek ye-
rine taþeron iþçiliðe yöneldi. Kamuda kadrolu iþçilik istisna, taþe-
ron iþçilik kural haline geldi; taþeron iþçi sayýsý 1 milyonu buldu.
AKP, yýllar boyunca taþeron iþçilerin “kadro” talebine kulaðýný týka-
dý. 2015 Haziran seçimlerinde tek baþýna hükümet kuracak çoðun-
luðu kaybedince, 2015 Kasým seçimlerinden önce ilk kez kadro sö-
zü vermek zorunda kaldý. “100 gün içinde kadro” denilmesine rað-
men kadro sözü 2 yýl boyunca tutulmadý. Konu ne zaman günde-
me gelse, “Yasa üzerinde çalýþýyoruz” dediler ama o yasa tasarýsý
bir türlü Meclise gelmedi.

Taþeron iþçiler, sendikalar ve muhalefet partileri, üzerine çalýþý-
lan bu tasarýyý görmek; görüþ, öneri ve taleplerini ifade etmek iste-
di. Ancak iktidar, tasarýyý kamuoyundan sýr gibi sakladý. AKP, son
olarak “Yeni yýldan önce tasarý Meclise gelecek” dedi ancak yasa
tasarýsýný Meclise sevk etmek yerine, konuyu Meclisten kaçýrýp bir

kanun hükmünde kararname çýkardý. Aslýn-
da Anayasaya göre,

OHAL döneminde
çýkarýlan bir
KHK’nýn OHAL
ile hiçbir ilgisi ol-
mayan “taþeron iþçi-
lere kadro” mesele-
sini düzenlemesi
Anayasaya aykýrý. An-
cak AKP, bir kez daha
Anayasayý hiçe saydý. 

Bir taþla iki kuþ vur-
du AKP. Bir yandan ko-
nunun Mecliste

görüþülmesi-
ni, tartý-

þýlma-
sýný

ve

hazýrlanan tasarýnýn Mecliste iþçiler lehine deðiþtirilmesini engel-
ledi. Bir yandan da meseleyi bir OHAL KHK’sý ile düzenleyerek,
Anayasa Mahkemesine gidilmesinin yolunu týkadý. 

YERELE KADRO YOK! 
“Tüm taþeron iþçilere kadro” demiþti AKP, “Dýþarýda tek bir iþ-

çi bile kalmayacak” diye söz vermiþti. Ancak KHK ile iþçilerin ço-
ðunluðu kapsam dýþýnda kaldý. Yerel yönetimlerde (belediyeler, il

özel idareleri vb.) çalýþan ve sayýsý 450 binden fazla olan
taþeron iþçiler, kadro hakkýndan yoksun býrakýldý. Bu

iþçiler, koþullarý saðladýklarý takdirde, taþeron þir-
ketlerden, belediyelerin ya da il özel idarelerinin

kendi þirketlerine (iktisadi teþebbüslerine) geçi-
rilecekler. Ancak (4-d’li) kadrolu iþçi olmaya-
caklar, kadrolu iþçilerin haklarýndan yararlan-

mayacaklar. 

KÝT’LERE KADRO YOK! 
KÝT’ler ve KÝT’lerin yaný sýra 26

farklý özel bütçeli kuruluþta (Ziraat Bankasý, AA, TRT vb.) çalýþtý-
rýlan yüz bine yakýn taþeron iþçi de kapsam dýþýnda býrakýldý. AKP,
çoðunluðunu özelleþtirmeye hazýrlandýðý KÝT’ler ile çeþitli özel
bütçeli kuruluþlardaki taþeron iþçileri de dýþarýda býraktý. Maliye
Bakaný, KÝT’lerin kapsam dýþý kalmasý ile ilgili olarak “rekabeti”
gerekçe gösterdi. 

FARKLI ÝHALE TÜRLERÝNE KADRO YOK!
Kapsamdaki kurum ve kuruluþlar için de “hizmet alýmý” þartý

getirildi. “Hizmet alýmý ihalesi” koþulu nedeniyle, mal alýmý ihale-
leri, yapým iþi ihaleleri ve danýþmanlýk ihalelerinde çalýþtýrýlan çok
sayýda taþeron iþçi de kapsama girmemiþ oldu. Örneðin Karayolla-
rýnda çalýþan ancak ihaleleri kâðýt üzerinde “anahtar teslim yapým
iþi”gösterilen binlerce iþçinin kadro hayali suya düþtü. KHK ile
“çaðrý merkezi hizmetleri” ve “hastane bilgi yönetim sistemi hiz-
metleri” de kapsam dýþý býrakýldý. Bu nedenle, örneðin Çalýþma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlýðýnýn Alo 170 hattýnda çalýþan ve bugün ta-
þeron iþçilerin “ben kadroya girecek miyim” sorularýný yanýtlayan
taþeron çaðrý merkezi iþçileri kadro hakkýndan yoksun kaldý.

ÝÞÇÝLERE YÜZDE 70 BARAJI 
Her “hizmet alýmý ihalesi” de kapsama alýnmadý. KHK ile “per-

sonel çalýþtýrýlmasýna dayalý hizmet alýmý ihalesi” ihalesi koþulu ge-
tirildi. Bu koþul nedeniyle, ihalesi tam yýl sürmeyen ya da iþçilik
maliyetlerinin yaklaþýk maliyetin en az yüzde 70’ini oluþturmadýðý
ihalelerde çalýþan taþeron iþçiler, kapsam dýþýna düþtü. Özellikle
araçlý, malzemeli ve cihazlý ihalelerde çalýþan iþçilerin önemli bir
kýsmý, araç, malzeme veya cihaz maliyetlerinden kaynaklý olarak
personel giderlerinin yüzde 70’in altýna düþmesi nedeniyle kadro
hakkýndan yararlanamayacak. Böylece örneðin araçlý þoför ve taþý-
macýlýk hizmeti ihaleleri, malzemeli yemekhane ihaleleri ve cihazlý
saðlýk hizmeti ihalelerinde çalýþtýrýlan iþçiler, yüzde 70 barajýna ta-
kýlabilecek. 

KAPSAM ÝÇÝNDE OLANLARA 7 FARKLI KOÞUL
Buraya kadar hangi iþçilerin kapsam dýþýnda kalacaðýný yazdýk.

Liste kabarýk. Kapsam dýþýnda kalan iþçiler, taþeronda çalýþmaya
devam edecek. Ancak kapsam içinde olan iþçiler için de kadro ga-
rantisi yok! Çünkü KHK, yüz binlerce iþçiyi kadro hakkýndan mah-
rum kýldýðý gibi kapsam içinde olan iþçilere de 7 farklý koþul geti-
rildi. Bu koþullarýn hepsini yerine getiren iþçiler kadroya alýnacak: 

1) Emeklilik, yaþlýlýk ya da malullük aylýðýna hak kazanmamýþ
olmak, 

2) Taþeronda çalýþýrken açtýðý dava ve kesinleþmiþ alacaklarýn-
dan feragat etmek, 

3) Geçmiþe yönelik hak ve alacaklarýndan vazgeçmek,
4) Devlet Memurlarý Kanunundaki bazý þartlarý taþýmak (gü-

venlik soruþturmasý ve arþiv araþtýrmasý dâhil),
5) 4 Aralýk 2017 tarihi itibariyle fiilen çalýþýyor olmak, 
6) Baþvuruda bulunmak, 
7) Yapýlacak sýnav ya da sýnavlarda baþarýlý olmak. 
Bu koþullardan birini bile yerine getiremeyen iþçiler kadroya

alýnmayacak! Bu koþullar, belediyeler ve il özel idarelerinde çalý-
þan taþeron iþçiler için de geçerli olacak. Bu koþulu taþýmayan
belediye taþeron iþçileri, belediyelerin þirketlerine geçirilmeye-
cek. Koþullarý yerine getiremeyen iþçiler ise mevcut iþlerinden
olacak ve iþsiz kalacak! Bu durum en çok koþullarý saðlayamayan
kadýn iþçilerin canýný yakacak. Çünkü iþsiz kalan erkek iþçilerin,
kadýnlara göre iþ bulma ihtimali daha yüksek. Oysa koþullarý ye-
rine getirmeyen kadýn iþçilerin, yeniden iþ bulmasý hiç kolay ol-
mayacak...

“Taþeron iþçilere
yasa çýkaracaðýz”

dediler, Kanun
Hükmünde

Kararname (KHK)
çýkardýlar. “Tek

bir iþçi bile
dýþarýda

kalmayacak”
dediler, taþeron
iþçilerin çoðunu

kapsam dýþý
býraktýlar.

“Koþul-þart
olmayacak”

dediler, 7 farklý
koþul koydular.

“Taþeron
iþçilere kadro”

dediler,
kadroyu kuþa

çevirdiler! 

KANUN HÜKMÜNDE KANUNSUZLUK

TALEBÝMÝZ: HERKESE KADRO VE EÞÝT HAK 
GGÖÖRRÜÜLLDDÜÜÐÐÜÜ üzere dað fare doðurdu. “Tüm taþeron iþçilere kadro” vaadi suya düþtü. AKP iktidarý yine bildiðini

okudu. Meclisten kaçýrdýðý, Anayasaya da aykýrý bir KHK ile taþeron iþçilerin çoðunu kadro hakkýndan yoksun bý-
raktý, kadro kapsamýna giren iþçilere de taþerondaki hak ve ücretlerini reva gördü. Oysa taþeron iþçiler, özellikle

de güvenceli iþi en çok talep eden, güvenceli iþe en çok ihtiyacý olan kadýn taþeron iþçiler, ayrýmsýz þart-
sýz kadro ile eþit hak ve ücretler istiyordu. Ýþte

tam da bu yüzden “herkese kadro ve eþit hak”
talebimizden vazgeçmemiz ve bu talebimiz için
mücadele etmeye devam etmemiz gerekiyor!
2018 yýlýnda bu mücadelemizin baþarýya ulaþ-
masý dileðiyle...

DIÞI KADRO, ÝÇÝ TAÞERON
PEKÝ, bütün bu koþullarý saðlayýp, kadroya ya da þirketlere geçmeye hak kazanan iþçilerin durumu

ne olacak? Ücret ve haklarý, kadrolu iþçilerle eþitlenecek mi? 
Taþeron iþçiler, mevcut hak ve ücretleriyle kadroya ya da þirketlere geçirilecek. Yani taþeron iþçi-

ler ile mevcut kadrolu iþçilerin hak ve ücretleri eþitlenmeyecek. 
Taþeron iþçiler, kadrolu iþçilerle ayný haklara sahip olamayacak, kadrolu iþçilerin toplu iþ sözleþ-

melerinden yararlanamayacak. Kadroya geçirilen iþçilere yýlda 52 günlük ücret tutarýnda ilave tediye
ödenecek ama belediyeler ve il özel idarelerinde þirketlere geçirilen iþçiler bu haktan da yararlana-
mayacak. 

Kadroya ya da þirketlere geçiþe hak kazanan iþçiler, taþeron þirketlerden kurtulacaklar belki ama
taþerondaki düþük ve yetersiz hak ve ücretlerinden kurtulamayacak...
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Yasemin AKPINAR 
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M
etal Sanayicileri Sendikasý
(MESS) ile iþçi sendikalarý
arasýnda süren toplu sözleþ-
me görüþmeleri týkandý ve
birçok metal fabrikasýnda da

iþçiler eylemlere baþladý. Biz de daha önce
Yurtiçi Kargo ve Saba fabrikasýnda sendika-
laþma çalýþmalarý yürütmüþ, þimdi de metal
fabrikasýnda çalýþan bir kadýn iþçiyle bir
araya geldik.

7 yýldýr Türk Metal’in örgütlü olduðu bir
fabrikada çalýþan kadýn iþçi, daha önce ça-
lýþtýðý iþyerlerinde de sendikalý olabilmek
için mücadele etmiþ. Yurtiçi Kargo’da ver-
dikleri sendikalaþma mücadelesini þöyle
anlatýyor: “Yurtiçi Kargo iþçilerinin ilk sen-
dikal örgütlenme çalýþmalarýný yapan iþçiler
arasýndaydým. 90’lý yýllardý, direniþimiz 8 ay
sürdü. Direniþ sýrasýnda iþveren tarafýndan
çevik kuvvet tarafýndan etrafýmýz sarýldý.
Sürekli gözaltýna alýnýyorduk. Sendika geti-
rebilmek için diþe diþ mücadele ettik ama
direniþimiz Yurtiçi Kargo iþçilerinin iþten
atmasýyla sonuçlandý.”

Sonrasýnda çalýþtýðý Saba fabrikasýnda da
çalýþma koþullarýnýn kötü olmasý nedeniyle
yine sendikalaþmak istediklerini, orada da
direniþ baþladýðýný ve yine kadýnlarýn iþin
öncüsü olduðunu söylüyor.
ÝÞÇÝLER SENDÝKACILARA
YAKLAÞAMIYOR

Þimdi ise sendikalý bir metal fabrikasýn-
da çalýþýyor. Ancak sendikasý Türk Metal’in
yöneticilerinin tutumu beklentilerinin tam
aksi. Þöyle anlatýyor: “Asgari ücretin biraz
üstünde maaþlarýmýz. Ayný iþ kolunda baþka
bir sendikaya yeni üye olan 2 yýllýk bir iþçi
bizden daha yüksek maaþ alýyor. Ýkimiz de
sendikalýyýz ama maaþlarýmýzdan çalýþma
koþullarýmýza kadar aramýzda çok fark var.
Diðer metal fabrikalarýnda yapýlan sözleþ-
melerin bizden daha kapsamlý olduðunu
söylediðimde ya da bir þeyler talep ettiðim-
de sendika temsilcisi hemen tepki gösteri-
yor. Fabrika yönetiminden talep edince on-
lar da ‘Sözleþmenizde olmayan bir þey ya-
pamayýz. Sendikanýzla konuþun sözleþme-
nize eklesinler’ diyor. Türk Metal hüküme-
te yakýn bir sendika. Sendika Baþkaný Pev-
rul Kavlak iþçiler için ulaþýlamaz, çünkü ko-
ruma ordusuyla geziyor. Ýþçiler yanýna yak-
laþamýyor, derdini anlatamýyor. Þube Baþka-
ný da ayný, fabrikaya geldiðinde korumala-
rýyla geliyor, iþçiler yanýna yaklaþamýyor.
Temsilcileri direkt atama yoluyla seçiyorlar
ve iþçileri karýþtýrmýyorlar. Türk Metal’de
temsilciler sürekli pohpohlanmaya alýþtýrýl-
mýþ, bu yüzden de eleþtiriye kapalýlar.” 
KADINLAR ÝÇÝN 
HÝÇBÝR ÇALIÞMA YOK

Türk Metal’in kadýn iþçilere yaklaþýmýný
da eleþtiriyor: “Fabrikada 40 kadýn iþçi ol-

masýna raðmen bizim taleplerimiz ve so-
runlarýmýz dikkate alýnmýyor. Kadýn iþçiler
için bir çalýþma yok. Sadece 8 Mart’a hazýr-
lanýrken kadýnlarý bir araya topluyorlar. Ýþçi
kadýnlarý götürecekleri yerleri önceden be-
lirliyorlar. Üç gün boyunca kadýnlarýn talep-
lerini konuþtuðu, ortak çözüm aradýðý eði-
timler yerine sendika baþkaný ve Cumhur-
baþkaný salona girdiðinde hangi sloganlarý
atacaðýný belirleyen eðitimler veriliyor. Fab-
rikada sendika temsilcisi, genç iþçilerle ilgi-
li bir kurultay yapýlacaðýný söyledi. Bir afiþ
tasarlamaya baþladýlar. Ben de öneride bu-
lundum. Temsilci ‘Sen öneride bulunamaz-
sýn, sen bu kurulda yer almýyorsun. Senin
yaþýn tutmuyor. 30 yaþa kadar iþçiler bu ku-
rulun içinde olabiliyor’ dedi. Gençlerle
folklor ekibi kurdular, piknik ve yürüyüþler

yaptýlar. Temsilciye ‘Pardon ne ekibi kur-
muþsunuz? Piknik düzenliyorsunuz, yürü-
yüþ yapýyorsunuz? Biz de sendikalý deðil
miyiz? Aidat ödüyoruz bizi niye yok sayýyor-
sunuz. Ben gençlerden daha çok çalýþýyo-
rum. Ýþ ayrýmý yaptýðýnýzda sen yaþlýsýn bu-
nu yapamazsýn burada gençler çalýþsýn de-
miyorsunuz? Biz gençlerin yapamadýðý iþle-
ri yapýyoruz’ dedim. Temsilci bana ‘Ýster-
sen seni sendikadan çýkarýrým. Sendikanýn
hiçbir hakkýndan yararlanamazsýn’ dedi.
‘Sen bana bunu söyleyemezsin’ dedim. Þu-
be Baþkaný geldi, temsilciyle yaþadýðýmýz
sorundan bahsettim. ‘Biz bir grubu kaza-
nýrken diðerini kaybetmek için yapmadýk’
dedi. ‘Maalesef kaybettiniz bundan sonra
35 yaþýn üstündekiler Türk Metal’in yürü-
yüþlerine katýlmayacak’ dedim.”

NELER YAPABÝLECEÐÝMÝZÝ
2015’TE GÖRDÜK

Þu anda metal iþkolunda uyuþmazlýkta
olan toplusözleþme sürecinde ise fabrikada
yaþananlarla ilgili þu bilgileri veriyor: “Þu an
Türk Metal ve MESS arasýnda bir çekiþme
var. Türk Metal ‘bizim de kýrmýzý çizgileri-
miz var’ dedi ve örgütlü olduðu fabrikalarda
eylem kararý aldý. Bizim fabrikamýzda da
eylemler yapýlýyor. Serviste iþçiler kendi
aralarýnda Türk Metal’i eleþtiriyor. ‘Sendika
sendika deðil ki, Türk Metal’in sesi bir iki
yýldýr duyulmaya baþladý. Kötü bir sendika
ama mecburuz ne yapalým’ diyorlar. Aslýnda
neler yapabileceðimizin en iyi örneðini
2015’te metal fýrtýnada gördük. Farklý siyasi
görüþlerde olsak da taleplerimizin görünür
olmasý için birlikte mücadele yürütmeliyiz.”

Bir kadýn iþçi Türk Metal’i anlatýyor

Adile DOÐAN 
Esenyalý / Ýstanbul

K
ýsa bir süre önce, 600 kiþinin çalýþtýðý (çalý-
þanlarýn yarýsý kadýn iþçi) bir metal fabrika-
sýnda sendikalaþmak isteyen iþçiler iþten
atýldý ve tüm iþçiler iþi durdurarak direniþe

baþladý. Ýþçiler, hem atýlan arkadaþlarýnýn iþe geri
alýnmasý hem de patronun sendikayý tanýmasý için
kapýda direniþlerini sürdürürken polisin baskýsý so-
nucu direniþ fabrikanýn içine taþýndý. Ýþçiler 3 gün
boyunca fabrika içinde sürdürdü direniþlerini. Pat-
ronun sendikayý kabul etmesi sonucu direniþ sona
erdi.

Bu metal fabrikasýnda çalýþan kadýn iþçilerle
hem direniþi hem de çalýþma koþullarýný konuþtuk.
Sendikaya çalýþma koþullarýnýn düzelmesi ve eko-

nomik taleplerin karþýlanmasý için üye olduðunu
söyleyen bir kadýn iþçi, yaþadýklarýný þöyle anlatýyor:
“Çalýþma koþullarý aðýr ayakta çalýþýyoruz. Hastalan-
dýðýmýzda izin alamýyoruz. Vardiyalý çalýþtýðýmýz için
‘gecedeyken iþlerinizi halledin’ diyorlar. Aslýnda bu
duruma biraz iþçiler de neden oluyor. Gündüz var-
diyasýnda izin alamayacaðýný bildiði için gece vardi-
yasýndayken iþlerini halletmeye çalýþýyorlar. Gün-
düz uyumasý gerekirken dýþarýdaki iþlerini halledi-
yorlar. Bu durumdan kadýn iþçiler daha çok etkileni-
yor. Çünkü evdeki iþlerde gece gündüz dinlemiyor
onlarý da biz yapýyoruz. Bu nedenle hem hayat çok
zorlaþýyor hem de bedenen çok yoruluyoruz. Amir-
lerde çok baský yapýyorlar. Bundan iki ay önce ami-
rim yanýmda çalýþan kadýn iþçiye ‘Sen neden bu ka-
dar sýk tuvalete gidiyorsun? Derdin ne” diye güle-
rek ama rencide ederek sordu. Kadýn arkadaþýmýzýn

bir özel durumu olabileceðini bile bile bunu yapýyor.
Asgari ücret tek baþýna yetmiyor hele bir de kiracýy-
san daha da zor. Benim eþim de asgari ücretle çalý-
þýyor. Ýkimizden biri az mesai yapsak o ay içeriye gi-
riyoruz. Çocuklarýmýz nitelikli bir okula gitsin diye
eðitimlerine çok harcama yapýyoruz. Bu nedenle
hem iþimi güvence altýna almak hem de bir arada
haklarýmýzý kazanmak için sendikaya üye oldum. Ýlk
baþlarda doðrusu pek umudum yoktu. Ama bir an-
da hepimiz tek yumruk olduk. Bu kýsa direniþ o ka-
dar çok heyecanlandýrdý ki beni, düþünsenize bir da-
kika makinenin baþýndan ayrýlýp lavaboya gidemez-
ken biz bir olduk ve bütün makineleri durdurduk.
Kadýnlarýn yaþadýðý zorluklar ortada þimdilik bekle-
medeyiz. Emeklerimizin karþýlýðýný alabileceðimiz
kadýnlarýn taleplerinin karþýlanacaðý bir sözleþme
olsun istiyoruz.”

Neden sendikalý olmak istedim?

Dilan OÐUR 
Kocaeli

F
lört þiddeti iki kiþinin birbirini
“çift” olarak tanýmlamasýnýn
ardýndan, erkeðin, genç kadýný
kontrol etmeyi, denetlemeyi
“hak” olarak görmesi, onun

adýna kararlarý vermek istemesiyle baþlar.
Kesinlikle korkutucu ve kafa karýþtýrýcý
bir deneyimdir. 

Günümüzde artan þiddet olaylarý ile
birlikte flört þiddeti de artýyor. Bununla
birlikte farkýndalýk belirginleþiyor. Yalnýzca
fiziksel deðil özellikle psikolojik þiddetin
gözlemlendiði; erkek tarafýndan kadýn üze-
rindeki baský ve kýsýtlamalarýn arttýðý bir
þiddet. Genellikle bunun sebebinin “ma-
sum bir sevgiye” baðlandýðýný, fakat süreç
ilerledikçe çok daha ciddi bir boyut kaza-
narak “öldüren sevgiye” dönüþebileceðini
gözlemleyebiliriz. 

Bizler de bu yüzden özellikle genç ka-
dýnlar olarak, yaþadýðýmýz flört þiddetine
dair liseli genç kadýnlar arasýnda küçük bir
anket yaptýk. 89 kiþi ile yaptýðýmýz ankette
“Sevgilin seni sýk sýk kýskanýyor mu?” so-
rusuna 52 kiþi “O çocuðun numarasýný he-
men sileceksin, bu çocuk kim, bir daha
onunla görüþmeyeceksin; cümlelerini sýk
sýk duyuyorum” cevabýný verdi. “Sevgilin
senin telefonunu karýþtýrýr mý?” sorusuna
41 kiþi “Mesajlarýmý, sosyal medya hesap-

larýmý kontrol ediyor, hatta þifrelerimi bile
istiyor” cevabýný verdi. “Aklýndan sýk sýk
acaba sevgilim buna kýzar mý sorusu geçi-
yor mu?” sorusuna 40 kiþi, “Bazý zamanlar
aklýmdan geçmiyor deðil” cevabýný verdi.

“Sevgilin her konuda kendini mi haklý
buluyor?” sorusuna 51 kiþi “Hayýr, birbiri-
mize karþý anlayýþlýyýzdýr” cevabýný verdi.
“Sevgilin senden her an yanýnda olmaný mý
bekliyor?” sorusuna 46 kiþi “Her an yan
yana olmayacaðýmýzýn bilincinde, sonuçta
sevgili olmak bu anlama gelmiyor, hayatla-
rýmýzdaki tek þey birbirimiz deðiliz” ceva-
býný verdi. “Sevgilin kadýnlar bazen dayak
yemek hak ediyor düþüncesine katýlýyor
mu?” sorusuna 67 kiþi “Kesinlikle hayýr,
kadýna þiddete karþýdýr” cevabýný verdi.

Liseli kadýnlar sevgililerinin kadýna yö-
nelik þiddete kesinlikle karþý olduðunu
söylüyor. Fakat tablo pek de öyle deðil. Yi-

ne anket sonuçlarýndan çýkan cevaplara gö-
re; bir çok genç kadýn sevgilileri tarafýndan
sýk sýk mesajlarýnýn karýþtýrýldýðýný, sosyal
medya hesaplarýnýn kontrol edildiðini, hat-
ta þifrelerinin bile erkek arkadaþlarý tara-
fýndan bilindiðini, istendiðini belirtiyor.
Yalnýz bunlar da deðil; “Acaba sevgilim bu-
na kýzar mý?” sorusu akýllarýndan sýkça ge-
çen bir soru niteliðinde ve tedirginlik yara-
tan bir durum. 

Peki, tüm bu saydýklarýmýz flört þiddeti-
nin göstergesi ise liseli kadýnlar neden er-
kek arkadaþlarýnýn kadýna yönelik þiddete
karþý olduðunu söylüyor? 

Çünkü çok sayýda genç kadýn, yaþýtý
olan erkek arkadaþý tarafýndan þiddete ma-
ruz kaldýðý halde çoðunlukla yaþadýklarýný
anlamakta, anlamlandýrmakta ve þiddetin
belirtilerini tanýmakta zorluk çekiyor.
Unutmayalým ki þiddet “Geliyorum” der.
Bugün yaþanan psikolojik þiddet, süreç
ilerledikçe fiziksel bir þiddete de dönüþe-
bilir. 

Baskýya, kýsýtlanmaya, kontrol altýnda
tutulmaya dolayýsýyla flört þiddetine karþý
tüm liseli kadýnlarý; okul okul, sýnýf sýnýf
ortak talepleri etrafýnda birleþmeye davet
ediyoruz. Unutmayalým ki yalnýz deðiliz;
önümüzde, kurabileceðimiz upuzun bir
kýz kardeþlik köprüsü var. Gelin bu köprü-
yü hep birlikte kuralým, tüm liseli kadýnlar
olarak kadýna yönelik þiddetle mücadele
edelim! 

