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M
esele, yasak meyveyi kimin ötekine
zorla/þeytanca yedirdiðinde düðümlü
deðil. Mesele, yasak meyveyi yiyen
Âdemlerin aðýzlarýndaki tadý ballandýra
ballandýra anlatmasý caizken, Havvalara

sus’un düþmesinde. Þu yasak meyve aðacý: Bilgi aðacý,
yaþam aðacý... Meyvesini yiyeni “dünyalýya” dönüþtüren
aðaç... Çekirdeðinde “dünya
hayatýnýn en mühim
þifresini gizleyen”
lezzetli meyvenin
aðacý... Mesele
tam da burada:
Þifre üzerine
konuþmak/þifre-
den yeni þifreler
oluþturmak
(yani sanat)
Âdem’in iþiydi:
Þiir de onundu,
þarký da... Bir yer-
lerde

Furuðlar doðana kadar! 
Ocak 1935’te Tahran’da

doðdu Havva’nýn has kýzý
Furuð. Ve þiir gömleðinin
göðüs düðmelerini çözdü:

“Günah iþledim lezzet
dolu bir günah/ alevli yangýlý
bir kucakta”

Kadýn dilli þiir denizi kuruydu Hafýz’ýn Ýran’ýnda.
Su oldu Furuð. Ardýndan ýlýk nefesiyle doldurup þiþir-
di sözcüklerin yelkenini. Diþiyle týrnaðýyla, kadýnlýðýna
yaslanan yaratýcýlýðýyla modern Ýran þiirinin en güçlü
þairlerinden oldu.

Modern demiþken... Furuð’un doðduðu sýralarda Þah,
Ýran’ý “modernleþtirme” hevesine kapýlmýþtý.
Modernizmi, monarþi sopasýnýn ucuna geçirmiþ, Ýran
halkýnýn tepesinde sallayýp duruyordu. En çok da kadýn-
larýn tepesinde sallanýr o sopa; kendi tarihimizden biliriz.
Modern erkek devlet, kadýnlara kendi biçtiði giysileri giy-
dirir! Her evde bir muzaffer komutan ve onun komutasý
altýnda “modern” anne ile iyi birer tahsille
silahlandýrýlmýþ çocuklar bulunmasý gerekir. Bilhassa
Batý’nýn uzaðýnda bir yerlerde bir devlet modernleþiyor-
sa... Benzer biçimde, Furuð’un doðduðu evde de, Þah’ýn
ülküsünü gerçekleþtirme iþine evinden baþlayan gerçek
bir komutan vardý. Baba! Baba evinden çýkmak için on

altýsýnda evlendi Furuð. On yedisinde, Kamiyar’ý
doðurdu. On dokuzunda, Günah’ýnýn bedelini
ödemesi istendi Furuð’dan: Evli bir kadýn, kocasý
dýþýnda biriyle birlikte olmuþsa bedellerin en aðýrýný
ödemesi gerekirdi! Furuð, çocuðunu bir daha göre-
memek pahasýna boþanýp ayrýldý koca evinden.
Yasalar böyleydi! Furuð’un özgürlüðüne karþýlýk
çocuðuna “el konuldu”! Oysa Kamiyar’a yazdýðý
bir þiirinde þöyle der Furuð:

“Seni istiyorum ve biliyorum/ asla koynuma
alamayacaðým/ sen

o aydýn ve pýrýl pýrýl
gökyüzüsün/ ben bu kafeste

bir tutsaðým” 
Cesurdu Furuð. Kafesten çýkardý kendini ve Ýran

þiirini. Onun daha ilk þiirlerinde beliren özgünlük,
kadýnca isyanýydý. Yoz ahlak anlayýþýna karþý giriþtiði
mücadele, ilk dönem þiirlerinde, kadýnlara dayatýlan
cinsel sýnýrlýlýklara baþkaldýrý niteliðindeydi. Kendi
deneyimlerinden yola çýkarak arzuyu, þehveti kadýnýn
da duyduðunu ilan ediyordu. Yazdýklarý, yaþadýklarýnýn
uzaðýnda deðildi. Ýran buna hazýr deðildi. Cesareti,
dönemin edebiyat çevrelerince magazin malzemesine
bile dönüþtürüldü, fakat Furuð kafese tekrar týkýla-
mayacaðýný duyurur biçimde yazmayý sürdürdü. 

Biçim bakýmýndan eski þiire baðlý kalan ilk þiir-
lerinin çaðrýþým gücü yetersizdir. Birkaçý hariç, bu
þiirlere sýradan/kalýp ifadelerle dile getirilmiþ “ciðere
saplanan” bir romantizm hâkimdir. Buna raðmen
þiirdeki kadýn da, onun sevip seviþmesi de gerçekti.
(Ýlk dönem eserleri: Tutsak, Duvar, Ýsyan). Yaþadýkça
ve yazdýkça þiiri de güçlendi.

Nihayet, gençlik telaþýndan sýyrýlan Furuð, Yeniden
Doðuþ adlý yapýtýyla eski ve erkek þiirin karþýsýna çok
daha güçlü þiirlerle dikildi. Yeniden Doðuþ, yaþamýn
tümüne nükseden erilliðe her yönüyle baþkaldýrýyor-

du. Furuð, yeni bir dil doðurmuþtu. Bu dil
Havva’nýn tüm kýzlarýnýn da sesi oldu. 

“tüm güçlerin
sonu varmaktýr,
varmak/ güneþin
aydýn kuralýna/
ve ýþýðýn bilincine
dökülmek/

doðaldýr/ yel deðir-
menlerinin
çürüdüðü/ niçin
duracakmýþým
niçin?/ olgunlaþ-

mamýþ buðday
baþaklarýný ben/

memelerimin altýnda
tutuyorum/ ve emziriy-

orum 
ses, ses, yalnýz ses/

duru suyun akmaya
istek sesi/ yýldýz ýþýðýnýn

topraðýn diþilik çeperine
dökülme sesi/ anlam dölünün pýhtýlaþma

sesi/ ve ortak aþk belleðinin geniþlemesi/ ses,
ses, yalnýz ses kalýr.”

Furuð, kýsacýk ömründe, Havvalarýn sustu-
rulduðu pek çok alanda sesini duyurmayý

baþardý. Senaryolar yazdý, filmler yönetti, resimler
çizdi. Anlatmaktan usanmadý. Henüz 32 yaþýn-

dayken, 1967 Þubatý’nda, trafik kazasýnda yaþamýný
yitirdi ancak sesi hâlâ bizimle. 

AÞKIN BBELLEÐÝNE KKADINLAR OORTAKTIR



vi 23

B
aðýranlarýn çok sesi çýktýðýndan,
onlar çok sanmakta çoðunluk.
Bu, en az susmak gerektiðini
düþünmek kadar büyük bir ya-
nýlgý iþte. Hepimiz biliriz, sesi

çok çýkanýn her zaman haklý olmadýðýný.
Ama hakkýn da doðrunun da gerçeðin de
alaþaðý edildiði, tarihin yasalarýnýn yerle
bir edildiði karanlýk bir çaðýn tam ortasýn-
dayýz. Bu karanlýk çað savaþlar çaðý... 

Halklarýn süregiden yaþamlarýnýn yerle
bir edildiði, sürgün edildikleri yerlerdeki
halklarýn da savaþa çekildikleri, iktidar he-
saplarýnýn adeta herkese mal edilerek yü-
celtilmeye çalýþýldýðý, bir tek adamýn her-
kesin kaderini iki dudaðý arasýna teslim
etmesi için her türlü düzeneðin kuruldu-
ðu, böyle bir karanlýðýn ortasýnda kadýnla-
rýn, çocuklarýn yaþadýklarýnýn, her gün
karþý karþýya kaldýklarý vahþetin büyük
vahþet tablolarýna fon yapýldýðý bir savaþlar
çaðý... 

Lakin, bu savaþýn adýný koymak bile
suç! 

Oysa doðanýn yasasý, gizlenenin, sakla-
nanýn hep açýða çýkmasý, gerçeðin muhak-
kak ortaya serilmesi gerektiðini söyler...

Bosna’da 90’lý yýllarda 35 bini çocuk
312 bin kiþinin öldüðü, 50 bin kadýnýn te-
cavüze uðradýðý, katledilenlerin derin çu-
kurlara atýldýðý, toplu mezarlar bulunama-
sýn diye üstünün çevreye uygun bitki örtü-
süyle kamufle edildiði, bir halka ölüm bi-
çenlerin terziliklerini ince iþçilikle örtme-
ye çalýþtýðý o korkunç savaþta hayatta kal-
mayý baþaranlar, sevdiklerinin kemiðini bi-
le bulamamanýn insaný esirleþtiren acýsýyla
yýllar yýlý arayýþ içinde kalmýþlardý. Katille-
rin toplu mezarlar bulunmasýn diye gös-
terdikleri “yaratýcýlýk”, doðanýn yasasýnýn
hep yaþamdan yana olmak olduðunu gizle-
yecek kadar güçlü olamamýþtý. Savaþý bir
huþu içinde sürdürüp, insan öldürmeyi
bir heves ve oyun haline getirenlerin he-
sap edemediði þey þuydu; Yaþamdýr esas
olan. 

Bosna’da toplu mezarlar üzerinde açan
kan çiçekleri, sadece o çiçeklerin etrafýnda
yaþayabilen mavi kelebekleri toplamýþtý et-
rafýnda. O toplu mezarda yatanlarýn her
birinin hak ettiði yaþam kadar mavi, her
bir kiþiyi seven insanýn özlemi kadar çok
kelebek, toplu mezarlar bulunamasýn diye
en ince teknikleri iþleyenlerin hesaplarýný
bozarak toplanmýþtý da toplanmýþtý o me-
zarlar baþýnda... Mavi kelebekler, hayatla-
rýný sadece kan çiçeklerinin olduðu yerde
sürdürebilirler. Kan çiçekleri ise ölümün

çok olduðu, ölünün doðayla buluþup haya-
ta yeniden karýþtýðý yerde hayat sürebilirdi
ancak. Ve sevdiðinden haber alamayan, bir
tek kemiðine umut baðlayanlarýn yol gös-
tericisi olmuþtu kan çiçekleri ve etrafýnda
binlerle hayat bulan mavi kelebekler...
Bosna’da tam 300 toplu mezar, bu acý ama
inanýlmaz iþbirliði sayesinde bulundu. 

Ülkemiz, içine haklarýmýzýn, hevesleri-
mizin, mutluluðumuzun, korkmadan ya-
þama arzumuzun, geleceðe güvenle baka-
bilme isteðimizin, yarýn ne olacaðýný bilme
gayretimizin diri diri gömüldüðü bir toplu
mezara dönüþtürülüyor nicedir. Üstü de
en ince tekniklerle, kimi zaman adýna
“milli birlik ve beraberlik” denilerek, kimi
zaman “vatan savunmasý” denilerek, kimi
zaman “teröristlerle mücadelede” denile-
rek, kimi zaman “emperyalist devletlere
kafa tutan büyük güç olmak” denilerek ör-
tülüyor. Dönüp bakýnca her þey tam olma-
sý gerektiði gibi görünsün diye.

Dergimizin içindeki her bir yazý, içine
geleceðe umutla bakma hevesimizin ve
çabamýzýn gömülü olduðu o toplu mezarý
bulup, ellerimizle kazýp, gömülü olduðu
yerden çekip çýkarmak için takip edeceði-
miz mavi kelebekler, kan çiçekleri gibi... 

Kadýnlarýn birliðinin, mücadelesinin,
dayanýþmasýnýn ve hasret kaldýðý o ortak
zafer havasýnýn günü olan 8 Mart’a nasýl

birikerek, neleri biriktirirerek varacaðýmý-
zýn anlatýlarý var içinde. Son 1 yýla mahal-
leden ülkeye, ülkeden ülkelere dolaþarak,
bizim memlekette bir sokakta kendi halin-
de yaþayan bir kadýnýn yaþamdan beklenti-
lerinin, taleplerinin dünyanýn taa öte bir
noktasýnda baþka bir kadýnýnkiyle nasýl ke-
siþtiðini gösteren; bir kadýnýn ayakta kal-
ma mücadelesiyle baþka bir ülkedeki ka-
dýnlarýn mücadelesinin nasýl da ortak he-
deflere yöneldiðini örnekleyerek anlatan
yazýlarýmýz, kitap tanýtýmýmýz ve mektup-
larýmýz var. 

Her bir yazýmýz, bize ne kadar da çok
olduðumuzu bir kez daha hatýrlatýyor. Ve o
çokluk duygusuna ne kadar da ihtiyacýmýz
olduðunu...

Yaþamýn ölüme, barýþýn savaþa, umu-
dun korkuya, gerçeðin yalana hep galip ge-
leceðini bilerek, kimin sesi çok çýkarsa
çýksýn yaþamdan, barýþtan, umuttan, ger-
çekten yana olanlarýn bir aradalýðýnýn esas
deðiþtirici güç olduðunu görerek geçece-
ðiz bu eþiklerden... 

Sevgili Dilan Uðurlu’ya her daim dilim-
izde olan talebimizi renklere
büründürdüðü için teþekkür ederiz.
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Ülkemizde kapalý olmak, açýk olmak,
kapandýktan sonra açýlmak; hepsi baþlý baþý-
na bir sorun. Bir taraf kapandýðý için seni
yobaz görür, diðer taraf ise açýk olduðun için
sana kötü gözle bakar. Ama bunlarýn en
kötüsü de kapanýp açýlmak. Bu kat-
egori iki taraf için de olumsuz
olarak karþýlanýr. En kötüsü aile ve
çevre baskýsýna uðrayarak kendi
isteðin ve düþüncelerin önem-
senmeyerek kapanmaya zorlan-
maktýr. 

Ben önce kapanýp sonra açýlan
bir kadýným. Kapanmak kendi
isteðime baðlý bir durum deðildi,
tamamen çevre baskýsýna dayalýydý. Ýçim-
den gelmeyerek zoraki bir þekilde buna 1-2 yýl
dayandým ama üçüncü yýl artýk “Yeter! Ben
kimsenin baskýsý altýna giremem” dedim ve
açýlmaya karar verdim. Hem kendimi hem de
çevremdeki gözleri yendim. Bu süreç kolay
olmadý. Tabii ailem yanýmdaydý ama akra-

balarým karþý çýkmýþtý. Çevremdeki insanlarýn
bakýþlarý, konuþmalarý bile kötü hissetmeme
yetiyordu. Dedikleri sözler önce çok incitse
de, daha sonra annemin ve babamýn bana

destek olduklarýný görünce onlardan
güç aldým ve dik durdum. Þimdi

herkes alýþtý, ben alýþtým hatta
birisi daha benden güç alarak
açýldý. Kýsacasý birlikte
hareket ettiðimizde baskýlara
karþý gelebiliyoruz. Diyeceðim
o ki baskýlara karþý gelin, eðer
þu an içinizden gelmiyorsa o
baþörtüsü sizin için sadece bez
parçasý olmaktan baþka bir þey
olmuyor. Kendinize bu eziyeti

yapmanýza gerek yok!
Baskýlara ve zorlamalara karþý hep birlikte

hareket edelim.

BBiirr kkaaddýýnn ööððrreennccii
KKöörrggeezz // KKOOCCAAEELLÝÝ

Hem kendimi hem de çevremdeki gözleri yendim
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Kýzým 2007 doðumlu ve devlet okulunda 4. sý-
nýfta okurken din dersi ile tanýþtý. Ýlk dersten
sonra korku içinde eve geldi. “Ne oldu?” deyip
onun duygularýný anlamaya çalýþtým. Kýzým anlat-
maya baþladý. Cin, peri, þeytan gibi þeylerden
bahsedilmiþ. 9 yaþýna kadar bizim evde
bu tarz þeylerden hiç bahsedilmedi-
ði için korkmuþ. Tabii ki arkadaþlarý
da baþka þeylerden bahsetmiþ. De-
mek ki, çocuklarýn evlerinde ve
çevrelerinde bunlardan konuþu-
luyor ki onlar da bunlarý kýzýmla
paylaþmýþlar. Kýzým, “Ben bir
daha din dersine girmek istemiyo-
rum” dedi. 

Biz de biraz araþtýrýnca din dersine
girmemenin yolunu bulduk. Avukata baþvurduk,
din dersine girmemek için ne gerekiyorsa yaptýk.
Okula istenen evraký verdik. Mahkemede kýzýma
tekrar din dersine girmek isteyip istemediðini
sordular. Kýzým kesinlikle girmek istemediðini ve
piþman olmayacaðýný söyleyince mahkeme devam
etti. Ýlkokul 4. sýnýfta din dersinden muaf olduk.
Din dersinde kýzým, dýþarýda oluyordu. Sýnýf öð-
retmeni kýzýmla zaman geçirmeye baþladý. Mate-
matikten üçgenlerle, açýlarla ilgili test çözmüþler.
Kýzýmýz sevdiði derslere daha fazla zaman ayýr-
maya baþladý. Kýzýmýn özgüvenine öðretmeni de
þaþýrmýþtý. Kýzýmýn bakýþ açýsýna hayran kalmýþ.
Birebir eðitimde öðretmeni kýzýmýzýn yetenekle-
rini daha fazla fark etmiþ ve bizimle paylaþmýþtý. 

Sýnýfýndaki dört öðrenci için daha aileleri din
dersine girmemeleri için baþvuruda bulundu.

Ancak daha sonra aileler “Ya sonra sorun olursa,
çocuklarýmýz fiþlenirse” korkusuyla iþi mahkeme-
ye kadar götüremediler. 

Biz sadece çocuðumuzun arkasýnda durduk,
ona güvendik. Çocuklarýmýzýn düþünceleri bi-

zim için önemliydi. Bizden aldýðý güç-
le kendine güvenmiþ ve din dersine
girmek istemediðini beyan etmiþti.
Ortaokula geçtiðimizde ortaokul
idaresi “Muaflýk görülmüyor” diye-
rek kýzýmýzýn din dersine girmesi
gerektiðini söylediler. Din dersi öð-
retmeni ile görüþerek çocuðumu-
zun din dersine girmek istemediði-
ni söyledik. Öðretmen ýlýmlý karþýla-
dý. Müdüre yönlendirdi. Müdür

“Muaflýk geçerli deðil” diyerek belge istedi.
Avukattan belgeleri aldýk ve kýzýmýz ortaokulda
da din dersinden muaftý artýk. Biz kazandýk, ký-
zým kazanmýþtý. Dik duruþumuz diðer ailelere
de heyecan vermiþ, örnek olmuþtu. 

Kýzýmdan 2 yaþ küçük oðluma “Sen de din
dersinden muaf olmak ister misin?” diye sordu-
ðumda “Ben þu an 3. sýnýftayým; 4. sýnýfta derse
gireyim, o zaman karar veririm. Ben din dersi ne-
dir bilmiyorum ki!” dedi. Þunu anlamýþtým; doð-
ru bildiðimiz þeylerin peþinden gitmek ve hayata
geçirmek önemliydi. Onlarýn daha iyi bir eðitim
sisteminde okumasý için bize düþen neyse yap-
mamýz gereðinin farkýndaydýk.  

Gülbahar YYAVUZ
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Gülcan Çetinkaya

Merhaba Ekmek ve Gül okurlarý;
Ben Birleþik Metal-Ýþ Sendikasýnýn örgütlü olduðu bir
metal fabrikasýnda çalýþýyorum. Fabrikada çalýþan iþçile-

rin çoðunluðunu genç ve kadýn iþçiler oluþturuyor. 
Öncelikle sizlere çalýþma koþullarýmdan bahsetmek

istiyorum. Üç vardiya olarak çalýþýyoruz. Fabrikanýn
aðýr çalýþma koþullarýnýn olduðu, çoðunluðunu kadýn-

larýn oluþturduðu toplam 20 kiþinin bulunduðu bir
bölümde çalýþýyorum. Biz 1900 TL maaþ ve ikramiye
alýyoruz. Eðer devamsýzlýk ya da hatalý üretim yap-
mazsak 100 TL devamsýzlýk
primi alabiliyoruz. Ama saat
ücretini, eski asgari ücret
üzerinden vermek istiyorlar.
Ýþçiler bu durumla ilgili
sendikanýn net bir tavýr
göstermesi gerektiðini
söylüyor.

Ýþçilerin çoðunluðunu
18-23 yaþ arasýnda gençler
oluþturduðu için de rekabet or-
tamý daha çok yaratýlýyor. Oldukça disiplinli hataya
izin vermeyen bir çalýþma þeklimiz var. Bu durum da
iþçiler arasýnda üretim rekabetini arttýrýyor. Örneðin
bir iþçi eksik malzeme býraktýðýnda diðer iþçi onu us-

tabaþýna þikayet ediyor. Sendikalý olduklarý halde çalý-

þan iþçiler kýdem alabilmek için sürekli birbiriyle re-
kabet halinde.

Ben daha önce sendikalý bir fabrika da çalýþmadým.

Þimdi çalýþtýðým fabrika da da sendikaya üye olan iþçi-

ler ile üye olmayanlar arasýnda da bir ayrýmýn olduðu-

nu görüyorum. 
Örneðin, çalýþtýðým bölümde 5 iþçi sendikaya üye

olmuþ ama komiteye bizim bölümden kimse seçilme-

miþ. Bu bölümde sendikaya üye olan iþçilerle komite-

dekilerin bir iletiþimi yok. Yani bizim yaþadýðýmýz so-
runlarý nasýl aktaracaðýmýz da ayrý sorun.

Kadýn iþçi sayýsýnýn fazla olduðu metal fabrikalarýn-

da bizlerin sorunlarý çok da görünür olamýyor. Erkek
iþçilerin bile çalýþmakta zorlandýðý makinalarda çalýþ-
mak zorunda kalýyoruz. Ayrýca vardiyalý çalýþma, üreti-

min performansa dayandýrýlmasý ve evde de devam
eden mesai yüzünden daha çok yýpranýyoruz.

Ýþçi kadýnlarýn taleplerini ve sorunlarýný dile getir-
diði 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü yaklaþýyor.

Geçen senelerde 8 Mart etkinlikleri olarak sendikalar,

fabrikalarda karanfil daðýtarak ya da kadýn iþçiler ile
birlikte salon etkinlikler düzenleyerek kutlamýþlar.
Her gün kadýnlar üzerinden yeni politikalar üretilir-
ken kadýnlar ve çocuklar þiddete, tacize uðrarken, ya-
þam haklarý ellerinden alýnýrken salonlarda bir araya
gelinerek etkinlik yapýlmasýndan ziyade artýk kadýnla-
rýn 8 Mart’ta güvenceli iþ, eþit ücret talepleri ile daha
çok alanlarda olmasý gerekiyor.

TTuuzzllaa // ÝÝSSTTAANNBBUULL

Kadýn iþçilerin
talepleriyle alanlarda
olmasý gerekiyor

Mavi kelebeklerin izinde...
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Cevriye AYDIN

Ç
aðýmýzýn önemli yazarlarýndan Margaret At-
wood, geçtiðimiz günlerde kaybettiðimiz yi-
ne bir baþka dünyalý yazar Ursula K. Le
Guin için þöyle diyor: “Le Guin her zaman
þu ayný acil soruyu sorardý: Nasýl bir dünya-
da yaþamak istersin?” 

Yaþadýðýmýz dünyanýn ne mene bir yer
olduðunu biliyoruz da, sahi nasýl bir dünyada yaþa-
mak isteriz? Bu soru, gelmiþ geçmiþ bütün zamanla-
rýn en önemli, bugünün gerçekten de en acil sorusu.
Çünkü, bu soruyu sormadýkça, yaþadýklarýmýzdan ya-
kýnmanýn dünyanýn somut gerçekliði karþýsýnda pra-
tik bir karþýlýðý yok! 

Zira biz, nasýl bir dünyada yaþamak istediðimizi so-
rup yanýt vererek, bugün yaþadýðýmýz dünyanýn nasýl
baþka bir dünya olabileceðini anlatamazsak ne oluyor
biliyor musunuz? 

Gerçeði ters yüz edip, gözlerimizin içine baka baka
yalan söylüyorlar! 

E bu hiç  yeni bir þey deðil diyeceksiniz... Haklýsý-
nýz, ama iþin rengi deðiþti. Asker cenazeleri geliyor,
daha çok yalana boðuluyoruz. Oysa gerçeði bilen, an-
layan insanlara ve gerçeðin aydýnlattýðý tutumlara ih-
tiyacýmýz var.
ASIL SAVAÞ NEREDE?

Pendik’te bir kadýn derneðinin açýlýþýna davet edilen
yerel belediye baþkan yardýmcýsý kadýn yönetici, ‘zeytin
dalý’ adý verilen Afrin’e yönelik savaþýn bir ‘savaþ’ olma-
dýðýný “sýnýrlarýmýzý tehdit eden teröristlere karþý meþ-
ru bir müdafaa” olduðunu anlatýyor, dernekteki kadýn-
lara. Gayet barýþçýl ve sýcak, insani dokunuþlarla, müte-
vazý bir üslupla, inançla ve coþkuyla anlatýyor... Sonra-
sýnda “ilçeye gelen þehit
cenazesine
yetiþ-
mek

için” müsaade istiyor. Evet, cenaze ‘Afrin’de þehit düþ-
müþ bir askerin cenazesi’dir, ama Afrin’de yaþanan ‘bir
savaþ deðil’dir! 

Ýktidarýn aðzýndan bal damlayan yerel yöneticisi,
bal gibi ‘savaþ’ olan o savaþýn, ‘savaþ’ olmadýðýnda ýs-
rar ediyor. Hem de ‘þehit’ evlat, vergi, zam ve baþka
türlü faturalarla sömürünün ve savaþýn bedelini öde-
mekten karnýný doyuramayacak, çocuðunu okula
gönderemeyecek kadar yoksullaþmýþ ve yoksunlaþmýþ
kadýnlara, zeytin dalý uzatmak kadar sevimli ve sami-
mi bir tutumla anlatýyor.

Nasýl açýklayacaðýz, savaþ gibi ölüm kusan bir ger-
çeðin, barýþýn simgesi olan ‘zeytin dalý’ adýyla ters
yüz edilmiþ bu sevimli, sýcak halini?

Nasýl izah edeceðiz bu atýlan ‘zeytin dalý’yla ölen
ve yaralanan sivillerin Afrin’de hastaneyi doldurdu-

ðunu, ‘zeytin dalý’ uzatýrken ‘þehit’ olan askerlerin,
evlatlarýmýzýn her gün birinin, birkaçýnýn cenazesi-

nin geldiðini?
Sayýsýz emekçiye, yoksula, ama ille de

kadýnlara yukarýdan televizyonlardan ve
aþaðýdan bizzat ulaþan bu adý ‘zeytin dalý’

olan savaþ propagandasý, bizim ulaþamadýðý-
mýz ve aydýnlatamadýðýmýz her emekçi kadýný

savaþýn saðlam bir dayanaðý, savaþtan güç alan ikti-
darýn enerji kaynaðý haline getiriyor. 
Sadece iki tarafta savaþanlar deðil, sadece siviller,

çocuk, kadýn, yaþlýlar deðil, her geçen gün, saat, dakika
gerçekler de öldürülüyor. Sadece gazeteler ve televiz-
yonlarla deðil, iktidarýn her düzeydeki savaþ propagan-
dacýsýnýn aðzýndan çýkan sevimli, sýcak, içeriden konu-
þan mütevazý sözlerle...

Asýl savaþýn nerelerde olduðunu ve kazanýldýðýný an-
lýyorsunuz. 

Barýþ isteyen bizler için kýpýrdasak yasak, itiraz etsek
hapis; acýmasýz bir yok etme mekanizmasý çalýþýp duru-
yor. Baský mekanizmalarý her birimizi adeta herhangi
bir hayvan gibi kendi bedenimizin sýnýrlarýna kadar çe-
kilmeye zorluyor. “Bulursan ye, boþalt, uyu, iþ bulursan
çalýþ, üre, gerisine sakýn karýþma” diyor. Yarattýðý top-

lumsal ortamýn þiddeti hepimize... Bu þiddet

yukarýda konuþanlarýn zehir zemberek, aþaðýda insan-
larla yüz yüze gelenlerin ise aðýzlarýndan bal damlayan
sevecenliði ve sýcaklýðý içindeki savaþ savunusu ile ger-
çekleþiyor.

Asýl savaþ zihinleri tarumar ettikten sonra, Afrin’e
deðil Fizan’a da ‘zeytin dalý’ ile gider, “Bu bir savaþ de-
ðil, meþru müdafaa” der, daha da öteye gider bu iþ.

Asýl tahribat, asýl can çekiþme, toplumsal deðer yiti-
mi zihinsel alanda oluyor. Bir savaþ seferberliði ruhuyla
zihinlerde her gün yeniden gerçeðin katli güncelleniyor.
Ýnsanlarýn vicdanlarýnýn, toplumsal tepkilerini harekete
geçiren insani ortak deðerlerinin, diðer insan kardeþine
karþý sorumluluk, yardým, merhamet, insaf, dayanýþma
gibi insani deðer ve duygularýnýn, ekonomik yýkým teh-
tidi ve siyasi yýldýrma ile rehin alýnmýþ olmasýdýr, asýl
tahribat...

Bu nedenle bir savaþýn, barýþýn simgesi olan zeytin
dalýnýn, tarihsel anlamýnýn tersine bir iþlev yüklenerek
sunulmasý, deformasyona uðratýlmýþ zihinler için artýk
zurnanýn son deliði. Burjuva politikasýnýn, dinsel görü-
nümlü burjuva dünya görüþünün asýl ‘zafer’i olan bu
aðýr zihinsel tahribat üzerinden artýk her ‘zafer’ kolayca
kotarýlabiliyor. Afrin’de sonuç alýnmadan, Türkiye’de
zafere ulaþýlmýþ oluyor. 
ÝNSANLIÐIN ÝLK ADRESÝ 

Bu baðlamda yazýnýn baþýndaki soruya dönersek,
“Nasýl bir dünyada yaþamak isteriz?”

Bu soruya cevap verirken, tahribatýn görünmez hale
getirdiði gerçeði çýplak haliyle tespit edelim.

Savaþtan þu veya bu þekilde nemalanmayan herkes
öncelikle savaþsýz bir dünyada yaþamak ister. 

Çünkü, savaþýn tek deðilse de deðiþmez gerçeði o
dur ki, savaþ öldürür. 

Ölü insan yiyemez, içemez, seviþemez, sinemaya, ti-
yatroya gidemez, sohbet edemez, aðýz dolusu gülemez,
hýçkýrarak aðlayamaz, sevinemez, acý çekemez, yakýnlarý
ve sevdikleri için üzülemez, hayal kuramaz, büyüyemez,
gelin, damat olamaz, çocuk sahibi olamaz, geleceði için
çalýþýp, mücadele edemez...

Ölü insan zeytin aðacý dikemez! 
Ama biz insan kalanlar, ölümü deðil, hayatý o kadar

severiz ki, þairin dediði gibi yetmiþ yaþýmýzda bile zey-
tin aðacý dikmek isteriz. Ýsteriz ki biz topraða karýþtýk-
tan yüzyýllar sonra bile o zeytin aðacý geleceðin insanla-
rýna barýþ þarkýlarýmýzý iletsin. 

Çünkü zeytin dalý, dünyadaki hayatýn müjdecisi-
dir, saðlýðýn, ölüme karþý direncin, binyýllara varan
ömrü ile canlý yaþamýn ve bunu saðlayan iklimin,
barýþýn simgesidir. 

Nuh’a aðzýnda zeytin dalý getiren güvercin müjdele-
miþtir, tufanla suya gömülmüþ olan ufukta hâlâ yaþana-
cak bir yer ve o yerde zeytin aðacý olduðunu!

Yeryüzünde su altýnda kalmamýþ yaþayacak yer ara-
yan Nuh’un torunlarý olarak, biz o zeytin aðacýný ve
onun dalýný insanlýðýn ilk adresi sayarýz. 

Eðer, nasýl bir dünyada yaþamak istediðimizi, bu
acil ve yaþamsal soruyu cevaplandýrmak istersek,
önce barýþý istediðimizi anlatacaðýz, savaþýn çýkmaz
sokak olduðunu...

Aristofanes, Lysistrata adlý oyununda, eski Yunan’da
kadýnlarýn uzun yýllar süren Peleponnez Savaþlarý sýra-
sýnda, cinsel etkinlik grevi yaparak kocalarýný barýþa zor-
lamak yoluyla savaþa karþý durduklarýný anlatýr. 

Barýþý anlatmanýn ve mümkün kýlmanýn sayýsýz yolu
vardýr. Bunlardan biri her yere zeytin aðacý dikerek, bin
yýllar sonrasýnýn insanlarýna barýþ selamý göndermektir.

Bir diðer yolu da zeytin dalýný savaþ sevicilerin elin-
den her þart altýnda almaktýr!

Ölü insan zeytin aðacý dikemez!
Reyhan BAÞARAN

Kocaeli

E
konomimiz büyüdü deniliyor
ancak bu emekçilerin hayatý-
na nasýl yansýyor dersiniz?
Buna yanýt aramak için Ýz-
mit’in Tavþantepe mahalle-

sindeki kadýnlarý ziyarete gidiyoruz. 
Genç, yaþlý, öðrenci birçok kadýnýn bir

arada olduðu soba sýcaðýnda çay içilip
sohbet edilen bir evdeyiz. Sohbetimiz ge-
çim sýkýntýsý deyince birbirlerinin yüzüne
bakýp hararetli konuþmalara baþlýyor ma-
halleli. Ýçlerinden bir tanesi aile içinde en
büyük sorunun geçim sorunu olduðunu
ve bunun eþler arasýnda en büyük kavga
nedeni olduðunu söylüyor. “Býrakýn gezip
tozmayý doðru dürüst yiyecek alamýyoruz.
Evimize et girmiyor” diyor bir diðeri. 
Ödenemeyen kiralar, faturalar, borçlar…
Sürekli yapýlan zamlarýn sofralarýndan bir

þeyleri daha eksilttiði, çocuðuna meyveyi
taneyle alabildiðini söylüyor içlerinden bir
baþkasý. ‘Ekonomik büyüme’ hiç bilme-
dikleri, hissetmedikleri bir söylemden
ibaret onlarýn nezdinde. 

Uyuþturucu kullanýmý ve satýþý da bu

mahallede oldukça fazla. Gençler anlatý-
yor bu durumu. Ekonomik koþullardan
dolayý il dýþýnda istedikleri bölümleri ter-
cih edemediklerini ve dýþarýdan gelen öð-
rencilerin sýrf okuyabilmek için uyuþturu-
cu satmaya baþladýklarýný ve daha sonra

da baðýmlý hale geldiklerini anlatýyorlar.
Toplumsal suç potansiyelinin çok büyük
orandaki nedenlerinden birinin ekonomik
sýkýntýlar olduðunu da ekliyor bir üniver-
site öðrencisi.

Türkiye’de iþe girmenin, girdikten
sonra kazanýlan parayla geçinebilmenin
imkansýzlýðý konusunda hem fikir olu-
yorlar. Asgari ücret konusu kýzdýrýyor
onlarý. Yapýlan zammýn hiçbir faydasý-
nýn olmadýðýný, diðer taraftan her þeye
yapýlan zamla (gýda, vergi vs.) alým güç-
lerinin azaldýðýný söylüyorlar. Toplumun
yoksul kesiminin yok sayýldýðý, insanca
yaþama koþullarýnýn asgari düzeyde dahi
oluþturulmadýðý gerçeðini görüyoruz bu
mahallede.

Tüm bu sýkýntýlarýn yanýnda aðýzlarýn-
dan düþürmedikleri bir þey de ‘beraber
olmak’. En çok istedikleri þey de akþam
için kaynayacak tencerenin onlar için dert
olmaktan çýkmasý. 

Beyhan BALÝ 
Malatya

H
er þeyin kâr, çýkar üzerinden
deðerlendirildiði günümüz-
de malesef en büyük darbe-
yi doðamýz, yaþam alanlarý-
mýz alýyor. Nükleer enerji-

den zehirli kimyasallara, HES’lerden ma-
denlere kadar. Sýnýrsýz büyüme hýrsý ve
teknolojik geliþmeler hayatý ve geleceði-
mizi tehtit ediyor. Daðlar, dereler, sular
talan edilirken  çevre zehirleniyor. Bu yý-
kýma her geçen gün bir yenisi ekleniyor.
Elbetteki yaþam savunucularý bu saldýrý-
lara karþý mücadele veriyor, yaþam alanla-
rýn sahip çýkýyorlar. Bu mücadelenin en
önünde kadýnlarýn yer aldýðýný hepiniz
görmüþsünüzdür. Malatya’nýn Doðanþ-
ehir ilçesine baðlý Dedeyazý  köyünde de
bir maden þirketi yýllardýr köylülerin tüm
itarazlarýna raðmen çalýþmaya devam edi-
yor. Köylüler  madenin kapatýlmasý için
sesini duyurma çalýþýyor. Bizler de bir
grup olarak bu köye destek ziyaretinde
bulunduk. Gittiðimizde bizi önce jandar-
ma karþýladý. Köylülerle sohbetimizde sý-
kýntýlarýný anlattýlar. Görüþme boyunca
jandarma her þeyi kayýt altýna aldý. 

Köyden çýkarýlan maden demir ve ma-
den ocaðý köyün içinde denilebilecek bir
yerde. Madenden gelen gürültü insaný
gerçekten rahatsýz ediyor. Maden þirketi
buraya ilk geldiðinde köylüler hayatlarýný
böyle olumsuz etkileyeceðini, bu kadar
sorun yaþayacaklarýný düþünmemiþler.

Madenin kendilerine verdikleri zararlarý,
yapmýþ olduklarý calýþmalarý bizlere  birer
birer anlatýyorlar. Bu  arada bizim geldi-
ðimizi duyan köyün kadýnlarý giriyor içe-
riye. Gelen kadýnlarýn çoðu hayatýný bur-
da geçirmiþ yaþlý teyzeler. Yaþamlarýnýn
tüm zorluklarýna raðmen “Hiç olmazsa
temiz havasý, temiz suyuyla bað bahçeyle
geçinip gideriz” diyerek bu topraklara
demirleyip kalmýþlar. “Siz ne diyorsunuz
madene?” dememizle birlikte anlatmaya
baþlýyorlar. Öylesine öfkeliler ki jandar-
madan çekinmiyorlar. Kadýnlar erkeklere
göre daha öfkeliler, daha ayrýntýlý anlatý-
yorlar her þeyi. “Suyumuz kayboldu, þim-
di artezyen kuyusunun suyunu içiyoruz.
Onun üzerinde demir tozundan herkes
hastalanýyor. Hastalýk çoðaldý...” Adýný
söylemekten korktuklarý hastalýk kanser.
Bu hastalýk son zamanlarda çok artmýþtý
ve  maden ocaðýnýn kanser hastalýðýna yol

açacaðýný düþünüyorlardý. 
‘KORKMUYORUZ,
ÖLÜRÜZ DE VERMEYÝZ
TOPRAÐIMIZI’

“Önceleri dýþarýya Dedeyazý köyünden
su götürürlerdi, þimdi biz þiþe suyu alýyo-
ruz, çamaþýrýmýzý yýkýyamýyoruz, yemek
yapamýyoruz. bulaþýklarýmýz sanki kirli
gibi birisi geldiðinde utanýyoruz. Gürültü
de cabasý. Psikolojimiz bozuldu” diyerek
devam ediyorlar anlatmaya. Bildiðiniz gi-
bi saðlýk, beslenme, temizlik hepsi birbi-
riyle çok baðlýdýr ve bu iþlerin de kadýnlar
üzerinden çözüldüðünü düþünürsek bir
taraftan suyun azalmasý bir taraftan da
suyun saðlýksýz olmasý her anlamda ka-
dýnlarýn yaþamýný çekilmez hale getirmiþ. 

Yapýlan bu haksýzlýða karþý “Bunlar ne
yapmak istiyor. Bizi buradan atmak isti-
yorlar. Baðýmýz bahçemiz kurudu” diyor

kadýnlar. Onlarca yýl emek vermiþ, geçi-
mini topraktan saðlamýþ; kaysý, elma, ar-
mut, üzüm yetiþtirmiþ, buðday hasat et-
miþ kadýnlar topraklarýndan edilme kor-
kusu yaþýyor, diþiyle týrnaðýyla kazýyarak
ürettikleri göz göre göre yok ediliyordu.

Þirketin köylüleri tehtit ettiðini ancak
bu tehtite karþý boyun eðmeyeceklerini
söyledi kadýnlar. “Bu ne zorbalýktýr, kork-
muyoruz, ölürüz de vermeyiz topraðýmý-
zý. Çoçuklarýmýz, torunlarýmýz için izin
vermeyeceðiz” diyorlardý.
‘BÝR FIRTINA OLACAKSA
KADINLARIN
MÜCADELESÝYLE OLACAK’

Dedeyazý köyü kadýnlarýnýn duruþu bi-
ze baþka yaþam alanlarýna yapýlan müda-
heleye karþý kadýnlarýn mücadeleci, di-
rengen, kararlý tutumlarýný hatýrlattý.
Týpki Cerattepe’deki siyanürlü altýna
karþý. Týpký Karadeniz’in dört bir yanýn-
da HES’lere karþý mücadelede olduðu gi-
bi. Ne bu kadýnlar oraya gitmiþti ne de o
kadýnlar buraya gelmiþti, ama tüm sözler
de kararlýlýk da ortaktý. Ve kadýnlar bili-
yorlardý topraklarýndan sökülen, çýkarý-
lan, üzerinde tepinilen kendilerinin kök-
leri, gelecekleridir. Birilerinin çýkarlarý
uðruna yok ediliyor, kazýnýyordu.  Kadýn-
larýn yaþamlarýna dokunmak arý kovanýna
çomak sokmak gibidir. Kadýnlar bu saldý-
rýya karþý olaðanüstü bir dirençle cevap
verirler. Elbetteki kadýnlar örgütlendiði
oranda da yaþamlarýný savunuyor; emeðe
sahip çýkýyor. Eðer bir fýrtýna olacaksa bu
kadýnlarýn mücadelesiyle olacaktýr.

Akþam kaynayacak tencere ‘dert’ olmaktan çýksýn

Dedeyazý köyü kadýnlarý köklerine sahip çýkýyor
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Derneðimizi
heyecanla açtýk,
hepinizi bekleriz...
M

erhaba kýz kardeþler,
Pendik Kadýn Dayanýþma Derneði olarak 2015 yýlýndan
bu yana faaliyet sürdürdüðümüz yerimizden taþýndýk.
Ama “taþýndýk” ifadesi yaþadýðýmýz deðiþimi anlatmasý
bakýmýndan doðrusu eksik kalýr. Neden mi? Daha ön-

ceki yerimiz ana cadde üzerinde bir binanýn 4. katýnda idi. Ve derneði-
mize sadece bilenler gelip gidiyordu. Biz de “deðiþimde ferahlýk var-
dýr” diyerek kollarý sývadýk. Pazarýn kurulduðu sokakta, zemin katta
bir yeri kiralayarak iþe baþladýk. Ýyi ki de bu deðiþikliði yapmýþýz.

Sabahtan kapýyý açtýk açmasýna ama, bir de bize sorun! Acaba kim-
se gelecek mi, kadýnlar burayý fark edecek mi, açýlýþa davet ettikleri-
miz gelecek mi?.. Daha bir sürü soru... 