Fatma ÞAHÝN
Kocaeli Ekmek ve Gül

Kadýn Dayanýþma Derneði

Son dönemde ‘boþanmalarda arabulu-
culuk’ uygulamasý gündemde. Hükümete
güvensizlikten mütevellit herkesin kafa-
sýnda bir soru iþareti: Kim bilir bunun
arkasýnda ne var? 

Kim durup dururken haydi gidip boþa-
nalým diyor ki? Ya da evliliðin ertesi günü
kim boþanmaya gidiyor ki? Yaþanan belli
süreçlerden sonra alýnýyor bu karar. Ýnsan-
lar onca þey yaþamýþ ve sonunda ayrýlma
noktasýna gelinmiþ.

Arabuluculuðun bahanesi olarak “Köp-
rüden önce son çýkýþ, mahkeme kapýlarýna
gitmeden önce son kez yeniden gözden ge-
çirme, çocuklar mahkeme koridorlarýnda,
uyuþturucu kullananlar ya da katillerle kar-
þý karþýya gelip travma yaþamasýn” gibi ge-
rekçeler gösteriliyor.

Daha eðitim çaðýndayken, belirli yaþ dö-

nemlerine göre ve uzmanlar tarafýndan,
kadýn erkek eþitliðinin, kadýnýn erkeðe hiz-
met etmek için var olmadýðýnýn öðretilmesi
gerek. Oysa eðitim sisteminin geldiði nokta
tam tersi. Kreþ çaðýnda çocuklara cinsiyet
ayrýmcýlýðý, erkeðin üstün olduðu fikri aþý-
lanýyor. Üstelik bu bilgiler henüz soyut
kavramlarý anlayacak yaþta olmayan çocuk-
lara, dini baský ve korkuyla empoze ediliyor.
Ýlk ve orta okullarda din derslerinde, er-
genlik çaðýna gelmiþ kýzlarýn erkeklerle ko-
nuþmasýnýn, gezmesinin, oturmasýnýn gü-
nah olduðu öðretiliyor.

Eski Aile Bakaný Sema Ramazanoðlu,
“Bizim psikolog veya pedagoga deðil ima-
ma ihtiyacýmýz var” demiþti. Ardýndan da
psikolog kadrolarýný iptal edip bakanlýða 25
imam almýþtý. Yeni Bakan Fatma Betül Sa-
yan Kaya da 25 Kasým’daki bir röportajýn-
da, “Kadýnlarýn yararýna olmayan hiçbir ka-
rarýn altýna imza atmam” demiþti ve Diya-
netle birlikte çalýþmak için ilk kez bir kadýn
baþkan yardýmcýsý atandýðýný söyledi.

Bugün gelinen noktada Diyanet’in açýk-
lamasýna bakýlýrsa, bakanýn pek de kadýnla-
rýn yararýna çalýþmadýðý anlaþýlýyor. Zira,
Diyanet 9 yaþýndaki ergen olmuþ kýz çocu-
ðunun ve 12 yaþýndaki erkek çocuðunun
evlilik yapabileceðini açýkladý.

Bütün bunlardan çýkaracaðýmýz sonuç;
arabuluculuk tartýþmasýnýn altý boþ deðil.
Boþanmalarýn önlenmesi, saðlýklý bir evlilik
birlikteliðinden çok, kadýnýn baský ve hatta
þiddete boyun eðmesine sebep oluyor.
Bunlarýn çözümü kadýnlara, okulda, iþye-
rinde, evlilikte yani yaþamýn her alanýnda
acilen eþit haklar saðlanmasýndan geçiyor. 

Bize düþen görev, tüm kadýnlarla bil-
diklerimizi paylaþmak, var olan haklarý-
mýza sahip çýkmak ve insanca bir yaþam
için mücadeleyi daha da yükseltmek.
Derneðimizde 6 Ocak Cumartesi günü,
bir avukat arkadaþýmýz eþliðinde mahal-
ledeki ve çevremizdeki kadýnlarla bulu-
þup tüm bunlarý konuþup tartýþacaðýz.
Hepinizi bekliyoruz...

Bize ayrýmcýlýk
yapmayýn yeter!

Fatma KOÇ

Duygu Ayna 26 yaþýnda. 15
yaþýndan beri, kendi deyimiyle
“ev kokusu” satýyor. 

Yaklaþýk 10-15 kilo aðýrlýðýnda
çantasý ile akþama kadar dolaþýyor.
Nadiren iyi satýþ yaptýðýný, çoðu
zaman hiç satýþ yapmadan evine
döndüðünü anlatýyor: “Saat 11.00
gibi evden çýkýp dolmuþa biniyorum,
nerde istersem orda iniyorum. Ama
genellikle iþyerlerinin çok olduðu
kalabalýk caddelerde iniyorum. Tek
tek dükkânlara koku alýr mýsýnýz diye
soruyorum, çoðunlukla lazým deðil
diyorlar.”

Hiç okula gitmemiþ Duygu. Okuma
yazmayý sonradan kendi kendine
öðrenmiþ. Evlendiðinde ise 18
yaþýndaymýþ. Ýki kardeþi var; onlar
da evli ve geçimlerini ayný iþi
yaparak saðlýyorlar. Babalarý yok,
annesi ise hasta olduðu için
çalýþamýyor. Bir göz odada eþi ve
annesi ile birlikte yaþýyor Duygu.
Evin kirasý aylýk 135 TL, ama düzenli
bir gelirleri olmadýðý için 6 aydýr
kirayý ödeyemediklerini söylüyor.

Satýþ yaparken nasýl sorunlarla
karþýlaþtýðýný soruyorum, kadýnlarla
hiç sorun yaþamadýðýný hatta kiminin
destek olmak için parfüm aldýðýný
belirtirken, erkeklerin ise sürekli
kendisini taciz ettiðini anlatýyor:
“Bir keresinde bir esnaf parfüm
alacam burada bekle demiþti, saat
ikiden dörde kadar bekledim satýþ
yapabilmek için, adam dörtte yanýma
gelip yanaðýmdan makas aldý,
elimdeki parfüm þiþesini kafasýna
vurup oradan kaçtým.”

Duygu en çok yaþadýðý
ayrýmcýlýktan þikayetçi: “Roman
olduðumuz için insanlarýn bana
bakýþý farklý, bize hýrsýz muamelesi
yapýyorlar. Bir maðazaya girsem ya
birisi sürekli arkamda dolaþýyor ya
kimse bana bakmýyor, ilgilenmiyor.
Baþkalarýna buyurun diyorlar, benim
yüzüme bile bakmýyorlar...” 

Çok güzel resim yapýyor Duygu,
özellikle karakalem resim yapmayý
seviyor. “Caným çok sýkýldýðýnda
resim yaparým, ama çoðu zaman
kâðýt kalem bile bulamýyorum”
diyor.

Geleceðe dair hiçbir umudu yok,
ama kimseye muhtaç olmamak için
bir evi olsun istiyor. “Bu röportajý
okuyup benim hikayemi öðrenen
herkesten istediðim tek þey var; biz
de insanýz bize ayrýmcýlýk
yapmasýnlar” diyor. 

Aklýndan sýk sýk ‘acaba sevgilim
buna kýzar mý’ sorusu geçiyor mu?

Arabulucu deðil haklarýmýzý istiyoruz
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Ayþe ÖZ
Ankara

B
ilindiði üzere yaklaþýk üç aydýr
130 bin metal iþçisini ilgilendi-
ren toplu iþ görüþmeleri MESS
ve Türk Metal Sendikasý arasýn-
da sürüyor. Hali hazýrda þu an

bir çok metal fabrikasýnda eylemler devam
ediyor. Bir çok fabrikada basýn açýklamala-
rýnda, yürüyüþlerde önde kadýn iþçiler gö-
rüyoruz. Bu; bazý yerlerde sendikanýn ka-
dýnlarý “Güzel bir görüntü olsun” diye öne
çýkarmalarýndan, bazý yerlerde ise kadýn
iþçilerin özel olarak sendika temsilcilerini
sýkýþtýrýp “Arkada kalýyoruz, sloganlara eþ-
lik edemiyoruz, önde duracaðýz” diye ey-
lemlerden önce yer ayýrtmasýyla oluyor.
Kadýnlar bantta, molalarda, ev oturmala-
rýnda, cafe buluþmalarýnda bir araya her
geldiklerinde bu süreci tartýþýyorlar.

Öncelikle þunu söyleyeyim; 10 yýllýk bir
kadýn iþçiyle 2 yýllýk bir kadýn iþçi arasýnda
Türk Metal’e güven konusunda çok büyük
faklýlýk var. 10 yýllýk iþçi, 2015’te patlayan
metal eylemlerinden sonra, sendikanýn iþ-
çileri karþýsýna almamak için masadan he-
men anlaþmayla kalkmayacaðýný, bu süreci
uzatacaðýný ama taleplerinin hepsini de
kabul ettiremeyeceðini düþünüyor. Hatta
büyük bir ihtimal yüzde 20 oranýnda bir
anlaþmaya varýldýðýný, ancak iþçilerin gazý-
ný almak için eylemlilik sürecinin uzatýldý-
ðýný düþünüyor. Ayrýca  400-500 liralýk bir
zamma da tav olduðunu belirtiyor. Daha
önce hiç toplu sözleþme görmemiþ 2 yýllýk
bir kadýn iþçinin ise sendikaya güveninin
daha yüksek olduðu gözlemleniyor. Yine
400-500 liralýk bir zammýn kendisine yete-
ceðini söylüyor.

Bir çok kadýn iþçi çalýþýrken sendikadan
baðýmsýz olarak yapýlan ses çýkarma ey-

lemlerine katýlýyor, hatta erkek iþçiler ‘Oð-
lum kýzlar bile baðýrýyor, sen niye baðýrmý-
yorsun’ diyerek birbirini gaza getiriyor. Yü-
rüyüþ ve ses çýkarma eylemlerine katýlan
kadýnlara bu eylemlilikler çok iyi geliyor,
kadýnlar deþarj olduklarýný söylüyor ve bir
sonraki eyleme daha istekli ve daha ön
planda katýlýyorlar. Þöyle bir örnek verece-
ðim; 30 yaþýnda 2 çocuklu bir kadýn arka-
daþým gece eþiyle çok þiddetli bir tartýþma
yaþamýþ. Bütün gün morali bozuk ve aðla-
yarak çalýþmasýna raðmen yürüyüþ eylemi-
ne kadýn arkadaþlarýný da toplayarak geldi.
Eylemde arkadaþlarýyla fotoðraf çekip sos-
yal medyaya attý. Eþinin onu arayarak “Ba-
kýyorum da hiç mutsuz deðilsin, bir de fo-
toðraf atýyorsun nispet yapar gibi” demesi
üzerine “Biz eylemlere katýlmazsak nasýl
yüksek zam alacaðýz? Ne kadar yüksek
zam alýrsak o kadar rahat ederiz” diyerek
telefonu suratýna kapattý. Servise bindiðin-
de baðýrmaya, düdük çalmaya da devam
etti.  Sonra da “Bu iþ böyle olmaz, grev
yapmamýz gerekiyor” dedi. Kadýn iþçiler
eylemleri sahipleniyor ama iþ býrakma, iþ
yavaþlatma gibi eylemlerin daha etkili ola-
caðýný düþünüyorlar.

Cavidan NÝZAMOÐLU 
Ankara

S
izlerle paylaþaca-
ðým bu söyleþi
Ankara’da mer-
keze uzak bir il-
çeden, Yeni-

kent’ten yazýldý. Yazýldý
derken, komþularýmla bir
araya geldiðimizde kafala-
rýmýzýn karýþýk olduðunu
düþündüðümüzden bir de
“Sizlerle söyleþelim baka-
lým,  ne dersiniz” diyerek
hep beraber yazdýk.  Ma-
hallemiz organize sanayi

bölgesine yakýn, eþlerimiz çocuklarý-
mýz da buralarda çalýþýyorlar. Konu-
muz asgari ücret!  
ÜNÝVERSÝTE OKUYAN DA
ASGARÝ ÜCRETLÝ

Çocuklarý okula ya da iþe gönderdik-
ten sonra babaanne telefon etti, “Bize
gelin bi çay içelim” diye. Melahat ha-
ným 10 yýl önce torunlarý bizi “Babaan-
nem” diye tanýþtýrýnca hepimizin baba-
annesi oldu. Babaannede toplaþtýk. Ba-
baannenin bir kýzý, bir oðlu var. Eþin-
den kalan emekli maaþý ile yalnýz yaþý-
yor. Ýnsanýn çalýþýp kazandýðý ücretle
geçinememesi yani çocuklarýnýn ihti-
yaçlarýný karþýlayamamasýnýn çok zor ol-
duðunu söylüyor. Þimdilerde çocuklarý-
ný evlendirdiði için nerdeyse þanslý his-
sediyor. “Asgari ücret mutlaka 2 bin lira
olmalý. Asgari ücret istediðimiz kadar
hatta daha da çok huzur istiyoruz” di-
yor. Huzursuzluðun insanlarýn emekli
olabileceði bir iþi olmamasýndan ve as-
gari ücretin azlýðýndan kaynaklandýðý
düþünüyor. 

Güler abla ise Erzurumlu, 4 çocuklu
bir kadýn. Eþi emekli olunca, bir oðlu

da üniversite kazanýnca Ankara’ya taþý-
nýyorlar.  Çocuðunun üniversiteyi bitir-
diðini, ama diðer kardeþleri gibi hep
belediyelerin park bahçeler müdürlü-
ðünde taþeron iþçi olarak çalýþtýðýný,
eðer emekli olabilirse kendisini þanslý
sayacaðýný söylüyor.  
PIRLANTAYA VERGÝ YOK
ASGARÝ ÜCRETE VAR

Komþumuz Gülþen haným, Kars’tan
eþinin rahatsýzlýðý nedeniyle Ankara’ya
taþýnmýþ. Ýki oðlunun Kars’ta kendi iþ-
yerleri varken burada asgari ücretle gü-
venlik görevlisi olarak çalýþýyor. Gülþen
hanýmýn torunlarýna maddi desteði olsa
da onlarýn bir üniversiteye gidebilece-
ðinden ümitsiz. Çocuklarýnýn en çok
asgari ücretten vergi alýnmasýndan þika-
yet ettðini, geçenlerde bir televizyon ka-
nalýnda pýrlanta satýþýndan vergi alýn-
madýðýný duyduðunu ve çok üzüldüðü-
nü söylüyor bize.

Diðer komþum Ankara’ya oðlunun
yanýna gelmiþ Yozgat’tan.  Oðlunun 5
çocuðu var. Diyor ki “Yiyecek ve giyecek
pahalý olmasa biz geçinirdik, benim sat-
týðým patikleri eve katký olsun diye örü-
yorum. Yoksa yazýn köye gidip çalýþma-
sak imkaný yok geçinemeyiz.”
‘BÝR ISPANAKTAN ÜÇ ÇEÞÝT
YEMEK YAPIYORUZ’

Komþularýmdan en genci Kýzýlcaha-
mam’dan gelmiþ. Oðlu, eþi, anne ve ba-
basýyla yaþýyor. “Kýzýlcahamam’da kar-
nýmýz doysaydý burada ne iþimiz var”
derken öfkeleniyor. Kendi  babasýnýn da
asgari ücretli iþçi olduðunu ama o za-
manlar daha kolay geçinebildiklerini
hatýrlatýyor bize. “Biz bir ýspanaktan 3
yemek yapýyoruz. Yapraklarýndan börek,
saplarýndan yemek, köklerinden müc-
ver...” Bugünleri yarýna aktarýrken þu
asgari ücret meselesini çözebilir miyiz?
Ne dersiniz hanýmlar?

Kýsmet ÇELÝK 
Çaðlayan / Ýstanbul

Asgari ücretle geçinmek bu zamanda çok
zor. Elektrik, su, doðalgaz ve internet,
çocuklarýn okul masrafý derken hiçbir þeye

yetmiyor, sosyal hayat diye bir þey yok. Sinema,
tiyatro takip etmeye, gezmeye, bir yere gidip bir
çay kahve içmeye hasret kalýyoruz. Çocuklarýn
almak istediði hiçbir þeye cevap veremiyoruz.

Çocuklarýn en zaruri ihtiyacý olan ders kita-
plarýný, test kitaplarýný bile alamýyoruz. Markete

gittiðimizde en ucuz ve çýkma denilen sebzeleri,
meyveleri, fýrýna gidip bayat ekmek alýyoruz daha
ucuz olduðu için. Çýkma dediðim sebze ve meyvel-
erden ezilen, büzülen çürük yiyecekleri ayýrýp
onlarý da en ucuza alýyoruz. Zengin kesimi yiye-
ceklerin en iyisini alýrken bizim gibiler ucuz malý
bile çürük ve çarýðýn içinde seçip en en ucuza mal
etmeye çalýþýyor. Asgari ücrete mahkum edilen
bizler en kötü þartlarda mücadele ediyoruz.
Asgari ücreti 1603 lira yapýp arkadan “Elinize dilin-
ize dursun” demek nedir. Sanki aldýðýmýz asgari
ücret kendi keselerinden çýkýyor. Bizim sýrtýmýz-

dan yaþayanlar biz olmasak ne yapacaklardý?
Gelsinler bu þartlarda kendileri geçinsinler.
Birinin eline diline duracaksa bizi bu yoksulluða,
haksýzlýða itenlerin eline diline dursun. Elektrik ve
suda tasarruf yapmanýn yollarýný ararken gene
zam geldi. Doðalgaz yakmýyoruz, soðuktan
donarak yaþýyoruz. Tüm bunlarý tek baþýma kadýn
olarak yapýyorum. Bir de üstüne ev geçindirmeye
çalýþýrken iþyerinde baþka sorunlarla, baskýlarla,
tacizlerle mücedele ediyoruz. Bütün bu sorunlarý
tüm kadýnlar yaþýyor biliyorum. Tüm kadýnlarý bir-
likte mücadele etmeye çaðýrýyorum.

METAL ÝÞÇÝSÝ KADINLAR:
Þu asgari ücret meselesini
çözebilir miyiz?

Asýl bizi bu yoksulluða itenlerin eline diline dursun

Bu iþ böyle olmaz
Uzm. Dr. Senem ASLAN

Y
aþý ve medeni durumu ne olursa olsun ha-
yatý boyunca kadýnlarýn en sýk karþýlaþtýðý
saðlýk sorunu vajinitlerdir. Vajinit; kabaca
vajinanýn enfeksiyonu olarak tanýmlanabilir. 
Vajina; önde idrar taþýyýcýlar, mesane ve ma-

kat arasýnda uzanan yaklaþýk 7-9 cm uzunluðunda kaslý
yapýda bir tüptür. Vajina, mukoza, kas ve dýþ bað do-
kusu katmaný tabakalarýndan oluþur. Vajinanýn ken-
dine özel bir mikrobik dokusu vardýr. Normal vaji-
na florasý asidik yapý, yaþ, hormonal durum, cin-
sel aktivite, gebelikten korunma yöntemi, kulla-
nýlan ilaçlar, antibiyotikler ve cerrahi giriþim-
lerle deðiþiklik gösterir. Yani kadýnýn vajinasý
kendi doðal yapýsý içinde baþta laktobasiller ol-
mak üzere birçok mikroorganizmayý bünyesin-
de barýndýrýr. Halk arasýnda belsoðukluðu de-
nilen hastalýðýn etkeni gonore, vajinal uçuk
mikrobu HSV ve rahim aðzý kanserine neden
olan HPV normal saðlýklý bir vajinada bulunmaz
BAÞROLDE ÖSTROJEN VAR!

Vajinitlerin oluþmasýnda baþrolü kadýnýn doðal ya-
pýsýnda bulunan östrojen oynar. Östrojen, üreme döne-
mindeki kadýnlarda, yumurtalýklarda üretilerek, salgýla-
nan hormondur. Ergenlik öncesi dönemde ve mena-
pozda östrojenin azlýðý nedeniyle bu dönemlerde bak-
teriyel vajinitler sýk görülür. Ayrýca idrar ve dýþký kaçýr-
manýn sýk görüldüðü ileri yaþ menapozdaki kadýnlarda
vajinit sýktýr. Ýlk adet öncesi genç kadýnlarda az miktar-
da kaþýntý yapmayan akýntý normal kabul edilir. 
EN ÝYÝ ÇÖZÜM: ALTTA YATAN
NEDENÝ BULMAK

Vajinitli kadýnlarda aðrý, kaþýntý ve çeþitli tipte
akýntý görülür. Akýntýnýn þiddetine baðlý olarak kaþýntý
hafiften, aðrýlý cinsel iliþkiye kadar geniþ bir yelpaze-
de olabilir. 

Vajinitler kadýnlarýn korkulu rüyasýdýr. Kaþýntýdan
aðrýlý cinsel iliþkiye kadar giden geniþ bir yelpazesi
vardýr. Bu durumda kadýn cinsel iliþkiye dahi girmek
istemez, kendini pis hisseder, eþi tarafýndan reddedil-
me kaygýsý yaþar. Bu psikolojik strese de neden olur.
Bazen basit bir tedavisi olmasýna karþýn hekime ulaþ-
ma zorluðu, bazen de kadýn olmanýn verdiði ‘ayýp,
utanma, çekinme’ duygularý ile taný almasý ve tedavisi
genelde atlanan ve ihmal edilen bir durumdur. Çoðu
kadýnýn hijyen kaygýsý ile baþvurduðu sabunla temiz-
lik, vajinal duþ ya da ‘komþunun verdiði ilaçla tedavi’
durumu daha da zorlaþtýrýr. Cinsel yolla bulaþan has-
talýklarýn önlenmesi için kondom gibi bariyer yön-
temler, enfeksiyonlarýn tedavisinde ise uygun dozda
uygun süreli tedavinin önemi ve altta yatan kronik so-
runlarýn çözümü ve hijyen kurallarýna dikkat edilmesi
önerilen baþlýklardýr. 

Herkese saðlýklý günler dilerim.

AKINTI ÇOK VE BALIK GÝBÝ
KÖTÜ KOKULUYSA... 

BAKTERÝYEL vajinozis ve cinsel yolla
bulaþan etkenlerin yarattýðý vajinitler-
de akýntý çok kötü kokulu ve bol mik-
tardadýr. Hastalar balýk kokusundan þi-

kayet ederler. Gebelerde tedavi edilme-
diði takdirde erken doðuma ya da be-

bekte enfeksiyona neden olabilecek bir
durum yaratabilir. Cinsel yolla bulaþan bir

durum olduðu için çift tedavisi önerilir.

AKINTININ
NEDENÝ ENFEKSÝYON

OLMAYABÝLÝR
ENFEKSÝYON nedenli olmayan vajinitler de
vardýr. Sperm öldürücü ya da geciktirici
krem kullanma, hijyen amaçlý kullanýlan
sabun, parfüm ve diðer maddeler, latex
kullanýmý ve aþýrý cinsel aktivite vaji-

nit benzeri kaþýntý ve vajinal
akýntýya yol açabilir. 

Kadýnýn
baþ belasý;
VAJÝNÝT

Kadýnýn
baþ belasý;
VAJÝNÝT

Kadýnýn
baþ belasý;
VAJÝNÝT

Kadýnýn
baþ belasý;
VAJÝNÝT

Kadýnýn
baþ belasý;
VAJÝNÝT

AKINTI SÜT KESÝÐÝ YA DA PEYNÝRÝMSÝ GÖRÜNÜMDE ÝSE...
KADINLARIN yüzde 75’i hayatlarýnda en az bir kez vajinal mantar enfeksiyonu (kandida enfeksiyonu) geçirir. Hemen he-

men yarýsý da yýlda en az iki kez kandida vajinit ataðý geçirir.  Enfeksiyon çoðu zaman gebelik, diyabet, obezite gibi baþka
bir hastalýðýn eþlik ettiði ya da doðum kontrol haplarý, kortizon, antibiyotik gibi ilaç kullanýmýnýn olduðu durumlarda görü-
lür. Kandida enfeksiyonunda süt kesiði ya da peynirimsi görünümünde akýntýya þiddetli kaþýntýnýn eþlik ettiði bir tablo var-
dýr. Tedavi altta yatan durumu düzeltmeye yönelik olmalýdýr. Kadýn sýký hava geçirmeyen giysilerden uzak durmalý, baþta an-
tibiyotikler olmak üzere kullandýðý ilaçlarý kesmelidir. Tedavide vajinal fitiller doktorun önerisiyle kullanýlabilir.



9içimizden biri16

Hilal TOK

E
ðitim ve çocukluk haklarýndan mahrum
býrakýlýp tezgah baþýna oturan, sömürü
düzeni ile çok erken yaþta tanýþan mil-
yonlarca çocuk var. Bazýlarýnýn yaþamla-
rýna bir þekilde tanýk olduk. Ama çok bü-

yük bir kýsmýný hiç bilmedik. Öylece büyüdüler ve
hala milyonlarcasý tezgah baþýnda büyüyor. 

Þimdi size çocuk yaþta oturduðu tezgahýn baþýn-
da büyüyen bir kadýný tanýtacaðýz; Gülsen Sayhan’ý. 

Gülsen 40 yaþýnda ve 27 yýllýk iþçi. 13 yaþýnda
oturdu tezgah baþýnda ve hala kalkmadý. Birçok
farklý sektörde çalýþan Gülsen, þimdilerde bir tek-
stil fabrikasýnda çalýþýyor. Ama örselenen bir çocuk
deðil þimdi; haklarýný bilen ve haksýzlýklarýn karþý-
sýnda dimdik duran güçlü bir kadýn. 

Peki, küçücük bir çocukken, çalýþmayý dahi oyun
sanýrken, nasýl oldu da güçlü bir kadýn oldu?

Gülsen’in iki ablasý da okulu yarým býrakmýþtý.
Babasý “Sen de yarým býrakýrsýn kesin” diyerek
okula göndermedi Gülsen’i ve bir fabrikada iþe
koydu. Çalýþtýðý yerde hem kendi gibi çocuklar hem
de ‘ablalar, aðabeyler’ dediði iþçiler vardý. Ýlk baþ-
larda para kazanmak hoþuna gitmiþti, ancak yoksul
bir aileden geliyordu ve aldýðýný ailesine veriyordu.
Elinde bir þey kalmayýnca mesaiye kalarak kendine
de artýrmaya çalýþýyordu. Onun için çalýþmak, he-
men bir oyuna dönüþmüþtü; “Daha çok çalýþýrsam,
daha çok kazanýrým!” 

Ancak çok kýsa bir zaman içinde bu oyunun kor-
kunç bir sömürü olduðunu fark etti. Bunu o yaþta,
sadece iþçi çocuklar fark edebilirdi. Þiddet, hor gö-
rülme, ezilme, güvencesiz çalýþma, çok çalýþma...
Ýki yýl boyunca hepsini yaþadý bu fabrikada.
KÜÇÜK GREVCÝ 

Gülsen 15 yaþýna geldiðinde çalýþtýðý fabrika
Esenyurt’un kýrsal kesimine taþýndý. “Dýþarýdan
reklamlarý yapýlan çok þýk görülen bir fabrikaydý.
Ama bir de gelip bize sorun” diye anlatýyor o
günleri. Çalýþma koþullarýnýn aðýrlýðý yetiþkin iþ-
çileri bile zorluyordu, çocuklarý nasýl zorlamasýn?
Gülsen’in o zamanlar ‘aðabeyler, ablalar’ dediði
iþçiler, sendikalaþmak amacýyla greve çýkmýþ. O
grev Gülsen’in hayatýnda bir dönüm noktasý ol-
muþ; “Sendikalaþma fikri hoþuma gitmiþti, biz
de yetiþkinlerle greve çýktýk. Ýþçilerle birlikte kü-
çücük yaþýmda iþ durdurmuþtuk. Ýþ durdurunca
jandarma çalýþma bantlarýnýn arasýna köpeklerle
geldi. Yaka paça fabrika dýþýna aldýlar bizi. Ye-
mekhanenin gizli yerinde bir arkadaþýmýzý darp

ettiler. Küçücük yaþýmda o fabrikada emek-ser-
maye çatýþmasýný gördüm. O günler bana çok þey
kattý. O gün sendikalaþtým ve örgütlendim. On-
dan sonraki hayatýmda haklarýmýn ve varlýðýmýn
farkýna vardým. Öðrendim ve öðretmek için uð-
raþtým.”
BAÞKALARI HAYATIMI
KONTROL EDEMEZ 

21 yaþýnda evlendi ve bir çocuðu oldu Gülsen’in.
Çalýþmaya devam etti, çünkü çalýþmak onun için
ekonomik özgürlük demekti. Örgütlü olmaya da
devam etti. Bu süreçte sorunlar yaþamaya baþladýðý
evliliði sonlandýrabilmesinde de ekonomik gücü-
nün olmasý ve örgütlülüðünün etkisi olduðunu dile
getiriyor: “Eðer ekonomik baðýmsýzlýðým, gücüm
olmasaydý, örgütlenmemiþ ve kendimi güçlü his-
setmeseydim istemediðim ve sorunlarla geçen bir
evliliðin içinde kalacaktým. Ama mücadeleden de-
neyimlediðim güçle kendi hayatýmý baþkalarýnýn
kontrol etmesine izin vermedim.” 

Ýlk baþta ailesinin de kendisine karþý çýktýðýný,
evden bile kovulduðunu anlatan Gülsen, geri adým
atmak yerine ailesiyle de mücadele etmiþ ve sonuç-
ta onlarý da kazanmýþ; “Babam inþaat iþçiydi, ona
bir iþçi olarak yaklaþtým, babam olarak deðil. Böyle
böyle ikna oldu o da, bir þeyleri deðiþtirebileceði-
mize... Uzun yýllar çalýþmasýna raðmen babamýn si-
gortasý yoktu. O da kendi haklarýnýn farkýna vardý,
sigorta hakký için uðraþtý. Örgütlü olmasaydým
kendi kararlarýný veren bir kadýn olmazdým, yaným-
dakilere güç veremezdim” diye anlatýyor.

ÇOCUK ÝÞÇÝLÝKTEN ÖRGÜTLÜ MÜCADELEYE 

Nasýl yapacaðýz Gülsen Abla?

ÖRGÜTLÜLÜK
KADINI GÜÇLENDÝRÝR

“GÖRDÜM ki haklar ‘alýn sizin olsun’ diye verilmedi.
Bir sürü mücadele ile alýndý. Çalýþtýðým yerlerde hep
en doðal haklarýmýzýn mücadelesini verdim ve yaným-
dakilerle bu fikirleri paylaþtým” diyen Gülsen, mücade-
lenin bir kadýn olarak kendisini güçlendirdiðini vurgu-
luyor: “Örgütlendikten sonra öðrendim ki toplumda
kadýnýn konumu bana öðretilen deðildi. Bu beni çok
güçlendirdi.” 

Çalýþtýðým bir iþyerinde erkeklerle ayný iþi yapmala-
rýna raðmen ayný ücreti alamadýklarýný, eþit ücret hak-
larý için mücadele ederek kazandýklarýný anlatan Gül-
sen, özellikle kadýn iþçilerin öðrenmelerini ve örgüt-
lenmelerini tavsiye ediyor. “Çünkü kadýnlarýn yaþam-
larýnda gerçekten çok büyük yükleri var. Çocuk, ev iþ-
leri, aile kadýnlara hep baþka bir rol yüklüyor. Bizi güç-
lendiren þey bir arada olmak. Biz kadýnlarýn her alan-
da sesini çýkarmasý gerekiyor. Öðrendiklerini yanýnda-
ki yöresindekiler ile paylaþmasý gerekiyor. Þu dönem-
de iki kadýnýn bile yan yana gelip konuþmasý o kadar
önemli ki... Öteki beriki demeden yan yana gelmeliyiz.
Çünkü iþçi kadýnlar yan yana gelmediðinde hep yalnýz-
lar. Birlik olmadan ne hak alýnabiliyor ne de baþka bir
þey yaþayabiliyoruz.”

DALGALI DDENÝZLERÝ AAÞMAK ÝÝÇÝN
Çevresindeki kadýnlarýn yükleriyle baþa çýkamadý-

ðýnda nasýl mutsuzluk yaþadýðýný aktarýrken, kendisine
de hep hatýrlattýðý þu düþünceleri paylaþýyor bizlerle:
“Örgütlü bir kadýn dalgalý denizde nasýl hareket ede-
ceðini bilir. Dünya sorunlarý, ahlar vahlar hiç bitmez.
Mücadele içinde olan kadýn üretiyor, çözüm buluyor,
yön veriyor, kimsenin baskýsý altýna girmeden kendi
doðrularýný yaþayabiliyor. Kendi doðrularý derken; bir
kere kadýn olduðunun farkýna varýyor ve aslýnda ne
kadar güçlü olduðunu görüyor, toplumun onu ittiði,
konumlandýrdýðý yere raðmen...”

VÜCUDUMUZUN TERBÝYESÝNÝ PATRON MU VERECEK?

GGÜÜLLSSEENN’in þu anda çalýþtýðý tekstil fabrikasýnda sadece kadýnlar çalýþýyor. Ýlk dönemde iþçilerin sadece bir

kere lavaboya gitme hakký varmýþ. Ýþçiler koþa koþa Gülsen’in yanýna gidip, “Ya olur mu böyle, nasýl yapacaðýz,

Gülsen abla?” diye sormuþ. Her tuvalete gittiklerinde patron laf edecek diye çekinen iþçilere söylediklerini þöy-

le aktarýyor: “Onlara ‘vücudumuzun terbiyesini patron mu verecek’ dedim. ‘Ýhtiyacýmýz varsa lavaboya gidelim,

asla geri adým atmayýn!’ Laf gelmesinden çekindi iþçiler, oysa laf her türlü gelir, ikinci defa da gelir, ama ýsrarý-

mýzý görünce üçüncüde artýk bir þey diyemezler. Þimdi biz istediðimiz kadar lavaboya gidebiliyoruz.”

Sevgi DELÝBAÞ
Gülsuyu Gülensu Kadýn 

Dayanýþma Derneði

N
ermin’le hastanede tanýþtýk.
Sýra beklerken ayaküstü
merhabalaþtýktan sonra si-
gara içmek için dýþarý çýk-
týk. Nermin, biraz sýkýntýlý,

çaresiz durumdaydý; ev aradýðýný söyle-
di, eþiyle olan sorunlarý nedeniyle evden
uzaklaþmasý gerektiðini anlattý. Ona bir
derneðimiz olduðunu anlattým ve ken-
disine destek olabileceðimizi söyledim,
birbirimize telefon numaralarýmýzý ve-
rip ayrýldýk.

Yaþadýðým mahallede Nermin için uy-
gun bir ev buldum ve Nermin’le komþu
olduk. Bir gün kahve içerken Nermin, ne-
den eþinden ayrýlmak istediðini, yaþadýðý
sýkýntýlarý, þiddetin her türlüsüne ve iha-
nete maruz kaldýðýný, evin tüm yükünü
tek baþýna yüklenip, çocuklarýný büyütüp
okuttuðunu anlattý. Ekonomik baðýmsýzlý-
ðý olmasýna raðmen çevre baskýsý sebe-
biyle daha önce boþanmaya cesaret ede-
mediðini, ancak eþi kendisini öldürmeye
çalýþýnca, korktuðu için mahkemeye ver-
diðini anlattý. Nermin bir dönem sýðýn-
maevine de gitmiþ. Oranýn koþullarýnýn
da cezaevinden farksýz olduðunu söylü-
yor, cep telefonundan týrnak makasýna ka-

dar her þeyine el koymuþlar. Bir taraftan
da savcýlýktan koruma kararý almýþ.
NERMÝN’ÝN DÜZENÝ YENÝ
AMA SÝSTEM AYNI

Nermin, mahalleye taþýnýnca evini, ye-
ni düzenini kurmaya baþladý. Bu arada
muhabbetimiz de ilerlemeye baþladý. Bir
gün kapýda yabancý bir arabanýn uzun sü-
re durduðunu fark ettim.

Nermin’in eþi olabileceðini düþündüm
ve hemen Nermin’i aradým. Nermin kor-
kudan titriyordu, “Kocam” dedi. Hemen
telefona sarýldý, polisi aradý, ama polis ge-
lene kadar adam kaçtý. Adamý daha sonra
buldular. Nermin’i de ifade için karakola
götürdüler. Kocasýný 2-3 gün karakolda
tuttuktan sonra býrakmýþlar. Daha önce de
ayný þeyleri yaþamýþ Nermin, bir gün gö-
zaltýnda tuttuktan sonra serbest býrakmýþ-
lar. Bu sefer Nermin’in korkularý artmýþtý.
Çünkü koruma kararý da fayda etmiyordu.

Duruþma günü gelip çattý. Nermin ha-
kimin kadýn olduðunu görünce biraz ra-
hatlamýþ, “Belki kadýn hakim halimden
anlar” demiþ. Ama sonra hakimin tavrý
rahatsýz etmiþ Nermin’i. “Bizi boþama-
mak için elinden geleni yapýyordu” diye
anlattý. Nermin anlam verememiþ haki-
min tavýrlarýna. Ben de neden böyle oldu-
ðunu, sistemin kadýný deðil, aile bütünlü-
ðünü koruyan bir sistem olduðunu, yasa-
larýn erkeklerden yana olduðunu, kadýn

cinayetlerinin önüne neden geçilemediði-
ni anlattým. 
ÖZGÜR OLMANIN
MUTLULUÐU...

Sonraki mahkemede Nermin hem çok
heyecanlý hem de bir o kadar öfkeliydi. Bir
an önce boþanmak, bu adamdan kurtul-
mak ve yeni bir hayat kurmak istiyordu.

Hakim bu kez Nermin’in kararlý olduðunu
anlamýþ olmalý ki boþanmalarýna karar ver-
miþ, ama yine de mahkeme boyunca ýsrar-
la adama isterse kararý reddetme hakký ol-
duðunu ifade etmiþ. Mahkeme sonrasýnda
sohbet ettiðimizde Nermin, sistemin kim-
den yana olduðunu öðrenmiþti. Bir yandan
da özgür olmanýn mutluluðunu yaþýyordu.
Çok sýkýntý yaþamýþtý Nermin ama hayatýn
her alanýnda olduðu gibi kadýnlarýn müca-
dele etmekten, güçlü durmaktan baþka ça-
resinin olmadýðýný yaþayarak anlamýþtý.

Ben de hep televizyon ve gazetelerdeki
haberlerde kadýnlarýn koruma altýnda ol-
duðu halde nasýl öldürüldüðünü düþünü-
yordum. Ama anladým ki koruma kararý
resmi bir evraktan baþka bir þey deðilmiþ.
Çünkü yasalar gerektiði gibi uygulanýp
adil bir ceza sistemi iþlemiyor. Mahkeme-
de adamýn takým elbise giymiþ olmasý ve
tavýrlarýnýn iyi olmasý sanki suçu o iþle-
memiþ gibi karar verilmesine neden olu-
yor. Oysa ki gereken cezalar verilmiþ olsa
kadýnlar her gün sokak ortasýnda her tür-
lü þiddete maruz kalmayacak.

Nermin’in mücadelesine destek ol-
mak, onun hayatýna dokunmak ve sis-
temin gerçek yüzünü görmesini saðla-
mak, onun hayatýnda en önemli deðiþim-
lerden bir tanesiydi. Tüm zorluklara rað-
men kadýn dayanýþmasýnýn da ne kadar
önemli olduðunun farkýna vardý Nermin.

Zülal’in arkadaþlarý
Ýzmir

Zülal Tütüncü, doðum gününde
öldürülen gencecik, hayat dolu,
hayalleri ve hedefleri olan bir

insandý. Onu bir gün önce tanýyan da
yýllardýr arkadaþ olan da farklý birçok
güzel düþüncenin yaný sýra belki de tek bir
ortak fikirde buluþuyordu; onun hayata
olan tutkusu. Þimdi katilin, bir insaný nasýl
hayattan ve sevenlerinden kopardýðýný
düþünün.

Bizi Zülal’in ölümüyle ilgili en çok üzen
þeylerden biri medyada yer alan haberler
oldu. Bu haberler, ölümü normalleþtiren,
bir sebep bulmaya çalýþan, suçu
hafifleþtirmeye yönelik, adeta katili
koruyan üsluptaydý. Hayallerini, gençliðini
ve yapamadýðý binlerce þeyi geride býrakýp
hayattan koparýlan bu gencecik kadýnýn
fazlasýyla hak ettiði anmasýný yapmak bile
bu haberler tarafýndan dolaylý bir þekilde
engelleniyordu. Öyle ki onun acýsýný en
derinden hisseden yakýnlarý bile masum
bir anmanýn tereddüdünü yaþadý. 

SSOOMMUUTT AADDIIMMLLAARR ÝÝSSTTÝÝYYOORRUUZZ
Bir hayat bu kadar basite indirgenirken

biz, onun yakýnlarý, o caninin hak ettiði
cezayý alýp almayacaðýndan endiþeliyiz ve bu
konuda somut adýmlar atýlmasýný istiyoruz.

Ýlk ve acil olarak katilin okulla iliþiði
kesilerek henüz mahkeme sürecinde olan
olayýn cezasýz kalmayacaðý topluma ve

yakýnlarýna hissettirilmeli. Bu þekilde ömür
boyu dinmeyecek acýlara en azýndan biraz su
serpilebilir.

Katilin ailesi bu durumun arkasýnda
olmadýðýný topluma göstererek bunun
özendiriciliðinden kaçýnmalý.

Zülal’in okul yolunda veya evinde
cinayete kurban gitmeyiþi karalayýcý

haberleri haklý çýkarmaz. Özgürlüðü
kýsýtlayýcý, kadýnýn eve kapatýlmasýný
destekleyen bu zihniyet her þeyi bir kenara
býrakýp ortada bir genç kadýnýn
öldürüldüðünü anýmsamalý, toplumu doðru
yönlendirecek haberler öyle hazýrlamalý.

Daha þimdiden medyanýn
yönlendirmesi ve katilin bundan aldýðý
cesaretle verdiði ifadeyi duyuyoruz. Dört
duvar arasýnda iþlenen bir cinayetin, tanýktan
ve gözden uzak olmaktan faydalanarak
“erkekliðime laf etti, sarhoþtum, kendimde
deðildim, psikolojik sorunlarým vardý” gibi
zavallýca çabalarla söylenmiþ, genç kadýný
soðukkanlý bir þekilde öldüren katilin suçunu
hafifletmeye çalýþtýðý bu ifadeleri dikkate
alýnmamalý. Çünkü zaten günden güne
yaygýnlaþan ve normalleþen bu cinayetlerin
arkasýnda suçlularýn hak ettiði cezayý
almayýþý ve medyanýn katilleri masum
gösteren haberler var.

Son olarak Zülal’in davasýnýn yakýn
takipçisi olacaðýmýzý ve bu süreçten çýkacak
kararlarýn tüm kadýn cinayetlerine emsal bir
karar olacaðýný umut ediyor ve adalete
güvenimizin boþa çýkarýlmamasýný istiyoruz.

Nermin’in hayatýnda ne deðiþti?

ZÜLAL’ÝN DAVASI EMSAL OLSUN



“
Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, deve-
ler tellal, pireler berber iken; ben anamýn beþi-
ðini týngýr mýngýr sallar iken, az gittim uz git-
tim dere tepe düz gittim. Çayýr çimen geçerek,
lâle sümbül biçerek; soðuk sular içerek, ayla

ayla bir güz gittim. Natalmatal martaval, iþte size du-
yulmadýk bir masal...” 

Tekerlemelerle baþlanýr masal anlatmaya bu toprak-
larda. Ben size bir masal anlatmayacaðým. Bildik bir
hikâye aslýnda Duygu Þahlar Hoca’nýn hikâyesi. Sayýlarý
yüz binin üzerine çýkan “KHK muhataplarýndan” biri
o da. Bir gece yarýsý KHK’sýyla iþine son verilip sýnýfýn-
dan, öðrencilerinden koparýlanlardan. Haksýzlýða uðra-
manýn sarsýntýsý ve öfkesini atlatýp Adana’daki ailesinin
yanýna yerleþmek zorunda kaldýktan sonra (eh bir par-
ça konfor eksikliði oluyor tabii) omuz omuza dostlarýy-
la bir öykü atölyesi kuruyorlar önce; masallar, öyküler
okumaya baþlýyorlar. Derken çocuklara masallar anlat-

maya baþlýyor Duygu Hoca. Büyüklere de anlatmaya
geliyor sýra; “Bi’þey anlatýcam” diyor önce, “Eee kur-
tulduk mu?” masalýný anlatmaya baþlýyor sonra. Ham-
sterlarla farenin özgürlüðe kaçýþýnýn masalý... 

5 Ekim Dünya Öðretmenler Günü’nde Adana’da
anlatýyor ilk önce ve sonra sendikasý Eðitim Sen’in þu-
beleri aracýlýðýyla planladýklarý 30 þehirde gerçekleþen
gösterimler yapýlýyor. “Bir kervan mantýðýyla yola çýka-
caðýz” diyor baþlarken ve 30 þehrin ardýndan yeni plan-
larla devam ediyor anlatmaya. Gittikleri her yerde video
günlükler çekiyorlar bir de, söyleþiler yapýyorlar. Bir
belgesel çýkacak iþin sonunda. 

Duygu Hoca ve arkadaþlarý “Az gittiler, çok gittiler;
dere tepe yok ettiler. Bir de dönüp baktýlar ki, görün-
müyor kalkýlan yer!” Yeni insanlar tanýyarak, dayanýþa-
rak anlatýyor masalýný Duygu Hoca; düþünmekten,
üretmekten, sorgulamaktan, umut etmekten hiç vaz-
geçmeyerek. 

DAYANIÞMA EZÝLENLERÝN 
NEZAKETÝDÝR

Kerameti kendinden menkul bir darbe tamtamýy-
la korku ve zulüm cumhuriyetine dönüþen memle-
ketin ahvali beklenenin aksine evlerine hapsedemi-
yordu iþte bazýlarýný. Kimi masal anlatýyor, kimi mü-
zik yapýyor, kimi kütüphane kafeler açýyor ama bir
yerinden tutunuyorlardý mücadeleye. Ýhraç sonrasý
tüm hayatlarý alt üst olanlarý, güvencesiz, sigortasýz
çalýþmak zorunda kalanlarý, intihar vakalarýný duyu-
yorduk ama iþte umudu körükleyenler de vardý ve
býrakýn korkmayý korku salýyorlardý zalimin yüreðine.
Korkutuyorlardý; çünkü çok haklýydýlar, çok güçlüy-
düler ve açlýkla terbiye edilecek deðillerdi. Tüm iti-
barsýzlaþtýrma çabalarýna, ithamlara, baský ve sindir-
me politikalarýna karþý görünür olmaya devam ede-
ceklerdi.

Yine bir KHK muhatabý olan Cem (Terzi) Ho-
ca’dan duymuþtum ilk kez 1. Alan Kurdi Mülteci Ça-
lýþtayýnda; “Dayanýþma ezilenlerin nezaketidir” diyor-
du. Tüm ezilenlerin ve ötekilerin nezaketinin yüzü su-
yu hürmetine dönüyordu elbet dünya. Ve azim de, güç
de, yapýlacak iþler de hiç bitmiyordu. Sadece maddi bir
dayanýþma deðildi elbet yapýlan, yanýnda olmaktý ayný
zamanda, omuz vermek, asla yalnýz býrakmamaktý. Za-
limin zulmüne boyun eðmemek, kral çýplak diyebil-
mekti. 

Bu masalýn sonunda da gökten üç elma düþecek el-
bet ve onu da eþit bir þekilde bölüþecek tüm ezilenler.
KHK’ler ile sindirmeye çalýþtýklarý tüm emekçiler geri
dönecek iþlerine. Bu devran da deðiþecek þüphemiz
yok bundan. Þairin de dediði gibi; 

“Saraylar saltanatlar çöker,
Kan susar bir gün,
Zulüm biter. 
Menekþelerde açýlýr üstümüzde,
Leylaklarda güler. 
Bugünlerden geriye, 
Bir yarýna gidenler kalýr 
Bir de yarýnlar için direnenler.”

Henüz iihraç eedilmemiþ bbir kkamu eemekçisi  
ESKÝÞEHÝR
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B.T., 17 yaþýndayken iþyerinde tanýþ-
týðý erkek arkadaþýyla, 2,5 yýl sonra ka-

çarak evlendi… Sonrasý, bu ülkedeki
sayýsýz kadýn yaþamýyla ortaklaþan bir

hikâye… Önce baský, ardýndan psikolo-
jik, sonra fiziksel þiddet ve nihayetinde
öldürmeye kastedecek kadar gözü dö-
nen bir eþ... Yaþadýklarýnýn bireysel bir

‘kader’ olmadýðýnýn farkýna varan B.T.,
bugün 22 yaþýnda güçlü, genç bir kadýn.
Hikâyesini paylaþarak bütün kadýnlarý

mücadeleye çaðýrýyor.

O
na çok güveniyordum, ge-
leceðe umutlu bakabiliyor-
dum. Evlendik, ilk aylarý-
mýz çok güzeldi. Kaçtýðý-
mýz için ikimizin de ailesi

kýzmýþtý. Sonra kabullendiler. Sevgili
olduðumuz süreçte ilgiliydi. Belki en
fazla iki defa tartýþmýþýzdýr. Ýlk bir ay
kaynanamlarla yaþadýk, sonra ayrý eve
çýktýk. Muhafazakâr bir aileye gelin git-
tim. Bir gün “Eve amcam gelecek, ka-
faný kapat” dedi. Sonra ailesi etek, tür-
ban almaya baþladý. Bir anda kendimi
kapanmýþ buldum. Bundan rahatsýz-
dým ama beni kabul etmeleri için ka-
pandým. Evlendiðimde sanki özgürlü-
ðüm elimden alýnmaya baþlandý. Daha
az konuþmam gerektiðini söylüyorlardý.
Eþim, görümcem, kaynanam, “Erkek-
ler varken kadýnlar konuþmaz” diyordu.
Örf ve âdetimiz ayný deðildi. Ben Or-
dulu, onlar Adýyamanlýydý. 
‘BÝR DAHA
YAPMAYACAÐIM’ DEDÝ

Her þeyime karýþýyorlardý. Kendimi
böcek gibi hissediyordum. Hapiste yaþý-
yor gibiydim. Her þey için izin almam
gerekiyordu. Bakkala gitmem bile so-
rundu. 

Bir gün akrabasýnýn düðünü vardý. O
çalýþtýðý için benim gitmem gerekiyor-
du. Görümcemden aldýðým uzun bir
etek, altýna da topuklu ayakkabý giymiþ-
tim. Düðün çýkýþý kaynanamlara gittim.
Eþim oraya geldi, evden çýkarken tokat
attý bana, “Sen nasýl topuklu ayakkabý
giyersin” diye. Önce þok oldum, sonra
“Bana annem babam vurmadý, böyle
olacaksa boþanalým” dedim. Özür dile-
di, bir daha yapmayacaðýný söyledi. Ýlk
fiziksel þiddet böyle baþladý. 
ÞÝDDET ARTTIKÇA ARTTI

Sonralarý dengesizdi; bir gün iyi, bir
gün kavgalý. Annesini gün içinde ara-
mazsam kavga çýkarýrdý. Toplam altý ay
ayný evde kalabildik. Annesine þiddete
uðradýðýmý söylüyordum. Kýzýyordu;
“Kýza vurma” diyorlardý ama arkamdan
da dolduruyorlardý. Yolda baþým dik
durmamalýymýþ. Erkeklerle göz göze
gelirmiþim, kývýrarak yürüyormuþum. 

Eve getirdiði arkadaþýna “Yumurta
yer misin?” diye sorduðum için beni
dövmeye baþladý. Parmaðým kýrýlmýþtý.
Komþular geldi ama kapýyý açmadý. Eþ-

yalarýmý topladým, “Gidiyorum” dedim.
Aðlamaya baþladý, “Özür dilerim, biri
bize büyü yapýyor” dedi. Ertesi gün has-
taneye gittik, doktora “Merdivenden
düþtüm” dedim. 

Evliliðimin dördüncü ayýnda hami-
leydim. Hamileyken kaynanamlara mi-
safir gelmiþti, sabahtan akþama kadar
temizlik yaptým. Kanamam geldi, doktor
düþük tehlikesi olduðunu söyledi. Eve
geldim yattým. Eþim ev neden daðýnýk,
dedi. Ayaða kalkar kalkmaz da çocuðu-
mu düþürdüm.