Öðlene doðru bir kadýn kapýdan içeri girdi, “Burasý ne?” diye sor-
du. Sonrasýnda ardý ardýna gelmeye baþlayan kadýnlar, gelenlerle çay
ve kurabiye eþliðinde kýsa sürede can cana kurulan yakýnlýk, birbiriyle
yýllarca tanýþýyormuþcasýna yapýlan içten sohbetler... 

Pendik Belediye Baþkan Yardýmcýsý Öznur Þahin ve maðdur
olan kadýnlarýn avukat ablasý Cevriye Aydýn ile yapýlan açýlýþla da
heyecanýmýz tavan yaptý. 

Ve elbette kýz kardeþlerimizin þu güzel yorumlarý: “Burasý ne
güzel bir yer! Kocam sýkýlýnca kahveye gidiyordu, ben de buraya
gelirim”, “Pazardan poþetlerimle dönerken gördüm. Çok mutlu
oldum. Böyle bir yer lazýmdý”, “Evde duvarlar üstüme üstüme
geliyordu. Burasý bize hediye gibi oldu”, “Dertleþeceðim insanlar
görmek ne güzel”, “Burasý hayýrlý bir yer. Kapýsýnda Yasin oku-
duktan sonra içeriye gireceðim...”

Bir de iþçi kadýnlarýn þu sözleri; “Biz gündüz çalýþýyoruz. Bu-
rasý gece de açýk olacak mý?”, “Derneði haftaya da açacak mýsý-
nýz? Biz de yardýmcý oluruz...”

Günün sonunda bize kalan, bu her birimize çok iyi gelen duy-
gu ve düþüncelerle akþama kadar yüze yakýn kardeþimizi aðýrla-
manýn verdiði mutluluk oldu. Kýz kardeþlerimizle birlikte omuz
omuza güzel þeyler yapacak olmanýn umudu ve kararlýlýðý... Pat-
ron baskýsý, koca dayaðý, politikacýlarýn kaba saba dili ve daha bir
sürü olumsuzluða raðmen neþe ile, renklerimizle, farklýlýklarý-
mýzla omuz omuza yürüyoruz. Ne güzel!

Sizleri de aramýzda görmek isteriz...

Elif YETÝGÝN 
Kocaeli

K
ocaeli’nin Yenikent mahallesinde bulu-
nan Ekmek ve Gül Kadýn Dayanýþma
Derneði, kadýnlarýn hem dert hem ne-
þe ortaðý olduðu, birlikte öðrenip öðret-
tikleri, deðiþip güçlendikleri bir yer.

Üçüncü yýlýný geride býrakan derneðin faaliyetlerine
katýlan kadýnlar yaþamlarýndaki deðiþimi anlattý. 

Fatma, Ekmek ve Gül Kadýn Dayanýþma Derne-
ði’nin baþkaný. Kocaeli’de kadýnlarýn, birçok þehre
göre daha duyarlý olduðunu düþünüyor. Bunu da
Kocaeli’nin sanayi kenti olmasýna ve daha fazla kadý-
nýn çalýþýyor olmasýna baðlýyor; “Buna karþýlýk iþ ya-
þamýnda erkeklerle eþit deðiller, ayný iþleri yapmala-
rýna raðmen daha düþük ücret alýyorlar. Daha fazla
sömürü ve baský altýnda olduklarýnýn farkýndalar.
Bunun üstesinden nasýl gelineceði konusunda yeter-
li bilgi ve güce sahip olmadýklarýný düþünseler de,
birlik beraberlik saðlandýðýnda birçok þeyin yapýlabi-
leceðinin de bilincindeler” diyor. 

Derneðin giderek daha bilinir olduðunu belirten
Fatma, “Kadýnlarýn yaþadýklarý sorunlar ve zorluklar
karþýsýnda baþvurabileceklerini, bilgi ve destek alabi-
leceklerini bildikleri bir yer haline geldik. Gün geli-
yor þiddet gören bir kadýn kapýmýzý çalýyor, gün geli-
yor iþyerinde haksýzlýða uðramýþ bir kadýn bilgi ve
destek istiyor bizden. Ayrýca dernek faaliyetlerine
katýlan kadýnlarýn farklý görüþ ve düþünceye sahip ol-
malarýna raðmen, ortak sorunlarý karþýsýnda ayrým
gözetmeksizin birlikte hareket ediyor olmasý gelece-
ðe dair umut veriyor” diye anlatýyor. 

DERNEK BU YÜZDEN VAR
Ücretli öðretmenlik yapan Sezen, hafta sonlarý da

evlere temizliðe gidiyor. O da bir yýldan fazla bir za-
mandýr derneðin çalýþmalarýna aktif olarak katýlýyor.
Her geçen gün artan baský, þiddet, yoksulluðun ka-
dýnlarý çaresizleþtirdiðini belirterek, þunlarý söylüyor:
“Kadýnlar yalnýzlaþtýrýlýyor, çevresi, ailesi destek ol-
muyorsa daha da kötü. Kadýnlarýn hayatýnda söz sa-
hibi olmak için herkes sýraya giriyor. Ayaklarýmýzýn
üstünde durabilmemiz için ekonomik baðýmsýzlýðý-
mýz çok önemli. Yaþam koþullarýnýn aðýrlaþtýðý yer-
lerde kadýnlar daha çok sýkýntýyla boðuþuyor. O ka-
dar çok yol deniyorlar ki... Baský, taciz, tecavüz arttý

ve buna alýþýr hale geldik. Emeðin yoðun sömürül-
düðü yerlerde bu saydýklarým daha hissedilir. Ýktidar
dili de bundan azade deðil. Kadýný istedikleri gibi
eðittiklerinde herkesi eðitmek daha kolay olacak,
çünkü kadýnlar hayatýn her alanýnda var.” Derneðin
öneminin de tam burada baþladýðýný vurguluyor Se-
zen; “Bize dayatýlanlara karþý olduðumuz ya da ol-
mak istediðimiz için buradayýz. Farklý kesimlerden
kadýnlarla buluþmayý çok önemsiyoruz çünkü sorun-
larýmýz ortak. Birbirimizden öðrenip, birbirimize
öðretiyoruz. Gücümüzün farkýna varýyoruz. Kendisi-
nin ya da komþusunun baþýna bir þey geldiðinde
‘Böyle bir dernek var, oraya gidip danýþalým’ diyenle-
rin sayýsý arttý. Korkularýmýzý aþtýðýmýzda deðiþim
daha hýzlý olacak. Biz de bu yüzden varýz ve daha
fazla ses çýkarmalýyýz.”

Meral, yoldan geçerken derneði görüp merak et-
miþ ve buradaki kadýnlarla tanýþýp konuþtuktan son-
ra çalýþmalara katýlmaya baþlamýþ. Kadýnlarýn yaþadý-
ðý þiddet karþýsýnda sessiz kalmasý onu kýzdýrsa da
“Þimdilik sesini çýkaran, itiraz edenler az gibi duru-
yor ama çoðaldýðýmýzda; korkanlar da sessiz kalma-
yacaklar” diyor. Derneðe gelmeye baþladýðýndan beri
özgürleþtiðini hissettiðini söylüyor Meral. “Bahsetti-
ðim baský ortamýndan kaynaklý bazý kadýnlar derne-
ðe gelmekten çekinebiliyor ama ne zaman ki bunu
aþýyorlar, onlar da fark ediyor bir araya gelmenin kýy-
metini” diyerek, kadýnlarý derneðe çaðýrýyor.
DAYANIÞMAYI, PAYLAÞMAYI
ÖÐRENDÝK

Güllü, derneðin neþe kaynaðý. Þen kahkahasý bu-
laþýcý oluyormuþ genellikle... 23 yaþýnda engelli bir
oðlu var, Hakan. Derneðe gelirken onu da getiriyor.
Kendini eve kapatmak zorunda kalan pek çok engelli
ailesinin tersine o her þeye raðmen hayatýn içinde
olmak gerektiðini inatla göstermeye çalýþýyor gibi.
“Erkeklerin kahvesi varsa bizim de derneðimiz var.
Burada bilmediðimiz þeyleri öðreniyoruz. Derneðin
hayatýma kattýðý çok þey oldu, düne göre kendimi
daha iyi hissediyorum. Dayanýþmayý, paylaþmayý öð-
rendik. Mesela uzunca bir zamandýr perþembe kah-
valtýlarýný sürdürüyoruz. Kahvaltý bahane, esas der-
dimiz konuþmak, paylaþmak, bir þeyleri deðiþtirmek.
Ýnsanlar cüzi ücretlerle burayý nasýl döndürdüðümü-
ze þaþýp kalýyor. Bilmiyorlar ki kadýnlarýn gücüyle,
dayanýþmasýyla neler yapýlabilir...”

EKMEK VE GÜL KADIN DAYANIÞMA DERNEÐÝNDEN KADINLAR: 

Eþiði aþýnca deðiþim baþlýyor
Yasemin ÖZTÜRK 
Sincan / Ankara

A
KP’nin her zaman yüksek oy
aldýðý Sincan’da kadýnlar,
AKP’ye oy vermiþ, destekle-
miþ de olsa, savaþ politikalarý-
na sanýldýðý kadar destek ver-

miyor. Geçim derdinin giderek büyüdü-
ðünü, gelecek kaygýsýnýn arttýðýný söyle-
yen kadýnlar, Suriye’deki geliþmelerden
tedirgin. 

Ýki çocuk annesi, Ayla ev kadýný. Oðlu-
nun askerliðini ge-
ciktirmek için yük-
sek lisansa baþlat-
týklarýný belirterek,
“Ortalýk karýþýk. Bi-
zim Suriye’de ne iþimiz
var? Ölen de öldüren de
ana kuzusu. Ben çok
üzülüyorum. Suriyeliler
savaþtan kaçýp bize sý-
ðýndý. Herkesi birbirine
düþman ettiler. Cenaze istemiyoruz,
barýþ istiyoruz. Tedirginiz” diyor.
AKP’nin kendilerini hayal kýrýklý-
ðýna uðrattýðýný söyleyen Ayla,
“Ýþ yok, çalýþýrsan asgari üc-
ret, neye yetecek? Kendi ül-
kemizde barýþý saðlaya-
madýk, Suriye’de mi sað-
lanacak” diye soruyor.
Bir kafede çalýþan
Aynur da AKP’ye oy
vermiþ. Gençlerin ve Türkiye’nin gelece-
ðinden kaygýlý olduðunu ifade ederek
þöyle diyor: “Gençler iþsiz, evde oturu-
yor. Benim iki çocuk üniversite mezunu,
öðretmenlik için atama bekliyorlar. Oð-

lum askerliðini yaptý, oðlu askerde olan-
lara Allah sabýr versin. Gençler savaþa
deðil, iþe gitmeli.”
HALK GEÇÝM DERDÝNDE

15 Temmuz’da darbeye karþý AKP’ye
destek verdiklerini söyleyen, ev kadýný
Perihan, þimdi ise hükümete öfkeli: “Bak
onlarýn çocuklarýna, yedi sülalelerine ye-
tecek servetleri var. Hazineyi bitirdiler.
Her gün her þeye zam. Emekliye kýrk li-
ra, asgari ücrete iki yüz lira verdiler. Bu-
gün markete gittim iki gün öncesine gö-
re her þeye zam gelmiþ. Þimdi bir de sa-
vaþa girdik. Çocuklarýmýz savaþ-
ta ölecek, yetmedi bi-
zim vergilerimiz-
den o savaþýn

tanký tüfeði alýnacak. Halk bu savaþý
onaylamýyor. Halk geçim derdine düþ-
müþ. Hem aç býrak, üstüne çocuklarýmýz
savaþa gitsin. Hak mý bu!”  
‘AÝLECEK BARIÞ ÝSTÝYORUZ’

Merve Siirtli, eþi ise Haymanalý
Kürtlerden. “AKP iktidara geldiðinde
çok sevinmiþtik, barýþ olacak diye
umutlanmýþtýk” diyor, “Ama düþündü-
ðümüz gibi olmadý. Her þey daha kötü-
ye gitti. Ýçerde yetmedi Ortadoðu’da da
savaþ. Biz barýþ istiyoruz.”

Ev eksenli çalýþan Ayþegül, OHAL’in
kaldýrýlmasýný istiyor. Eþim

organizede rul-
man fabri-
kasýnda as-
gari ücretle

çalýþan Ayþegül, “Ev kira. Bir lirayý har-
carken hesap yapýyoruz. OHAL var

diye iþçilerin grevi yasaklanmýþ.
Hakkýný bile arayamýyorsun. Artýk

bu ülkede adalet olduðuna
inanmýyorum. Çocuklarýmýz iþ-
siz, evde bekliyor. Bir de baþý-
mýza Suriye’yle savaþ çýkardýlar.
Ailecek barýþ istiyoruz” diyor.
Emel savaþa destek veren tüm
partileri eleþtiriyor. “Aðlarsa
anam aðlar, gerisi yalan aðlar.
Bir anne, bir kadýn savaþ ister

mi? Kim evlatlarýnýn ölmesini
ister? Bizim oralarda ne iþimiz

var? Devlet önce kendi vatandaþý-
nýn refahýný saðlasýn. Bugüne ka-

dar CHP’ye oy verdik. Kýlýçdaroðlu
yazýn yürüdü, barýþ için, adalet için,

þimdi AKP’yle birlikte. Bizden hiçbir
partiye oy yok.”

Hilal KILIÇ
Mamak / Ankara

Tuzluçayýr’da, Afrin operasyonunu konuþmaya çalýþtý-
ðýmýz kadýnlarýn düþüncelerinde öne çýkan korku ve
üzüntü oldu. Yaþanabileceklerin en çok yoksullarý ve

kadýnlarý etkileyeceðini biliyor, kaygý duyuyor, ancak bunu
dile getirmekten çekiniyorlardý. 

“Daha önce de böyle kahramanlýk nidalarý duyduk, ilk
kez görmüyoruz bu tabloyu, sonunda onlarca gencecik in-
sanýn ölüm haberi geldi. Yaralý, ölü çocuklarýn fotoðrafla-
rýný gördük. Savaþ ne zaman huzur ve barýþ getirmiþ” de-
di kadýnlardan biri. 

Çekinen, düþüncelerini anlatýrken kelimelerini özenle
seçiyorlardý. “Söyleyecek çok þey var, bu kimin savaþý, ne
için ölüyor bizim çocuklarýmýz, biz neden baþka topraklar-
da hayatý bu hale getiriyoruz bilmiyorum. Ama korkuyo-
rum; sosyal medya hesabýmdan bir þey beðenmeye bile
çekiniyorum...” ya da “Ben bir þey yazdýðýmdan deðil ama
arkadaþlarým çok paylaþým yapýyorlar. Acaba onlarýn pay-
laþýmlarý yüzünden benim baþýma da bir þey gelir mi” söz-
leri, memleket halinin özeti gibiydi.

Bir yýl önce savaþtan kaçýp Türkiye’ye gelen Türkmen
bir çocuk ise “Arkadaþlarým öldü, neden oldu bunlar bilmi-
yoruz, savaþ bitince evimize gidecektik, bunun için bekli-
yoruz, ama bitmiyor, biz nasýl yaþayacaðýz” derken, sava-
þýn çocuklara neler yaþattýðýný anlatýyordu. 

‘‘BBEENN HHAALLKKLLAARRIINN KKAARRDDEEÞÞÝÝYYÝÝMM’’
Yaptýðýmýz sohbetlerden, günlerdir dinlediðimiz

haberlerden olsa gerek birkaç defa uykumdan ger-
gin uyandým. Rüyalarýmdan birinde savaþ Ankara’ya
kadar gelmiþ, okullar boþaltýlmýþtý. Bunu anlattýðým
birkaç arkadaþým da benzer rüyalar gördüklerini
söyledi. Bu durum basit bir bilinçaltý olayý mý, yoksa
savaþýn yýkýmýnýn bizlerden uzak olamayacaðýný bil-
memizden mi?

Bir de operasyonun adý tekrarlandýkça, zeytin da-
lýnýn neden barýþýn simgesi olduðunu daha önce hiç
düþünmediðimi fark ettim. Ýnternette bir hikaye dik-
katimi çekti. Zeytin aðaçlarý 2 bin yýl kadar yaþarmýþ.
Yani o upuzun ömrüne yüz binlerce savaþ, bir o ka-
dar kardeþlik hikayesi, krallýklar, yoksulluklar ve yý-
kýmlar sýðdýrýrmýþ.

Bir rivayet göreyse Ýzmirli Homeros bir gün yor-
gun düþmüþ ve dinlenmek için bir zeytin aðacýnýn
gölgesine uzanmýþ ve uyuyakalmýþ. Rüyasýnda aðaca
“Senin sahibin kim?” diye sormuþ. Zeytin aðacý Ho-
meros’un kulaðýna eðilip þu sözleri fýsýldamýþ: ”Her-
kese aidim ve hiç kimseye ait deðilim; sen gelmeden
önce buradaydým ve sen gittikten sonra da burada
olacaðým, çünkü ben halklarýn kardeþiyim.” 

Zeytin dalý öylesine ironik bir isim ki, zeytin aðacý
bile yüzyýllar önce kendisi söylemiþ topraklarýn her-
kesin ve hiç kimsenin olduðunu, halklarýn kardeþi ol-
duðunu.

Baþka hesaplar güderken gencecik insanlarýn ta-
butlarý baþýnda kahramanlýk, vatanseverlik nidalarý
atanlar, yoksullarýn evlerine ateþ düþürenler zeytin
aðacýna kulak vermeli belli ki. Ve kadýnlara, çocukla-
ra da kulak vermeliler. Onca acýyý en derinden yaþa-
yan, büyük acýlara þahit olan kadýnlarýn söyledikleri
bir tek onlara ait deðil tüm kadýnlara ait çünkü...

Filiz TALÝ
Bursa

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki Afrin’e yö-
nelik baþlattýðý operasyonu, Panayýr Mahalle-
sinde yaþayan kadýnlarla konuþtuk. Barýþ ve

huzur isteyen kadýnlar, son günlerde barýþ iste-
yenlere yönelik baský, gözaltý ve tutuklamalar ne-
deniyle gerçek isimlerinin kullanýlmasýndan kaygý
duydular. Görüþlerini mahlas isimlerle yansýtmak
zorunda kaldýðýmýz kadýnlar, “Sadece bu bile barý-
þa, demokrasiye, özgürlüðe olan ihtiyacýmýzý gös-
teriyor” dediler. 

ÖÖzzggee:: Ben asgari ücretle çalýþan bir insaným,
asgari ücrete bu sene yapýlan zam hiçbir ihtiyacý-
mýzý karþýlamadýðý gibi maaþ daha almadan biti-
yor. Ekmek olmuþ bir yirmi beþ lira, gramý da kü-
çüldü. Ýki erkek çocuðum var, onlarýn geleceðiyle
ilgili çok büyük kaygý duyuyorum. Ben canýmý diþi-

me takýp bu zor koþullarda onlarý okutmaya çalý-
þýrken birileri kalkýyor savaþ istiyor. Savaþ bizim
için ekmeðimizin daha da küçültülmesi, geleceði-
mizin karartýlmasý ve ölüm demek. Kendim ve
çocuklarým için savaþa hayýr diyorum.

SSeevvggüüllee:: Etrafýmda insanlar rahatça konu-
þamýyor. Savaþa karþýlar aslýnda ama iþlerini
kaybetmemek için tarafmýþ gibi konuþuyorlar.
Ben çocuklarýma iyi bir gelecek saðlamak için
gece gündüz çalýþayým, mesailerden çocuklarý-
mýn büyüdüðünü göremeyeyim, sonra birileri
asla taraf olmadýðým bir savaþ için çocuklarýmý
benden almaya kalksýn! Buna asla izin vermem.
Bu biz iþçilerin, halklarýn, kadýnlarýn deðil; ege-
menlerin savaþý. Barýþ sen, ben için deðil, her-
kes için iyidir. 

LLaallee:: Savaþ genç insanlarýn ölmesi, analarýn yü-
reðinin yanmasý demektir. Mahallemizde Suri-
ye’den gelen kadýnlarýn yaþadýðý sýkýntýlarý görüyo-

ruz, yarýn ayný sorunlarý bizim de yaþayacaðýmýzý
düþünüyorum. Buradan hükümete sesleniyorum;
bir an önce bu yanlýþ politikalardan vazgeçmeleri-
ni istiyorum. Barýþ ve huzur içinde, kardeþçe bir
arada yaþamak istiyoruz.

GGüülliizzaarr:: Bugünlere bakýnca geçmiþ yýllarý mum-
la arar olduk. Her gün bir kadýn katliamýnýn olduðu,
tacizin, tecavüzün arttýðý, çocuk yaþta evliliklerin
çoðaldýðý ve çocuklarýn çocuk doðurduðu sabahla-
ra gözümüzü açýyoruz. Yüz yýllardýr barýþý simgele-
yen zeytin dalýnýn þimdi savaþýn simgesi olmasý
akýl almaz bir durum. Güzel ülkemin güzel çocuk-
larýný 2019 seçimlerine kurban vermemeli, el ele
verip barýþ sesini yükseltmeliyiz. Bir arada yaþa-
maktan baþka þansýmýz yok. Özgürlük ve demo-
krasinin olduðu bir ülkede yaþasaydýk sözlerimizi
daha özgürce ifade eder, takma isimler kullanmak
zorunda kalmazdýk, en çok da bu nedenle barýþa,
demokrasiye özgürlüðe ihtiyacýmýz var.

Bu sözler savaþa hayýr 
diyen tüm kadýnlara ait

‘Çocuklarýmýz ölecek,
yetmedi tank tüfek de bizden’

Keþke takma adlar kullanmak zorunda kalmasaydýk
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Müslime KARABATAK

Ý
þçi sýnýfýnýn sömürüsü üzerine kurul-
muþ bir sistemin, yine onlar tarafýn-
dan nasýl yýkýlabileceðini bilimsel ola-
rak öngören ve hayatýný buna adayan
bir adam Karl Heinrich Marx. Bu yýl

200. doðum yýlý olduðu için, onunla ve iþçi
sýnýfýna býraktýklarýyla ilgili çok þey okuyaca-
ðýz elbette. Marx’ýn eserlerini ve yaþamýný
okurken, mücadelesinde ve yaþamýnda yer
alan dört kadýn da karþýmýza çýkacak. 