Altý ay boyunca ailemle çok az görüþ-
tüm. Þiddete dair hiçbir þey söylemiyor-
dum. Bir gün bacaklarýmdaki morluðu
gördüler. “Düþtüm” dedim ama inan-
madýlar. Eþim özür diliyordu ama þidde-
tine de devam ediyordu. 

Türbanýmý çýkardým, eþim de kabul
etmiþti. Ailesi açýldýðýmý öðrenince
“Açýldýn da orospuluk mu yapýyorsun”
dediler. “Eþim biliyor” dedim. Onlar da
“O bunu kabul ediyorsa biz oðlumuzu
kabul etmiyoruz” dediler. Eþim ailesine
“Açýldýðýný bilmiyordum, nasýl bir kýz ol-
duðunu görün diye getirdim” deyince

þok oldum. Babamý aradým, aldý beni ve
boþanma davasý açtým.
BUNU YAPAN EÞÝM, BÝLÝN! 

Baþta anlaþmalý boþanacaktýk, davayý
ben açtým. Onun da dilekçe vermesi ge-
rekiyordu. Okuma yazma bilmediði için
kardeþimden yardým istedi. Kýz kardeþi-
me gitmesini söyledim. Sonra kýz kar-
deþim aðlayarak aradý, telefonu o aldý,
benimle konuþacaðýný söyledi. Yanlarýna
gittim. “Benim ailem suçlu, n’olursun
barýþalým, affet beni” diye yalvarmaya
baþladý. Beni intihar etmekle korkutu-
yor, zorla eve götürmeye çalýþýyordu. 

Biz tartýþýrken kýz arkadaþým aradý.
Kýz arkadaþýma “Yardým et” diye baðýr-
dým. “Sessiz ol yoksa arabayla yuvarla-
rým bizi” dedi. Arabanýn içinden torna-
vida çýkardý. Atýþalaný yoluna geldik,
son bir kez konuþmak istedi. “Sen na-
mussuzluk mu yaptýn, o yüzden mi is-
temiyorsun beni” dedi. Ben de “Alakasý
yok, hakkýný helal et” dedim. Otobanýn
kenarýnda boðazýma sarýldý, cebinden
tornavidayý çýkarýp her tarafýma sapla-
maya baþladý. Bayýldým. Gözümü açtý-
ðýmda üstümü açmýþ karnýmý delmeye

çalýþýyordu. Tekrar bayýldým, bilekleri-
mi ters döndürüyor, ayak bileklerime
tornavidayla vuruyordu. Bir yerimi de-
lemeyince daha da sinirleniyordu. Þah
damarýmý delmek istedi, “Beni aldattýn
mý, doðruyu söyle” dedi. Konuþamýyor-
dum, güçlükle “Aldatmadým” dedim.
Ayaða kalkamýyordum. Tepemde sigara
içiyordu. 40-45 dakika dayak yedim. Si-
garasýný attý ve “Kelime-i þehadet ge-
tir” dedi. Boðazýmý sýkmaya baþladý.
Beni boðmaya çalýþýrken yüzüne kaný-
mý sürdüm biri görür de yakalar diye.
Bayýlmýþým, gözümü açtýðýmda güneþi
gördüm, ayaða kalkmaya çalýþtým.
Ayakkabým yoktu. Yüzüm gözüm kan
içindeydi.

Kendimi otobana yuvarladým, ayaða
zar zor kalkýp otobanýn ortasýnda araba-
larý durdurmaya çalýþtým. Kimse dur-
madý. Sonra kenara geçtim bir adam te-
lefonla konuþuyordu. Ambulansý aradý-
lar, “Ölüyorum, bunu yapan da eþim bi-
lin” dedim. 

Bir hafta hastanede yattým. 1,5 ay ev-
de ilaç tedavisi gördüm. Psikiyatriye git-
meye baþladým. Þimdi her ay gidiyorum. 
HÝÇBÝR ÞEY
OLMAMIÞ GÝBÝ... 

Boþanma davamýn dördüncü duruþ-
masý olacak, hiçbirine katýlmadým. Bu
son duruþma olacakmýþ. Darp davasý da
açtým. Baþta korktum bu davadan, sonra
kaybedecek neyim var dedim. Darp uy-
guladýðýnda üç gün nezarethanede kal-
dý. Ardýndan ölmediðim için ve daha ön-
ceden cezai iþlemi olmadýðý için serbest
býrakýldý. Çýkar çýkmaz iþine baþlamýþ,
herkese benim onu aldattýðýmý ve bo-
þanmaya karar verdiðimizi söylüyor.
Hiçbir þey olmamýþ gibi hayatýna devam
ediyor. 

Bu olayý 1 yýl önce yaþadým. Yaþa-
dýklarýmý paylaþmaktan korkuyordum.
Benim yaþadýklarýmý yaþayan binlerce
kadýn var. Ýnternette, televizyonda tek-
melenen, kocalarý tarafýndan öldürü-
len, tecavüze uðrayan kadýnlarý görü-
yorum. Ben de ölebilirdim. Eskiden
dayak yediðimde utanýyordum, ama
artýk daha güçlüyüm. Bizler yaþamak
zorundayýz. Bunun için mücadele
edeceðim.
BÝRLÝKTE GÜÇLÜYÜZ 

Devlet þiddete uðrayan kadýnlar için
önlem almýyor, aksine kadýnlarýn þiddete
maruz kalmasýnýn önünü açýyor. Devle-
tin eksikliði çok büyük; kadýný görmü-
yor. O yüzden kadýnlar birlikte hareket
etmeli ve birlikte mücadele etmeli. Ka-
dýnlara yapýlan þiddetin cezasýz kalmasý-
ný istemiyorum ve sizlere çaðrýda bulu-
nuyorum.

Boþanma davam 11.01.2018 tarihin-
de, darp davam ise 23.01.2018 tarihinde. 

Tüm kadýnlarýn ölümle burun buru-
na kaldýðým olaylarýn davalarýnýn takip-
çisi ve destekçisi olmasýný istiyorum.

BÝZLER YAÞAMAK ZORUNDAYIZ

Eee... 
Kurtulduk mu?

EZÝLENLERÝN 
TÝYATROSU ÖTEYÜZ:

Nursel ÝNALÇUK 
Ankara

A
nkara Batýkent’te kadýnlarýn kurduðu tiyatro
topluluðu Öteyüz, öðretmen, psikolog, emekli,
iþçi, hemþire, ev kadýný, muhasebeci gibi bir çok
farklý meslekten kadýnýn bir araya gelerek oluþ-
turduðu bir topluluk. Öteyüz’de bir araya gelen

kadýnlar anlatýyor...  
Öteyüz fikrinin 2001 yýlýnda doðduðunu ve o zamandan

beri haftada bir gün bir araya gelerek tiyatro üzerine çalýþ-
malar yaptýklarýný anlatan kadýnlar, çalýþmalarýnda ve çýkar-
dýklarý oyunlarda her þeyi kendileri hazýrlýyor. Senaryodan,
kostüme, dekora her þeyi kendileri, kendi oluþturduklarý
bütçeyle yapýyorlar. Üstelik yazýlmýþ bir oyun yerine kendi
yazdýklarýný oynuyor, yarattýklarý bütün karakterler kadýnlar-
dan oluþuyor ve konular da yine kadýnlarýn gündelik yaþam-
larý ve sorunlarýyla ilgili. Kadýnlar çýkardýklarý oyunlarý
Tempo sahnesinde oynamalarýna karþýn sokaðýn onlar için
her zaman ayrý bir önemi olduðunu söyleyip oyunlarýný
mutlaka sokaða da çýkarýyorlar.

Ayþegül, bir iþçi. Depresyon yaþarken tanýþmýþ Öte Yüzle
ve hayata bakýþý deðiþmiþ. “Çocuklarýmla, ailemle iliþkile-

rim farklý bir boyuta geçti” diyen Ayþegül kadýnlarla bir ara-
da amatörce bir þeyler üretmenin ufkunu açtýðýný söylüyor:
“Dedim ki, iþte burasý olmam gereken yer.”

Öteyüz’de emek veren bir öðretmen arkadaþýmýz þu
cümlelerle anlatýyor kadýnlar için buranýn önemini: “Ötey-
üz kadýnýn kendini ifade edebilmesi kendi farkýndalýðýný
keþfetmesi ya da daha duyarlý olduðunu farkýnda olmasý
için önemli bir çizgi. Bize toplumda annelerin kutsallýðý

empoze ediliyor. Bize verilen bu rolün altýnda eziliyoruz.
Bunu fark etmeyi Öteyüze borçluyum. ‘Kadýný kadýn ezi-
yor’ diyoruz. Bunu bilinçli olarak mý yapýyor? Hayýr, yine bu
öðretilen toplumsal deðerlerin vermiþ olduðu geleneksel
davranýþ. Öteyüz sayesinde ben bunun daha çok farkýna
vardým ve hayata bakýþým daha cesur oldu.”

Emekli bir kadýn arkadaþýmýz “Bize en baþta hayatý sor-
mayý sorgulamayý öðretti bu birliktelik. Burasý, bazýlarýmý-
zýn buraya ürkek, çekingen gelip buradaki ortamý görünce
daha da çoðalarak geldikleri bir yer oldu. Ben burada ken-
dimi iyi hissediyorum kadýnlar adýna bir þeyler üretmek gü-
zel. Kadýnýn kadýna verdiði eksi artý þeyleri bazen içinde yer
alarak bazen de seyirci olarak görmek, bunlarý uygulamak
üzere buradayýz.” diyor.

Çocukluk hayalini burada gerçekleþtiren özel sektörden
bir kadýn “Burada tiyatrodan çok benim annem oldular, ab-
lam oldular, buraya koþarak geliyorum. Burada insan kendi-
ni daha iyi ifade edebiliyor. Ailenin içinde bile ifade edeme-
diðiniz duygularýnýzý, düþüncelerinizi, burada ifade imkaný-
nýz oluyor. Bu grupta olmak güzel” diye dile getiriyor duy-
gularýný. 

Görüyoruz ki kadýnlar her türlü üretimde, bir arada
daha güzel...

Bu sahne kadýnlarýn



Müslime KARABATAK

Ý
ngilizcedeki ‘computer’ (bilgisa-
yar) terimi ilk olarak 17. yüzyýlda
matematiksel hesaplamalar yapan
insanlar için kullanýlmaya baþlan-
dý. ‘Bilgisayar’ olarak iþe alýnan

insanlarýn bu hesaplamalarý denizcilik,
astronomi, jeoloji gibi çeþitli alanlarda
kullanýlýyordu. Saatlerce, günlerce sü-
ren ve titiz hesaplamalar gerektiren
‘bilgisayarlýk’ mesleði erkekler için
daha büyük pozisyonlara geçmekte sa-
dece bir adýmdý. Kadýnlar içinse bu iþin
kapýsý bile kolay aralanmýyordu. Bu du-
ruma 19. yüzyýlda gökbilimci ve fizikçi
Edward Charles Pickering son verdi. 

Harvard Üniversitesi Müdürü olan
Pickering ileri gökbilim teknikleri
oluþturmuþtu. Teleskopla yapýlan göz-
lemlerin not edilmesinden ziyade te-
leskopa iliþtirilmiþ bir kameranýn çek-
tiði fotoðraflarýn gerçeðe daha çok uy-
duðunu, fotoðrafýn daha net ve kalýcý
bir görüntü saðladýðýný söylüyordu. An-
cak yeni bir sorun ortaya çýktý; Bunca
biriken veriyi nasýl toplamalý ve  düzen-
lemeli, onlar üzerine nasýl çalýþmalý? 

Bu iþte dikkatsizliðe, baþtan savmaya
asla yer yoktu. Bir söylentiye göre Pic-
kering asistanlarýnýn üstünkörü hesap-
lamalarýna kýzmýþ ve “Hizmetçim bile
daha iyi iþ çýkarýr!” diyerek onlarý kov-

muþ ve gerçekten de hizmetçisi Willia-
mina Fleming’i iþe almýþtý. Fleming,
hizmetçilikten önce öðretmenlik yapý-
yordu ve hesaplamalardaki yeteneði sa-
yesinde astronomiye çok büyük katkýda
bulundu.

1800’lerin ortalarýna kadar eðitim
kurumlarýnýn kapýlarý kadýnlara açýk
deðildi, ev dýþýnda herhangi bir iþte ça-
lýþmalarý da uygun görülmüyordu. Za-
manla zengin aileler kýzlarýný bilime

yönlendirmeye baþladý ve sadece ka-
dýnlarýn eðitim alabildiði ve çeþitli fon-
larla yürütülen bazý okullara gidebildi-
ler. Fakat okul bittiðinde çalýþacak iþ
bulmak kolay deðildi. Pickering’in göz-
lemevi astronomi alanýnda eðitim almýþ
kadýnlar için bulunmaz bir fýrsattý. 

Eðitimli olsun veya olmasýn, haftada
6 gün çalýþan kadýn ‘bilgisayarlarýn’ sa-
at ücreti 25-50 sent arasýndaydý. Bu
ücret, bir fabrika iþçisininkinden daha

iyiydi, ama bir memurun ücretinden
düþüktü. Yukarýdaki söylentinin ne ka-
dar gerçek olduðu bilinmiyor ancak
Pickering’in ayný bütçeyle daha fazla
iþçi çalýþtýrabildiði ortada. Daha az er-
kek bilgisayarla çalýþmaktansa, daha
fazla kadýn bilgisayarla çalýþmak gözle-
mevinin de iþine gelmiþti. Çünkü veri-
leri analiz edecek insan sýkýntýsý çekili-
yordu. 

Her ne nedenle olursa olsun 1881
yýlýnda Harvard Gözlemevi’nde kadýn-
larýn dönemi baþlamýþ oldu. 80’den
fazla kadýn iþe alýndý. Aslýnda gökbi-
limci olan bu kadýnlar ‘Harvard Bilgi-
sayarlarý’ veya ’Pickering’in Haremi’
olarak adlandýrýlýyor. Bazý kadýnlar fo-
toðraflardaki imgelerin mümkün oldu-
ðunca net görülmesine uðraþýrken, ba-
zýlarý bu fotoðraflarý karþýlaþtýrarak yýl-
dýzlarý sýnýflandýrýyordu. Bazýlarý ise fo-
toðraflarý kataloglayarak yýldýzlarýn
gökyüzündeki yeri ve büyüklüðüne dair
notlar alýyordu. Kadýnlara bu iþler dý-
þýnda þeyler yaptýrýlmýyordu, teorik ça-
lýþmalara katýlýmlarý çok sýnýrlýydý. Fa-
kat gözlemevine girebilmiþ, yýldýzlara
kadar eriþmiþ bu kadýnlar baþka engel
tanýr mý artýk? 

Yaptýklarý sýradan memur iþi gibi gö-
rülen, ama aslýnda son derece önemli
çalýþmalar yürüttükleri yýllar içinde or-
taya çýkan bu kadýnlardan birkaçýný ta-
nýyalým: 

tarih 718

Adlarý yýldýzlarda yazýlý kadýnlar Cennet’in ayakta kalma mücadelesi

CECILIA PAYNE 
ÝNGÝLTERE’deki Cambridge Gözlemevi’nin halka

açýk derslerine katýldýktan sonra gökbilimci olmaya
karar veren Cecilia Payne, Ýngiltere’de kadýnlarýn an-
cak öðretmen olabilecek kadar eðitim almasýna izin
verildiðini öðrenince 1923’te Harvard Gözlemevi Di-
rektörü Harlow Shapley’in burs teklifiyle Ameri-
ka’ya göçtü. Cecilia’nýn orada arkadaþlýk kurduðu
Annie Jump Cannon yüz binlerce yýldýz spektrasýný
derecelerine göre yedi farklý sýnýfa ayýrmýþtý. O za-
manlar bu sýnýflandýrmanýn yýldýzlarýn ýsýsýyla alakalý
olduðu sanýlýyordu ve Güneþ’i oluþturan elementlerin

dünyanýnkilerle ayný oldu-
ðu düþünülüyordu. Cecilia
ise iki yýl boyunca yaptýðý çalýþma-
lar sonucunda yazdýðý doktora te-
zinde, yýldýzlarýn çok büyük oranda
hidrojenden oluþtuðunu ileri sürdü
ama bunun ‘imkansýz’ olduðu ceva-
býný aldý. Kariyerini koruyabilmek
için yanlýþ hesaplamalar yaptýðýný
söylemek ve tezini deðiþtirmek zo-
runda kaldý. Fakat birkaç yýl içinde he-
saplamalarýnýn doðruluðu ortaya çýktý. 

Cecilia, ancak 1956’da Harvard’ýn ilk
kadýn profesörü ünvanýný alabildi. 

HENRIETTA SWAN LEAVITT
HHEENNRRIIEETTTTAA Swan Leavitt,

1893 yýlýnda gözlemevinde
çalýþmaya baþlamadan önce

duyma yetisini kaybetmiþti.

Parlaklýðý zaman içinde
deðiþen binlerce ‘Sefe
Deðiþeni yýldýzýný’ inceleyen

Henrietta, bu yýldýzlarýn
aydýnlatma güçleriyle
periyotlarý arasýndaki iliþkiyi

ortaya çýkardý ve vardýðý
sonuçlarý Harvard
Üniversitesi Gözlemevi Yýllýk

Kayýtlarý’nda yayýnladý. Daha

sonra onun bulgularý kullanýlarak hem Samanyolu

galaksisindeki deðiþken yýldýzlarýn uzaklýklarý ölçülebildi,

hem de evrenin bilinen boyutunun çok daha büyük olduðu

ortaya çýktý. 
1925’te Ýsveçli matematikçi Gösta Mittag-Leffler,

çalýþmalarý nedeniyle Henrietta’nýn 1926 Nobel Fizik

Ödülüne aday gösterilmesini önerdiðinde, dört yýl önce

öldüðünü öðrendi. Ancak yaþayan bilim insanlarýna

verildiði için Henrietta Nobel’i alamadý ama gökbilimci

olarak çalýþmýþ duyma engelli kadýn ve erkekleri

onurlandýrmak için Henrietta’nýn adý 5383 Leavitt

asteroidi ve Ay’daki Leavitt Krateri’ne verildi. 

ANNIE JUMP
CANNON

1896’da iþe alýnan Annie Jump Cannon,
annesiyle birlikte evlerinin çatýsýndan yýldýz-
larý izleyerek büyümüþ ve annesinin yýldýzla-
ra duyduðu ilgi sayesinde fizik ve astronomi

eðitimi almýþtý. O da duyma problemi yaþýyor-
du. Ülkedeki birkaç fizikçi kadýndan biri olan

Sarah Frances Whiting’den sadece ders deðil il-
ham da alarak çocukluk hayalinin peþinden gitti

ve fizik eðitiminden sonra sadece kadýnlara eðitim
veren Harvard’ýn kýz kardeþ okulu Radcliffe Colle-

ge’ta özel öðrenci olarak astronomi eðitimi aldý. Bu sa-
yede Harvard Gözlemevi’yle yolu kesiþti. 

Annie, yüz binlerce yýldýzý sýnýflandýrdý ve bugün hala geçerli
olan yýldýz sýnýflandýrma sistemini geliþtirdi. Belki de ilk baþarýsý bir

kadýn olarak teleskop kullanmaya hak kazanmasýydý! Amerikan
Astronomi Topluluðu yetkilisi seçilen ilk kadýn olan Annie, ayný za-

manda Oxford Üniversitesi’nden fahri doktora alan ilk kadýn. 
Henrietta gibi onun adý da Cannon ay kraterine ve 1120 Can-

nonia asteroidine verildi. 1934’ten itibaren Annie Jump Cannon
Astronomi Ödülü, her yýl astronomi alanýnda önemli baþarýlar

elde eden bir kadýna veriliyor. Annie ‘gökbilimci’ statüsünü
Harvard Gözlemevi’nde 40 yýldan fazla çalýþtýktan sonra,

emekliliðine iki yýl kala, yani 1938’de alabildi. 

Yýldýzlara, galaksilere, yaþadýðýmýz evrene dair
bugün bilinenlerin içinde kadýnlarýn büyük payý
olduðunu biliyor muydunuz? 

Sevgi YALÇIN
Baðcýlar

C
ennet’i uzun zamandýr tanýyorum; di-
rençli, mücadeleci bir kadýn. Eski eþin-
den gördüðü þiddet, hakaret, baský, teh-
dit karþýsýnda ayaklarý üzerinde durmayý,
tek baþýna yaþamýn zorluklarýnýn üste-

sinden gelmeyi bilmiþ. Bazen yaþadýklarýný konuþur-
duk onunla. Ama yüreðinde bir evlat acýsý taþýdýðýný
bilmiyordum, ta ki beni mevlide çaðýrana kadar... 

Þimdi ben de sizinle Cennet’in yaþadýklarýný pay-
laþmak istiyorum. Hayatýn tüm zorluklarýna karþý
umudunu yitirmeden yaþama tutunan nice kadýnlar-
dan biri olan Cennet’in hayatýný...

Malatya’nýn bir köyünde doðmuþ Cennet. Dört
kardeþlermiþ; iki kýz, iki erkek. Kýzlarýn büyüyüð-
müþ o. “Benim küçüðüm erkek, onun küçüðü kýz.
Babam Almanya’ya gitti. Biz köyde kaldýk. Daha son-
ra amcam geldi, bizi Gaziantep’e götürdü yerleþtir-
di. O da babamýn peþi sýra Almanya’ya gitti” diye an-
latýyor çocukluðunu. Cennet henüz altý yaþýndaymýþ
Antep’e taþýndýklarýnda. Okulu ortaokul ikide býrak-
mýþ. Onu da içini çekerek anlatýyor: “Annem okuma-
mý istemiyordu, bütün iþi gücü üstüme yýkýyordu.
Derslerim iyiydi, okumuþ olsaydým baþka olurdu.
Evin bütün yükü bendeydi.” 
AÝLEM DE SAHÝP ÇIKMADI

Sýrf bu durumdan kurtulmak için 15 yaþýnda kaç-
mýþ birine. Komþularýnýn oðluymuþ kaçtýðý; “Kaçar
kaçmaz daha kötüsüyle karþýlaþtýðýmý anladým. 7/24
kahvedeydi, þiddet uyguluyordu, iþ tutmuyordu. Ha-
mile kaldým. 2-3 aylýk hamileydim annesinin yanýna
býraktý beni askere gitti. Kocamýn ailesi de beni hiz-
metçi gibi kullanýyordu. Ýkinci çocuða hamile kal-
dým, bu arada kocam çalýþmýyordu. Ben çalýþmaya
baþladým.” Ýplik fabrikasýnda iþe baþlayan Cennet,
fabrikada sancýsý tutuncaya kadar çalýþmýþ. Aldýðý üç
kuruþ para, sigorta yok. Yeni doðan bebeðini kayna-
nasýna býrakmýþ, çalýþmaya devam etmiþ.

Çalýþtýðý süreçte ev tutarým diyerek birikim de
yapmýþ. “Parayý kenara koyayým da bir iki eþya ala-
yým, bir ev tutayým diye düþünüyordum. Eve gelip
baktým ki para yok. Kocam almýþ. Sonra yine dayak,
yine þiddet, baþka kadýnlara gitmeler... Ailem de sa-
hip çýkmadý.” 
‘KIZLARIM OKUYACAK’

Eþi “Ýstanbul’a gidip iþ kuracaðým” demiþ. Cen-
net “Bir umut!” deyip ne var ne yok vermiþ kocasýna.
Bir dükkan kurmuþlar; 4 erkek, 3 gelin, çoluk
çocuk... “Yýllarca o dükkanda birlikte yaþadýk. Eþimi
Ýstanbul’u biliyor diye dýþarý gönderiyor, biz içerinin
iþlerine bakýyorduk. Ütü, paket yapýyorduk. Sonra-
dan öðrendik ki gidip bir yerde yatýyormuþ. Biraz iþ-
ler iyi oldu, bir de dikimhane açtýk, bir araba aldýk,
evlerimizi aldýk. Sonra hop bir hacizle her þey gitti
elimizden. Herkes iþine baktý da olan yine bana ol-
du. Aðabeyim yardým etti, ev tuttular, daha dükkan
kapanmadan üçüncü çocuða hamile kalmýþtým.”

“Bana erkek çocuðu vermezsen seni boþarým”
diyormuþ kocasý. Bir deðil iki erkek doðurmuþ peþ
peþe Cennet. Çalýþmaya da devam etmiþ. Kýzlarýný
okutmak istemiþ hep. Kocasý ise “Antep’e gidelim
sen de kýzlar da orada çalýþýn” demiþ. Kabul eder
mi Cennet? Kovmuþ evden. Antep’e annesinin ya-
nýna gitmiþ kocasý. Yardýmlarla ayakta durmaya ça-

lýþmýþ Cennet. 
‘SEN ANNESÝ ÝSEN
O DA BABASI!’

Boþanmýþ kocasýndan, ama çevresinin ve ailesinin
baskýlarý nedeniyle ara ara tekrar bir araya geliyorlar-
mýþ, bir kavga gürültü çýkana kadar. Erkek çocukla-
rýnýn sünnet düðününü yapmýþ Cennet, takýlan al-
týnlarý da kendisine bilezik yaptýrmýþ. “Ben iþteyken
bileziklerin birini götürmüþ, satýp yemiþ. O yüzden
kavga ettik. Aðabeyimi çaðýrdýk, ‘Bu böyle olmaya-
cak, kalk bize gidiyoruz’ dedi. Sabah üst komþum
geldi, ‘Bahattin eþyalarý toplamýþ çocuklarý da almýþ
Antep’e gidiyor’ dedi. Yapamaz dedim, inanmadým.
Eve gittim bir mesaj geldi telefonuma ‘Anahtarý kö-
mürlüðe býraktým’ diye. Girdim eve her þeyi topla-
mýþ götürmüþ. Çocuklarý geri getir diye aradým.
Beni tehdit etti. ‘Antep’e gelir çocuklarla birlikte
fabrikada çalýþýrsýn ya da çocuklarýnýn yüzünü bir
daha göremezsin’ diye. Sen misin bunu diyen. Ka-
rakola gittim, çocuklarýn velayeti bendeydi. Kara-
kolda bana ‘Sen annesi isen o da babasý’ deyip eve
gönderdiler. Esra Ceyhan’ýn programý vardý o za-
manlar. Onlarý aradým. Onlar da Bahattin’i aradý:
‘Ya çocuklarý getirip teslim edeceksin ya da pazar-
tesi biz gelip polisle eve baskýn yapýp çocuklarý
alacaðýz’ dedi. Korkmuþlar tabii. Ailesi aralarýnda
para toplayýp hemen çocuklarý otobüse bindirip
gönderdiler.” 
GÜÇLÜ OLMAK
ZORUNDAYDIM 

Yine çevresindekilerin yardýmý ile ev tutmuþ,
onlarýn yardýmýyla eþyalar edinmiþ. Etrafýndakiler
“Büyük kýzý okuldan al, o diðer çocuklara baksýn,
sen de çalýþ” gibi önerilerle gelmiþ. “Tabii ben
bunu kabul etmedim, çünkü bütün çocuklarýmýn
okumasýný istiyordum” diyor Cennet. “Okul mü-
dürü ile konuþtum. ‘Siz ne dersiniz?’ dedim. ‘Ço-
cuðun kaydýný silmeyeceðim, bir çaresine bakana
kadar bir hafta böyle idare edelim’ dedi. O arada
ben çalýþtýðým yerin patronu ile konuþtum, duru-
mu anlattým. O da ‘Çocuklar okula gitsin, sen kü-
çük çocuklarý gelirken yanýnda getir’ dedi. Sabah
kýzlarý okula gönderip erkek çocuklarý yanýmda iþe
götürüyordum. Öðlen saatinde çocuklar okuldan
çýkýnca hepsini alýp eve götürüp býrakýyor, tekrar
iþe dönüyordum. Çocuklar büyüyene kadar bu
böyle devam etti.” 

Bir gün eþi tekrar gelmiþ eve. Yine üç gün çalý-
þýyorsa beþ gün çalýþmýyor. Cennet evde olmadýðý
zamanlar kýzlarla kavga ediyor, kýzlarý dövüyor-
muþ. “Komþularým bana söylüyordu kýzlarý gene
dövdü diye. Büyük kýzým artýk dayanamayýp inti-
har etti. O gece kaynanam da bizdeydi. Bir de
mektup býrakmýþ. ‘Babam her seferinde gelip bi-
zimle kavga çýkartýyor, bizi dövüyor. Annem gidiyor
tek baþýna çalýþýyor. Annemin kazandýðý paralarý
alýp çarçur ediyor, bizim yiyecek ekmeðimiz yok. O
hep bizi kandýrmaya çalýþýyor’ diye yazmýþ. Kayna-
nam bulmuþtu sonradan mektubu. Kýzýmý kurtara-
madýk. Annesi de kendisi de karakolda benim evim-
de olmadýklarýný söylemiþler. Dokuz sene geçti üze-
rinden. Bir daha da görüþmedik o olaydan sonra.
Tekrar evlendi, bir kýzý var þimdi. Beni bekleyen üç
tane daha çocuðum vardý. Onlar için ayakta durmak
zorundaydým. Saðlam bir þekilde ayakta durmaya
karar verdim.” 

Aile baskýsýndan kurtulmak için
küçük yaþta kaçarak evlenen
Cennet, aradýðý kurtuluþ yerine
koca þiddetiyle karþýlaþtý.
Babasýnýn þiddeti nedeniyle
intihar eden büyük kýzýnýn acýsýný
kalbine gömerek, kendisi ve diðer
çocuklarý için zorlu bir ayakta
kalma mücadelesi verdi.
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Hilal KILIÇ 
Ankara

Ý
nsan içinde bulunduðu aný, yaþadýklarýný tam
olarak doðru deðerlendiremeyebiliyor. Böyle
olunca da þöyle bir kenara çekilip uzaktan bak-
mak iyi geliyor çoðu zaman. Belki yeni yýlýn
baþýnda hepimizi saran kol kola girmiþ garip

burukluk ve içten içe heyecanýn da sebebi budur. Bir
oturur bakarýz artýk uzakta görünen zamana, kafamýz-
da geçmiþ yýlýn neler getirdiðini, yaþadýklarýmýzý, bize
býraktýklarýný deðerlendiririz. Heyecanýmýz ise kötü
olanlara kocaman bir hoþça kal ile veda edip yeniyi
kucaklama hevesimizdendir, belki de.

Derneðimizde yeni yýlý birlikte kucakladýðýmýz bir
gün organize ettik. Bir yýlbaþý etkinliði için imkaný
olmayanýn, yalnýz olanýn, kalabalýk sevenin, dans

etmeyi özleyenin, özgürce istediðimiz gibi bir gün
geçirelim diyenin, farklý farklý her kadýnýn bir araya
geldiði güzel bir gün oldu bizim için. “Bu yýl daha da
çok el ele olduk, yeni yýlý da böyle karþýlamak gerek”
dedik.

Küçük kaðýtlara yazdýðýmýz yeni yýl dileklerinde en
çok bol kazanç, saðlýk ve barýþ vardý. “Geçmiþte
yaþadýðým hiçbir  olumsuzluðu yaþamak istemiyo-
rum”, “Çocuklarým için iyi bir iþ istiyorum”, “Barýþ
içinde yaþadýðýmýz, birlik olduðumuz bir yýl istiyo-
rum”, “Tüm dünyada ve ülkemde adalet ve hoþgörü
istiyorum”, “Emeðin sömürülmediði, insan haklarýnýn
önemsendiði bir yýl diliyorum” mesajlarýyla dolu
kaðýtlarýmýzý topladýk. Ve tüm iyi dileklerimizi sadece
kaðýda yazmayacaðýmýzý, yan yana olunca baþara-
caðýmýzý, sadece birer dilek olmadýklarýný yeniden
hatýrlattýk birbirimize.

Hande KÖSE 
Hacettepe Üniversitesi

K
evin Hakkýnda Konuþmalýyýz (We Need
to Talk About Kevin), genel anlamda aile
içi çeliþkileri anlatan, 2011 yapýmý bir
film. Ancak film, anne-çocuk iliþkisini
ana akým filmlerdeki cinsiyet rolleriyle

sýradan gerilimlere odaklanarak deðil kutsal aile me-
taforunu alaþaðý ederek anlatýyor. 

Eva karakteri ile film boyu anneliðin görev ve so-
rumluluklarýný tartýþýrken, anneliðin içgüdüsel olup
olmadýðýný filmin sonuna dek sorgulama fýrsatý bulu-
yoruz. Bu sebeple aslýnda filmde Kevin hakkýnda de-
ðil Eva hakkýnda konuþuyoruz. Her olayý ve olguyu
Eva’nýn bakýþ açýsýndan izliyoruz. Oðlu katliam yapan
bir annenin tepkisini ve oðlunu katliama götüren sü-
reçlerde sadece annenin de deðil genel anlamda aile
yapýsýnýn etkisini Eva’da gözlemlemek mümkün. 

Þunu belirtmek gerekir ki Eva ismi, birçok dilde
“kadýn” anlamýna geliyor. Yani yönetmenin filmde tek
bir kadýn üzerinden evrensel anlamda kadýna yükle-
nen cinsiyet rollerine atýf yaptýðýný söyleyebiliriz.
ANNELÝÐÝ BECEREMEMEK:
SUÇLU KÝM?

Eva kariyerine düþkün bir kadýndýr. Ancak Kevin
doðduktan sonra hiçbir þey Eva’nýn istediði veya bek-
lediði gibi olmaz. Kevin önce konuþmayý reddeder,
daha sonra oyun oynamayý. Bebeklikten çocukluðuna,
ergenliðinden katliam gerçekleþtirdiði ana kadar hep
zor bir çocuktur. Bu durum Eva’yý giderek sabýrsýz ve
öfkeli birine dönüþtürür. Katliamla birlikte Eva’nýn
hayatý çok daha farklý bir þekilde deðiþir. Kevin hapis-
te, Eva ise dýþarýdayken çeliþkileri giderek keskinleþir.
Film seyirciye bu noktada anneliðin içgüdüsel olup
olmadýðýný sorgulatýr. Kadýn doðal olarak doðurduðu
çocuðu sever mi? Ya da bir kadýn anneliði “becere-
mediði” için onu suçlu olarak etiketlemek ne kadar
doðrudur?

Filmin ilerleyen sahnelerinde Eva’nýn kendini suç-
ladýðýný ve Kevin’ýn tüm
problemlerinin ana sebebinin
kendisi olduðunu “kabullen-
diðini” görürüz: Evi ve araba-
sý, çevre sakinlerince kýrmýzý-
ya boyandýðý halde bir tepki
göstermez, Kevin’in öldürdü-
ðü çocuklardan birinin anne-
si ona tokat attýðýnda olayý
görüp ona yardým etmek iste-
yen adama “Hayýr, benim ha-
tamdý” der. Markette karþý-
laþtýðý kadýn, Eva’nýn aldýðý
yumurtalarý kýrdýðýnda deðiþ-
tirmek yerine ýsrarla kýrýk yu-
murtalarý satýn alýr. 

Bu görevler Eva’ya hayatý-
nýn her alanýnda yüklenmiþ
ve toplumsal olarak inþa edil-
miþtir. Örneðin Kevin bebek-
ken aðladýðýnda Eva onu sus-
turamaz ve çevredekiler tara-

fýndan ayýplanýr. Katliamdan sonra öldürülen öðrenci-
lerin aileleri Kevin’ý deðil Eva’yý sorumlu tutarlar.
Tüm bu yargýlayan ve suçlayan tavýrlar, toplumsal cin-
siyet rolü olarak anneliðin tanýmýný ortaya koyar.

Film boyunca anneliðin doðal ve içgüdüsel olmadý-
ðýna, aksine toplumsal olarak inþa edilen ve ataerkil
toplum yapýsýnýn dayattýðý ve yeniden ürettiði bir olgu
olduðuna vurgu yapýlmakta. Film, her kadýnýn anneli-
ðe hazýr olmayabileceðini ve her kadýnýn anne olmasý-
nýn zorunlu olmadýðýný belirtmekten çekinmez. 
BU BABALAR NE YAPAR?

Film ayrýca kadýnýn yanýnda erkeklik konumlarýna
da eleþtirel bir gözle bakar. Baba karakteri olan
Franklin’i çok az görürüz. Çocuðunun þiddet eðilim-
lerini fark etmeyecek kadar ilgisiz oluþu bu eleþtirel
bakýþýn bir göstergesidir. Franklin, Eva ile Kevin ara-
sýndaki tüm gerilimlerde Eva’yý suçlar; çözüm bul-
mak yerine çareyi boþanmayý teklif ederek kaçmakta
bulur. Tüm bunlara raðmen önemli kararlarý alan yi-
ne erkektir, kadýn bu kararlarý uygulamakla yükümlü-
dür. Eva’nýn, istememesine raðmen Franklin’in baþka
bir þehirde büyük bir eve taþýnma ýsrarýný kabullen-
mesi buna bir örnektir. 

Filmde hiçbir kadýnýn anne olmak zorunda olma-
dýðýna yapýlan vurgu, toplumsal cinsiyet rollerini yýk-
maya yönelik bir hamle olarak görülebilir. Ancak kur-
ban/suçlu ikileminin iç içe geçtiði bir film olan “Ke-
vin Hakkýnda Konuþmalýyýz”ý izlerken ne Eva’yý kur-
ban ne de Kevin’i suçlu olarak görmek doðrudur. Ke-
vin da Eva da yaþadýklarý toplumsal yapýnýn bir parça-
sýdýr ve bu toplumsal yapý onlara birtakým roller yük-
lemektedir. Toplumsal cinsiyet rollerini tepetaklak
eden film, baþtan sona ancak toplumsal inþa süreçle-
riyle okunduðunda anlam kazanacaktýr.

* Yararlanýlan Kaynaklar: Uzm. Bermal Aydýn,
Yrd. Doç. Dr. Filiz Bilgin Ülken, 2015, “Bir Anne-
Oðul Mücadelesi: Kevin Hakkýnda Konuþmalýyýz

Filminin Analizi”, Galatasaray Üniversitesi 
Ýletiþim Dergisi

Yaþamý ile mücadeleyi
harmanlamýþ
bir güvercin

Didem ÇELÝK / Ýstanbul

BBazý ttarihler hhayatýmýzda ddönüm nnoktasý oolur, öön-
cesini vve ssonrasýný aayrý ttutarýz aartýk. 110 EEkim dde iiþ-
te ööyle bbir ttarih... 

Öncesinde hhaykýrdýðýmýz ‘‘barýþ’ý þþimdi iinadýna ddaha
gür bbir ssesle hhaykýrýyoruz, yyitirdiklerimizin sseslerini
seslerimize kkatarak. AAcýlarýmýzdan uumut yyeþerttik, ddi-
renç bbüyüttük. UUmutlarýmýzý, ddirencimizi bbüyütmemiz-
de hhayatlarýný kkaybeden aarkadaþlarýmýzýn yyoldaþlarýmý-
zýn aailelerinin ppayýnýn nne kkadar bbüyük oolduðunu ggeçtiði-
miz ggünlerde iizlediðim EElif bbelgeseli iile ttekrar aanladým.
Öncelikle ggözlerinden bbile ssakýndýklarý eevlatlarý iidi EElif,
sonra een yyakýn aarkadaþlarý, yyoldaþlarý... 

Biz 110 EEkim ggünü kkimleri kkaybettik? BBir eeylem aalanýn-
da oomuz oomuza aayný ssloganlarý hhaykýrdýðýmýz, ffarklý iil-
lerde aayný aamaçlar iiçin mmücadele eettiðimiz, bbir vvesile iile
yan yyana ggeldiðimiz, uuzaktan ggöz kkýrpýp ggülümseyip eel
sallaþtýðýmýz, bbelki dde hhiç ttanýmadýðýmýz, ttanýþamadýðý-
mýz iinsanlarý kkaybettik. PPeki yya ggerçekten kkimdi yyitir-
diklerimiz? 

Elif EErgezen vve EEmre KKanlýoðlu’nun yyönetmenliðini
yaptýðý EElif bbelgeseli vvesilemiz ooldu, EElif’i ttanýma ffýrsatý-
mýz ooldu. AAilesinden, aarkadaþlarýndan, yyoldaþlarýndan
dinledik EElif’i. AAðabeyi EEmre’nin ((Kanlýoðlu) ggözünden
izledik. KKocaman ggülümseyiþini ddinledik... BBelgesel bbo-
yunca aaklýma ttakýlý kkaldý, aaðabeyinin eevinde kkalabalýk
bir aarkadaþ oortamýnda ggülümseyerek bbizleri iizleyen
Elif. YYaþamdaki kküçük aayrýntýlarý kkaçýrmadan bbüyük bbir
ömür ssüren EElif... 

Ne ççok þþey ssýðdýrmýþ öömrüne ddedim aanlatýlanlarý
dinlerken. NNe ççok hhayata ddeðmiþ, nne ççok ööðrenmiþ, nne
çok ööðretmiþ... ÖÖlüme ggiderken bbile ööðretmiþ, oonca yyýlý
deviren ddedesine ‘‘barýþ’ý, bbarýþ iiçin ggidilen yyolun ggüzel-
liðini. MMesela hhiç yyalnýz yyürümemiþ. DDoðru bbildiði, mmü-
cadele eettiði yyolda yyanýna hhep yyeni yyoldaþlar kkatmýþ.
Onlarla bbüyümüþ. IIslanan kküçük kkedi yyavrusunu dda ddü-
þünmüþ, ddireniþ ççadýrýndaki iiþçiyi dde, oo iiþçinin iimkan-
sýzlýktan öözel dders aalamayan yyavrusunu dda... HHayatýna
mücadeleyi kkatmýþ, mmücadelesine hhayatýný.

Kocaman yyürekli ÖÖznur aablanýn, ççýnar ggibi ddik dduran
Ümit aaðabeyin EElif ggüvercini... AArtýk hhepimizin bbarýþ ggü-
vercini... 

Barýþ BBelgeselleri KKolektifi’nin 110 EEkim’de kkaybettiði-
miz aarkadaþlarýmýz, yyoldaþlarýmýz iiçin hhazýrladýklarý
belgeselleri mmuhakkak iizleyin. ÝÝzleyin kki bbizler kkimleri
yitirdik bbilelim vve hhiç uunutmayalým.

Hepimiz ‘Kevin
Hakkýnda Konuþmalýyýz’

Bizim mahallenin
kadýnlarý 
mücadeleye hazýr 

Tahsine SARAN
Aydýn

MAHALLEDEKÝ kadýnlarla yýlbaþý öncesi, deðerlendirmelerde
bulunmak, dileklerini sormak, hem de Ekmek ve Gül’ün yeni yýl
kartlarýný ulaþtýrmak için bir araya geldik. Ýlk duraðýmýz Kýlýç
Market’te çalýþan Nihal. Nihal, 38 yaþýnda, 11 yýlý Kipa’da çalýþarak
geçmiþ. Þöyle anlatýyor geçtiðimiz yýlý, “Benim için 2017 zor ve
yorucuydu. Bence tüm kadýnlar için olumlu bir yýl deðildi. Kadýnlarýn
iþi yok, eðitim seviyeleri düþük, koca baskýsýndan dolayý özgürlükleri
yok. 2018’den kadýnlar için güvenceli iþ ve daha fazla hak umut
ediyorum. Bu yýl kadýn cinayetleri de þiddet de artarak devam etti.
Örneðin bu arabuluculuk kime yarýyor? Kadýnlarý yine maðdur
ediyor.” Sonra da bir arkadaþýnýn boþanmak istediðini ama eþinin
‘arabayý satmak’ koþuluyla boþanmayý kabul ettiðini anlatýyor. Nihal,
2018’de kadýnlarýn özgüvenli ve güçlü olmasý, dayanýþmayla hareket
etmesi gerektiðini vurguluyor.

Sohbetimize Ümit’le devam
ediyoruz. Saðlýk sisteminden dert
yanýyor. Ýlaçlarýn pahalýlýðýný, saðlýk
güvencelerinin olmadýðýný anlatýyor,
“Bu kadar cami yapacaklarýna, devlet
güvencesinde yaþlý bakýmevleri
yapýlsýn. 2018’de bunlarý nasýl
yapacaðýz dersen ancak bu hükümetin
gitmesi, eþitlikçi bir düzen gelmesi
lazým” diyerek bize veda ediyor.

Mahalledeki belediyenin
kafesinde çalýþan Ebru ve Suzan’la
devam ediyoruz sohbete. Ebru,
“Benim için 2017 büyük bir direniþti, savaþtým ama kazanamadým.
Çocuklarým için direndim ama vazgeçmem” diyor. “Bu kafelerin
çalýþma koþullarý kadýnlar açýsýndan zor olsa da iþ imkaný oldu”
diyen Asgari ücretin çok düþük olduðunu söylüyor Ebru; ev kirasý,
faturalar, mutfak masrafý, yol parasý... asgari ücret yetmiyor.
Ýþçilerden fedakarlýk isteyen Çalýþma Bakanýna da tepkili:
“Çocuklarý etüde, dershaneye gönderemezsin. Biz nasýl fedakarlýk
yapalým! Oldu olacak cebimizdeki parayý da onlara verelim” diyor.
“Kadýn cinayetlerinde sözün bittiði yerdeyiz. Yalnýz yaþayan bir
kadýn olarak ben de çok korkuyorum” deyip beklentilerini
sýralýyor Ebru: “Asgari ücret artýrýlsýn, savaþ olmasýn, kimse göç
etmesin.” Kadýnlardan da istekleri var: “Kadýnlar dirensin, daha
çok mücadele etsinler, kaybetseler bile savaþmaktan korkmasýn
hiç bir kadýn.”

KKOOLLLLAARRII SSIIVVAAYYAALLIIMM
Suzan, 2017’de yaþamýný biraz düzene koyduðunu söylüyor, “Ama

ülke olarak bunu söyleyemem” diyor, “Ýþyerinde erkekler bizi
engelliyor, bizi birbirimize düþürmeye çalýþýyorlar. Taþerona kadro
yasasý çýkýnca herkes bize ‘gözünüz aydýn’ diyor. Oysa yok öyle bir
þey. Zaten doðru dürüst anlatan da yok. Yasalar göstermelik. Neden
kadýn ve erkek eþit deðil? Bizi koruyan kollayan yasalar neden
çýkmýyor? Þimdi daha çok kadýný evlere kapatmaya, dýþlamaya
çalýþan yasalar çýkarýyorlar. Bir ayýptýr, günahtýr gidiyor bakalým
nereye varacak!”

Büyük ikramiye kendisine çýksaymýþ, doðayý yeþil, insanlarý
huzurlu, eþit, özgür yapmak istiyormuþ. Cinayetlerin, ölümlerin
olmadýðý bir dünya için harcamak istiyormuþ çýkan ikramiyeyi.

Ýkramiye ona çýkmadý bu yýl ama “2018’de böyle olmasý için
hepimize kolay gelsin. Kolay deðil ama kollarý sývayalým” diyor.

Yeni yýla da el ele girdik

AAYYÞÞEE:: 2017’yi karþýlarken bir sürü iyi temenni ile güzellik ha-
yal etmiþtim. Evet, umduðum kadar iyi geçmedi 2017. Ama ol-
sun, biz zaten neden hep birlik olalým, mücadeleye  devam ede-
lim diyoruz, iþte tam da bu yüzden.

Her konuda hýzlý geçen bir yýldan ilk aklýmda kalan KHK ile
iþinden edilen eðitimcilerden sadece ikisi olan Nuriye ve Semih.
Açlýk grevi ve devamýndaki süreç hepimizi üzdü. Sonra referan-
dum; her ne kadar evet çýksa da biz “hayýr”ýn kazandýðýný biliyo-
ruz. Ve o zaman da dediðimiz gibi hâlâ tek adam iktidarýný kabul
etmiyoruz. 25 gün süren Adalet Yürüyüþü de aklýmdan çýkma-
yanlardan. Sonrasýnda hep gündem deðiþtirici olaylar... KHK’lar,
kadýn cinayetleri, çocuk istismarlarý...

Yeni bir yýla yine OHAL’le giriyoruz ama; daha fazla umut,
daha fazla sevinç, daha fazla mutluluk, daha fazla dostluk, daha
fazla mücadele, daha fazla kazanç ve aklýma gelemeyen bir sü-
rü iyi þeyi geçiyorum kalbimden.

LLEEYYLLAA:: 2017’yi karþýlarken hep iyi dileklerimiz vardý. Ama
KHK’lar, OHAL derken kýsacasý iyi geçmedi 2017. Bize “OHAL halk
için deðil” denmiþti. Ama binlerce insan iþsiz kaldý, iþsizliðin,

yoksulluðun, baskýlarýn en çok kadýnlarý etkilediðini biliyorduk.
Çünkü iþsizlik, yoksulluk, baský kadýnlara þiddet ve ölüm olarak
geri dönüyordu. Gerici uygulamalarý, yaþamlarýmýzýn sýnýrlandý-
rýlmasýný, 2017’de daha da çok hissettik. Baský arttýkça kadýnlar
daha çok öldürülüyor, þiddete uðruyor, çocuklarýmýz istismara
uðruyor. Eðitimdeki uygulamalar çocuklarýmýzýn geleceðini dü-
þündürüyor. Sýnav sistemlerinin sürekli deðiþmesi, iþsizlik der-
ken genç yaþtaki insanlar bunalýma, umutsuzluða sürükleniyor.

Biz 2017’ye böyle baþlamamýþtýk. Küçük ama güzel iþlerle
baþlamýþtýk. Bir derneðimiz vardý, kadýnlarla yan yana geldik.
Bütün yaþanan olumsuzluklar bizi daha da güçlendirdi. Baskýlar
arttýkça yan yana gelme ihtiyacýmýz arttý. 

2018’e ise hep birlikte, eðlenerek, gülerek girdik. Çünkü
yarýnlardan, 2018’den umutluyuz. Çünkü seslerimizi elleri-
mizi çoðalttýk. Çünkü biz küçük þeylerden büyük iþler baþa-
rabilenleriz. Çünkü toplumun en az yarýsýný oluþturan, her
daim üreten; kadýnlarýz. Hep derler ya “kadýn eli deðmiþ gi-
bi” diye, bir þeyi deðiþtirmek istiyorsanýz, kadýn eli deðe-
cekse, 2018’e kadýn eli deðecek. Biz bunu kadýnlardan öð-
rendik. Yan yana birlikte daha güçlüyüz.

KADINLARDAN 2018 DÝLEKLERÝ

Daha fazla umut, daha fazla dostluk, daha fazla mücadele!



20 5

Baþak ÖZER
Marmara Üniversitesi 

H
ayatta bizlere atfedilen pek çok rol mev-
cut. Biyolojik cinsiyet kadýn ve erkek ol-
mak kadar basit bir kavram olsa da, top-
lumsal cinsiyet kavramý için ayný þeyi
söyleyemiyoruz. Toplumsal cinsiyet biz-

zat içinde yaþadýðýmýz toplum tarafýndan bize öðreti-
len, kadýn ve erkek olmakla da çok büyük deðiþkenlik
gösteren bir kavram. Bu yazýda toplumsal cinsiyete
dayalý olarak bizlere atfedilen çeþitli rollerden birine
deðineceðim.

Doðumda kazandýðýmýz biyolojik cinsiyet, doðdu-
ðumuz anda toplumsal cinsiyetle bir ömür boyu süren
dinamik sürece giriyor. Erkek olduysak mavi, kýz ol-
duysak pembe tulumlarýmýz dahi hazýr. Oyuncaklarý-
mýzdan tutalým da ebeveynlerimizin bizi seviþ tarzýna
kadar her alanda ve zaman diliminde devam ediyor.
Aslan ve ya prenses olmakla baþladýðýmýz, baþlarda
masum gibi gözüken bu süreç, zamanla dev bir sis-
tem þuursuzluðuna dönüþüyor. Bizler bu yazýnýn sela-
meti için birer prenses(!) olduðumuzu ve ilerleyen
süreçlerde kardeþlerimizin olduðunu düþünelim.
Kardeþimiz olduðu andan itibaren ‘abla’ oluyoruz ve
açýkçasý bu, baþlarda fiyakalý bir söylem gibi geliyor.
BAKIM EMEÐÝNÝN DESTEK GÜCÜ!