Engels’ten sonra Marx’ýn ilk okuru,
eleþtirmeni ve en büyük destekçisi ve
Marx’ýn el yazmalarýnda ve mektuplarýnda
ona yardýmcý olan eþi Jenny... Demokrat
Fransýz gazetesi ‘La Marseillaise’de döne-
min en önemli meselelerinden olan Ýrlan-
dalý Fenier’ler hakkýnda ‘J. Williams’ adýyla
makaleler yazan büyük kýzlarý Jenny Caroli-
ne… Babasýnýn Engels ile birlikte yazdýðý
Komünist Parti Manifestosu’nu Fransýzca
çevirisini yapan ve Fransa sosyalistleri ara-
sýnda yer alan Jenny Laura… Ve en küçük-
leri, Ýngiliz iþçi sýnýfýnýn örgütleyicilerinden,
babasýnýn yazýlý mirasýný Engels’in yaný sýra
teslim ettiði Jenny Julia Eleanor... Anne
Jenny ve kýzlarýnýn hepsinin yaþamý ayrý ayrý
yazýlarýn konusu olabilir, biz bu yazýda Jen-
ny’lerin en küçüðü Eleanor’un hayatýna ba-
kacaðýz. 
‘KADIN SORUNU: 
BÝR SOSYALÝSTÝN 
BAKIÞ AÇISINDAN’

Eleanor, ailesinin ona taktýðý isimle Tus-
sy, Ýngiltere’deki sürgün yýllarýnda 16 Ocak
1855’te doðdu. Eleanor’un bebeklik ve
çocukluðu Marx’ýn ünlü yapýtý Kapital’in
yazýlma dönemine denk geldi. Marxlarýn evi
politikacýlarýn, þair ve yazarlarýn uðrak yeri
olduðundan, Eleanor daha küçük yaþta po-
litika, edebiyat ve sanatla ilgilenmeye baþla-
dý. Büyüdükçe o da annesi ve ab-
lalarý gibi yapýtlarý için babasýna
kaynaklar buluyor, çevirmenlik ve
editörlük yapýyordu. Ýngilizcenin
yaný sýra Fransýzca ve Almancayý
da çok iyi bilen Eleanor, yaptýðý
edebi ve politik çevirilerle ken-
dinden söz ettiriyordu. Babasýnýn
Ücret, Fiyat ve Kâr kitabýný basý-
ma hazýrlayan da oydu; Henrik
Ibsen’in Denizden Gelen Kadýn
oyununu ve Gustave Flaubert’in
Madame Bovary’sini Ýngilizceye
kazandýran da. 

Kadýnlarýn oy verme, okula gitme, dava
açma gibi haklarýnýn olmadýðý, ama iþçi
olarak fabrikalarda çalýþabildikleri bir dö-
nemdi. Eleanor, kadýnlarýn yaþadýðý koþul-
larý, ayrýmcýlýðý, eþitsizliði o koþullarý
oluþturan ekonomik sistemden baðýmsýz
ele alanlarý “Kadýn sorununu her þeyden
ayrý çözmek isteyenler, sanki vücudu ge-
nel olarak incelemeden lokal tedavi uygu-
layan bir doktor gibiler” diye eleþtiriyor
1886’da yazdýðý ‘Kadýn Sorunu: Bir Sos-

yalistin Bakýþ Açýsýndan’ makalesinde ve
özetle þöyle devam ediyor: “Aslýnda ger-
çek þu; kadýnlar da iþçi sýnýfý gibi eziliyor.
Ýþçilerin, aylaklarýn örgütlü zulmünün kö-
leleri olduklarý gibi, kadýnlar da erkekle-
rin örgütlü zulmünün köleleri. Bizim þu-
nu anlamamýz gerekiyor; toplumun þu

anki durumunda zorluklara,
sorunlara hiçbir çözüm yok.
Kadýnlar da üretenler gibi
kendi kurtuluþlarýnýn öznesi
olmalýlar. Elbette kadýnlar
erkekler içerisinden kendi-
lerine müttefikler bulabilir,
týpký iþçilerin filozoflar, sa-
natçýlar ve þairlerle ittifak
kurduðu gibi ama ne kadýn-
lar erkeklerden medet um-
malý, ne de iþçiler orta sý-
nýftan.

Kadýnlarýn doðasý gereði
güçsüz olduðunu, doðal yerlerinin evleri ol-
duðunu savunanlar, patronlarýn sýrf ücretle-
ri düþürmek için onlarý evlerinden çýkarýp
iþe aldýðýný unutuyorlar. Ýþte orada sadece
kapitalist üretimin doðasý konuþuyor. Ýþçile-
rin haklarýnýn patronlar tarafýndan zorla el
konulduðu gibi, kadýnlarýn ekonomik pozis-
yonlarý da tamamen erkeklere baðlý. Hala
çocuklar erkeklerin velayetinde, kadýnlarýn
boþanma haklarý yok, kaç çocuk doðuracak-
larýna karar verme haklarý yok.”

Kapitalizm koþullarýnda kadýnlarýn du-
rumunu ortaya koyan Eleanor, makalenin
sonunda þunu soruyor: Peki ya sosyalizme
geçince ne olacak? “Þimdiden kesin oldu-
ðunu söyleyebileceðimiz birkaç þey var, ge-
risi toplumun geliþimine göre þekillenecek.
Açýkça herkes için eþitlik olacak, hiçbir cin-
siyet ayrýmý olmadan. Kadýn baðýmsýz ola-
cak, eðitim ve iþ fýrsatý olacak. Týpký erkek
gibi o da saðlýðý yerinde olduðu takdirde
günde bir iki saatini toplumun, yani kendi-
sinin, ihtiyaçlarýna göre toplumsal çalýþma-
ya ayýracak. Geri kalan vaktini sanat, bilim,
öðretme veya yazma ya da sadece eðlenmek
için ayýrabilecek. Fuhuþ, onu yaratan ve zo-
runlu kýlan ekonomik koþullar gibi ortadan
kaldýrýlacak.”

Babasýnýn yakýn mücadele yoldaþý, refa-
katçisi, baþta Wilhelm Liebknecht olmak
üzere dönemin devrimci önderleriyle yazý-
þan, çeþitli yayýn organlarýna düzenli yazýlar
yazan Eleanor’un özel yaþamý, politik ve
sendikal yaþamý kadar parlak olamadý. Karl
Marx’ýn ölümünden sonra, on beþ yýl bo-
yunca yaþamýný paylaþtýðý Edward Aveling
ne yazýk ki bir düzenbazdý. Aveling, söylen-
tiye göre parasý için evli kaldýðý karýsý ölün-
ce, Eleanor’dan gizli olarak, ismini deðiþti-
rip bir baþka bir kadýnla evlendiði ortaya
çýktý. Bu olay Eleanor’u derinden sarstý ve
kýsa süre sonra 43 yaþýndayken, 31 Mart
1898’de hayatýna son verdi. 

Marksizmin izinden...
Jenny Julia Eleanor Marx

KADIN ÝÞÇÝLERÝN
ÖRGÜTLENMESÝ

ÝÇÝN...
ELEANOR Marx’ýn hayatý sadece kitap-

lar ve çevirilerle sýnýrlý kalmadý. O, usta-
larý Marx ve Engels’den öðrendiklerini
pratikte de uyguluyordu. Londra’daki bir-
çok iþçi eyleminin örgütleyicileri arasýn-
daydý; gaz iþçilerinin grevi, Bryant and
May kibritçi kýzlar grevi, cam üfleyicileri-
nin grevi, liman iþçilerinin grevi... 1889 1
Mayýsý’nda kürsüden 100 bin iþçiye, sos-
yalistlerin önündeki en acil görevin sekiz
saatlik iþ günü olduðunu açýklýyordu. 

Bu grevlerden biri de Silvertown gre-
vi. Silvertown, adýný S. W. Silver and Co
lastik fabrikasýndan alan bir sanayi böl-
gesi. 19 ve 20. yüzyýlda çalýþma ve yaþam
koþullarý berbattý. Ýþçilerin saatlerce ça-
lýþtýðý mahzen gibi fabrikalardan Thames
ýrmaðýna kirli atýklar dökülüyor, yaþam
alanlarýný da zehirliyordu. Burada ortala-
ma yaþam süresi birçok yere göre çok
daha düþüktü. 11 Eylül 1889’a gelindiðinde
öncesinde gerçekleþen diðer grevlerin
ve sosyalistlerin etkisiyle Silvertown’da-
ki iþçiler örgütlenip greve çýkmýþtý. Daha
birkaç ay önce gaz iþçilerinin mücadele-
leriyle kurulan Ulusal Gaz Ýþçileri ve Ge-
nel Ýþçi Sendikasý’nýn (NUG&GL) bütçesi
olmasa bile baþta genç kadýnlar olmak
üzere iþçiler sokak sokak gezerek grev
için fon topluyordu. Özellikle bir sene ön-
ceki kibritçi kýzlarýn grevi, o zamanlar
sendikalarda pek kabul görmeyen kadýn
iþçilerin örgütlenmesinin önünü açmýþtý.
Silvertown’da da çalýþanlarýn yüzde 13’ü
kadýndý ve burada Eleanor’un öncülüðün-
de NUG&GL’nin ilk kadýn kolu kuruldu.
Daha sonra kibrit fabrikasý iþçileri de bu
sendikaya katýldý. 

Yýldýz ÝNAM 
Tuzla / Ýstanbul 

B
en kendi iþimi yaptýðým ve yeni bir
eve taþýndýðým dönemde Nesli-
han’la tanýþtým. Aslýnda yürüyüþle-
re fazla giden biri deðilim ama be-
ni bir yürüyüþte gören komþum

yeni taþýndýðým binadakilere ‘terörist’ oldu-
ðumu söylemiþ. O dönem maðazam vardý,
maðazadaki eþyalarý bir akþam eve taþýdým.
Bunu gören komþular da “Akþam akþam silah
taþýyor odaya” diye korkmuþ. Neslihan da kor-
kanlardan biriydi. Beni gördüðünde ürküyor-
du. Bir gün kapýyý açýk býraktým, Neslihan ka-
fasýný uzattý, “O odada ne var” dedi, “Kork-
ma” dedim. Biraz tebessüm etti, sonra laf lafý
açtý. Þimdi iyi bir dostluðumuz var. Ben de
Neslihan’ýn yaþadýklarýný paylaþmak istiyorum
sizlerle.
‘KOCAMIN EVLENDÝÐÝNDEN 
HABERÝM BÝLE OLMADI’

Neslihan, 15 yýllýk imam nikahlý evliliði bo-
yunca eþinin ve ailesinin hem fiziksel hem eko-
nomik þiddetine maruz kalmýþ. Bir yýllýk evliy-
ken eþi askere gitmiþ. Neslihan; bir buçuk yýl
kaynanasý, eltisi ve kaynýyla kalmýþ. “Eþim beni
çok seviyordu ama borçlarýmýz yüzünden geçine-
miyorduk. Birileri aklýna girmiþ, yurtdýþýna git-
mek istedi, kalsaydý zaten hapse girerdi” diyor.
“Bir sene gideceðim, borçlar bitince geleceðim” de-
miþ kocasý. Ailesi de gitmesini istemiþ. “Ben hamiley-
dim üzüldüm ama kabul ettim” diyor Neslihan ve o
süreci þöyle anlatýyor: “Bir sene dedi ama gelmedi.
Doðum yaptým, oðlum oldu. Oðlum emeklemeye baþ-
ladýðý zaman geri döndü. Eþim bana düþkündü aslýn-
da, benimle ilgilenmek istiyordu ama eltim kabullene-
miyordu. Eltim eþimin gideceði gün kavga çýkardý,
eþim beni dövüp sonra Fransa’ya gitti. Çocuklar rahat
etsin diye para gönderiyordu ama eþimin ailesi parayý 

bana gýdým gýdým veriyordu.”
Eþi yurtdýþýndan ikinci sefer geldiðinde Neslihan

ikinci çocuðuna hamile kalmýþ. Kýzý olmuþ, ama eþi
kýzýnýn doðumunu da görmemiþ. Bu sýrada eþi de çif-
te vatandaþ olmak için Fransa’da evlenmiþ. Ailesi “Ev-
len” demiþ. “Ama benim haberim bile olmadý” diyor
Neslihan, “Resmi nikahýmýz yoktu. Orda evlenip va-
tandaþ olmuþ. Ben de gelecek diye bekliyordum.”

AÝLEM ‘KEFENLE ÇIKARSIN’ DEDÝ
Görümceleriyle de kaynanasýyla da arasý hiç iyi

olmamýþ. “Beni elbirliðiyle yalnýzlaþtýrýp evimi
býrakýp gitmemi istediler. Ailemse yaþadýklarýmý
bildiði halde ‘o evden kefeninle çýkarsýn’ dedi.
Eþimin ikinci evliliðini bildikleri halde ‘adam
geldiði zaman ilgili alakalý ol, erkektir kim ev-
lenmiyor ki’ dediler. Kimse benim ne düþün-
düðümle, ne hissettiðimle ilgilenmiyordu” diye
anlatýyor durumu Neslihan ve bu onu çaresizli-
ðe itmiþ.

Eþi geldiðinde de onunla ve çocuklarýyla ilgi-
lenmemiþ, kendisine düþmaný gibi davranýp
aðýr laflar söylemiþ: “Benim paramý yiyorsun
hakkýmý helal etmem.” 

Neslihan özetle böyle bir hayat yaþamýþ.
Kendi duygularýndan, hayatýndan, umutlarýn-
dan çoktan vazgeçmiþ; saðlýðý da bozulmuþ.
“Çocuklarým için katlanýyorum” diyor.
Çocuklar da babalarýndan sevgi ve ilgi göre-
mediklerinden mutsuz ve huzursuz. Oðlu
bütün öfkesini annesine yansýtýyor. Babasý-
nýn gözüne girmek ve yanýna gitmek istediði
için Neslihan’a ve kýz kardeþine þiddet uy-
guluyor.

Neslihan’ýn artýk “böyle olmaz” demesi
gerekiyordu. Daha çok yan yana geldik, oku-
ma yazma öðrenmesine yardýmcý oldum.
Daha özgüvenli hareket etmeye baþladý. Ama
eþinin ailesi bu durumu nasýl anlattýysa, ko-
casý geldiðinde Neslihan’ý dövmeye, ekono-
mik olarak kýsýtlamaya baþladý. Neslihan’da-

ki deðiþim onu daha da hýrçýnlaþtýrmýþtý. Onun
kendine mahkum kalmasýný istiyordu. 

Neslihan artýk eþinden ayrýlmayý düþünüyor.
“Boþandýðýmda ailemin yanýna gitmeyeceðim, zaten
onlar da beni istemiyor. Her þeye çocuklarým için
katlandým. Eþimin çalýþtýðý parayla ev aldýðýný bili-
yorum. Ben çocuklarýmýn bu haklardan yararlanma-
sýný istiyorum” diyor. 

Neslihan kendi yaþamý için aslýnda büyük bir
adým attý. Bu adýmda da yürüyeceði yolda da birlikte
olacaðýz Neslihan’la belki eskisinden de fazla...

Neslihan büyük bir adým attý 

Erzurum ya da Antalya... Farkýmýz yok aslýnda... 
Dilek TUNÇ 

Antalya

E
rzurum’da görev yaptýðým yýllarda bir-
çok kadýnla ve onlarýn sorunlarýyla kar-
þýlaþtým. Ýkram ettiði çayý yanýmýzda
oturup içemezdi kadýnlar. Kocasýna
“bu, þu, o” gibi sýfatlar dýþýnda sesle-

nemeyen, çocuklarýnýn caný yansa bile büyükleri-
nin yanýnda kucaklarýna almayan kadýnlardý onlar.

Zihinsel engelli de olsa erkek erkektir diyerek,
evlendirilen, gerdeðe girmediði için eltisi tarafýn-
dan ahýra baðlanýp dövülen kadýnlarý gördüm.
Sevgiyle, saygýyla yaklaþýldýðýnda dört kolla sarýlan
kadýnlardý onlar.

Yaþý 17’ye varmazdý hiç birinin evlenmeleri
için. Muhtar ve tayfasý hemen büyütür yaþýný, ya-
rým saat görüþmelerini lütuf sayar ve dini nikahla
evlendirirdi onlarý. Hayalleri neydi, yaþamdan
beklentileri neydi ve aslýnda ne olmak istemiþler-

di hep merak ettim. Sordum da bir kaçýna ama
kýsa bir an hüzünlenen bakýþýn ardýndan silkele-
nen omuzdan baþka cevap alamadým onlardan.

“Ne diyelim hoca” derdi kimileri. Hepsi üre-
tenlerdi, yaþamý, hayatý büyütenlerdi aslýnda.

Dört duvarýn arasýnda dahi yaptýklarý, nakýþlar-
la büyüttükleri çocuklarla hayatýn ta kendisiydiler.

Sonra tayinim çýktý, Toroslarýn eteklerine gel-
dim. Eskiden Erzurum ve çevresi illerini çocuk
yaþta evliliklerin daha çok yaþandýðý, kadýnlarýn
daha fazla sorun yaþandýðý yerler olarak deðerlen-
dirirdim. Oysa burada da kadýnlar yine en aðýr
koþullarda serada, tarlada çalýþýyor, kadýnlarýn in-
san yerine konulmadýðý erken evlilikler buralarda
da yaþanýyor.

Þimdi bizim buralarda, savaþtan kaçarak gelen
Suriyeli, Afganistanlý göçmen aileler var. Hele
Suriye’den gelen kadýnlarýn sorunlarý çok daha
fazla, anadillerini bilmediðimiz insanlarla iletiþi-
me geçmek zor. Bir de, kendileri isteyerek gelmiþ
gibi, çevrenin önyargýlarý çok fazla. Bize çok görev
düþüyor, öncelikle onlarýn kadýn olmaktan kay-
naklanan sorunlarýna daha fazla eðilmeliyiz.

Geride býraktýðým kadýnlarýn hepsini, çok öpü-
yor ve kocaman selamlarla kucaklýyorum onlarý.
Hayatýma çok þey kattýlar, kadýn olmanýn bir baþ-
ka boyutunu gösterdiler bana...
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Gülkýz TÜRK
Antalya

S
ezonun baþýnda TV ekranýndaki yerini
alan ‘Kadýn’ dizisinin bende býraktýðý
izlenimleri ve görüþtüðüm kadýnlarýn
kadýn dizisine bakýþlarýný sizlerle pay-
laþmak istiyorum.

Ben bu dizide üç kadýn figürü gördüm. Ýlki;
adýný mevsimlerin en güzeli olan bahardan alan,
ayný zamanda babasýnýn unutamadýðý sevgilisinin
de adý olan Bahar. Baba, hem baharýn güzelliði
hem de sevgisinin anýsýna kýzýna Bahar adýný ver-
miþ. Anne ise eþi için ikincil olduðunu düþündü-
ðünden ilk sevgilinin adýnýn kýzýna verilmesini
hazmedemiyor. Bahar bu nedenle genelde dýþla-
nýyor. Bahar, yoksul, çalýþarak iki çocuðuyla bir-
likte yaþamýný sürdürmeye çalýþan bir kadýn.

Diðer kadýn ise Þirin. Ýkinci kýz çocuk olan Þi-
rin’e anne ve babanýn ortak bulduðu
isim verilmiþ. Þirin þýmartýlmýþ, hatta
bazý suç ve hatalarý anne tarafýndan
görülmesine raðmen üzeri örtülmüþ,
o da hata ve suç iþlemeye devam edi-
yor. Þirin, kiþilik bozukluðu olan bir
birey.

Anne ise ikincil olmayý hazmede-
meyen ve bu yüzden sevgisini çocuk-
larýna ve çevresine eþit ve adil bir þe-
kilde paylaþtýramayan, sevgisini açýða
vurmaktan da korkan bir kadýn.

Bir de üvey baba var; tali ve silik
bir kiþilik, acýma duygusunu göster-
mekten öteye bir þey yapamayan, güç-
süz bir kiþilik.

Dizi, en sevdiði arkadaþýnýn ölümü
sonrasý sevmediði halde onun karýsýy-
la evlenmek zorunda kalan adamýn,
ilk kocasýnýn ikincil sevgilisi olmayý
hazmedemeyen kadýnýn, anne tarafýn-
dan ötelenen büyük kýzýn ve yaptýðý
hatalar görmezden gelinerek hata
yapmasýnýn önü açýlan duygusal ve

psikolojik bozukluðu olan küçük kýz kardeþin
arasýnda geçen olaylar üzerine geliþiyor.

Dizi bence, bir taraftan içinde yaþadýðýmýz
toplumun ve dönemin sorunlarýný ortaya serer-
ken bir taraftan da kadýnlara duygusal kýrýklýkla-
rýný anýmsatarak aðlatan ve her hafta bunu deði-
þik biçimlerde tekrarlayarak, soru sordurmadan
aðlatan, inleten formatta arabesk bir dizi.

Kadýnlarý sürekli bu arabeske hapsetmek, insan-
larý sürekli duygu kýrýklýðý içinde tutmak yerine daha
güzel, daha insani bir dünyayý da hissettirse daha
baþka bir dizi olabilirdi diye düþünüyorum.

Yine de, direngen ve onurlu bir dik duruþ ser-
gileyen Bahar, birebir olmasa da benzer sorun-
larla cebelleþen kadýnlarý, iþe giderken kapýyý
çocuklarýnýn üzerlerinden kilitleyerek giden an-
neleri, yaþadýðý çevre itibariyle toplumdan dýþlan-
mýþ kadýnlarý yansýtýyor. Onlarýn dostluklarý, her
þeyden önemlisi çalýþtýðý atölyede iþ arkadaþlarý-

nýn Bahar ile dayanýþma içinde olmasý güç veri-
yor. Yaþadýðý tüm olumsuzluklara raðmen yine de
etrafýndaki dostluklardan güç alan bir kadýn, Ba-
har. Kocasýyla yaþadýðý aþký ve sevgiyi, sonuna ka-
dar çocuklarýyla paylaþan bir kadýn. 