Ablalýk baþlarda çok sevilse de zamanla kardeþ ba-
kýmýnda anneye destek olma süreci baþlýyor. Sokakta
oynanan oyunun en tatlý yerinde az nefes almak iste-
yen annenin, “Kardeþinin altýný deðiþtir” diye çaðýr-
masýyla ablalýðýn diðer yüzü ile karþýlaþýyoruz. Yazýnýn
çok acýmasýz gözükmesini istemem ama iþler masum
bir alt deðiþtirme iþleminden daha büyük bir hal alý-
yor. Öðle uykusunda sallamaktan tutun da yemeðini
yedirme, sütünü içirme gibi faaliyetlerle ablalar da ha-
ne içi emeðe dahil oluyorlar. (Ayrýca abla olmasa dahi
kýz çocuklarýnýn belli bir yaþtan sonra ev iþleri ile ilgi-
lenmesi ve ev içerisinde üretilen emeðe dahil olmasý
söz konusu.)

Yeniden üretim süreci içerisinde annelerimizin
yardýmcý aktörü ve zaman zaman baþrol olsak da ba-
kým emeði meselesinde iþler daha da büyüyor. Eðer
annelerimiz çalýþýyorsa, yaz tatili boyunca tam gün,
okul zamaný boyunca yarým gün kardeþlerimize bak-
mayý sürdürüyoruz. Örneðin okul çýkýþ saati kardeþi
ile uymayan ablalar büyük zorluk çekiyor. Kardeþi

bekleme ya da ona yetiþme, arkadaþlarý ile dolaþama-
ma, evde kardeþini yalnýz býrakmamak için sosyal ha-
yatýndan ödün vermek gibi birçok unsur mevcut. 
AÞK BU DEÐÝL!

Kardeþimiz büyüdüðünde ortaya çýkan bir sorun:
Sevgi meselesi

Kadýnlar ev içi emeði konusunda daima sevgi me-
selesi ile sýnanmýþlardýr. Ev içerisinde üretilen emek
kadýnýn sevgisi ile orantýlý olarak algýlanmýþtýr. Çok
güzel yemek yapan kadýnýn yapamayan kadýna göre
eþini ve çocuklarýný daha çok sevmesi söz konusu ola-
bilir mi? Ürettiðimiz karþýlýksýz emeðin karþýlýðý te-
þekkürler olabilir mi? Ya da zaten iþler yerine geldiði
için, ellere saðlýk olmasý?

Bir ablanýn kardeþine duyduðu sevgi de onun ihti-
yaçlarýný yerine getirmesi ile ilgili bir durum deðildir.
Tam tersi onunla daha çok þey paylaþmak, onunla be-
raber yaþamaktýr. Sýrtýnda kardeþinin sorumluluðu
olan çocuk önceliðini hep sorumluluktan yana kulla-
nýr. Fedakardýr mesela, ama fedakarlýk gerçekten
olumlu bir sýfat mýdýr? Deðildir. Fedakar olmak duru-
munda býrakýlmýþtýr ve bu bir sevgi meselesi deðildir.

Annesi ve babasý çalýþan çocuklar bu durumda iç-

ten içe isyankar olsalar da bildikleri bir þey vardýr ki,
anne babalarý çalýþmak zorundadýr ve baþka seçeneði
yoktur. Aslýnda bu yüzden belki de bu konuyu, bu ka-
dar açýk tartýþma fýrsatýmýz olmamýþtýr. 

Sonuç olarak bakým emeðini kadýnlar üzerinden
görünür kýlmak kadar, kýz çocuklarý üzerinde de görü-
nür kýlmayý hedef belledim ve deðinilen mesele de
toplumsal roller bakýmýndan hane içi görünmeyen
emeðin ve karþýlýksýz bakým emeðini üreten ‘bir kü-
çük ablalýk müessesesi’ oldu.
BÝZÝM HÝKAYE’DEKÝ ABLA

Yazýnýn baþýnda toplumsal rollerden ve bu rollerin
toplum tarafýndan öðretildiðinden bahsetmiþtik.
Toplumsal rolleri pekiþtiren kurumlardan biri de
medya, özellikle de televizyonlar ve diziler. Yazýnýn
bundan sonraki bölümünde daha somut olmasý açý-
sýndan bir televizyon dizisinden kýsa bir kesit ile de-
vam edeceðim.

Shameless dizinin yerli versiyonu olan ‘Bizim Hi-
kaye’ epey eleþtiri ve çözümlemelere maruz kaldý. Be-
nim deðinmek istediðim nokta ise yerli versiyonda Fi-
liz’e yüklenen ablalýk rolü. Dizinin Amerikan versiyo-
nunda esas kadýn karakterimiz olan Fiona, kardeþleri
için gerçekten çok fazla emek harcayan ve onlarý se-
ven bir abla. Ama Fiona kardeþleri için elinden geleni
yapsa da, kendi hayatýný yaþayabildiði kadar yaþamaya
çalýþýyor. Zevk aldýðý þeyler ve kardeþleri dýþýnda kýsýtlý
da olsa bir zamaný var. Ancak yerli karakterimiz Fi-
liz’in kardeþleri dýþýnda tek sosyal hayatý erkek arka-
daþý. Hatta esas oðlan da ablanýn bu cefakarlýðýna aþýk
olduðunu söylüyor ilerleyen bölümlerde.

Shameless’da dizideki her bir kardeþin kendine
özgü bir hayatta kalma ve yaþama biçimi varken, Bi-
zim Hikaye’de ailede gerçekleþen her olaydan Filiz
sorumlu. Filiz tam bir abla! Durun size daha bir çar-
pýcý örnek vereceðim. Dizinin yabancý versiyonunda
ilk sezonlarda köþeye sýkýþan esas oðlan, kadýn karak-
terimizi de alýp kaçmak istiyor. Kadýn karakterimiz bu
fikri düþünüyor ve gitmek istiyor ancak fikrinden vaz-
geçiyor. Yerli versiyonda bu konuya ileride deðinebile-
cekler mi bilemiyorum ama esas karakter kadýna hiç
bir þey söylemedi. Yani býrakýn birlikte kaçmalarýný,
kýza soramadý bile. Büyük ihtimal sorma cesaretinde
bulunsaydý ablamýz aðzýna geleni söyleyecek ve bir
daha kendisi ile görüþmeyecekti. Diyeceðim o ki Fio-
na’ya kaçýp gitmek bir seçenek olarak sunulmuþken,
Filiz için böyle bir seçenek olmadý. 

Bir kküçük aablalýk mmüessesesi

“Buraya umutlu günler koydum.
Þimdilik uzak gibi görünüyor, ama kim

bilir, birazdan uzanýp dokunursun.”
Birhan Keskin / Kargo

2
017’nin son günleri. Yine yoðun bir
iþ günü. Metal kokularýnýn ve maki-
ne seslerinin saat ilerledikçe arttýðý
bir gün... Saat 16.00’da zil çaldýðý
anda mesaiye kalmamak için eli-

mizdeki iþi daha da hýzlandýrýp yaptýðýmýz
parça adedini daha da artýrmaya çalýþýyoruz.
Saat 16.00 oluyor ve o gün, günün en güzel
gelen sesi vardiya bitiþ sesi. 

Yazýn çok sýcak, kýþýn ise çok so-
ðuk ve her zaman havasýz olan gi-
yinme odasýna koþuyoruz. Hýzlýca
giyindikten sonra serviste yer bula-
mama ihtimali de olduðundan hýzlý
adýmlarla servise ilerliyoruz. Geb-
ze’nin binlerce iþçisi ve oturaný için
nadir seçeneklerinden biri olan çar-
þýya doðru yol alýyor servis. Servis-
ten beraber iniyoruz arkadaþýmla.
Bölümlerimiz ayrý olduðu için ba-
zen çay molalarýnda veya ayný yerde
servisten indiysek ayrýlacaðýmýz ye-
re kadar sohbet ediyoruz. 

Benden önce o giriyor söze.
Benden çok daha genç. O 3 yýlý aþ-

kýn süredir çalýþýyor orada, ben ise daha az.
“Yoruldum artýk, her gün ayný þeyler. Bir
gün iþ yok diye az çalýþtýrýyorlar, diðer gün
iþ var diye hem daha çok çalýþtýrýp hem de
mesaiye býrakýyorlar.”  O biraz soluklanýnca
soruyorum “2018 nasýl olsun istersin, gele-
cek yýlda ne yapmak istersin?” diye. Önce
gülüyoruz, sonra: “Evlenmek diyor, bir an
önce evlenmek.” 

Konuþmaya devam ediyoruz yol bitsin
istemeden. Ben hiçbir þeyden zevk alama-
dýðýmý, yemek yemenin, uyumanýn, iþe gel-
menin çok sýkýcý geldiðini söylüyorum. Ge-

ce gelmeyen uykumun, çalýþýrken geldiðini
söylüyorum. Hem þaþkýn hem gülümseye-
rek “Sadece benim böyle olduðumu saný-
yordum, demek ki herkes böyleymiþ” diyor.
“Her gün ayný þeyi yapmak, kurulmuþ saat
gibi davranmak çok sýkýcý ve kötü” diye de-
vam ediyor. En güzel yaþlarýmýzda nereler-
deyiz, koþullarýmýza bak!.. Pazar mesaisine
geliyor konu. Kendi bölümümde pazar me-
saisinin zorunluymuþ gibi yaptýrýldýðýný
dert yanýyorum ona: “Pazar günü çalýþmaya
karþýyým ben” diyor, “Tek günümüz o bi-
zim, ne gerek var” diyor. Zaten tek bir gün

senin olunca hemen bitiyor. Ye-
ni yýl dileðini tekrar soruyorum,
“Çalýþma koþullarý düzelsin,
daha mutlu oluruz” diyor, “On-
dan bu mutsuzluðumuz, çalýþ-
ma koþullarýmýz deðiþsin” diye
tekrar ediyor, bu sefer isteðin-
den daha emin ve daha umutlu
gözlerle. 

Sonra birbirimize sýkýca sa-
rýlýp ayrýlýyoruz. Yola tek devam
ederken kendi kendime tekrar-
lýyorum, az önceki kýz kardeþi-
min sarýlýþýndaki sýcaklýðý hatýr-
layýp kadýnlar yan yana olursa
dünya deðiþir sözüne de bir kez
daha inanarak; Bu mutsuzlulu-

ðun, tek düzeliðin bu mutsuzluðu yaratan
çalýþma ve yaþam koþullarý mutlaka deðiþ-
meli, deðiþecek diyorum.

2017 metal iþçisi kadýnlar açýsýndan zor
baþlamýþtý. Türk Metal Sendikasýnýn 8
Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü için
Ankara’da düzenleyeceði etkinlik için yola
çýkan kýz kardeþlerimizden 7’si hayatýný
kaybetmiþti. Bize çiçek vererek veya fotoð-
raf çektirerek 8 Mart’ýn anlamýný basitleþ-
tirenler, 8 Mart’ta bizleri çalýþtýðýmýz alan-
lardan uzaklaþtýrmakla kalmayýp 7 kýz kar-
deþimizi de aramýzdan ayýrdý. 2017 belki
de son yýllarda en çok acýnýn yaþandýðý, bir
an önce bitmesini istediðimiz, yaþam ko-
þullarýnýn her gün  giderek daha da zor
geldiði bir yýl oldu bizim için. Metal sektö-
ründe çalýþan bir kadýn olarak söyleyebili-
rim ki, 2017’de çalýþtýðým ve hâlâ devam
ettiðim büyük firma iþlerinin kötü olduðu,
memleketin halinin kötü olduðunu ve bu-
nun iþleri etkileyebileceðini söylediði du-
rumda bile bir an dahi ne üretim azalma-
dý. Biz iþçiler bir an bile rahat nefes alma-
dýk. 2018’in ise bütün kadýnlara acýsýz, sö-
mürüsüz, þiddetsiz, tüm sýkýntýlarýn en aza
indiði hatta ortadan kalktýðý günler getir-
mesini diliyorum.

Metal ÝÝþçisi BBir KKadýn 
GEBZE

Dilara KANIK
Gebze

G
ebze’de, eski adýyla Ulaþtepe,
þimdiki ismiyle Hürriyet Ma-
hallesindeyim. 2017 yýlý ma-
halleli ve ama özellikle de
mahalledeki kadýnlar için zor

bir yýl oldu, ayný zamanda önümüzdeki yýl
için de zor günlerin baþlangýcý oldu. Ev-
rensel Gazetesi de mahalle halkýnýn yaþa-
dýklarýný dile getirmiþti. Hürriyet ve Yavuz
Selim Mahallelerinde 2017’nin her ayý
kentsel dönüþüm söylentileriyle geçti. Yýl-
larca bin bir emekle, diþleriyle, týrnaklarýy-
la yaptýklarý evlerinin ellerinden gidecek
olma ihtimali özellikle kadýnlarýn en çok
konuþtuðu konu oldu, hâlâ ne olacaðý be-
lirsiz. Biz de Hürriyet Mahallesindeki ka-
dýnlara yeni yýl dileklerini sorduk.
2017’nin sonunda taþerona kadro ‘müjde-
si’ veriledursun biz sözü, çoðu esnek, gü-
vencesiz iþlerde çalýþan kadýn emekçilere
býrakalým...

ÇOK ÞEY ÝSTÝYORUZ AMA...
Büyük bir firmanýn yemek þirketinde

çalýþan Gezer, biraz umutsuz baþlýyor sö-
ze: “Çok þey isteriz ama iyi bir þey olaca-

ðýný sanmýyorum, yine de umarým iyi olur
her þey 2018’de. 2017 ne benim için ne de
kadýnlar için hiç de iyi olmadý.Tek söyle-
yebileceðim 2018 güzel olsun.”

Yýllardýr evlere temizliðe giderek yaþam
mücadelesi veren þimdi de mahallesi ve
evi için mücadele eden Sürmeli; “2017
berbattý” diye baþlýyor söze. “Çok kadýn
öldürüldü, çok acý çektik. 2018’de tüm
acýlarýn bitmesini, bizim için daha iyi ol-
masýný istiyorum” diye devam ediyor. 

GERÇEKTEN
ÇOK YORULDUM

Evlere temizliðe giden, eþi de boya fab-
rikasýnda çalýþan iki çocuk annesi Menþ-
ure; “2017’de sýkýntýlar içindeydik. Kadýn-
lar olarak da çok zorluk çektiðimiz bir yýl
oldu. Borç harç dolu bir yýldý. 2018 uma-
rým iyi gelir, ama bunun için önce hükü-
metin deðiþmesi gerek. Kadýnlar için, ön-
ce özgürlük ve eþitlik istiyorum” diyor.
Hem kendi evinin iþini yapmanýn hem de
baþka eve temizliðe gitmenin çok zor ol-
duðunu anlatan Menþure, “Gitmesen de
olmuyor. Tek maaþla geçim imkansýz” di-
yor, 2018’in gerçekten eþitlik getirmesini
istiyor bir kez daha: “Kadýn çocuk baký-
yorsa erkek de bakacak. Eþitlik saðlanýr-

ken de kadýna yönelik þiddetin son bul-
masýný istiyorum.” Kendi hayatý için di-
leklerini de gülerek anlatýyor: “Çalýþmak
istemiyorum, gerçekten çok yoruldum, 15
yýldýr temizliðe gidiyorum. Artýk evimde
oturmak ve rahat bir hayat istiyorum. Vü-
cudum zaten iflas etmiþ, her tarafým fýtýk-
larla dolu. Doktor bana yasak etti aslýnda,
çalýþmaya devam edersem fýtýklarýmýn ar-
tacaðýný, ameliyat ihtimalinin ortadan kal-
kacaðýný, ameliyat olsam da yataða baðýmlý
kalma ihtimalim olduðunu söyledi ama
ben çalýþmaya mecburum.”

25 yýldýr Hürriyet Mahallesi’nde oturan
Menþure’ye kentsel dönüþüm söylentileri-
ni sorduðumuzda sesi titreyerek “Gerçek-
ten çok emek verdik” diyor: “Baþka yerde
daire verseler istemem. Burasý inþaat ha-
lindeydi ben geldiðimde. Ýnþallah emeði-
mizi elimizden almazlar, alýn teri döktük
biz buraya. Borç ödeyebilmek için cumar-
tesi günü bile temizliðe gidiyordum.”

Sohbet uzuyor. Yaz tatilini soruyorum;
bu kez, “Çok yorulduðumuz için yazýn bir
haftada olsa rahat edelim, tatile gidelim
diyoruz ama gelince de rahat edemiyoruz.
Borcu ödeyeceðiz diye daha çok çalýþýyo-
ruz. Tatilde de kafa rahat olmuyor. 25 yýl-
dýr evliyiz ama üç senedir tatile gidebiliyo-

ruz. Hiç bir sosyal hayatýmýz yok, bir yere
gidemiyoruz. Hayatým boyunca sadece bir
kere sinemaya gittim” oluyor yanýtý.

ZAM YAPILMAYAN 
BÝR YIL OLSUN

Son olarak Aynur’un evindeyiz. O da
2017’nin iyi geçmediðini söylüyor. 2018’in
ise zamlarýn olmadýðý, insanlarýn rahat
edebileceði bir yýl olmasýný diliyor. Sonra
da gülerek “Eskisinden bir þey görmedik
ki yenisinden görelim. Ben hayatý akýþýna
býraktým, bir beklentim yok” diye ekliyor.
Konuþmanýn devamýnda ses tonu yükseli-
yor: “Kadýnlara ayrýmcýlýk yapýlmasýný is-
temiyorum. Ezilmememiz lazým, hakký-
mýzý aramamýz ve özgür olmamýz lazým.
Özellikle ekonomik özgürlüðümüz için,
erkeklere baðlý kalmamak için çalýþmamýz
lazým.”

Mahalleden ayrýlýrken kadýnlar kendile-
rini umutsuz görseler de tüm kadýnlar
birlik olursa her þeyin iyilikten yana deði-
þeceðine olan inançlarý; þiddete, yok sayýl-
maya tahammüllerinin olmadýðýný görmek
beni de yeni yýlýn baþlangýcýnda umutlan-
dýrýyor.

* Edip Cansever
Mendilimde Kan Sesleri

Yorucu vardiyalarýn tüketemediði umutlarla 2018’e...

Umudu dürt, umutsuzluðu yatýþtýr!*
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GÜLSEREN
Meltem TEKER

M
erhaba kadýnlar;
Hayatýmýzda biriktirdiðimiz “ye-
ni”lere bir yenisini daha eklediði-
miz 2018’in bu ilk hafta sonu saba-
hýna her nereden bakýyorsanýz, ora-

ya en güzel dileklerimizi, umut ve direncimizi
göndererek hepinizi selamlýyoruz. 

Yalnýz deðiliz üstelik. Yanýmýza, Gülseren Tey-
zemizin, hayata ve onun tüm getirdiklerine ýsrarla
yenik düþmemiþ, eþsiz gülüþünü de aldýk bugün.
Hasta yataðýndan kalkýp yürüyememesine, akýcý
konuþmasýný yitirmiþ olmasýna raðmen tüm hika-
yesini, engin iyimser bakýþlarýna sýðdýrarak anla-
tan Gülseren Teyze...

Yedi çocuklu bir ailenin ikincisi olarak dünyaya
gelmiþ. Henüz çok küçük yaþta iken, babasýnýn
geçirdiði, bilmedikleri aðýr bir hastalýða þahit ol-
muþ önce. Hem iþitmesini hem de konuþmasýný
kaybetmiþ babasý. Böylece de ailenin tüm sorum-
luluðunu üstlenmiþ annesi. Köy yerinde, emek
gücüyle kimseye muhtaç olmamayý, hayatý çekip
çevirmenin anlamýný çocuk aklýna yerleþtirmiþ, ta
o zamanlar. Gülseren Teyze’nin, o günlerden ka-
lan en keyifli anýsý ise, annesinin bahçe sulama iþ-
leri sýrasýnda, akan suyun içine uzanýp uyumak-
mýþ...

O topraklarýn yazgýsý mýdýr nedir, “çocuk gelin”
adaylarýndan biri de Gülseren’dir. Daha 14 üne
varýr varmaz, akrabalarý, onu oðullarýna almak
üzere gelir çýkarlar karþýlarýna. Eþinin ailesiyle ta-
nýþtýrýlmak yani “görücüye çýkmak”için yerine ge-
tirilecek en önemli þart “baþörtüsüdür” elbette.
“Kayýnpederin yanýna yaþmaksýz çýkýlmaz” denil-
miþ kendisine. Gülseren, sessizce denilenleri ya-
par, imam nikahý kýyýlýr, yine sessizce odadan çý-
karýldýðýnda, ilk iþi baþörtüsünü çekip yere fýrlat-
mak olur. Haykýrýþlarý arka odadan yükselirken
büyüklerine ilettiði mesaj oldukça anlamlýdýr...
“Off artýk ben, bir daha da evlenmem.” Uzaklara
dalmýþ gözlerini çeviriyor yüzüme. Tamamlýyor
cümlesini; “O kadar ki çocukmuþum...” 

Yaklaþýk dört yýl niþanlý kalýrlar. Ýki ailenin kar-
þýlýklý pazarlýk ve dayatmalarýný, Gülseren’in anne-
si kazanýr. Kýzýnýn, ayrý tutulan bir eve yerleþip yu-
va kurmasýný saðlamýþtýr. Sýra, Gülseren’in çocuk
yaþta tanýk olduðu “kadýn mücadelesini”, kendi
yaþamýnda hayata geçirmeye gelmiþtir. Bunun için
ilk þart, elbette ekonomik baðýmsýzlýktan geçmek-
tedir. Düzenli bir iþi olmayan eþini ikna eder, otel
sahibi uzak bir akrabayla görüþmeye giderler.
Otelde çalýþmasýný kabul etmez kocasý. Gülseren
çabucak bulur çaresini. Yýkanacak otel çamaþýrla-
rý, eve getirilecek, yýkanýp ütülenecektir. Çamaþýr
makinesinin olmadýðý evinde, kol gücüyle üstesin-
den geldiði iþi, cümle aleme karþý gurur kaynaðý-
dýr artýk. 
ÖÐRENMENÝN VE 
ÖÐRETMENÝN KEYFÝ

Gülseren, ilk çocuðuna hamileyken, eþini aske-
re uðurlar önce. Yaklaþýk iki yýl süren, “dar za-

manlarýný” yaþarken, hem kendisi, hem de eþi için
eðitim olanaklarý yaratmanýn çaresini de kurmuþ-
tur kafasýnda. “Kýþlýk erzaðýmýzý, odunumuzu kö-
mürümüzü hazýr edip, üstüne de okuma yazma
kursunu bi tamam edip bitirdim o sene” diye de-
vam ediyor anlatmaya.  Gülseren, eþine sunduðu
destekle, önce ortaokulu, sonra da liseyi dýþarýdan
bitirtmiþ; hatta memurluk sýnavlarýna girmeyi bile
baþarmýþlardýr.

Derken, ilk tayin yeri Kars iline yolculuk baþlar.
Gülseren için, bambaþka bir dünyanýn kapýsý ara-
lanmaya baþlamýþtýr. Þehir yaþantýsýnda, memur
eþi olmak... Gülseren, hayatýndaki bu anlamlý ka-
zanýmý, hiçbir zaaf ve özenti ile gölgelememiþ,
azimle çabalamanýn, üretmenin, paylaþmanýn eþ-
siz keyfini yaþamýþ ve dokunduðu herkese yaþat-
mýþtýr. Komþu sohbetlerinde tanýþtýðý okuma yaz-
ma bilen kadýnlarla bilmeyen kadýnlarý bir araya
getirir, kurs programý hazýrlarlar hep birlikte. Öð-
renmenin keyfine, öðretmenin keyfini harmanla-
mýþlar böylece.

Bir akþam sohbetinde, Gülseren ve eþi, arka-
daþlarla kurulan “kooperatif” usulü ev almaya ka-
rar verirler. “Köy yaþantýsýna benzemez þehir ha-

yatý Meltem Hocam. Burada her þey para. Ekmeði
bile evde piþiriyorum” diye özetlediði þehir yaþan-
týsýnda ürettiði alternatifleri tek tek ekliyor sonra.
Dört kýzýný okuturken, küçük el iþçiliðine de baþ-
lamýþtýr artýk. Giyimden aksesuara, ev eþyalarýn-
dan boncuk oyalara varana kadar ekonomik güce
dönüþtürdüðü her þeyi sýralýyor art arda... 

Kah gülerek, kah gözyaþýyla geçirdiði onca yýlda
evi de yapýlýr biter, çocuklarý da büyür gider Gül-
seren’in. Onca zaman içinde, ne kadýn dayanýþma-
sýný, ne de  emek ortaklaþmasýný hiç terk etme-
miþtir. Yaþadýðý bölge öðrencilerinin eðitimine
katký amaçlý kurulan kermeslere baþkanlýk görevi
üstlenir Gülseren. 

Yine bir kermes dönüþü evin kapýsýna vardýðý
sýrada, geçirdiði beyin kanamasý sonucu, Gülse-
ren’de “inme” tablosu geliþir. Yoðun bakým, hasta-
ne ve rehabilitasyon süreci birbirini takip eder
sonra. Sohbetimizin sonunda, sýmsýký buluþuyor
ellerimiz. Beklediði soruyu yöneltirken kendisine,
gururla parlayan gözlerini yöneltiyor yüzüme; be-
nim nezdimde tüm kadýnlara elbette...

“DÝRENCÝNÝZÝ KIRMAYIN, GÜÇLÜ OLUN
KADINLAR, GÜÇLÜ OLUN...”

“Köy yaþantýsýna benzemez þehir hayatý. Burada her þey para” diye
özetlediði þehir yaþantýsýnda ürettiði alternatifleri tek tek ekliyor
sonra. Dört kýzýný okuturken, küçük el iþçiliðine de baþlamýþtýr ar-
týk. Giyimden aksesuara, ev eþyalarýndan boncuk oyalara varana
kadar ekonomik güce dönüþtürdüðü her þeyi sýralýyor art arda... 

‘Bizimle deðilsiniz’ diyenlere:
Biz zaten sizinle deðiliz!

Ýstanbul’da Akkim, Posco Assan,
DHL Express, Kod-A, Eren Enerji, Babacanlar
Kargo’da sendikalaþtýklarý için iþten atýlan
onlarca iþçi 2018 yýlýna direniþle girdi. Metal
sektöründe toplusözleþme sürecinde iþçiler
eylem halindeydi. Geçmiþ yýllarýn mücadele
deneyimleri birikerek önemli atýlýmlar için
ortak bir mecra bulmaya çalýþýyor. 