Dizi, her ne kadar Bahar etrafýnda dönse de
dizideki her kadýnýn ayrý hikayesi var. Yeliz, Do-
ktor Jale, Bahar’ýn annesi, komþu Ceyda, Hev-
þan... (Beyoðlu’nun o keþmekeþi içinde hiç de
beklenmedik bir dostluk gösteren erkek figür,
Arif ’i de unutmayalým.) Kadýnlarýn hepsinin hi-
kayesinin temelinde sevgisizlik, dýþlanmýþlýk ve
bunlarla baþlayýp uzayýp giden sorunlarý var.

KADINLAR ‘ANNELÝK
SORUMLULUÐU’NU HATIRLIYOR

Aslýnda dizi için yazýlacak çok þey var. Ama zen-
gin, villalarda yaþayan insanlarýn yaþamlarýnýn anla-
týldýðý dizilerin bu kadar yaygýn olduðu bir dönemde

Kadýn dizisini onlardan ayrý yere koy-
mak ve hakkýný da yememek lazým diye
düþünüyorum.

Kadýnlarla sohbet esnasýnda dizi-
yi de konuþuyoruz. Birçok dizi sey-
rediliyor ama Kadýn dizisi üzerinde
yoðunlaþtýrýyoruz sohbetimizi. Ba-
har’ýn yaþadýklarý ve kiþiliði kadýnla-
rýn ilgisini çekmiþ. Bahar’ýn dik ve
onurlu durma çabasý ve ölen eþiyle
olan sevgisini çocuklarýna aktarmasý,
ayný zamanda kanserle cebelleþiyor
olmasý, çocuklarý için istenmediði
halde annesinin evine dönmek zo-
runda kalmasý... Tüm bunlar kadýn-
lara annelik sorumluluðunu hatýrla-
týyor. Kadýnlarýn hepsine “Ben de
çocuklarým için her þeyi yaparým”
dedirtiyor.

Ben de düþünüyorum; Bahar’a bu
denli özenen kadýnlar þiddete, taciz
ve tecavüze uðrayan kýzlarý, þiddete,
savaþa kurban edilen oðullarý için
neden suskun ve duyarsýz kalýyorlar!
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Fulya ALÝKOÇ

D
ünya Ekonomik Forumu’nun her yýl
kadýnlarýn eðitim, ekonomi, saðlýk ve
siyaset alanýndaki konumlarýný baz
alarak hazýrlayýp yayýnladýðý Küresel
Cinsiyet Uçurumu Raporu 2017

göstergeleri dünya ölçeðinde son 10 yýlda cin-
siyetler arasýndaki ücret uçurumunun korkunç
derecede açýldýðýný gösteriyor. Kadýnlar geçen yýl-
lara göre eðitim ve saðlýk hizmetlerine daha zor
eriþiyor. 144 ülke arasýnda 131. sýrada olan
Türkiye’nin hali ise hal deðil; daha kötü durumdaki
ülkeler ya bölgesel ya da iç savaþ yaþayan Ortadoðu

ve Afrika ülkeleri. 
Geçen yýl birçok ülkedeki 8 Mart eylemlerinde

kadýna yönelik þiddete ve kadýn düþmaný politikalara
karþý büyüyen öfkenin patlamasýna tanýklýk etmiþtik.
Peki, geçen yýlki uluslararasý eylemlilik halinden bu
yýla kadýn mücadeleleri ne durumda, gündemler
neler?

Bu hashtagde mücadele var: #8Mart

TTÜÜMM dünyadaki kadýnlarýn ortak derdi þiddet. Þiddete karþý bir dire-
niþin yaþanmadýðý ülke neredeyse yok. 

Latin Amerika ülkelerindeki kadýnlarýn ajandasýndan hiç düþme-
yen þiddet gündemi 2016’da baþlayan #NiUnaMenos (Bir Kiþi Eksilme-
yeceðiz) hareketine duyulan ihtiyacý da sürekli kýlýyor. Þimdiye dek ha-
reketin merkezi rolünü üstlenen Arjantin’in yaný sýra kadýna yönelik
þiddette dünya üçüncüsü olan Peru’da sosyal medyada “I march on
#12A because …” (12 Aðustos’ta yürü-
yorum çünkü...) etiketiyle örgütlenen
50 bin kadýn 8 kentte yürüyüþ yaptý.
Yürüyüþ hükümet yetkililerince bile
“tarihi bir olay” olarak nitelendiriliyor. 

Diktatörlük zamanýndan kalma
kürtaj yasaðýnýn mücadele sonucunda
nihayet esnetildiði Þili’de üniversite
öðrencilerinin, üniversite personelinin
artan cinsel saldýrýlarýna yönelik pro-
testolarý genç kadýnlarýn þiddetle mü-
cadelede kararlýlýðýný gösteriyor. 

Kürtaj hakkýnýn güncel bir talep
olmaya devam ettiði Brezilya’da Topraksýzlar hareketinden kadýnlar,
69 kadýna tecavüz ettiði için hüküm giyen, 18 portakal çiftliðine sahip
bir doktorun çiftliðini iþgal etti. Bu, tarým reformu mücadelesi ile kadý-
na yönelik þiddetle mücadelenin birleþtirilmesinin örneklerinden biri. 

Özellikle çetelerin iþlediði kadýn cinayetleriyle sýk sýk gündeme
gelen Meksika’da 19 yaþýndaki Mara Castilla’nýn öldürülmesiyle sokak-
lara dökülen kadýnlarýn öfkesi, cinayetlere karþý önlem almayan hükü-

mete yönelmiþ durumda.
Þiddet döngüsünün birikerek genç bir kadýnýn öldürülmesiyle

infial yarattýðý bir diðer ülke de Güney Afrika. Mayýs ayýnda 22 yaþýn-
daki Karabo Mokoena sevgilisi tarafýndan iþkence gördükten sonra
vahþice öldürülmüþ, bedeni bir arazide gömülü bulunmuþtu. Kadýn ci-
nayeti oranýnýn dünya ortalamasýnýn 5 katý olduðu ve her yýl 40 bin
tecavüz vakasýnýn kaydedildiði Güney Afrika’da binlerce kadýn hare-

kete geçti; kadýnlar #MenAreTrash
(Erkekler Ýþe Yaramaz) hashtagiyle
sosyal medyada ölümden döndükleri
cinsel ve fiziksel þiddet deneyimleri-
ni paylaþarak kampanya yürüttü, so-
kaklara döküldüler. Erkekler de #No-
tInMyName (Benim Adýma Deðil)
hashtagiyle örgütlenerek ellerinde
öldürülen kadýnlarýn isimlerini taþý-
dýklarý bir yürüyüþle artan kadýn ci-
nayetlerini protesto etti. 

Tunus’ta ülke tarihinde ilk
defa kadýna yönelik her türlü þid-

deti suç sayan bir yasa onaylandý. Birçok kadýn örgütünün müca-
delesi ile temmuz ayýnda geçen yasa kadýnlar için bir zafer, top-
lum içinse “kültürel reform” olarak algýlandý. Cihadist örgütlere
katýlýmýn en yüksek olduðu ülkelerden biri olan Tunus’ta, kadýnlar
her fýrsatta dini-ideolojik radikalleþmeyle kadýna yönelik þiddet
arasýndaki baðlara dikkat çekiyor, laiklik mücadelesi ve kadýna
yönelik þiddetle mücadele iç içe geçiyor.

ÞÝDDET: EKSÝLMEYEN MÜCADELE GÜNDEMÝMÝZ

Rehin iþçiler, çeyiz parasý
için karþýlýksýz çalýþma:

BUNUN ADI KÖLELÝK!
ÜRETÝM alanýnda ucuz, kolay alýnýp çýkarýlabilir

emek rezervi olarak kadýn ve çocuk iþçilerin yoðun-
laþtýðý tekstil, hazýr giyim ve tarým sektörlerinde ça-
lýþma koþullarýnýn klasik anlamda köleliðe çok yakýn-
laþtýðý bir dönem yaþanýyor. Bazý Latin Amerika ülke-
leriyle, özellikle Hindistan, Bangladeþ, Myanmar
(Burma), Tayland, Kamboçya gibi Asya ülkelerinde
evlerden fabrikalara uzanan üretim bandý boyunca
zora dayalý ve borç karþýlýðý çalýþtýrma gibi kölelik ko-
þullarýna rastlamak mümkün. Ýþçilerin çocuklarýnýn
rehin alýnarak üretimin devamlýlýðýnýn saðlanmasý,
genç kýzlarýn evlenecekleri erkeðin ailesine verilecek
çeyiz parasýný biriktirmeleri için 3-4 yýl boyunca kar-
þýlýksýz çalýþtýrýlmasý, iþyerinde hapsetme þeklinde
cezalandýrmalar yaþanan en uç örnekler. Uzun saatler
nefes aldýrýlmadan çalýþan kadýnlar arasýnda kronik
hastalýklarýn yaný sýra düþük oldukça yaygýn. Kadýnla-
rýn birçoðu ya iþten atýlma tehdidi ya da aþaðýlanma
korkusuyla hamile olduklarýný saklýyor, çünkü hami-
lelik fiziki ya da sözlü taciz sebebi olabiliyor. Buna
karþýlýk kadýn iþçilerin direniþleri genel olarak ücretle
ve iþ güvencesiyle alakalý, son derece spontan ve ken-
diliðinden, plansýz ve örgütsüz, dolayýsýyla patron
karþýsýnda pazarlýk gücünden yoksun kýsa süreli ey-
lemler þeklinde gerçekleþiyor. 

‘Kadýn’, dizi ve yaþam...

Yaþadýðý tüm
olumsuzluk-
lara raðmen

Bahar’ýn
kocasýyla
yaþadýðý

sevgiyi
çocuklarýna
yansýtmasý

kadýnlar için
umut 

oluyor...

Kadýn dizisi,
toplumun

sorunlarýný 
ortaya seren,

kadýnlara 
duygusal

kýrýklýklarýný
anýmsatan 

ve her hafta bunu
deðiþik biçimlerde

tekrarlayarak
aðlatan, inleten

arabesk bir dizi.
Ama...
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Semra ÇELÝK 
Almanya

K
ader’i sabaha kadar uyutma-
yan sadece aðrýlarý deðil, uyu-
duktan sonra uyanamamaktan
da korkuyor. Ayný zamanda
kan ter içinde uyanmak, gör-

düklerinin sadece rüya olduðunu anlayýp
buruk bir sevince kapýlmak da yoruyor, ca-
nýný acýtýyor. 

Sýk sýk ayný rüyayý görüyor Kader: Çatýsý
olmayan, farklý yükseklikteki üç binanýn
önünde duruyor. Birinci binanýn üstüne
sýçrýyor, sonra ikincisine, sonra üçüncüsü-
ne... Sonra istemediði halde, göðe doðru
yükseldiðini görüyor. Yükseliyor, yükseliyor,
bulutlar arasýnda þimdi. Yalvararak dua edi-
yor, yere inmek istiyor. Sonra yavaþ yavaþ
iniyor. Sevinç içinde þükrediyor; “Ölümden
kurtuldum.”

Aslýnda Kader’in bugüne dek yaþadýklarý
rüyasýndan daha da korkunç. Kader, Kasým
2016 tarihinde sokaðýn ortasýnda, üç yaþýn-
daki oðlu Cudi’nin gözleri önünde, ayrýldýðý
eþi tarafýndan öldürülmek istendi. Nurettin,
önce býçakladý onu. Yetmedi otomobilden

bir balta çýkararak keskin olmayan tarafýyla
kafasýna kafasýna vurdu. Bu da yetmedi,
elindeki halatý Kader’in boðazýna geçirdi,
diðer ucunu içinde Cudi’nin korkulu göz-
lerle bakarak oturduðu otomobile baðladý,
dümene geçti ve 208 metre yerde sürükledi
kadýný. Kader tüm gücüyle boðulmamak
için halatý tuttu. Sonra mucize eseri halat
koptu, film bitti... 

Sonrasýný hatýrlamýyor zaten. Önce Ha-
meln’de sonra Hannover’de hastaneye kal-
dýrýldý. Kalbi birkaç kez durdu. Her sefe-
rinde hayata geri döndü. Aylarca komada
kaldý, herkes umudunu kesti ama Kader
inatla hayata tutundu, kendi için, oðlu için
ve þiddet uygulayan tüm erkeklere inat... 
TÜRKÝYE’DE SIÐINACAK YER
BULAMAYINCA

Aslýnda zorluklara alýþýk bir kadýn o.
Türkiye’de de baský, þiddetle iç içe geçmiþ
bir yaþam sürdürmüþ. 12 yaþýnda savaþtan,
sýk sýk yapýlan ev ve köy baskýnlarýndan,
devlet þiddetinden kaçarak aðabeyleriyle Al-
manya’nýn Hameln þehrine yerleþmiþ bir
kadýn Kader. Daha sonra da anne ve babasý
gelmiþler buraya. “2013 yýlýnda Nurettin’le
tanýþtýk. Kýsa süre sonra dini nikahla evlen-
dik” diye baþlýyor yaþadýklarýný anlatmaya.
Evliliðinin daha ilk günü eþi sigara içmesini
yasaklamýþ, daha sonra cep telefonuna el
koymuþ, arkadaþlarýyla buluþmasýný engel-
lemiþ... Her gün yeni bir hakký kýsýtlanmýþ
ama her defasýnda düzeleceði umuduyla
evliliðini sürdürmüþ. Oðlu Cudi doðduðun-
da her þeyin düzeleceðine duyduðu umut
biraz daha güçlenmiþ; “Ama yok, deðiþen
bir þey olmadý. Ayrýlmaya karar verdim, kav-
ga, tehdit ayrýldýk.” Çocuðunu “yetim bý-
rakmamak” düþüncesiyle belli aralýklarla
babasýna gitmesine izin vermiþ. Ve böyle bir
günde, Cudi’yi Nurettin’den almak için git-
tiðinde aralarýnda nafaka nedeniyle tartýþma
çýkmýþ ve ölümle yüz yüze bulmuþ kendini. 
CUDÝ’NÝN KORKULARI

Hayýr! Adamýn cinnet getirip saldýrdýðý-
na falan inanmýyor Kader, “Bilinçli ve önce-
den planlanmýþ bir saldýrýydý bu” diyor.
Çünkü Nurettin, defalarca tehdit etmiþti

kendisini ama yine de bu kadar canavarla-
þabileceði aklýnýn ucundan bile geçmemiþti
kaderin. Sokaðýn ortasýnda, oðlunun gözleri
önünde, býçak, balta ve halatla sürüklenerek
katledilmeye çalýþýlacaðýný... 

Þimdi 29 yaþýnda olan Kader, oðluyla
birlikte terapi görüyor. Kendinden çok oð-
lunu düþünüyor, oðlunun kendisinden ay-
rýlmadýðýný, sürekli konuþtuðunu, olanlarý
anlayamadýðýný, babasýndan korktuðunu
söylüyor. “Anne, benim babam yok. Anne,
benim babam çok kötü. Anne babam sana
neden öyle yaptý? Anne beni býrakma... ” 

Uzun süren tedavilerden sonra kendi
deyimiyle dimdik ayakta Kader. Baþýnda sü-
rekli bir bere var. Baltayla parçalanan kafa-
sýnda kalan izleri görenler korkmasýn diye
gizlemek için böyle dolaþýyor ve kendini
daha güvende hissettiðinden bereyi çýkar-
mak istemiyor. 

KORKMUYORUM
Mahkeme süreci de oldukça zorlu ol-

muþ. Ýlk duruþmaya gittiðinde kafasýndan
geçen eðer Nurettin özür dilerse, onu affet-
tiðini ama kendisiyle hiçbir þekilde bað
kurmak istemediðini söylemekmiþ. Ama
adam býrakýn özür dilemeyi, en küçük piþ-
manlýk bile göstermemiþ. Kader, “Konuþ-
madým, affetmedim, affetmeyeceðim” di-
yor. 

Eski eþi 137 bin avro acý parasý ve
14 yýl hapis cezasýna çarptýrýlmýþ.
Hapis cezasýný çok az bulan Kader,
“Baþka erkeklere kadýnlarý serbestçe
öldürebilirsiniz mesajýný verecek ka-
dar çok az” diyor. Savcý müebbet ha-
pis istemesine raðmen hakim, ada-
mýn acý parasýný ödemeyi kabul et-
mesi nedeniyle 14 yýlda karar kýlmýþ. 

Peki, 14 yýl, belki daha da kýsa sü-
re sonra Nurettin hapisten çýkýnca
ne yapacak Kader? “Korkmuyorum.
Neden korkayým ki? Ölümden dön-
düm. Çocuðuma kavuþtum. Yaþýyo-
rum.  Ýleriye umutla bakýyorum.
Benim durumumdaki tüm kadýnla-
ra da korkmayýn, kaderinizi kendi
elinize alýn diyorum. ”

Vahþi bir biçimde kocasý
tarafýndan katledilmeye
çalýþan Kader’in, içinden
güçlenerek çýktýðý
hikayesini dinlemeye ne
dersiniz?
Size sesleniyor Kader:
“Korkmuyorum. Neden
korkayým ki? Ölümden
döndüm. Ýleriye umutla
bakýyorum. Benim
durumumdaki tüm
kadýnlara da korkmayýn,
kaderinizi kendi elinize
alýn diyorum.”

KADER’ÝN ÇAÐRISI: KORKMAYIN!

SAVAÞIN ANNESÝZ,
BABASIZ BIRAKTIÐI
ÇOCUKLAR ÝÇÝN...

KADDERR’in 208 metre sürüklendiði

otomobilin de kadýna verilmesi

kararlaþtýrýlmýþ. Nurettin sadece buna

itiraz etmiþ, ama üst mahkeme itirazý

reddetmiþ. 
Otomobili açýk arttýrmaya çýkaran

Kader, gelen parayý Kobane’deki

kimsesiz çocuklara gönderecek ve bu

para oradaki çocuk yurdunun donanýmý

için harcanacak: “Ben çocuklukta çok

acý çektim, ölseydim çocuðum da

yapayalnýz kalacaktý. Kobane’deki

çocuklar ise yýllardýr yapayalnýz. Savaþýn

annesiz, babasýz býraktýðý çocuklar

onlar. Eðer benim acým onlarýn acýsýný

biraz azaltabilirse ne mutlu bana.”

KASIM ÖFKESÝ
KADER, iyileþtikten sonra þiddet

gören kadýnlara nasýl destek
olabileceðine de çok kafa yormuþ. Ne
yapabilir, nasýl eriþebilir onlara? Nasýl
cesaretlendirebilir kadýnlarý? Anlatmak,
konuþmak, dinlemek, birbirine
dokunmak... Bu nedenle belki de
yaþadýklarýný saatlerce, günlerce
Hameln’de çýkan bir gazetenin þef
redaktörüne anlatmýþ. Þimdi onun
hikayesini anlatan bir roman var. Kasým
Öfkesi (Novemberwut) kitabýn adý.
Ulrich Behmann, Kader’in yaþadýklarýný
bir polisiye roman þeklinde anlatmýþ.
Okunmasý kolay olsun, daha fazla
insana eriþsin diye... Kasým öfkesi,
Kader’in öfkesini özellikle kadýnlarla
paylaþmasýnýn, onlara cesaret verme
çabasýnýn öyküsü. 

KKAAMMUU sektöründe özellikle saðlýk, bakým ve eðitim hizmetlerinde
çalýþan kadýnlarýn genel olarak ücret artýþý, cinsiyetler arasý ücret eþit-
liði ve kalýcý kadro talepleri, bazý ülkelerdeki sýnýf mücadelesinin ve ka-
dýn hareketinin gündemini oluþturuyor. 

Hindistan’da kamu hastanelerinde çalýþan hemþireler ile
hükümet arasýndaki görüþmelerde ücret artýþý konusunda sonuç
alýnamayýnca 2017 Martýnda baþlayan grev sürüyor. Bu grevin et-
kisiyle, özel hastanelerde çalýþan hemþireler de hastane yönetim-
lerinin belirlenen asgari ücret kuralýna uymadýðýný, saðlýk emekçi-
si kadýnlarýn sürekli stajyer olarak gösterilip düþük ücretlerle ça-
lýþtýrýldýðýný belirterek grev kararý aldý, ama grevleri engellendi.
Kent-köy uçurumunun devasa olduðu Hindistan’da kýrsal bölge-
lerde hizmet veren anganwadi’lerdeki bakým iþçisi kadýnlarýn grev
ve mitingleri eyaletlere yayýldý. Kadýnlarýn doðum öncesi ve son-
rasý eðitimi, yeni doðanýn hayatta kalmasý, saðlýðý ve beslenmesi-
ni yakýndan takip etmek gibi hayati sorumluluðu olan ama geçici
iþçilik yaptýrýlan anganwadi çalýþaný kadýnlar, iþten atmalar ve hü-
kümetin söz verdiði ücretleri ödememesi üzerine eylül ayýndan
bu yana birçok eyalette greve çýkýyor ve kitlesel yürüyüþler ör-
gütlüyor. Emeklilik ve kalýcý kadro talep eden kadýnlar için açlýk
grevi de eylem yöntemlerinden biri. Madhya Pradesh eyaletinde
ise kadýn sözleþmeli öðretmenler, eþit ücret talebiyle çýkýlan grev-
de saç kestirme eylemi yaptý.

Kenya’da 5 ay boyunca ücret talebiyle greve giden hemþ-
ireler kýsmi kazanýmlar elde etti; mücadelenin öncüsü kadýnla-
rýn iþten atýlmasý buna gölge düþürse de 20 bin hemþireyi kap-
sayan bir anlaþmaya varýlmasý gelecek için önemli bir deneyim

býraktý. 
Avustralya da çocuk bakým hizmetlerinde çalýþan emekçi ka-

dýnlarýn grev ve eylemlerine sahne oldu. Kadýnlar okul öncesi ve er-
ken çocukluk süresince bakým hizmeti verenlerin yüzde 89’unu
oluþtururken, bu alanda çalýþan erkekler kadýnlardan yüzde 32 daha
yüksek ücret alýyor. Bakým emekçisi 3000 kadýn, verilen ücretin kar-
þýladýðý mesai süresi olan 15.20’de iþ durdurdu. 

Ýngiltere’de reel ücretlerde yaþanan yüzde 14’lük erime yü-
zünden sürekli eylem halinde olan saðlýk emekçilerinin büyük bir
kýsmýný hemþire kadýnlar oluþturuyor.  Fransa’da yaþlý bakýmevle-
rinde yaþanmasý beklenen iþten atmalara karþý bakým emekçisi
kadýnlar eylemler düzenliyor. Yunanistan’da saðlýk hizmetlerin-
deki “tasarruf tedbirlerine” karþý hükümeti hedefine koyan hemþ-
irelerin grev ve eylemleri de bu tabloya katýldýðýnda, henüz birle-
þik olmasa da, neredeyse uluslararasý bir saðlýk-bakým emekçile-
ri hareketinden bahsetmek mümkün. Elbette bu, neo liberal yýkým
politikalarýnýn, en temel kamu hizmetlerinin özelleþtirilmesinin
ya da taþeronlaþtýrýlmasýnýn kaçýnýlmaz sonucu olarak karþýmýza
çýkýyor. 

Cinsiyet Uçurumu Raporu’na göre son 9 yýldýr cinsiyet
eþitliðinin en ileri olduðu 323 bin nüfuslu Ýzlanda’da kadýnlarýn
42 yýllýk mücadelesi nihai bir kazanýmla sonuç verdi ve cinsiyet-
ler arasý ücret eþitsizliði resmen yasaklandý. Þüphesiz ki bu ka-
zanýmýn, Ýzlanda’daki kadýn hareketini güçlendirici etkisinin ya-
ný sýra emekçiler arasýndaki birliði pekiþtirici sonuçlarýný da göz-
lemlemek mümkün olacak.

KAMUDA YIKIMA KARÞI KADIN EMEKÇÝLER HER YERDE DÝRENÝÞTE

7

ALIN SÝZE
GERÇEK KÝMLÝK
MÜCADELESÝ!

ÖÖZZEELLLLÝÝKKLLEE 90’lý ve 2000’li yýllarda birçok halk
hareketi “kimlik” kavramýnýn liberal
bozuþturmasýnýn kurbaný oldu. Kadýn mücadelesini
de bunlardan biri olarak görmek mümkün.
Afganistan’daki kadýnlarýn eþitlik mücadelesinin
birincil talebiyse “Alýn size gerçek bir kimlik
mücadelesi!” dedirtiyor. Afganistanlý kadýnlar,
1996-2001 yýllarý arasýnda hüküm süren Taliban
rejimi ve 11 Eylül saldýrýsýyla baþlayan ve ancak
2014’te sona eren Amerikan iþgalinden sonra belki
de ilk defa seslerini duyurabildikleri bir kampanya
baþlattýlar ve olabilecek en basit þeyi talep ettiler.
Topluluk içerisinde falancanýn annesi, karýsý, ablasý
ya da kýzý olarak deðil de kendi isimleriyle
çaðrýlmayý, doðum belgelerinde ve mezar
taþlarýnda kendi isimlerinin yazýlmasýný, yani
adlarýný talep ediyorlar. Kadýnlarýn sokaða çýkarak
protesto eylemleri örgütlemesinin mümkün
olmadýðý ülkede #WhereIsMyName (Benim Adým
Nerede) etiketiyle sosyal medya ile sýnýrlý kalan
kampanya Afganistan’ýn “yerli ve milli”
deðerlerine aykýrý bulunarak hedef gösterildi, ama
destek büyüktü.

Yeni yýla halk ayaklanmasýyla giren Ýran’da da
kadýnlarýn hazirandan beri baþörtüsü
zorunluluðuna karþý yürüttükleri Beyaz Çarþamba
kampanyasý, eþit statü ve yurttaþlýk mücadelesinin
bir diðer örneði. Kadýnlar, tutuklanmak pahasýna,
giydikleri beyaz baþörtüleri halka açýk yerlerde
çýkarmaya devam ediyor. 

DÜNYANIN DEVÝNÝM 
HALÝ NE GÖSTERÝYOR?

DÜNYA ölçeðindeki tüm bu geliþmelerin elbette
bize sunduðu birtakým sonuçlar var. Geliþen ileti-
þim teknolojisi kadýnlarýn uluslararasý mücadelesin-
de önemli bir rol oynuyor. En izole olmuþ, en bas-
kýcý koþullar altýnda yaþayan kadýnlar için dahi bir
dayanýþma, güç bulma aracý olabiliyor. Ya da koþul-
larýn daha elveriþli olduðu yerlerde kadýnlar eylem

örgütleyebiliyor; gerçek bir eylemin yeri-
ne konulamayacaðý gibi hashtag’siz ifade
edilen bir eyleme rastlamak da pek
mümkün görünmüyor. Ýkincisi, kadýnla-
rýn uluslararasý dayanýþma ve mücadele
gündemlerinin baþýnda þiddet uzunca
bir süre daha olmaya devam edecek ve
“iþyerinde taciz” ve buna karþý müca-
dele artýk eskisinden daha görünür ve
spesifik bir konu olarak masada duru-
yor; ve o kadýn iþçiler o masaya iþçi sý-
nýfý örgütlerini de oturtmak zorunda.
Üçüncü bir sonuç ya da belki bir baþ-
langýç noktasý ise iþçi kadýnlarýn artan
mücadele eðilimi; kadýnlar kýsýtlý da
olsa kolektif emek sürecinin kolaylaþ-
týrdýðý kolektif eylem olanaklarýný kul-
lanmaktan geri durmuyorlar. 

TRUMP’LA BÝR YIL, ‘BEN DE’ DÝYEN KADINLAR... 
AAMMEERRÝÝKKAA’daki kadýn hareketinin gündemini Trump ve politikalarý

belirliyor demek yanýltýcý olmaz. Trump’ýn ýrkçý, göçmenlere, siyahla-
ra ve LGBTÝ bireylere yönelik nefret söylemlerine duyulan öfke, ka-
dýn düþmaný söylemlerine ve politikalarýna karþý tepkiyle buluþacaðý
zemini kolayca buluyor. Öte yandan ekonomik politikalarda kadýnla-
rý en olumsuz etkileyecek olan, zenginden daha düþük yoksuldan
daha yüksek vergi alýnmasýný öngören vergi indirimi yasasý olacak.  

Belki de Trump’ýn bizzat belirlemediði tek gündem ise Hollywo-
od’daki Weinstein taciz skandalý ve peþ peþe birçok ünlü aktrisin ta-
cizci film yapýmcýsýný teþhir etmesiyle baþlayarak yayýlan #MeToo
(Ben De) kampanyasý oldu. Birçok ülkede farklý sektörlere de yayýlan
kampanyanýn en kayda deðer yankýlarýndan biri ise 700 bin tarým iþ-
çisi kadýn adýna Hollywoodlu aktrislere hitaben yazýlan dayanýþma
mektubu oldu. “Biz de!” diyen tarým iþçisi kadýnlarýn mektubu, ayný
zamanda “Peki, ya ünlü olmayan hayatta kalanlar?” sorusunu gün-
deme attý. Þüphesiz ki bu soru, Amerika’daki kadýn hareketinin za-
man içinde çözmesi gerekecek sýnýfsal izdüþümleri olan bir soru.
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HER COÐRAFYADA FARKLI
DENEYÝM, HER DENEYÝMDE
ÖZGÜN REFLEKSLER

Kitaptaki her bir örgütlenme hikayesi, kadýnla-
rýn zorlu ve riskli koþullar altýnda küçük komite-
ler, gruplar olarak haklarý için bilinçlenmeye dö-
nük eðitimlerle baþlayýp kendi yapýlarýný oluþtur-
ma yolculuklarýný anlatýyor. Bazý toplumlarda
inançlarla çizilen sýnýrlarýn ahlaki dirence rað-
men zorlanmasý, kadýnlara dayatýlan normlarý da
deðiþtirmiþ. Kadýnlarýn bu anlamda geleneksel-
den bugüne bað kuran yöntemlere inandýðýný gö-
rüyoruz. Bu süreç sivil toplum örgütleriyle ya da
sendikalarla gerilimli iliþkiler de yaratýyor. Ama
tamamen yerele ve bireysele, güçlendirme politi-
kalarýna dönük yapýlarýn hemen hepsinin izole
olmuþ hareketi aþma ve politikle iliþkilenme ça-
basý da kadýn mücadelelerine dair dersler veriyor.

Sonuçta bu mücadele deneyimlerinin hepsi,
kayýt dýþý çalýþanlarýn politikaya katýlmasý ve bu-
nun stratejilerini biçimlendirme sürecinde, farklý
coðrafyalarda farklý eþitsiz durumlara uygun ref-
leks gösterebilmenin önemini ortaya koyuyor.
Özellikle sivil toplum örgütlerinin kaynaklarýyla
yola çýkan hareketlerde, orta sýnýf aktivistlerin
öncü olmasýnýn sýnýf içinde yarattýðý gerilimli
iliþkilerin bir ortak kimlik siyasetini dayattýðýný
da görüyoruz. Bazý deneyimlerde, baþlangýçta sý-
nýfsal vurguyu pragmatik görerek kaçýnan akti-
vistlerin, süreç içinde ýrk, etnisite, yasal statü gi-
bi eþitsizlikleri, mücadeleyi parçalamadan kapsa-
yan örgütlenme düzeylerine doðru hareket almasý
da öðretici.

Nihayetinde kayýt dýþý çalýþanlarýn gündemin-
de güvencesizliðin olmadýðý hiçbir yer yok. Ancak
kadýnlar için kendi yaptýklarý iþi sadece yaþamý
devam ettirebilmenin zorunlu bir edimi olarak
kodlamak, kendilerini iþçi olarak sýnýflandýrmala-
rýný zorlaþtýrmaktadýr. 

olmayan kadýnlar

KKÝÝTTAAPPTTAA yer alan mücadele hikayelerine
baktýðýmýzda, kuzeydoðu Brezilya’da São
Francisco üzüm vadisinden Güney Afrika
çiftliklerine ya da Hindistan Uttarakhand
daðlarýna, sermayenin ulus ötesi hareketliliðiyle
birlikte küresel ekonomide kullanýlmak üzere
doðal kaynaklarýn metalaþtýrýlmasýna dayalý bir
düzen ve güçlü ekonomilerin pazarlarýna baðýmlý
hale getirilen üreticiler üzerindeki yaptýrýmlarý
görüyoruz. Mücadele örneklerinde her coðrafyanýn
tarihsel birikimiyle þekillenen deneyimler yer
alýyor. Bu güvencesiz istihdam alanlarýnda,
kadýnlarýn çalýþmaya daha fazla ihtiyacý olduðu için
ezici aðýrlýkla var olmalarý, ama hak elde etmeye
baþladýkça ve kapitalizmin maksimizasyon mantýðý
geliþtikçe istihdamýn düþmeye baþlamasý ise tüm
kayýt dýþý çalýþan kadýnlarýn ortak kaderi gibi. Yine
bu ülkelerde, sendikalarýn erkek egemen yapýsý
olduðunu ve yoðun olarak kayýtlý sektörlere
odaklandýklarýný söylemiþtik. Ama deneyimler
bunun da dönüþtürülebilir olduðunu ortaya

koyuyor. 
Brezilya’da tarihsel birikim, mücadelenin sýnýfsal

ve politik iliþkilenmeyle geliþmesine olanak verirken,
Güney Afrika’da ticari tarýmýn köklerinin köleliðe
dayanmasýndan dolayý Apartheid sonrasý görece
demokratik koþullarda bile çiftliklerde kadýnlarýn
yoðun olarak ayrýmcýlýða, þiddete ve ataerkil baskýya
karþý mücadele ettiklerini görüyoruz. Burada kadýn
hareketi güçlendikçe, Sikhula Sonke’de sýnýfsal
olarak kitle tabanlý örgütlenmeye biçim verme
eðilimi güçlü þekilde açýða çýkýyor. Yine Tamil
Nadu’da balýkçýlýk iþçisi yoksul kadýnlarýn bu çalýþma
sahasýnda, geleneksel yöntemlerin tükeniþiyle
iþbölümünden dýþlanmalarýna karþý erkek þiddetine
ve kastlara raðmen varolma mücadelelerine tanýk
oluyoruz. 

Hindistan ve Brezilya’da en marjinalleþtirilen
gruplar arasýnda yer alan ev iþçisi kadýnlarýn, kölelik
mirasýna karþý önce yurttaþlýk haklarýný kazanmakla
baþlayýp, sonrasýnda iþçi sýnýfýnýn parçasý olarak ev
iþçileri sendika federasyonu (FENATRAD) kurmaya

kadar uzanan sabýrlý yolculuðu, tüm ezilen halklarla
(kadýnlar, siyahiler) birlikte yürütüldüðünde hýz
kazanýyor. Pek çok kayýt dýþý iþin örgütlenme zorluðu
yaratan koþullarýný dahi katlayarak, iþverensiz,
mekansýz, daðýnýk ve özdeðer duygusunu
kaybetmelerini saðlayacak dýþlanmayla (hatta
suçlanmayla) karþý karþýya olan Pune’deki atýk
toplayýcýlarýn yasal olarak iþçi kimliðini kazanmak
için devletle, iktidarla yüzleþme süreçlerinde
izledikleri stratejiler ve geliþtirdikleri eylem
repertuarlarý ait olduklarý kültürün yer yer sýkýntýlý
sembollerini yeniden üretse de oldukça yaratýcýdýr.
Sendikalaþma süreçlerinde sýnýflar arasý eþitsizlikler
(cinsiyet, kast, göçmenlikte yeni gelen statüsü gibi)
de aþýlmasý gereken ve pek çok benzer coðrafyada
tekrar eden sorunlar. Kitapta yer alan mücadele
deneyimleri, marjinalleþtirilen seks iþçilerinin
haklarýný savunan ve geliþtiren Veshya Anyay Mukti
Parishad kolektifinin eylemleriyle ve Burmalý göçmen
kadýnlarýn Tayland’da verdikleri varolma
hikayeleriyle çeþitleniyor. 

DÜNYANIN BÝR UCUNDAN DÝÐERÝNE YARATICI DÝRENÝÞ 

Güney Afrika’dan Hindistan’a, Tayland’dan Brezilya’ya toplumun
ücra köþelerine itilmiþ kadýnlarýn yaþamý deðiþtiren mücadele
deneyimlerine bakan bir kitap. ‘Kadýn iþçiler  nerede, hangi
koþullarda olurlarsa olsunlar örgütlenebilirler”in kitabý...

BÝR 8 MART’TAN DÝÐERÝNE

Adile DOÐAN
Esenyalý Kadýn Dayanýþma Derneði

G
eçtiðimiz 8 Mart’tan bu yana
bir yýlda Ýstanbul’un en büyük
ilçesinin en büyük mahallele-
rinden birinde, Pendik’in Ese-
nyalý mahallesinde yaþadýklarý-

mýzý özetlemeye çalýþacaðým size. Niyetim;
ülke tablosuna bir tek mahalleden bile ba-
kýldýðýnda, kadýnlarýn gündemine çok bü-
yük dertler girdiðini, kadýnlarýn önemli de-
neyimler biriktirdiðini göstermek. 

Bir buçuk yýldýr OHAL’le yönetilen ülke-
de kadýnlarýn yaþamýnýn kötüye gittiði bili-
nen bir gerçek. Birçok kýz kardeþimiz erkek
þiddetine kurban gitti ve kadýnlar yine ada-
let bulamadýlar. Çocuklar ve özellikle kýz
çocuklarý istismar edildi. Mahallemizde öz
babasýnýn tecavüzüne uðrayan kýz çocuðu
için açýlan davada, mahkeme babaya “ev
hapsi” verdi! Ancak biz bu adaletsizliðe
karþý dayanýþma gösterince babaya ceza ver-
diler. Ama ayný þey derneðimize gelen Nilay
için söz konusu olamadý. Çünkü onu istis-
mar eden dayýsý çok ‘güçlüydü’ ve bütün
delilleri karartmýþtý. Nilay’ý siz tanýmazsý-
nýz, çünkü o “Aman sus, bunu kimse duy-
masýn” diye tembih edilenlerden, henüz
“Ne olursa olsun yaþadýklarýmý anlataca-
ðým” gücünü bulamayanlardan. 

Nurhan’ý bilirsiniz ama, hayatýnda yok
yok. Her defasýnda evliliði kurtuluþ olarak
görmüþ ama hepsinde de þiddet, tecavüz,
yoksulluk yaþamýþ bir kadýndý o. Çocuklarý
için devlet yardýmý verilecekti güya, ama ne
hikmetse o destek bir türlü saðlanmýyordu.
Yaþadýklarý ne zaman görünür oldu peki?
Tabii ki kadýn dayanýþmasýyla kamuoyu
oluþtuðunda... 

Arkadaþýmýz iþçi Saadet’in, gül gibi bak-
týðý ama büyüdüðünü göremediði 17 yaþýn-
daki Helin’in okul çýkýþýnda, uzun zamandýr
kendisini taciz eden erkek tarafýndan katle-
dilmesi hepimizi derinden yaraladý. Helin
nezdinde kendi yaþamlarýmýzý savunmak
için yine sokaklarý doldurduk. Polis bize

“Durun! Yürümeyin! Slogan atmayýn!” de-
dikçe bizler haykýrdýk, “Kadýnlar el ele so-
kaða” diye. Bizim yaþadýðýmýz þiddet olaða-
nüstüyken, OHAL dinleyecek halimiz kal-
mamýþtý. Okul arkadaþlarý, mahalleden ka-
dýnlar hep bir aðýzdan “Artýk yeter” dedi. 

Melisa þort giymesi bahane edilerek þid-
dete uðradý. Tabii ki kadýnlar buna da ses-
siz kalmadý ve “Siz bizim ne giyeceðimize
karýþamazsýnýz” dedik. Melisa’nýn davasýn-
da suçlu hak ettiði cezayý almamýþ olsa da
kadýnlarýn dayanýþmasý kazandý. 

Melisa, Helin, Nurhan’ýn yaþadýklarý bi-
zim yaþadýðýmýz Pendik ilçesinden ülkenin
gündemine girmiþ olaylar. Ülke gündemine
girmese de aslýnda kadýnlarýn ve çocuklarýn
nasýl bir cendereye itilmiþ olduðunu her
gün görüyoruz, yaþýyoruz, dayanýþmamýzla
direnç noktalarý oluþturmaya çalýþýyoruz. 
SAVAÞ, YAÞAMLARI DA 
PLANLARI DA BOZAR

Biz geçen yýldan bu yana neler yaþadýk,
neler yaptýk diye böyle bir döküm çýkarýnca
“Peki, bu 8 Mart’ta kadýnlara bu yaþananlarý
deðiþtirme gücü verecek neler yapabiliriz?”
diye tartýþtýk. Pek çok þey planladýk. Þiddeti,
adaletsizliði, aðýrlaþan yaþam koþullarýný, gi-
derek kötüleþen çalýþma koþullarýný, gece
vardiyalarýnýn sýrtýmýza bindirdiði yükü or-
taya serecek çalýþmalar yapacaðýz. 

Biz planlarýmýzý yaparken hükümet de
kendi planlarýný devreye sokuyordu. Afrin
operasyonuyla savaþ tüm gündemlerin te-
pesine oturdu. Kadýnlar hayatlarýný etkile-
yen pek çok meselede ortaklaþabiliyorken
söz konusu savaþ olduðunda ciddi bir bö-
lünme baþ gösteriyordu. Bunda kadýnlarýn
bu savaþýn önündeki arkasýndaki gerçeklere
ulaþamamasý da etkili. Oysa savaþýn zaten
aðýr olan yaþam koþullarýmýzý daha da aðýr-
laþtýracaðýný bilmiyor deðiliz. 

Bunlarý daha çok tartýþmamýz gereken
bir 8 Mart süreci yaþayacaðýz. Çünkü ka-
dýnlar, savaþ politikalarýnýn yarattýðý bölün-
meden kurtulmadan ve yol açacaðý sonuçla-
rý tartýþmadan birlikte hareket edemezler.
Bu nedenle barýþ, bu 8 Mart’ta en çok ko-
nuþacaðýmýz konu olacak.  

Mahalleye bak, memleketi gör!

ÇALIÞAMAYANLAR, ÇALIÞIP DA YAÞAYAMAYANLAR 
ÞÞÝÝDDDDEETTÝÝNN dýþýnda bir de yoksulluk, iþsizlik, çaresizlik var. 40 yaþýn üzerinde olduðu için, kocasý ‘kýskanç’

olduðu için, çocuklara bakacak kimse olmadýðý için, bütün evin yükü sýrtýnda olduðu için hayatý boyunca
hiçbir iþte çalýþamamýþ kadýnlarýn gerçekleri var. Artýk asgari ücret ile evin geçimi saðlanamadýðýndan, ya
da eþleri iþten atýldýðý için ya da çocuðunu Ýmam Hatip’e göndermek istemediði için özel okula vermek zo-
runda kalan kadýnlar, “Ýþe ihtiyacým var” diye, her gün derneðimizin kapýsýný çalýyorlar. 