“Cumhurbaþkaný iþçi aleyhine açýklamalar
yapýp duruyor. Yani tamamen örgütlenmenin
bitmesini ister gibi konuþuyor. En son asgari
ücret açýklamasýnda beðenmeyenlere beddua
eder gibiydi. Ýþverenlerle toplantýsýnda ‘Sizin
rahatýnýz kaçmasýn, grevler olmasýn diye
OHAL’i kaldýrmýyoruz’ diyebiliyor” diyen iþçi,
kuþkusuz ki olaylara kendi durduðu yerden,
sýnýfýnýn içinden bakarak konuþuyor. Daha ileri
bir adým atmasý için koþullar olgunlaþýyor.  

Kadýn iþçiler, mücadeleye atýldýðýnda tarih-
sel rollerini çok daha atak ve ileri bir noktadan
üstleniyorlar. Tarih bunun sayýsýz deneyimine
tanýk. Bugün de ayný atak ve kararlý duruþa
geçiyorlar, tereddütsüz. Kod-A iþçisi Nurten
Varlýk, yeni bir yýla girerken direniþin içinde.
“Tüm kadýnlar mücadele eden kadýnlarýn
deneyimlerini örnek alýp mücadelesini yükselt-
melidir. Kadýnlar eylemde oldukça mücadele
yükselecektir. Çünkü kadýnlar bir þeylerin
karþýsýnda oldukça zafer yakýnlaþýr. Esas güç
kadýn iþçilerin ellerindedir” derken, bütün tar-
ihsel zincirlerini oracýkta býrakýp, bütün tarih-
sel mücadele deneyimlerinin özgüveni ve bilin-
ciyle konuþuyor. 
BELLEÐÝMÝZÝN IÞILTILI
SAYFALARI GELECEÐÝ
AYDINLATIYOR 

Tarih bellektir; kolektif bellektir tarih
esasýnda. 

Yolsuzluk belgelerinin yönetici egemen
sýnýfýn alameti farikasý olarak dalgalandýðý gün-
lerde, iþçiler böyle konuþuyor. Mütevazý, kendi
sýnýfýnýn içinden, kararlý ve özgüvenli. 

Yolsuzluk belgeleri dalgalanýrken, ortalýðý
hamasi gürültülere boðanlarýn sözlerine bir
bakalým; bir de alýn terinin arýndýrýcý gücüyle
beslenen, dünyayý yerinden oynatabilecek bir
sýnýf olduðunun her bir eylemde, direniþte,

grevde farkýna vardýkça, sorumluluðunun aðýr-
baþlýlýðýný kuþanan ve gizilgücünün özgüveniyle
konuþan iþçinin sözüne bakalým.   

Her sýnýf kendi tarihini yapar ve yazar.
Kendi üslubuyla, kendi araçlarýyla, kendi
vaadlerinin gerçekleþme biçimiyle.

Tarih bellektir; kolektif bellektir tarih
esasýnda. 

Bir yýlý geride býrakýrken kolektif belleðin
ýþýltýlý sayfalarýný anmadan geçmemeli. 

2017 yýlý Ekim Devrimi’nin 100. yýlýydý. Üstü
örtülen bir tohum gibi kendi dönüþümünü
zamanýmýzýn topraðýnda tamamlamaya, bütün
üretken potansiyeliyle boy vermeye aday bir
geleceði aydýnlatýyor.

Kendi tarihini Sudan’ýn Sevakin Adasý’nda
arayan neo-Osmanlýya karþý, kendi geleceðini
Ekim Devrimi deneyimiyle birleþtiren iþçi
sýnýfý, tarihsel rolünü 100 yýl öncesinden çok
daha güçlü oynayacak. Bu kesin. 

Yeni yýl kutlama geleneði, aslýnda insanýn
doðanýn bir parçasý olarak yaþadýðý çok eski
zamanlarýn deðiþim/dönüþüm coþkusunu
zamanýn ruhuna bürünmüþ olarak hâlâ taþý-
maya ve yaþatmaya devam ediyor, demiþtik.

Kollektif bellek, bugünün isimsiz ve sayýsýz
kahramaný tarafýndan bu deðiþim ve
dönüþümün coþkusuyla canlanmayý, gerçekten
yeni bir hayatýn yaratýmýna esin ve klavuz
olmayý bekliyor.

Yeni yýl, tohumun filize dönüþtüðü kutlu ve
umutlu bir yýl olsun! 

T
elevizyonu her açtýðým-
da ya mafya, ya hýrsýz, ya
sapýk, evli ama metresli,
çocuklarý özel okullarda
okuyan; son model tele-

fonlarla yasak aþklarýyla yazýþan bir
dünya dolusu dizi karakterine rastlý-
yorum. Kanallar farklý olsa da olay
örgüsü hep ayný, karakterler birbiri-
nin kardeþi. Herkes silahlý, suçlu,
zengin ama bir o kadar kahraman.

Anlatýlanlar bizim hikayemiz de-
ðil. Hakkýný arayan, gece gündüz it
gibi çalýþýp üç kuruþa ev geçindir-
meye çalýþan emekçinin neler yaþa-
dýðý konu edilmiyor. Ýþsizlikten,
borçtan cinnet geçirenler, canýna ký-
yanlar, yuvasý yýkýlanlar televizyon di-
zilerimizin konusu olmuyor, olamý-
yor. Kýsacasý diyorlar ki ‘Bizimle de-
ðilsiniz!’ 

Gerçek hayatta yaþadýklarýmýzla,
televizyonda izlediklerimiz bu kadar
farklý olunca insan bir dumura uðra-
mýyor deðil. Mesela Kocaeli’de bu-
lunan Posco Assan fabrikasýndan atý-
lan bir iþçi, eþini doðum için hasta-
neye götürdüðünde iþsiz kaldýðýný
öðrendi, özel sigorta masraflarý kar-
þýlamayýnca... Ya da geçtiðimiz gün-
lerde 23 yaþýnda bir iþçi limanda
konteynýrýn altýnda kalarak can verdi.
Bunlardan güzel dizi malzemesi çýk-
mýyor galiba ne dersiniz?  

Bir de olmazsa olmazýmýz gün-
düzleri yayýmlanan kayýp pro-
gramlarý.

Ýnsanlarýn, özellikle de kadýnlarýn
ve çocuklarýn korkup evine
kapanmasýna, paranoyaklaþ-
masýna sebep olacak sunu-
cularý...
EYY 2017, AL BÜTÜN
PÝSLÝÐÝNÝ DE 
ÖYLE GÝT!

Meclis TV’yi mi izlesek
ne yapsak deseniz? ‘Bir ke-
reden bir þey olmaz’ diyen
vekil hâlâ Mecliste öyle de-
ðil mi? 

Hani biz çocuk yaþta
gelinlere itiraz ederken
‘Bu nasýl iþ þu Mecliste bu
kararlara evet diyenlerin
ailesi çocuðu yok mu?’ di-
ye aklýmýzý kaçýrmamýza
sebep olan pek kýymetli
vekillerimiz... Ama benim
favorim ‘Bu kararlara iti-
raz edenler ya evde kal-
mýþtýr ya feministtir’ di-

yen vekil. 
Memleketin gerçekliðinden ko-

puk bu diziler, programlar, haber
bültenleri beynimizi uyuþturup
acýmýzý hafifletmek için tercih
edilebilir pek tabii ama gerçeði
yok edemez.

Eðitim sisteminin patlak verdi-
ðini, iþsizliðin alýp baþýný gittiðini,
kemeri sýka sýka delik açacak yer
kalmadýðý gerçeðini, tarýmýn, hay-
vancýlýðýn, sanatýn geldiði noktayý
yaþayarak hissettiðimiz hiçbir þeyi
yok edemez. Bu yýl çok zor geçti,
çok zorlandýk. Ýnsan demeden
edemiyor; Eyy 2017 al bütün pisli-
ðini de öyle git!..

Ama þimdi hakkýný yememek
lazým, 2017 coðrafya bilgimizi ol-
dukça zenginleþtirdi. Hadi Mal-
ta’yý duymuþluðum vardý da Man
deyince çalýþtýðým fabrikadaki de-
vasa Man pistonlarýndan baþka bir
þey gelmedi. Sonra baktým ki o
Man bu Man deðilmiþ. Araba pis-
tonu üreten bir fabrikada uzun
yýllar çalýþtýðým için olsa gerek
Man deyince sipariþleri yetiþtir-
mek için ne kadar yorulduðumuz,
kollarýmýn belimin aðrýdýðý elleri-
min kesik içinde kaldýðý geldi.
Anýlarým depreþti ve sanki o anlarý
yaþar gibi bir yorgunluk hissettim.
‘Hay Allah böyle bir ada mý vardý’
diye hemen araþtýrmak için Goog-
le amcayý týklayýverdim karþýma
‘Man Adasý yolsuzluðu’ çýktý bir
de ‘man kafa’ çýktý. Hemen man
kafa ne demek acaba, niye daha
önce merak etmemiþim diye önce
ona baktým.

Koca kafa, boþ kafalý gibi bir de
man arabalarýna benzetmekmiþ
yani koca kafa oradan geliyormuþ;
bilgilerime bilgi eklemiþ oldum
vallahi. Düþünsenize Man Ada-
sý’ndaki þirketlere bakmadým da
gittim man kafaya baktým.

Hadi o zaman mutlu yýllar.
2018, lütfen 2017’yi unuttur bi-

ze. Evsiz, barksýz, iþsiz, aþsýz kal-
masýn.

Barýþ huzur bolluk olsun.
O pis eller kadýnlarýn, çocukla-

rýn üstünden çekilsin.
Barýþ, huzur dolu adil bir dü-

zen olsun... Herkes silah yerine
halay çeksin. 

Eski BBir MMetal ÝÝþçisi 
KOCAELÝ 

Bir yýlý geride býrakýrken
kolektif belleðin ýþýltýlý 
sayfalarýný anmadan
geçmemeli. 2017 yýlý Ekim
Devrimi’nin 100. yýlýydý. Üstü
örtülen bir tohum gibi bütün
üretken potansiyeliyle 
boy vermeye aday 
bir geleceði aydýnlatýyor.
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Emine YURDAKUL 
Antalya

O
n üç yaþýnda evlendirilen,
on dört yaþýnda anne olan
bir kadýn Ayþe. Adana’dan,
Ýstanbul’a gelin olarak gel-
di. Eþi ile evlilikleri bir süre

yolunda gibi gitti, ancak kocasý bir süre
sonra sürekli alkol almaya baþladý. Kýz-
larý üniversiteyi kazandýðý için onunla
birlikte Antalya’ya geldiler. Zaten koca-
sýnýn Ýstanbul’da devamlý bir iþi olmadý-
ðý için ‘Belki þehir deðiþtirmek iyi gelir’
diye düþündü. Fakat, yaþantýlarý hiç de
düþündüðü gibi gitmedi. Kocasý daha
fazla içti. Ayþe hakaretlere, aþaðýlamala-
ra, þiddete maruz kaldý. 

Maddi sýkýntýlar artýnca çalýþmaya baþ-
layan Ayþe, iþe girdikten sonra kendine
daha fazla güvenmeye baþladý. “Bir nebze
de olsa nefes aldýðýmý hissediyorum” di-
yordu. Ayþe, kýzýnýn üniversiteyi bitirmesi
için yaþadýklarýna sabretti. Defalarca kara-
kola gidip þikayetçi olmayý düþündü, fakat
yapamadý. Kýzý aklýna geldi, kocasýnýn
“Ýkinizi de öldürürüm” tehditlerini hatýr-
ladý. Koruma altýnda bile kadýnlarýn öldü-
rüldüðünü görerek kaygý duydu. Sonra
beklediði gün geldi ve kýzý mezun oldu.
Ayþe, çok sevdiði iþi ve çalýþma arkadaþla-
rýný býrakmak zorunda kalarak kocasýna
haber vermeden kýzý ile birlikte Antal-

ya’dan göç etti.
Evet, Ayþe ile birlikte iþ arkadaþlýðý

yaptýk. Fakat, onun sorununa burada bir
çözüm bulamadýk. Keþke onun için bura-
da bir þeyler yapabilsek ve yine beraber
olabilseydik.

Gittikten bir süre sonra beni aradý Ay-
þe, kýzý henüz iþ bulamamýþtý. Resmi bir
kuruma ya da sigortalý iþe de girmek is-
temiyorlardý. Bir kayýtlarý olsun isteme-
diklerini, kendisi ev iþlerine giderek ya-
þamlarýný sürdürmeyi devam ettirdiklerini
anlatýyordu. Ayþe, bir kaçak gibi yaþamak
zorunda ve her gün öldürülme korkusu
ile evden çýkarak gidiyor iþe. Hiç de is-
temediði halde kalkaný olsun diye tesettür
kýyafet giyiyor. 

Ayþe’nin sesini duymak beni çok rahat-
latmýþtý. Ama hep yüreðim aðzýmda, bir
gün gazetelerin üçüncü sayfasýnda Ay-
þe’nin öldürüldüðü haberini okumak dü-
þüncesi beni korkutuyor. Ancak þimdi ya-
pacaklarýmýz için geç sayýlmaz. Ona tek-
rar ulaþma þansý bulursam, yalnýz olmadý-
ðýný ve elimizden ne geliyorsa yapmak is-
tediðimizi söylemek ve bu konuda onu ik-
na etmek istiyorum. 

Ayþe’ciðim, sesimiz sana ulaþsýn. Senin
için çok endiþeliyim. Yan yana duran biz ka-
dýnlar, yalnýz deðiliz! Biliyorum, birçoðu-
muzun hemen yaný baþýnda Ayþe’ler var,
onlarý yalnýz býrakmayalým. Sorunlarýný yaný
baþýmýzdayken çözmeye çalýþalým.

Cevriye AYDIN

B
ilinen ilk takvim, M.Ö. 4. binyýlda
Mezopotamya ve Mýsýr uygarlýklarýnda kul-
lanýlmýþ. Esasýnda soyut bir kavram olan
evrenin zaman boyutu, böylece insanlar
tarafýndan ölçülebilir bir somutlukla kavran-

abilmiþ. Bugün ise saniyenin binde, milyonda biri
ölçülebiliyor.

Yeni bir yýla girmek, pek çok kültürde eski döngüsel
keþiflerin izini taþýr. Yýlýn en uzun gecesi olan 21
Aralýk’tan sonra, gündüzün gece ile mücadelesinde
geceyi yenmeye baþlamasý, yeni bir yýlýn müjdecisi
olarak kabul edilir. Bugün bir tüketim ve eðlence çýlgýn-
lýðýna dönüþmüþ olan yeni yýl kutlama geleneði, aslýnda
insanýn yaþadýðý çok eski zamanlarýn deðiþim/dönüþüm
coþkusunu da zamanýn ruhuna bürünmüþ olarak hâlâ
taþýmaya ve yaþatmaya devam ediyor. 

Tarih, kayda geçmiþ deðiþimler toplamý olarak
insanýn yeryüzündeki macerasýnýn güncesi sayýlýr. Hiç
birimizin tek baþýna bir ömürlük sürede bütün ayrýn-
týlarýyla vâkýf olamayacaðýmýz kadar derin ve öyle büyük
bir bilgi yýðýnaðýdýr ki, geliþen bilimler ve çeþitli disi-
plinler sayesinde olaylarý, geliþmeleri ve dönüþümleri
baðlamlarý içinde anlamamýza olanak verir. Yaþanmýþ
bütün yeni yýllar þimdi bir tarihtir, bu zaman ýrmaðýnda. 

Öte yandan, tarih, bellektir bir bakýma; kolektif bir
bellektir, tarih esasýnda.

Aslanlarýn tarihi ile avcýlarýn tarihi, yönetenlerin tari-
hi ile yönetilenlerin tarihi, ezenlerin tarihi ile ezilen-

lerin tarihi farklýdýr. Bu bakýmdan bellekleri de
farklýdýr. Çünkü her sýnýf, kendi bulunduðu yerden
yapar tarihini ve yazar... Aslanla avcýnýn durumu
gibi; avcýnýn zaferi, aslanýn sonudur. 
SINIFIN BELLEÐÝNE YAZILAN
BEDDUA 

Tarihten çýkýp bugüne bakalým. Medya, bir günlük
tarih yazýmý veya görüntülü günlük tarih anlatýmýdýr.

Bakalým, iki sýnýfýn da üzerinde en çok direndiði asgari
ücretin tespiti her sýnýfýn medyasýnda nasýl görünüyor? 

Asgari ücret tespiti, iþçi sýnýfý için yaþamsal önem
taþýr. Yönetenlerin medyasýndan okunduðunda, iþçiye
ilave verilen her kuruþ memleketin ekonomisini batýra-
caktýr; onlarýn tarihindeki gerçek böyledir. Milyonlarca
iþçi için ise tespit edilen 1603 TL asgari ücret, insanca
bir yaþam düzeyi saðlamak bir yana, temel ihtiyaç mad-
delerine yapýlan zamlar nedeniyle, bir önceki yýl satýn
alabildiði ihtiyaçlarýn aynýsýný almaya bile yetmeyecek bir
rakamdýr. Zira bizzat devletin istatistik kurumu TÜÝK,
bir kiþinin açlýk sýnýrýnýn en az 1893 TL olduðunu tespit
ediyor. 

Ýþçilerin tarihinde 2018 yýlý, insanca yaþamaya yet-
meyecek bir ücretle baþlamýþ bir yýldýr.

Yandaþ medyada “Bir iþçi 42 asgari üretle pýrýl pýrýl
sýfýr bir araba alabilir” diye yorum yapýyor bir hükümet
yetkilisi. Kendisi asgari ücret deðil ayda en az birkaç on
bin TL kazanmaktadýr, devlet bütçesinden, iþçilerin
emekçilerin ödediði vergilerle... Ama iþçiye, kendi vergi-
leriyle oluþan devlet gelirlerinden, insanca yaþanacak
ücret yerine, “42 asgari ücretle pýrýl pýrýl, sýfýr bir araba”
þeklinde ham hayal uygun görülür.  

Bir baþka hükümet yetkilisi “Asgari ücret niye

yetmesin, bal gibi yeter” derken, Cumhurbaþkaný
Erdoðan “Elinize dilinize dursun” diye, itiraz eden
iþçiye beddua ediyor. Sanki asgari ücret iþçinin kendi
çalýþmasýnýn, emeðinin, ürettiðinin ortaya çýkardýðý bir
deðerden oluþmuyor da, vatandaþýn vergisiyle yetki ve
bütçe kullanan Erdoðan’ýn cebinden gidiyor! 
ZAMANINI BEKLEYEN
YAMAN ÇELÝÞKÝLER 

Yeni yýla girerken, dakika bir gol bir; asgari ücret açlýk
sýnýrýnýn 442 TL altýnda belirlendi! 

Bakalým öteki geliþmelere.
Yol, köprü, tüp geçit, metro, gösteriþli açýlýþlar, milli

çýkarlar uðruna sürekli iþçiden emekçiden fedakarlýk...
Müftüden imamdan nikah memuru, kadýndan en az üç
çocuk, çocuktan dindarlýk, kindarlýk, sonra her ikisine
birden cinsel istismar, cinsel istismara sürekli bir
hayýrhahlýk, etkili yetkililerin ahlaksýz fetvalarýna, sapýk
fantezi performansýna sükut... Eline palayý silahý kapýp
ortalýða dökülenlerin din iman vatan millet diye vahþet
kusma isteklerine KHK desteði...

Ýþçi emekçiye gelince “Elinize dilinize dursun”
diye beddualar, kadro isteyen taþeron iþçiye “Çalýþýy-
orsun ya, ne kadrosu!” diye fýrçalar, kýdem tazminatý-
na göz dikmeler, iþ davalarýnda zorunlu arabuluculuk
þartý ile iþçinin hak ediþlerinin iþverene kýsa yoldan
altýn tepside sunulmasý, iþverene OHAL ile grev
yasaðý desteði, asgari ücreti açlýk sýnýrýnýn 442 TL
altýnda tutma...

Bütün bu yaman çeliþkiler, zannetmeyin ki, iþçi ve
emekçilerin, iþsizlerin ve yoksullarýn gözünden kaçtý.  

Bu ayyuka çýkmýþ sýnýfsal çeliþkilerin üstüne tüy
diken diðer geliþmeleri de hatýrlayalým. Reza Zarrab
davasýnda ortaya dökülen yolsuzluk belgeleri, muhalif
basýnda haklý olarak “Reza-Let” diye adlandýrýldý.
Erdoðan’ýn aile fertlerinin adý geçen Man Adasý’ndaki
þirketlerine vergiden kaçýrma amaçlý astronomik para
transferlerine iliþkin belgeler ulu orta ortalýkta sallandý.
2017 sonlanýrken bu iki olay, adeta Türkiye’nin egemen
sýnýflarýnýn kale burçlarýnda kimliklerini imleyen
göstergeler gibi dalgalandý. 

Dünya bunlarý yazdý, çizdi; çok tehlikeli sulara açýlan
baðlantýlarý üzerine pek çok yorum yapýldý. Ama yönetici
sýnýf adeta mevcut durumu sükut ile ikrar eder gibi bir
iki tutarsýz açýklamanýn dýþýnda hiçbir þey yapmadý. Ne
yer yerinden oynadý, ne kimse koltuðundan... Belgeler
dalgalanarak vakti zamanýnýn gelmesini bekliyor. 
‘USTALAÞTIK BÝRAZ DAHA...’ 

2017 bir yanýyla iþçi ve emekçilerin gerilim, baský ve
sindirme altýnda, ekonomik güçlükler, iþ güvencesinin
ortadan kalkmasý ve iþsizlikle sýnandýklarý bir yýl olarak
geçti. 

Öte yandan iþçi sýnýfý da 2017’yi kendi tarihine kendi
yöntemleriyle yazdý.

Ýþçi sýnýfý, bu koþullar altýnda kadýnýyla erkeðiyle
sendikalaþma mücadelesini yükseltti, iþyeri ve ülke
düzeyinde kendi kaderi üzerinde belirleyici olma bilinci
arttý. Bir yýl daha, hükümet politikalarýnýn iþçi ve
emekçileri nasýl ezip, bölüp güçsüzleþtirdiðinin daha
çok farkýna vardýðý deneyimlerle geçti. Yeni bir yýl
baþlarken, iþçi ve emekçiler ülkenin içinden geçtiði
süreçte kendi tarihsel rollerini üstlenmeye zorlanacak-
larý daha ileri bir mevziye itildiler. 

YENÝ YIL YENÝ UMUTLAR
YYeennii yyýýll kkuuttllaammaa ggeelleenneeððii,, aassllýýnnddaa
iinnssaannýýnn yyaaþþaaddýýððýý ççookk eesskkii
zzaammaannllaarrýýnn ddeeððiiþþiimm //ddöönnüüþþüümm
ccooþþkkuussuunnuu ddaa zzaammaannýýnn rruuhhuunnaa
bbüürrüünnmmüüþþ oollaarraakk hhââllââ ttaaþþýýmmaayyaa
vvee yyaaþþaattmmaayyaa ddeevvaamm eeddiiyyoorr..
KKoolllleekkttiiff bbeelllleekk,, bbuuggüünnüünn iissiimmssiizz
vvee ssaayyýýssýýzz kkaahhrraammaannýý ttaarraaffýýnnddaann
bbuu ddeeððiiþþiimm vvee ddöönnüüþþüümmüünn
ccooþþkkuussuuyyllaa ccaannllaannmmaayyýý,, ggeerrççeekktteenn
yyeennii bbiirr hhaayyaattýýnn yyaarraattýýmmýýnnaa eessiinn
vvee kkllaavvuuzz oollmmaayyýý bbeekklliiyyoorr..

Huriye TOZLUYURT 
Antalya

K
apitalist sistem biz kadýn-
larý meta olarak kullanarak
“olmamýz gereken kadýn”ý
dayatýyor. Güzel kadýn, sýfýr
beden kadýn, balýk etli ka-

dýn... 
Peki, öyle mi olmak istiyoruz? Bu gü-

zellik algýsý bizi mutlu ediyor mu? Ha-
yýr, olmasý gereken kendi bedenimizde
mutlu olabilmektir.

Güzelliðin piyasalaþmadýðý, kilolu ya
da zayýf; kendi isteklerimiz ve saðlýðýmýz
doðrultusunda hareket etmeliyiz.

Þimdi sizlere bir kanalda yayýmlanan
“Aðýr Yaþamlar” programýndan bahset-
mek istiyorum. Bu programda 300 kilo
ve fazlasý insanlarýn ölümle burun buru-
na yaþarken neden ve nasýl bu hale gel-
dikleri anlatýlýyor. Ýzlerken özellikle ka-
dýnlarýn hikayesi dikkatimi çekiyor.

Yemek baðýmlýsý, yataktan kalkama-
yan, kendi ihtiyaçlarýný gideremeyen ka-
dýnlarý izlerken “Ýnsan nasýl böyle bir
kötülük yapar kendine” diyorsunuz. Or-
gan yetmezliði ve nefes darlýðý gibi bir-
çok saðlýk sýkýntýsý yaþayan, ölümle bu-
run buruna olan insanlarýn yaþamýna ta-
nýk oluyorsunuz.

Program, baþvuru yapan kadýnlarýn,
artýk normal bir hayat sürmek isteyen-
lerin uzun ve meþakkatli sürecini anla-
týyor.

Birçoðu doktorun verdiði talimatla,
önce kendi iradesiyle ayda on kilo veri-
yor sonra mide küçültme ameliyatý...

Fakat kilo verdikçe psikolojisi bozu-
lan kadýnlar oluyor. Ýnanýlmaz bir kaygý
ve endiþe içinde oluyorlar. Kilo verdikçe
mutlu olmalarý gerekirken daha da mut-

suzlaþýyorlar. Durumun “bilinçaltý se-
beplerden” kaynaklandýðý ortaya çýkýyor. 

Ýþte burada çok çarpýcý gerçeklerle
karþýlaþýyoruz. Psikiyatr görüþmelerin-
de kadýnlarýn çocuk ve ergenlik döne-
minde yaþadýklarý taciz ve tecavüz son-
rasýnda kendilerini yemek yemeye ver-
diklerini öðreniyoruz. Kilo aldýkça vü-
cutlarýný kendilerine siper etmiþler,
“Kimse beni beðenmesin ve dokun-
masýn” algýsý ile...

Yine bir bölümde küçük yaþta tacize
uðrayan bir kadýn ayný sebeplerle kendi-
ni yemek yemeye vermiþ. Diðer kadýn-
lardan farký bu kadýn kilolarýyla barýþýk
hatta mankenlik yapmýþ ve kilolu man-
kenler derneði kurmuþ. Mankenlik yap-
týðý zamanlar da kilolu kadýnlardan hoþ-
lanan bir adamla tanýþýyor ve evleniyor.
Zamanla kilolarý onu yataða mahkum
hale getiriyor.

Artýk yürüyemiyor, çocuðu ile ilgile-
nemiyor, günün yirmi dört saatini yatak-
ta geçiriyor. Organ yetmezliði baþ göste-
riyor. Artýk yaþamý riske girince de “Öl-
mek istemiyorum” diyerek doktora gidi-
yor. Ameliyat oluyor, zamanla kilo da
vermeye baþlýyor. Ancak bu sýrada kocasý
kadýný terk ediyor. Sebebi ise onun kilo-
lu halini sevmesi imiþ... 

Ýzlerken diyorsunuz içinizden “Keþ-
ke zamanýnda anlatabilseydin yaþadýkla-
rýný. Yardým alsaydýn. Bu senin suçun
deðildi sonuçta.”

Bu yazýyý da bir daha bu zulmü kim-
se kendisine yapmasýn diye yazýyorum.

Ne ölümüne zayýf, ne de ölümüne ki-
lolu olmaya karþý, olmasý gereken kadýna
da susturulmak istenen kadýna da izin
vermeyin.

Aðýr olan yaþamlarýmýz deðil yaþadýk-
larýmýz ve sustuklarýmýzdýr.

YYeettiiþþiirr mmii ssaannaa
sseessiimm aarrkkaaddaaþþýýmm!!

Aðýr olan yaþamlarýmýz
deðil sustuklarýmýzdýr
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S
esi acýdan kapkara... Sesi öfke-
den çatlak çatlak... Sesi isyan-
dan dalga dalga bir kadýn.
“Yavrularýmýn emziði elimde
kaldý” diyor mavi bir emziði

avucunun içinde sýkarak. “Herkes duy-
sun beni. Kimseler sahip çýkmadý bana.
Sýðýnmaevlerinde kaldým. Koruyama-
dým çocuklarýmý. Þimdi yoklar. Hiç
kimsem yok. Ne olacak þimdi, kim ve-
recek o çocuklarýn hesabýný? Polisine,
amirine, savcýsýna yalvardým. Beni bu
adamdan kurtarýn dedim. Hiçbirini sa-
hip çýkmadýnýz... Yeter artýk...” 

Dilek’in sesi bu. Boþanma aþamasý-
na geldiði kocasý defalarca kapýsýna da-
yanmaktan çekinmedi, o koca 2 ve 3 ya-
þýndaki kýzlarýný görme bahanesiyle alýp
götürdüðü evinde öldürdü, sonra da in-
tihar etti. Kocanýn abisi “Anne sebebi-
yet vermiþ ki olmuþ. Ondan sonra kadýn
cinayetleri oluyor. Devlete rica ediyo-
rum. Biraz da erkekleri düþünsün” di-
yebildi. 

Bu nasýl bir nefret ki bir erkek sýrf ken-
disinden boþanmak istiyor diye, sýrf kadýn-
dan öc almak için, sýrf kadýný cezalandýr-
mak için çocuklarýný öldürüyor! Bu nasýl
bir alýþmýþlýk ki “Biz kadýný öldürür saný-
yorduk, çocuklarý öldürmesine þaþýrdýk”
diyor katili tanýyanlar! Bu nasýl bir perva-
sýzlýk ki yargýsýyla, polisiyle, memuruyla
koca devlet; “Beni bu adamdan kurtarýn”
çýðlýðý atarak umar arayan kadýnýn çocukla-
rýyla sýnanacaðýný bile bile “Babalarýdýr,
görsün” diye veriveriyor çocuklarý azraille-
rinin eline! Nasýl bir düzendir ki bu bir
kere, iki kere, üç kere deðil, sayýsýz kez ya-
þanýyor... Bu nasýl bir kadýn düþmanlýðý!
Bu nasýl bir savaþ! Bu nasýl bir katliamdýr?!

Sadece 2017’de, basýna yansýdýðý kada-
rýyla en az 419 kadýn, erkek þiddeti nede-
niyle öldürüldü. Rakamlar, kadýn cinayetle-
rinin geçen seneye göre yüzde 25 arttýðýný
gösteriyor. Kadýnlarýn çoðu, boþanmak ya
da ayrýlmak istedikleri için öldürüldü...
Tam da bu rakamýn üstüne Aile Bakaný
“Geçen yýl boþanma oranlarýný düþürdük”
diyor. Evet, çünkü kadýnlar ölüyor!

Sadece 1 yýl içinde onlarca yasa geçti
kadýnlarý yaþamýn her alanýndan çekip al-
mayý hedefleyen. Kadýnlarý bu katliam dü-
zeninde boynunu kurbanlýk koyunmuþça-

sýna býçak altýna yatmaya rýza gösterecek
duruma getirmeyi amaçlayan yasalardan
ikrah ettik.

Sadece 1 yýl içinde etkisi, yetkisi artsýn
diye saðlýða, eðitime, kültüre, sanata ayrýl-
mayan bütçelerin oluk oluk akýtýldýðý Diya-
net Ýþleri Baþkanlýðýndan onlarca kadýn ve
çocuk düþmaný fetva dinledik. “Babanýn öz
kýzýna þehvet duymasý haram deðil” diyen,
“Telefon, faks, SMS ve internet ile karýnýz-
dan boþanabilirsiniz” diyen, “Kýz çocukla-
rýnýn 9 yaþýnda gebe kalabileceklerini, er-
kek çocuklarýnýn 12 yaþýnda baba olabile-
ceklerini” söyleyen bir devlet kurumu, tam
9 bakanlýðýn bütçesinden daha büyük bir
bütçeye sahip!  

Her gün onca çocuk istismarý vakasýnda
sanýklarýn çoðunun din adamlýðý görevini
ifa eden kiþiler olduðu, tarikat yurtlarýnýn
çocuðun cinsel istismarýnýn rutine döndü-
ðü yerler haline geldiði bir ikiyüzlülüðün
tam ortasýnda, adeta bir çukurun içindeyiz.  

Çocuklar ve kadýnlar için böylesi bir ha-
yatý fetva edenler, asgari ücretle kaç somun
ekmek alabileceðimizi kuruþ kuruþ hesap
ederken kaç asgari ücretle sýfýr araba alýna-
bileceði hesabýyla bizimle dalga geçenler,
baþý sýkýþýnca yýllar yýlý vaat ettikleri taþero-
na kadroyu bir KHK ile çýkarýverip övünüp
durduklarý o kadroyu da boynumuza yeni
bir tasma haline getirenler, katillere “öfkeli

baba/koca” deyip, kadýnlarý ve çocuklarý
koruyan 6284 sayýlý þiddet yasasýný “ay
bu da kadýnlara çok hak veriyor, kadýn-
lar þýmarýyor” diye kýrpmaya çalýþanlar,
bizim çocuklara tarikat yurtlarýnda teca-
vüzü reva görüp kendi çocuklarýna Man
Adasýna yüzen gemicikler yaptýranlar...
Hepsi “tek”, hepsi “adam”! Onlar bir,
ama biz deðiliz... 

***
Tarih takvim bahane, ihtiyaç bir mu-

hasebe... Yeni yýl, kendimize layýk gör-
düðümüz hayatlara eriþmek için tuttu-
ðumuz dileklerin, hayallerin; birbirimi-
ze verdiðimiz nasihatlerin, deðer verdi-
ðimiz ne varsa onun üstüne yemin et-
mek gibi içten alýnan kararlarýn zama-
nýdýr. Her “yeni”, olan bitenin hesabýný
görmenin, bu muhasebeden dersler çý-
karmanýn zamanýdýr.

Ýþte dergimizin yeni yýlýn bu ilk sa-
yýsý da kadýnlara layýk görülenlerle ka-
dýnlarýn kendileri için diledikleri ara-

sýndaki farkýn nasýl da muazzam boyutla-
ra ulaþtýðýný gösteriyor bir bakýma. Sade-
ce yaþadýðýmýz zorluklarýn deðil, ayný za-
manda bunlarla baþ etme stratejilerimi-
zin, neyi nasýl tartýþtýðýmýzýn, bu karanlý-
ða nerelerden gedik açabileceðimizin, bu
gedikleri nasýl büyütebileceðimizin de
dökümünü yapýyor. 

Kadýnlarýn anlattýklarý gösteriyor ki yakýn-
manýn yerini yakmanýn, yýkýlmanýn yerini
yýkmanýn alacaðý günler çoktan gelmiþ. Bizi,
bilcümle kadýnlarý ve kadýnlýðý yakýp yýkma
kararýný çoktan almýþlarýn karþýsýna dimdik
çýkma zamaný gelmiþ de geçiyor bile. 

Direnç bir ýþýk gibidir, önce çatlatýr,
sonra o çatlaktan sýzar, o çatlaktan baþlayýp
yýkar yýkýlmaz sanýlan daðlarý... 

Direncimiz kuvvetli, ýþýðýmýz bol diye
kadýnlarý kadýnlarla buluþturmaya devam
edeceðimiz bir 2018’e baþladýk. Karanlýðý
yýkmak için yakýnmak yetmez, bir mum da
yakmak gerek. 

Yanan mumlarýmýz çok olsun... 
***
Sevgili Sinejan Kut’a kadýnlarýn direnci ve

ýþýðýný kapaðýmýza taþýmamýza vesile olan
güzel çalýþmasý
için teþekkürü
borç biliyoruz.
Ellere saðlýk!
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Karanlýðý yýkmak için yakýnmak yetmez
BÝR MUM DA YAKMAK GEREK

Merhaba Ekmek ve Gül okurlarý,
Öncelikle kendimi tanýtayým. Ýki çocuk

annesiyim, ev kadýnýyým. Yaklaþýk 15 yýldýr
Ýstanbul’da yaþýyoruz. Þartlardan dolayý
memleketimizden ayrýldýk, buraya yerleþtik.

Çocuklarýmdan biri ilkokul ikiye, diðeri lise
birinci sýnýfa gidiyor. Benim de bir
veli olarak söylemek istediklerim var.
Eðitim, yaþamýn en önemli unsuru.
Biz de yaþadýk öðrenciliði. Çocuk iyi
bir eðitim almalý. Eðitim eþit ol-
malý, herkes ayný düzeyde eðitim
alabilmeli, parasýz olmalý diyoruz.
Ama ülkemizde eðitim, iktidarlara
baðlý. Ýktidar deðiþtikçe arkasýndan
müfredat da deðiþiyor. 

AKP döneminde ise eðitim yap-boz
tahtasýna çevrilmiþ durumda. Düz liselerin
kaldýrýlmasý doðru bir yaklaþým bana göre.
Gençler için hayat uyumak, ders çalýþmak,
yemek yemekten ibaret deðil. Sosyal aktivite-
lerden uzak kalýnca, hele bir de ergenlik dö-
nemi eklenince çocuklar iyice bocalýyor. 

Sistemin bu hale gelmesi binlerce öðren-
cinin boþta kalmasý, özel okullara ilgiyi artýr-
dý. Özel okullardaki imkanlar maalesef devlet
liselerinde yok. Ülkemizde eðitime harcanan
para Avrupa’da harcananýn dörtte biri. Okul-

larda çalýþan personelin, velilerin desteðiyle
sözleþmeli olarak alýnmasý, dahasý yeterince
personel olmamasý, çocuklarýmýzýn saðlýklý
bir ortamda eðitim görmemesi, devletin eði-
time verdiði önemi ortaya koyuyor.

Ben de bir anne olarak devlet okullarýnda-
ki yetersizliklerden dolayý, is-

temeyerek ve zaruri ihtiyaçla-
rýmýzý kýsýp imkanlarýmýzý
zorlayarak çocuðumu özel
okula göndermek zorunda
kaldým. Bu durum da sýnav
sistemiyle çocuklarýn bilgi ve
birikimlerini birkaç saate sý-
kýþtýran, binlerce öðrencinin
birçok alanda sýfýr çektiði sý-
navla övünenlerin eðitime ver-

diði deðeri ortaya koyuyor. TEOG’u kaldýrýp
yeni sýnav sistemi getirerek çocuklarýn kafa-
sýnýn iyice karýþmasýna sebep oldular. Yeni
sýnav sistemini kimsenin doðru dürüst bil-
mediðini diðer velilerle görüþtüðümde görü-
yorum. Kafalarý çok karýþmýþ durumda.

Son söz olarak ise þunu diliyorum: Herke-
se bilimsel, parasýz bir eðitim.

FFaattmmaa AAYYDDOOÐÐDDUU 
BBaahhççeelliieevvlleerr // ÝÝSSTTAANNBBUULL

Çocuðumu özel okula göndermek
zorundayým, peki neden?
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i Ç i N D E K i L E R

Merhaba Ekmek ve Gül okurlarý,
Geçen ay mahallemizde yapýlmak istenen

kentsel dönüþüme karþý kadýnlar olarak nasýl
mücadele ettiðimizi, nasýl mahallamize sahip
çýktýðýmýzý anlatmýþtým. 

Bizler Ýstanbul’un orta yerinde
resmen köy hayatý yaþýyoruz. Ma-
hallemizde fakirliðin ne aþamada
olduðunu yaptýðýmýz ev ziyaretle-
rinde anladýk. Her çaldýðýmýz
kapý açýldýðýnda deðiþik man-
zaralarla karþýlaþýyorduk. Gitti-
ðimiz evlerde astým, koah ve ak-
ciðer hastasý olanlar o kadar faz-
laydý ki! Ýnsanlarýn saðlýðý taþ ocakla-
rýndan dolayý ne hale gelmiþti. Bir de
her 10 birinde mutlaka bir engelli vardý. 

Bu kadar zorluðun üstesinden gelmeye çalý-
þansa yine kadýnlardý. Küçük hayalleri vardý ka-
dýnlarýn. Küçük bir evleri olsa yeterdi. Ancak
kentsel dönüþüm o küçük hayallerini de alacak-

tý ellerinden. 
Dernek kurduðumuzdan da bahsetmiþtim yi-

ne önceki mektubumda. Dernekte en çok çalýþan
da yine kadýnlar ve gençler oldu. Sultangazi Kent

Savunmasý olarak saðlýklý yaþam hakkýmýzý
gaspeden, doðayý ve çevreyi yok eden
taþ ocaklarý ve beton santrallerine
karþý durmak için toplandýk. Belediye
yetkilileri kendi yetki sýnýrlarý içinde
bulunan bu iþletmecilerin çevreye ve
insan saðlýðýna zarar veren faaliyetle-
rini durduracaklarýný söylemelerine
raðmen verdikleri sözleri yerine ge-
tirmediler. Biz ise kadýný, erkeði, gen-
ci, çocuðu olarak mahallemize, çevre-
mize, doðamýza ve kentimize sahip

çýkmak için mücadelemize devam edeceðimizi
söylüyoruz. Taþ ocaklarý ve beton santralleri kal-
kana kadar da devam edecektir mücadelemiz. 

Ayten UUNAY 
Sultangazi // ÝÝSTANBUL
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Yýllarca hayalini kurduðum emekliliðe sonunda ka-
vuþtum. Bir süre sonra caným sýkýlmaya baþladý. Kendi
kendime sordum, neden kadýnlarýn mahallelerinde uð-
raþacak, birlikte bir þeyler yapacak yerleri yok? Þehir
merkezlerinde birçok yer var, kurslar falan... Ama ma-
halleden dýþarýya çýkmak hem zaman alýyor hem de yol
parasý falan derken gitmek zorlaþýyor.

Bir gün yürüyüþten dönerken yol üstünde Kýzkarde-
þim Kadýn Dayanýþma Derneðinin tabelasýný gördüm.
Ýçeri girdim, dernektekiler beni öyle karþýladýlar ki sanki
hepsini daha önceden tanýyormuþum gibi hissettim. Bi-
raz çekinmiþtim girerken; kimdi bu kadýnlar, ne-
den burayý açmýþlardý... Tanýdýkça
çok sevdim, dedikodu yok, yarýþ
yok, hep “Neler yapabiliriz birlik-
te?” diye düþünüyor ve konuþu-
yorlardý. Derneðin kirasýný
ödemek için de çeþitli iþler
yapýyorlardý. Mantý yapýyorlar-
dý, ben de yardýma gittim, tür-
külerle, þarkýlarla, dertleþerek
mantý yapýyorduk.

Bir hoca eþliðinde koro çalýþmasý
yapýyorlardý, ben de katýldým. Türküler söylemek ayrý bir
duygu, dinlendiriyor, dertlerini unutturuyor. “Müzik ru-
hun gýdasýdýr” derlerdi, doðruymuþ.

Sonra “Drama kursumuz var, gel” dediler, gittik arka-
daþlarla. Drama neydi bilmiyordum, hocamýz önce an-
lattý, sonra çalýþmaya baþladýk. Çok zevkliydi birlikte oy-
namak. Kendimizi ifade etmek zormuþ meðer. Dramada
kendimizi ifade ettiðimizi fark ettim.

Drama hocasý “Bir tiyatro grubu kuralým” dedi, bizi
seçti ama ben hiç yapacaðýmý düþünmüyordum. Her
hafta çalýþmalarýmýz devam ediyordu. Çok tiyatroya da
gitmemiþtik.

Sahne yoktu. Dernekteki arkadaþlarýmýz “Derneðe
sahne kuralým” dediler. Tahta paletler buldular, altýna
tahta koydurttular, üstüne halý serdiler, “Ýþte size sahne”
dediler. Ev havasý verdik ve orada çalýþma yapýyorduk.
Yeter ki kadýnlar istesin, mutlaka gerçekleþtirir. Bunun
doðru olduðunu daha çok anladým.

25 Kasým Kadýna Yönelik Þiddete Karþý Uluslararasý
Mücadele ve Dayanýþma Günü yaklaþýyordu, o gün bu
oyunu dernekte oynayalým, günün anlamýný da anlatan
bir konuþmayla pekiþtirelim istedik.

Hazýrlýklarýmýzý yaptýk heyecanla. 25 Kasým akþamý
heyecandan titriyorduk. Derneðe kadýnlar gelmeye baþ-
lamýþtý, eþlerimiz de geldi izlemeye. Elli kiþi sýðmýþtý
derneðimizin küçük salonuna. Ve oynadýk. Çok beðenil-
di oyunumuz, ayakta alkýþladýlar ve kutladýlar.

Dernek yönetimindeki arkadaþlar bu oyunu bir tiyatro
salonunda oynamamýzý istediler ve bir tiyatro salonu tut-
tular. Þubat 2018’de oynayacaðýz “Kozalar” oyununu.
Þimdiden heyecan bastý bizi, tabii dernekteki arkadaþlarý
da. Hepsi ayrý ayrý güzel arkadaþlarýmýn, onlarla çok
mutluyum bu derneðe emek veren ve kuran kýz kardeþ-
lerime teþekkür ediyorum.

Ýyi ki varlar.
Elif TTAÞÞTTEKÝN

ANKARA

Ýkinci baharý bu
kadýnlarda buldum...
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Yasa dediler KHK
çýktý, kadro dediler
kuþ çýktý!

Hepimiz ‘Kevin
Hakkýnda
Konuþmalýyýz’

Adlarý yýldýzlarda
yazýlý kadýnlar

ekmek ve gül
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Elif Ekin SALTIK
Ýstanbul

A
sel ile Türkan’ýn evinde ta-
nýþtýk. Henüz 13 yaþýnda.
Beþ altý yýl önce Suriye’deki
savaþ nedeniyle ailesiyle bir-
likte Türkiye’ye gelmiþ. An-

nesi ve babasýyla Gazi Mahallesi’nde ya-
þýyor. 

Asel’in çok düzgün Türkçesi hemen
dikkati çekiyor. Aile Kürt ama birbirleriy-
le genelde Arapça konuþuyorlar. “Türk-
çeyi nasýl öðrendin” diye soruyorum.
“Çalýþtýðým yerlerde öðrendim” diye ya-
nýtlýyor. Suriye’deyken sadece babasý ça-
lýþýrmýþ. Babasýnýn taksi þoförü olarak
kazandýðý paranýn kendilerine yettiðini
söylüyor. Burada ise inþaat iþçiliði yapýyor
ve elbette kazandýðý ile tek baþýna evi ge-
çindirmesi mümkün olmuyor. Gazi Ma-
hallesinde 1+1 eve 700 lira kira veriyor-
lar. “Suriye’de kalsaydým
okula devam etmek ister-
dim” diyor Asel, “Burada
ise okumak yerine çalýþýp
aileme yardým etmek is-
tedim.” 

Asel, annesiyle birlikte
mahallede bir tekstil atöl-
yesinde singer-overlokçu
olarak çalýþýyor. Ýþyerin-
den ve çalýþma koþulla-
rýndan bahsediyoruz bi-
raz. “Benim gibi küçük
yaþta baþka iþçiler de var
atölyede. En küçüðü 8 ya-
þýnda, savaþta babalarýný
kaybetmiþ üç erkek kar-
deþ var mesela. Kuzenim
de bizim atölyede çalýþý-
yor. Daha baþka çocuklar
da var, Suriyeli hep. Ama
hepsiyle konuþmuyoruz.
Kimi konuþmak istemi-
yor.” 

Çalýþma saatleri çok uzun; sabah se-
kizden akþam yedi buçuða kadar sürü-
yor. Bazen sekize, dokuza kadar çalýþtýk-
larý da oluyor. Aldýklarý ücrete yemek
dahil deðil. Yemek iþini de öðle arasýnda
eve giderek çözdüklerini belirtiyor.
“Türkiye’de çalýþma koþullarý çok zor.
Ýþyerinde biriyle konuþamýyoruz bile.
Paydosa 15 dakika kala lavaboya gitmek

istediðimizde göndermiyorlar” diyor. 
Suriyelilerin Türkiye’de karþýlaþtýðý

ayrýmcý tutumlar çok üzüyor Asel’i.
“Burada ne iþiniz var, gidin kendi ülke-
nizde yaþayýn” gibi sözlerle karþýlaþtýkla-
rýný söylüyor. Ýþyerinde karþýlaþtýðý ve
onu çok etkileyen bir olayý aktarýyor
sonra: “Çocuk iþçilerden birine, iþyeri-
nin sahibinin kardeþi ve makinecilerden
biri bir iþ getirmesini söyledi. Ýþçi de
‘Bir saniye’ dedi. ‘Sen nasýl bir saniye
dersin’ diye çocuðu dövdüler. Gözünü
morarttýlar. Annem kurtardý ellerinden.
Afganistanlý, Pakistanlý iþçiler ise sadece
güldüler, izleyerek.”
ANLAMADIÐIMDA KENDÝMÝ
KÖTÜ HÝSSEDÝYORDUM

Türkçe okuma yazmayý öðrenme ça-
basýnýn nedenini soruyorum. “Bazý kiþi-
ler Türkçe bilmediðim için kaðýda yazý-
lar yazýyordu, sonra da ‘Bak üzerinde ya-
zýyor, oku’ diyorlardý. Ben baþkalarýna

okutmak zorunda kalý-
yordum, onlar da bir sü-
re sonra beni baþlarýn-
dan savmaya baþladý. Bu
nedenle okuma yazmayý
öðrenmek istedim.
Okuma yazmayý öðrete-
cek kimse yoktu, öðren-
mek açýsýndan umudum
da yoktu, çünkü Arapça-
yý bile o kadar iyi bilmi-
yordum” diyor. 

Evinde buluþtuðu-
muz Türkan öðretmiþ
ona Türkçe okuma yaz-
mayý. Öðrendikten son-
ra kendine güveninin
geldiðini belirten Asel,
baþýndan geçen bir ola-
yý þöyle anlatýyor: “Bir
gün eczaneye ilaç alma-
ya gittik. Eczaneye bir
Suriyeli geldi. Eczacý ile

anlaþamadýlar tabii. Ben orada tercü-
manlýk yaptým. Bu beni çok mutlu etti.
Ýnsanlara yardýmcý olmanýn çok güzel
olduðunu öðrendim. Öðrendiðim þeyleri
baþkasý ile de paylaþmak istiyorum. Kar-
þý taraf bir þey söylediðinde sen onu an-
lamadýðýn zaman insan gerçekten ken-
dini çok kötü hissediyor. Ben bunu çok
hissettim. O yüzden insanlara yardýmcý
olmak istiyorum.”

UTANMAYACAK MISIN BÝZÝMLE GEZERKEN?
OONNAA Türkçe öðreten Türkan teyzesiyle nasýl tanýþtýklarýný soruyorum. Türkan

anlatýyor: “Evlerimiz cam cama bakýyor. Camý açýnca apartmanýn ara boþluðundan

kötü kokular geliyordu. Temizlemeye indim ben de. Temizlerken kadýnýn biri camý

açtý ve çok güzel kokulu bir çöp poþeti attý aþaðý. Tabii Türkçe konuþamýyordu,

ben teþekkür ettim ona, oradan bir yakýnlýk doðdu. Zaman içinde camdan cama

konuþmaya baþladýk. Asel’i çaðýrýyordum arada eve. Asel ve ailesiyle birlikte dý-

þarý çýkýyor, parka gidiyorduk. Bir gün ‘Haydi parka gidelim’ dediðimde Asel bana,

‘Türkan teyze hiç utanmayacak mýsýn bizimle gezerken’ dedi. Çalýþtýðý yerlerde

bazý insanlar onlara selam vermemek için yolunu deðiþtiriyor, kötü davranýyor-

muþ...” Asel giriyor araya, “Türkan teyzeyi o zaman tanýmýyordum, sadece bizi

mutlu etmek için öyle bir þey yaptýðýný düþünüyordum.” 

Türkan, Asel’in isteði üzerine, öðretmen arkadaþlarýndan da yardým alarak,

ona Türkçe okuma yazmayý öðretmeye baþlamýþ ona. Her gün evlerine gitmiþ. Ba-

zen okuma parçalarýnýn fotoðrafýný çekip gönderiyormuþ Türkan’a. Sonra da oku-

duðu parçanýn ses kaydýný... Türkan da fotoðrafla ses kaydýný takip ederek Asel’in

yanlýþlarýný düzeltiyormuþ. 
Þimdi de Asel’in annesi, Türkan’la sohbet edebilmek için, Türkçe öðreniyor.  

Suriye’den savaþ
nedeniyle
Türkiye’ye

gelen,
Türkiye’de de

türlü ayrýmcýlýða
maruz

kalanlardan biri
Asel. Kaðýtlara
yazýlan yazýlarý
okuyabilmek
için Türkçe

okuma-yazma
öðreniyor. 

Ayrýmcýlýða karþý 
bir okuma-yazma 
hikayesi...
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