Bir de çalýþan kadýnlar var. Bir iþleri olduðu için kendilerini þanslý hisseden, ama aslýnda çok mutsuz ve
çok yorgun olan kadýnlar... Çünkü iþleri gerçekten çok yorucu ve aðýr. Ýki ya da üç vardiya çalýþýyorlar. Me-
sai yapmazlarsa evi geçindiremiyorlar. “Mesailer çok uzun; bir kalmaya baþladýn mý senden hep kalmaný
istiyorlar. Ýzin yok. Hastaneye gitmek ya da hastalanmak yok” diyorlar. Evli ve çocuklu kadýnlar için hayat
daha zor; onlara uyku bile yok! Eþiyle ayný koþullarda çalýþan bir iþçi kadýn, “Ýkimiz de vardiyalý çalýþýyo-
ruz. O her koþulda uyuyor, ben ise evdeki iþleri bitirmeden oturamýyorum bile” diyor. Bütün bu zor koþul-
lara raðmen iþ güvencesi yok, kadýnlar her an iþten atýlma korkusuyla karþý karþýya. Bu da yetmezmiþ gi-
bi bir de iþyerinde uðradýklarý taciz ve mobbing var. 

ÝYÝ ÞEYLER, DÝRENÇLÝ ÞEYLER
ELBETTE bu yýl iyi þeyler de oldu. Mesela; bir fabrikada sendikalarýnýn kendilerinden habersiz

yaptýðý sözleþmeye itiraz edip iþ durduran iþçilerin yarýsýnýn kadýn iþçiler olmasý gibi. “Ben en ses-
siz iþçiydim ama artýk hak nasýl aranýr bunu öðrendim” diyen iþçi kadýnýn artýk hiçbir haksýzlýða bo-
yun eðmeyeceðini gösteren kararlý duruþu dikkat çekiciydi. Sendikalaþan bir kadýn iþçi, “Bir daki-
ka bile makinenin baþýndan ayrýlamazken o koca makineyi üç gün durdurduk ve birlik olunca kim-
se kýlýmýza bile dokunamadý” diyor.  

Kadýnlarýn bu direngen tutumuna ve yaþadýklarý pek çok hayati soruna raðmen 8 Mart geçen yýl kimi
sendikalarýn gündeminde dahi yoktu. Kimi sendikalar kadýnlarý salonlarda bir araya getirirken kimisi iþçi
kadýnlara karanfil ya da þal daðýtmakla yetinmiþti. Hepsinin ortak özelliði ise hiçbirinin kadýnlarý sokaða
ya da iþyerinde bir eyleme çaðýrmamasý idi. 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Gününü anlamýndan koparan
iþlerle kadýnlarýn taleplerini görmezden geldiler. Kadýn iþçiler bu sene “Bizi keke böreðe mahkum etme-
yin, yaþadýklarýmýzý gündem edecek iþler yapalým” demek için daha cesaretlilerdi. Ama savaþýn yarattýðý
bulanýk hava belli ki bunu da zorlaþtýracak. 
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‘K
ayýtdýþý Ekonomide Örgütlenen Ka-
dýnlar: Zayýflarýn Silahlarý ve Ötesi’
kitabýnýn bir tarafýnda Hindistan’ýn
Uttarakhand dað köylerinden kadýnla-
rýn, örgütlenmek için hayatlarýnda ilk

kez köylerinden öte seyahate çýktýðý, diðer bir ta-
rafýnda ise yollarýn sonunda cehennem gibi sömü-
rü düzeninin tam ortasýna düþen göçmenlere uza-
nan hikayeleri var. Sanýyorum ortak olan, kayýt dýþý
sektörlerde çalýþan bu kadýnlar için mücadele yol-
culuklarýnýn hiç ama hiç kolay olmadýðý...

Kitap, Pathways of Women’s Empowerment
(Kadýnlarý Güçlendirme Yollarý) isimli bir ulusla-
rarasý araþtýrma programýnýn parçasý olarak, özel-
likle kadýnlarýn çalýþtýðý sektörlere odaklanarak
hem kadýnlarýn örgütlenme deneyimlerini anla-
mayý, hem de denenmemiþ yollarý
keþfederek olanaklarý derinleþtir-
meyi hedefliyor.

Kitabýn ortaya çýkmasýný saðla-
yanlar, ayný zamanda bu mücadele
hikayelerinde yer alan aktivistler.
Bu aktivistlerin temel hareket no-
ktasý ise, ücretli iþi tek baþýna, ka-
dýnlar için iþleyen çok yönlü sömü-
rü mekanizmalarýný dönüþtürücü
bir olanak olarak görmemeleri.
Çünkü ücretli çalýþmanýn kadýnlar
için güçlendirici etkisinin, daha çok
kayýtlý ekonomiler için geçerli oldu-
ðunu; bu yüzden kadýn iþgücünün
önemli oranda kayýt dýþý olduðu
coðrafyalarda çok yönlü eþitsizlik
hali ve çalýþma koþullarýnýn kendine
has izole, daðýnýk özelliklerinin ör-
gütlenmeyi de oldukça karmaþýk bir
boyuta taþýdýðýný düþünüyorlar. Araþtýrma için se-
çilen sahalardaki kadýn çalýþanlarýn kayýtlý ekono-
mi oraný oldukça düþük. Bu anlamda Güney Afri-
ka, Latin Amerika ve çokça Asya’dan izi sürülen
ve bu sýnýrlýlýklarý aþan/aþmaya çalýþan mücadele
hikayeleri okuyucuya ufuk açýcý bir izlek sunuyor.
Her coðrafyanýn kendine özgü kültürel örüntüleri,
örgütlü mücadelenin biçimine ya da dinamikleri-
ne dair geleneksel sýnýf temsili örgütlenmelerden
-özellikle sembolik siyaseti gözeten- daha farklý
temsiliyetlere de odaklanýyor. Bu þekilde kalkýn-
maya da daha uzun vadeli bir süreç olarak bakma-
yý ilke edinen araþtýrma, kadýn mücadelesinin bü-
yük bir toplumsal hareket olarak ivme kazanma-
sýnda bu yönelimin önemli olduðunu vurguluyor.
ZAYIFLARIN
GELENEKSEL SÝLAHLARI

Kayýt dýþý ekonomilerde ücretli çalýþmanýn, ka-
dýnlarýn maruz kaldýðý her türlü toplumsal eþitsiz-
likle mücadele için tek baþýna harekete geçmeyi
saðlamadýðýna ve hem bireysel hem toplumsal dü-
zeyde özgürleþtirme olanaðýnýn kýsýtlý olmasýna
dikkat çekiliyor. Engels’in kadýnlarýn ekonomiyle
iliþkilenmesinin özgürlükleri açýsýndan temel
önemde olduðu fikrine de referans veren kitap, sý-
nýf olma ve bu yönde ortak bir mücadele hattý or-
taya konulmasýný, kayýt dýþý ekonomide “örgütlen-
me kapasitesinin yokluðu” olarak ortaya koyuyor.

Bunun, kadýnlarýn yaþadýðý çok katmanlý sömürü
iliþkisinin ana kaynaðýný aþýndýran sorunlu tarafla-
rý var aslýnda.

Kitapta bu yaklaþýmý pratikler üzerinden ortaya
koyan örnekler oldukça görünür. Bu da, tarihsel
olarak sendikalarýn kayýt dýþý çalýþanlara ve kadýn-
lara yönelik duruþuyla iliþkilendirilebilir. Özellikle
1970’lerden sonra artan sermaye hareketliliðiyle
birlikte çalýþma biçimlerinin dönüþümünün sen-
dikal stratejileri baskýladýðý bir süreç yaþandý. Bu-
nun neticesinde güvencesiz çalýþan kadýnlarýn ör-
gütlenme alanýnda açýlan yarýk daha da derinleþti.
Ancak bir sonraki aþamada güvencesizliðin getir-
diði sýnýrlýlýklar ve kadýnlarýn örgütlülüðünün
önündeki riskli boyutlarýn artýþý karþýsýnda küre-
selleþme ve ulus ötesi ittifaklar bir imkan olarak
sunulduðu için; aktivist yazarlar tarafýndan örgüt-
lülük, ana akým sendikal hareket dýþýnda sadece

sivil toplum kuruluþlarýna sýkýþtý-
rýlmýþ görünüyor. Burada elbette
aktivistlerin çalýþtýklarý yerlerin
(özellikle Brezilya dýþýnda) top-
lumsal hareketler açýsýndan tarih-

sel birikimi de belirleyici. Mücadele deneyimle-
rinde özellikle zor coðrafyalarda kadýnlar için kor-
ku, hareketlerin önündeki en büyük bariyer ve
“zayýflarýn geleneksel silahlarý” olarak bahsedilen
çatýþmasýz ya da daha az çatýþmalý kanallarý be-
nimseyen direniþler geliþtirilmiþ. Ancak dünyanýn
pek çok yerinde sýnýf mücadelesinin geleneksel
formunun, kayýt dýþý çalýþanlar için stratejik bi-
çimlenmesi zaman alsa da hatta zafiyetler içerse
de, bu durum çalýþma koþullarýndan dolayý eþitsiz-
likleri derinleþen kadýnlarýn emek eksenli varoluþ-
larýný görünmez kýlmaya yetmez.
ÖNCE TANINMAK VE VAROLMAK...

Aktivistler deneyimlerinden hareketle, bu dire-
niþlerin çoklu eþitsizlik halinden ortak bir kimlik
geliþtirmeye odaklandýðýný ve eylem repertuarlarý-
nýn da bu eksende daha bireyselleþmiþ ve gizil yý-
kýcýlýk barýndýrdýðýný ifade ediyorlar. Deneyimler
gösteriyor ki, devrimci ya da sendikal örgütlenme-
nin olmadýðý yerlerde kayýt dýþý sektörde çalýþan
kadýnlar, ücret ve çalýþma koþullarý gibi sýnýfsal so-
runlarýndan ve buradan kurulacak stratejilerden
ziyade, daha çok “tanýnma” ve “varolma” adýna
kendi önceliklerini ve mücadele biçimini belirle-
dikleri pratikler geliþtiriyorlar. Çalýþma, sendikala-
rýn göçmen iþçileri tehdit olarak gören zayýflýklarý
ve pratiklerinin eril olduðu yönünde bir sonuç or-
taya koysa da aslýnda yer verdiði deneyimler için-
de, bunlarýn içeriden aþýlabildiði ýsrarcý örnekler
de var. Genel olarak kayýt dýþý alanda kadýnlarýn
örgütlenmesinin uzun zaman aldýðý bu deneyim-
ler, daha çok kimlik etrafýnda þekilleniyor. Bu de-
neyimlerde deðiþimin, kadýnlarýn hayata geçirmek
istediði neyse onu talep etmenin sürekliliðinden
geldiði ve politik iliþkilenmenin aslýnda bir sonuç
olarak ortaya çýktýðý ifade ediliyor.

Yolculuðu kolay
Yasemin AKPINAR 
Esenyalý / Ýstanbul 

H
er sabah yeni bir zam haberiyle
uyanýyoruz. Büyüdükçe büyüyen
enflasyon sayesinde küçüldükçe kü-
çülen asgari ücretle ay sonunu nasýl
getireceðimizi kara kara düþünüyor,

ek gelir kazanmanýn yollarýný arýyoruz. Siz de et-
rafýnýzda 40 yaþýn üzerinde, daha önce hiç çalýþ-
mamýþ ev kadýnlarýnýn iþ aradýðýna þahit olmuþ-
sunuzdur. Kimi geçim sýkýntýsýndan aile bütçe-
sine katký saðlamak için, kimi çocuðu meslek sa-
hibi olsun diye verdiði özel okul taksitlerini öde-
mekte zorlandýðý için iþ aramak zorunda kalan
yüzlerce kadýn var. Cumhurbaþkaný, kadýnlar ça-
lýþtýðý için iþsizliðin arttýðýný söylese de gerçek
tam olarak öyle deðil. Aslýnda kadýn istihdamýný
arttýrmak için çýkartýlan yasalar kadýnlarý daha
güvencesiz ve esnek çalýþmaya mahkum ediyor.
Peki, biz kadýnlar hangi haklarýmýzý kaybettik?
Bu soruya ilk baþta emeklilik ve kreþ hakkýmýz
cevabýný verebiliriz. Kaybettiklerimizi, yaþadýðý
tüm zorluklara raðmen
emekli olabilmiþ
Gülten’in yaþa-
mýndan kolay-
lýkla anlaya-
biliriz.

Gülten,
23 yaþýnday-
ken 1989’da
askeriyenin
Diki-

mevinde iþe baþlamýþ. O zaman çoðu Harb-Ýþ
Sendikasýna üye 1000 iþçi çalýþýyormuþ Dikimevin-
de ve sözleþmelerinde ücretsiz kreþ hakký varmýþ.
Çalýþma koþullarýný þöyle anlatýyor Gülten: “90’lý
yýlarda da çok baský vardý ama buna raðmen iþ gü-
vencemiz vardý. O dönem sendikalar daha güçlüy-
dü. Bu dönemdeki kadar güvencesiz bir çalýþma
ortamý yoktu. Hýrsýzlýk ve diðer suçlar dýþýnda key-
fi bir þekilde seni iþten çýkaramýyorlardý. Ýþçilerin
tamamý emekli olana kadar Dikimevinde çalýþmaya
devam ediyordu. Bu dönemde bir KHK ile ya da
siyasi görüþünden ötürü iþten çýkarabiliyorlar. Biz
ilk iþe girdiðimizde Dikimevinin ücreti çok düþük-
tü. 90 lira ücretle iþe girdim. O dönemde koalisyon
hükümeti vardý. Yeni bir sözleþme imzalandý ve
maaþýmýz 125 liraya yükseldi. Günde 8 saat çalýþý-
yorduk. 2 yýlda bir sözleþme yapýlýyordu. Sosyal
haklarýmýz oldukça iyiydi. Senede iki defa tam ik-
ramiye alýyorduk. Servis, yemek, yýllýk izin ve en
önemlisi kreþ hakkýmýz vardý. Ýlk iþe baþladýðýmda
500’ü kadýn 1000 iþçi çalýþýyordu. Kadýn iþçilerin
sayýsý fazla olduðu için Dikimevinde kreþ vardý.
Kreþ oldukça güzeldi, hemþire bile vardý. Üç bö-
lüm halindeydi. 1 ve 3 yaþýndan, 7 yaþýna kadar
çocuklar kreþten yararlanabiliyordu. Çalýþan sayýsý
300’e düþtüðünde sadece 3 yaþýna kadar olan
çocuklar kreþten yararlanabildi. Üç çocuðunu da

kreþte büyüten arkadaþlarýmýz vardý. Kreþ
hakký çok önemli.” 

ÞANSLIYDIK, ÇÜNKÜ
MÜCADELE

EDÝYORDUK
Bugün kadýnlar için çalýþ-

ma koþullarýnýn giderek
aðýrlaþtýðýný, sigortalý ça-

lýþma, kreþ gibi bir çok
haktan yararlanýlama-
dýðýný söylüyor. “Ben
kadýnlarýn istedikle-
rinde, azimli oldukla-
rýnda her þeyi yapabi-
leceðine inanýyorum.
Ýlk baþta yapamaya-
caðýmý düþündüm
ama çalýþmaya de-
vam ettim. ‘Siz
þanslýydýnýz’ diyebi-
lirsiniz. Evet þanslýy-
dýk çünkü haklarýmýz
için mücadele ediyor-
duk. Bu dönemde ka-

dýnlarýn çoðu sigortasýz
çalýþmak zorunda. Sigor-

talý bir iþe girenlerse iþten
atýlma korkusuyla uðradýðý

haksýzlýða ses çýkaramýyor. Bu
dönemde var olan haklarýmýz için

daha çok mücadele etmeliyiz” diyor.

Geçim sýkýntýsý artýyor. Siz de etrafýnýzda 40 yaþýn üzerinde, daha önce
hiç çalýþmamýþ ev kadýnlarýnýn iþ aradýðýna þahit olmuþsunuzdur.
Kadýnlar çalýþma yaþamýna giriyor. Ama hangi koþullarda?

Çalýþýrken hangi haklarýmýzý kaybettik?

HANGÝ ANNEMÝ
ÇAÐIRAYIM?

GÜLTEN için kreþ hakkýnýn önemi kendi
yaþadýklarýndan kaynaklanýyor aslýnda.
Dikimevinde iþe baþladýðýnda en küçüðü 1
yaþýnda üç çocuðu varmýþ.Yol uzak olduðu için
çocuklarýný iþyerinin kreþine götürememiþ.
Çocuklarýna yengesi, teyzeleri ve babaanneleri
bakmýþ. Þöyle anlatýyor yaþadýðý bir olayý Gülten,
“Küçük oðlum okula baþladýðýnda öðretmen
‘Anneni çaðýr’ demiþ. Oðlum ‘Hangi annemi
çaðýrayým’ deyince öðretmen ‘Senin kaç annen
var’ diye sormuþ. Oðlum da ‘Ýki annem var. Biri
bana bakan annem, diðeri beni doðuran annem’
demiþ. Ýlk baþta öðretmen, babasý iki evli
herhalde diye düþünmüþ. Yengem okula
gittiðinde açýklamýþ durumu, ‘Annesi çalýþýyor
ona ben bakýyorum’ demiþ. Küçük oðlum hâlâ
yengeme anne diyor. Ben üç çocuðumu da okula
götüremedim. Hiçbirinde okula gidip
çocuklarýmýn durumuyla ilgili öðretmenleriyle
görüþemedim. Çünkü iþyerinden izin
alamýyordum. Ýþyerinde aðladýðým günler
oluyordu. Ustabaþýndan izin istiyordum ‘Boþ ver
babaannesi, yengesi yanýnda’ diyordu. Diðer
kadýnlardan da sadece çocuklarýna bakacak
kimsesi olmayanlara izin veriyorlardý. Kendi
kendime ‘Torunum olsun onun elini tutup okula
götüreceðim’ diyordum, o özlem içinde kalýyor
insanýn.”

30 yýldan uzun zamandýr Esenyalý’da yaþýyor
Gülten, mahalleye taþýndýðýnda yol bile yokmuþ
doðru düzgün. Her gün iþe gitmek için sabah
5.50’de yola çýkýp 1 saat sonra ancak Pendik’ten
servise binebiliyormuþ. “Haftanýn iki günü
servisi kaçýrýyordum. Esenyalý’dan Beþiktaþ’a
gitmek için araç bulmak zordu” diyor. Ýþe geç
kaldýðýnda arayýp ustabaþýna haber veriyormuþ:
“Ustabaþý uygun görürse izinli yazýyorlardý. Ya
da ceza veriyorlardý, bu da maaþýndan
kesiliyordu. Ayda 4-5 defa iþe geç kaldýðýnda
soruþturma açýyorlardý.”

Atölyeye ilk gittiði gün iþçilerin hýzýndan
makinelerin çýkardýðý sesi duyduðunda
korktuðunu ve “Ben nasýl yapacaðým” dediðini
ama 3 ay dolmadan diðer iþçiler gibi hýzlý
çalýþmaya baþladýðýný anlatýyor. “Evdeki dikiþ
makinesini kullanabiliyordum ama hiç böyle bir
makineye oturmamýþtým” diyor.

Dikimevinde ilk gün yapýlan sýnavda
arkadaþýnýn yaþadýklarýný ise gülerek anlatýyor:
“Bizi sýnav yaptýlar. Bir arkadaþýmýza ‘Makinede
horoz ne iþe yarar’ diye sorduklarýnda ‘Tavuðu
gagalamaya yarar’ demiþ. Makinenin ipliðini
saðlayan horozun ne olduðunu bilmiyormuþ.”

Kayýt Dýþý Ekonomide
Örgütlenen Kadýnlar: 

Zayýflarýn Silahlarý ve Ötesi

Hazýrlayanlar: Naila Kabeer &
Ratna Sudarshan & Kirsty Milward

(2013)

Kor Kitap (Aralýk 2017)
Çeviren: Fulya Alikoç
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‘Kimsenin kimseye hükmetmediði bir
dünyada yaþadýðýmýzý düþünün, kadýnlar-
la erkeklerin birbirine benzemediði ve hat-
ta daima eþit de olmadýðý, ama iliþkilerimi-
zi þekillendiren yaþam felsefesinin karþýlýk-
lýlýk esasý üzerine inþa edildiði bir dünyada
yaþadýðýmýzý düþünün. Her birimizin ken-
dimiz olabildiðimiz bir dünyada, barýþ ve
olanaklar dünyasýnda yaþadýðýmýzý hayal
edin.’

(Bell Hooks)

K
ulaða þahane ve imkansýz ge-
liyor deðil mi?
Kadýn doðasý gereði doður-
ganlýðý ile, yapýcý, üretici, ge-
liþtirici ve devamlýlýðý saðlayý-

cý karþýlýklýlýðý ile yeryüzünde var. Bu özel-
likleri doðasýnda barýndýran kadýn, tarih
öncesi dönemden beri ataerki ile hükme-
dilen, sömürülen ve hatta ‘kýskanýlan’ bir
cinsiyet olarak, cinsiyetler arasýnda sýnýr-

sýzca açýlan makasýn hep kes-
kin tarafýnda kal-

dý.

Bu toplum içinde yetiþen kadýn da ayný
ataerkil düþünce ile toplumsallaþtýkça hem
kendi cinsinden hem de karþý cins tarafýn-
dan tahakküm altýna alýndý.

70’li yýllarýn baþýnda topraklarýmýzdan
çok uzaklarda baþlayan kadýn hareketleri
bize de ulaþtý. Kadýnýn cinselliðinin tama-
men kendisine ait olmasýný, etkili doðum
kontrol yöntemlerini ve üreme(me)ye dair

haklarý, tecavüz (kimden gelirse gelsin; eþ
ya da deðil) ve cinsel tacizin son bulmasýný
talep eden bir dayanýþma içine girdiler.
Bugün halen bu baþlýklar bizim ülkemiz
için gündem baþlýklarý.

Doðurgan yaþtaki her kadýnýn bakabile-
ceði kadar çocuk doðurma ya da bu haktan
feragat etme hakký vardýr. Tam da bu se-
beple devlet eliyle desteklenen doðum

kontrol uygulamalarý koruyucu saðlýk hiz-
metleri kapsamýnda kadýnlara sunulmakta-
dýr. Ancak karþýlaþtýðýmýz tablo genelde
doðum kontrolü uygulamalarýnýn da erkek
egemen bir bariyere takýldýðý gerçeði.

Önerilen uygun yöntemlerden ge-
nellikle ‘eþim bunu istemiyor, bunu uygu-
lamayalým kocam rahatsýz oluyor’ gibi geri
çevirmelerle karþýlaþmaktayýz. Kadýn kendi
bedeni üzerinde doðum kontrol yöntemini
seçme hakkýna dahi sahip deðil. Ve biliyo-
ruz ki bu yöntemler istenmeyen gebeliði
önleyen mutlu cinsellik için altýn anahtar-
dýr. Gelin bu sayýda bu hakkýmýza sahip çý-
kalým ve kullanabileceðimiz doðum kont-
rol yöntemlerine iliþkin bilgilerimizi payla-
þalým: 

Kadýnýn
üreme(me)

hakký

Bütün bu korunma yöntemle-
rinin baþarýsýz olduðu, istenme-
yen bir iliþki sonrasý gebe kal-
ma durumlarýnda bir doðum
kontrol yöntemi olmamakla
birlikte ortaya çýkan diðer bir
uygulama da kürtajdýr. Uzun
yýllardýr tüm dünyada kürtaj
hakkýnýn tartýþýlmasýnýn sebe-
bi ise aslýnda kadýnýn bedeni

üzerinde tahakküm kurmak is-
teyen erkek egemen toplumun

dayatmalarý.
Kürtaj hakký ile ilgili söylene-

cek en temel þey þu: Kadýný üremeye
iliþkin karar hakkýndan mahrum býrak-

mak cinsiyetçi bir tutumdur. Ýstenmeyen

gebeliðin ortadan kaldýrýlmasý, kadýnýn bede-
nine iliþkin kararlarý almakla ilgili hakkýdýr, öz-
gürlüðüdür. 

Biliyoruz ki bu özgürlük yasalarla ve diretme-
lerle ekonomik olarak yoksul sýnýflarýn elinden
devlet aracýlýðý ile alýnýyor, kadýnlarýn bedenleri-
ne hayatlarýna iliþkin kararlarý sýnýfsal bir “keyfi-
yete” býrakýlýyor.  Yani aslýnda gördüðümüz þu;
ayný toplum içinde kadýnlarýn saðlýða ulaþýmý
devlet eli ile ‘sýnýflandýrýlýyor’, parasý olanlar ve
olmayanlar olarak hem de!

Bu tutumun ‘merdiven altý kürtaj’ýn önünü
açtýðýný ve kadýnlarýn canýna mal olduðunu, ka-
dýnlarda ciddi saðlýk sorunlarýna neden olduðu-
nu hepimiz biliyoruz. Tarih illegal kürtajlarla ha-
yatý son bulmuþ kadýn örnekleri ile doludur.

Kadýnlar kendi cinsel kimliðine sahip çýkabi-

len, erkek egemen toplumun –ki buna birçok ka-
dýn da dahil- cinsiyetçi baskýsýndan uzak, istedi-
ði ve bakabileceði kadar çocuk sahibi olma, ev-
de ve sokakta özgür, taciz ve tecavüz maðduru
olmaksýzýn, üreme hakkýna sahip bir þekilde top-
lumsal hayata katýlmayý hak eder. 

Hadi ilk cümleye tekrar dönelim;
‘Kimsenin kimseye hükmetmediði bir dünya-

da yaþadýðýmýzý düþünün, kadýnlarla erkeklerin
birbirine benzemediði ve hatta daima eþit de ol-
madýðý, ama iliþkilerimizi þekillendiren yaþam
felsefesinin karþýlýklýlýk esasý üzerine inþa edildi-
ði bir dünyada yaþadýðýmýzý düþünün. Her birimi-
zin kendimiz olabildiðimiz bir dünyada, barýþ ve
olanaklar dünyasýnda yaþadýðýmýzý hayal edin.’
Ettiniz mi? Çok güzel deðil mi?

Saðlýcakla kalýn!

EVET,
ÜCRETSÝZ

TOTALvazektomi ya da rahmin alýnmasý ile
sterilite saðlanmadýysa yüzde 100 koruyuculuðu
olan bir yöntem henüz yok. Bariyer yöntemler ülke-
mizde kolayca ulaþýlabilecek, ayný zamanda cinsel yolla
bulaþan hastalýklarý da önlemesi açýsýndan önemli bir
yöntem. Prezervatif, kondom koruyucu saðlýk hizmetleri
kapsamýnda aile saðlýðý merkezlerinde ücretsiz olarak verili-
yor.

Diðer bir yöntem yapýsýnda belirli dozlarda hormon içeren
tabletler. Kadýnlar için adet düzensizliklerinde de tercih edile-
bilen ‘doðum kontrol haplarý’ da yine doðum kontrolünde aylýk
ve 3 aylýk korunmayý saðlayan iðneler de aile saðlýðý merkez-
lerinde ücretsiz olarak verilmektedir. Bir diðer metot olan
‘rahim içi araç’ uygulamasý da yine ücretsiz karþýlanan koru-
yucu saðlýk hizmetleri kapsamýndaki yöntemdir. Her yön-
tem her kadýna özel seçilmeli, kadýnýn genel ihtiyaçlarý-
na uygun bir metot belirlenmelidir. Dýþa boþalma, ge-
ri çekme bir doðum kontrol yöntemi deðildir ve ge-
belikten koruyuculuðu yoktur. Ancak yine de
ülkemizde en sýk kullanýlan geleneksel do-
ðum kontrol yöntemidir. 

BEDENÝMÝZ BÝRÝLERÝNÝN ‘KEYFÝYETÝNE’ BIRAKILABÝLÝR MÝ?

ERTESÝ GÜN HAPI: SADECE ACÝL DURUMLAR ÝÇÝN!
ERTESÝ gün hapý, korunmasýz iliþki sonrasý gebelik önleyici durumda kullanýlýr.

Yüksek doz hormon vererek döllenmenin engellenmesi prensibine dayanýr. Acil du-
rumlar dýþýnda bir korunma yöntemi olarak kabul edilemez.

Elif Ekin SALTIK
Ýstanbul

S
ultangazi’de bir gýda fabrika-
sýnda 5 yýldýr çalýþan iþçi
Emine ile evinde buluþuyo-
ruz. Arkadaþým Mevhibe ara-
cýlýðýyla ulaþýyorum Emi-

ne’ye, evleri yan yana. Çoluk, çocuk
kalabalýk ev. Emine’nin kardeþi Zey-
nep okullar tatil olunca Kavacýk’tan
ablasýnýn yanýna gelmiþ çocuklarýyla.
Emine ile sohbet etmeye baþladýðý-
mýzda o gün fabrikada yaþanan olayý
anlatýyor hemen: “Fabrikada 3-4 aydýr
çalýþan bir iþçi kadýnýn sigortasý yapýl-
mamýþ. Sigorta talebinde bulunan ka-
dýna patronun tavýrlarýný beðenmediði

için sigorta yapýlmadýðý söylenmiþ. Ka-
dýn ‘Þikayet edeceðim sizi’ diye baðý-
rýnca patron hemen ‘Çýkýþýný verin’
demiþ. Tabii kadýn aðladý, baygýnlýk
geçirdi. Ýki çocuðu var, çocuklarýný
komþusuna býrakýp iþe geliyordu.” 

Her türlü unlu mamül üreten bir
fabrikada çalýþýyor. Ýþçilerin çoðunun
Suriyeli olduðunu söylüyor ve devam
ediyor: “Kadýnlar daha fazla ve genç
kadýnlar. Birçoðunun sigortasý yok. Ýn-
sanlarý çok oyalýyorlar, 3-4-5 ay sigor-
talarýný yapmýyorlar, iþlerine geldiði gi-
bi davranýyorlar.” Emine’nin sigortasý-
ný 5-6 ay sonra yapmýþlar, o da Emi-
ne’nin “Sigorta yapmayacaksanýz iþten
çýkarým” demesi üzerine. Çalýþmaya
yeni baþladýðýnda rahatsýzlanmýþ fabri-

kada, bayýlmýþ. Patron apar topar taný-
dýðý özel bir hastaneye götürüp tedavi
ettirmiþ. Hemþireler sigortasý olmadý-
ðý için þikayet edebileceðimi söylemiþ-
ler. Ancak Emine iþini kaybetmek is-
tememiþ: “Ondan sonra anladým ben
sigortanýn ne kadar olduðunu. Ýþe ilk
girdiðimde sigorta falan bilmiyordum,
þimdi sigorta her þeyin önünde; çünkü
benim güvencem. Geçenlerde de Su-
riyeli bir iþçinin eli kesildi çok kötü.
Patron aldý tanýdýðý hastaneye götürdü,
tedavi ettirdi. Bir de üç gün izin verdi.
Ýþçi þimdi çalýþmaya devam ediyor.” 
‘A, SEN DE HEMEN 
SÝGORTA ÝSTÝYORSUN’

Emine’ye birlikte gittiðimiz Mevhibe
de fabrikada iki gün çalýþmýþ. Sigorta
yapmadýklarý için ayrýlmýþ fabrikadan.
Çalýþtýðý iki gün içinde baþýndan geçen-
leri anlatýyor: “Çalýþmaya baþladýðým
gün yöneticilere ‘Sigorta ile ilgili evrak
istemeyecek misiniz?’ diye sordum. On-
lar da ‘Sana bir þey söylenmedi mi?’ de-
di; gün boyunca bekledim. O gün bitti,
Emine’ye sordum sessiz kaldý. Ertesi
gün çay saatinde yönetime gidip yine
sordum ve patrondan þu cevabý aldým: 

-Hemen sigorta yapmýyoruz. Bir bir
hafta, bir ay vs. iþçiyi deniyoruz.” 

-Benim için bir gün bile deðerli, na-
sýl bir hafa, bir ay?

-Ýþinize gelmezse çýkabilirsiniz!
Mevhibe de denildiði gibi yapmýþ:

“Ben de yukarýya çýktým, biraz düþüne-
yim, deðerlendireyim diye. ‘Burada nasýl
ilerliyor bu iþler, sigortanýn yapýlmasý
gerekmiyor mu?’ diyerek sohbet etmeye
baþladým bir kadýn iþçiyle. O da ‘Aaa,
sen de hemen sigorta istiyorsun. Benim
bile 10 ay sonra sigortam oldu. Hiç dert
etmedim’ dedi. Ben de akþam çýkýþ ver-
dim ve ayrýldým.”

Yemek
+servis
+sigorta

Av. Devrim AVCI

P
ek çoðumuz yolda duraklarda, duvarlara
yapýþtýrýlmýþ kaðýtlarda ya da fabrikalara
asýlmýþ pankartlarda þu tanýdýk iþ ilanýný
görmüþsünüzdür: “Ýþçi alýnacaktýr.

Yemek+servis+maaþ+sigorta.” Sadece
kelimelerden oluþan bu iþ ilanýnda aslýnda bir
hizmet iliþkisinde ‘+’ olmamasý gereken ifadeler
söz konusu. 

Ýþ iliþkisinde iþçinin temel borcu iþ görme
edimini yerine getirmekse, iþverenin en temel
borcu da yapýlan bu iþ karþýlýðýnda iþçiyi ücretini
ödemesidir. Ücret en geç ayda bir ödenir.
Dolayýsýyla, iþveren iþçinin ücretini düzenli
ödemekle de yükümlüdür. Ýþ Kanunu’nun 34.
maddesi, ücret ile ilgili düzenlemeleri içerir.
2008 yýlýnda yapýlan bir deðiþiklik ile de,
iþverene, “iþçinin, ücret, prim, ikramiye ve bu
nitelikteki her çeþit istihkakýnýn özel olarak
açýlan banka hesaplarýna yatýrýlmak suretiyle”
ödeneceði Ýþ Kanunu’na eklenmiþtir. Maddenin
düzenlenmesinde de açýkça görüleceði üzere,
iþçinin ücretinin bir kýsmýnýn banka hesabýna
yatýrýlmasý ve kalan kýsmýnýn da elden ödenmesi,
kanuna açýkça aykýrý bir uygulamadýr. 

Ýþçinin çalýþmasý karþýlýðý, hak ettiði asgari
ücretin ödenmesinin dahi iþverenin bir artýsý gibi
gösteren bu tür ifadeler...

Ýþ baþvurusunda, iþe alýmlarda, iþçilere
iþverenin bir lütfu gibi gösterilen en önemli
hususlardan biri sigortalý çalýþýlmasý. 5510 sayýlý
Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý
Kanunu’nun emredici hükmüne göre, iþçiler iþe
baþladýklarý gün sigortalý yapýlmalýdýr. Bu açýdan
bir deneme süresi yoktur. Genellikle söylenen,
“önce bir iki ay çalýþ, sonra sigortaný baþlatýrýz”
açýkça kanuna aykýrýdýr. Zira kanunun açýk hükmü,
sigortalýlýðýn baþlangýcýnýn “...(a) bendi
kapsamýnda sigortalý sayýlanlar için çalýþmaya
baþladýklarý tarihten” olacaðýný ifade eder. Buna
raðmen, hâlâ deneme süresi sonunda sigortalý
yapacaðýný söyleyen iþverenler bu açýdan açýkça
kanuna aykýrý davranmaktadýr. 

Ýþçinin iþ sözleþmesinin haklý nedenle
feshetme, iþvereni þikayet etme gibi haklarý
bulunmaktadýr. Ancak, asýl amaç, iþçinin çalýþma
hayatý içinde iþini kaybetmeden, kanunlara uygun,
sigortalý, ücretini zamanýnda aldýðý, iþ saðlýðý ve
güvenliði kurallarýna uygun nitelikte bir iþte
çalýþmasý ise, bu açýdan bireysel olarak þikayet
etmek, dava açmak maalesef tek baþýna yeterli
olmamaktadýr. Ýþçilerin birlikte mücadelesi ile
kazanýlan bu haklar, birlikte mücadelesi ile
korunacak, birlikte deðiþtirilebilecektir.

HÝÇBÝRÝ AÝLESÝNDEN YARDIM ALMADAN GEÇÝNEMÝYOR
EEMMÝÝNNEE’nin komþusu Bahar katýlýyor sohbetimize. Geçim derdine, asgari ücrete, yaþam koþulla-

rýna geliyor sohbet. Emine asgari ücrete yakýn bir ücretle çalýþýyor: “Bir aydýr giren iþçi benden
daha yüksek alýyor. ‘Yediðiniz yemek, yol, elbiseleriniz hepsi masraf’ deyip zam yapmýyorlar. Kaç
defa konuþtum, ‘Bu bizim suçumuz deðil, devletin, baþbakanýnýzýn suçu’ diyor patronlar. Çocukla-
rýn okulu, evin masrafý, kira... Yetiþmiyor, bazen memleketten kayýn pederimden para istediði bi-
le oluyor eþimin.”

Bahar da geçim derdi yaþýyor. Eþi tekstil iþçisi, iki de çocuklarý var. Arada merdiven silmeye
gidiyor “Bir kiþinin eline bakmak insanýn açlýktan ölmesi demek” diyor ve devam ediyor: “Býrak
asgari ücreti, 2 bin, 2 bin 500 lira da olsa... Çocuklarýmýzý okula gönderiyoruz yahu, elde avuçta
yok. Kredi çek, kredi kartýna yüklen, aldýðýmýz parayla elektrik, su, doðal gaz ödeniyor anca. Ek-
mek olmuþ 1 lira. Günde 5 ekmek yiyen insanlarý düþün. Suyu al parayla, her þey parayla. Aldýðý-
mýz nefes bile parayla. Bir elektrik faturasý geliyor yarýsýndan çoðu vergi. Ben niye bu kadar çok
vergi ödemek zorundayým. Bizden fedakarlýk isteyeceklerine milletvekilleri aldýklarý paralardan
fedakarlýk yapsýn, makam arabalarýna binmeseler, eþleri dostlarý devletin tüm imkanlarýndan ya-
rarlanmasa...”

Emine’nin kardeþi Zeynep giriyor söze: “5 kilo yað 38 lira, pirincin kilosu 12 lira olmuþ. Evime
meyve alamýyorum, süt alamýyorum çocuðuma. Sütün kilosu 3 lira. Çocuklarýn istediði her þeyi
alamýyorum. Deftere, kaleme para yetiþmiyor. Eþim temizlik iþçisi. Biz asgari ücreti hiç tam gör-
medik. 6 ay kesinti. Ýzin günlerini bile kesiyorlar. Neymiþ, diðer iþçilerin ücretlerini ödeyemiyor-
larmýþ. Köyden annem bir þeyler yapýyor yolluyor, ancak öyle geçinebiliyoruz. Kayným arada yar-
dým ediyor, çocuklara üst baþ alýyor.”

Sigorta patronun 
keyfine göre, sömürü en ala!

Sigorta patronun 
keyfine göre, sömürü en ala!

Sigorta patronun 
keyfine göre, sömürü en ala!

Sigorta patronun 
keyfine göre, sömürü en ala!

Sigorta patronun 
keyfine göre, sömürü en ala!
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Nuray ÖZTÜRK - Hatice ÇORUK
Ýzmir

G
eçtiðimiz günlerde Ýzmir’de Buca Ýlçe
Milli Eðitim Müdürü Süleyman Can, ka-
dýn müdürlerin yeterliliklerinin deðerlen-
dirilmesi için okullara anket gönderdi.
Anketin açýklamasýnda þu ifadeler yer alý-

yordu: “Sayýn meslektaþlarým, bu çalýþmanýn amacý;
anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan ve
kadýn müdürlerimizle çalýþan öð-
retmenlerin ve müdür yardýmcýla-
rýnýn, kadýn yöneticilerin yeterli-
liklerine iliþkin görüþlerini belirle-
mektir.”

Görünen o ki, eðitim müfreda-
týnda yapýlan deðiþikliklerle çocuk
yaþta evliliði özendiren, kadýný
‘itaat eden bir varlýk’ olarak tarif
eden Milli Eðitim Bakanlýðý bun-
larla yetinmemiþ ve kadýn çalý-
þanlarý hedefe koymuþ. Kadýn er-
kek eþitliðinin, en azýndan ücret
ve sosyal haklar açýsýndan az çok
saðlanabildiði kamu iþyerlerinde
kadýnlarýn yöneticiliði de sorgu-
lanmaya baþlandý. Bu durum
“kadýnýn yeri evidir, öncelikli gö-
revi anneliktir” diyen zihniyetin
kadýný kamu iþyerlerinden de
soyutlayacaðýnýn iþaretlerinden
biri. Yönetici kadýnlarý -ki Eði-
tim Bir Sen gibi hükümet gü-
dümünde bir sendikaya üye olmalarýna raðmen- hede-
fe koyan bu giriþim aslýnda AKP hükümetinin kadýn
politikasýnýn bir sonucu ve hiçbir ayrým gözetmeksizin
tüm kadýnlarý hedefe aldýðýnýn da kanýtý. Bu nedenle
de üzeri örtülemeyecek kadar önemli.

Medyaya da yansýyan ve tepkile-
re neden olan anketi Eðitim Sen
Ýzmir 5 No’lu Þube Baþkaný Þenay
Akyol’la konuþtuk. Akyol, anketi
gündeme getiren Milli Eðitim
Müdürü hakkýnda gerekli iþlemle-
rin yapýlmasý çaðrýsýnda bulunu-
yor.

CÝNSÝYET AYRIMCILIÐI
VE BASKI

Akyol; “Bu anketle, baþlýðýndan
da anlaþýlacaðý gibi kadýn yönetici-
lerin yeterliliðini ölçmek amaçla-
nýyor. Süleyman Can açýklamasýn-
da, kadýnlarýn yönetici özelliklere
sahip olduðunu, ama okullarda
kadýn yönetici sayýsýnýn az oldu-
ðunu söyleyerek anketi olumlama-
ya çalýþtý. Fakat anketin baþlýðý bi-
le erkek yöneticilerin yeterli oldu-
ðunu, kadýnlarýnsa yeterlilikleri-

nin ölçülmesi gerektiðini ifade ediyor. Biz Eðitim Sen
olarak, bu çalýþmanýn kadýn yöneticiler üzerlerinde
baskýya ve cinsiyet ayrýmcýlýðýna neden olacaðýndan ka-
ygýlanýyoruz ve bu yüzden üyelerimizin anketi doldur-
mamasý yönünde karar aldýk.”

EÞÝTLÝK ÝLKESÝNE AYKIRI
Son zamanlarda ülke genelinde kadýnlara yönelik

ayrýmcý politikalarýn sonuçlarýnýn kadýnlara mobbing,
taciz, tecavüz ve cinayet olarak döndüðünü ifade eden
Akyol, þunlarý söylüyor; “Yöneticileri kadýn ve erkek

diye ayýrmak, kadýnlarý cinsiyetleri
üzerinden deðerlendirmek ana-
yasanýn eþitlik ilkesine de aykýrý.
Süleyman Can, zaten var olan
cinsiyet eþitsizliðini daha da de-
rinleþtiriyor. Bu durum kadýnlar
için olumsuz bir tavýr oluþmasýna
neden oluyor. Bu ülkede eðitim
sistemiyle ilgili bir iyileþme ola-
caksa eðitimin kalitesi yüksele-
cekse bu çalýþmalarda kadýn eði-
timcilerin özverili çalýþmalarýnýn
katkýsýnýn fazla olacaðýný biliyoruz.
Kadýn yönetici arkadaþlarýmýzýn
yaþadýklarý her tür olumsuzlukta
yanlarýnda olacaðýmýzý da söylemek
isteriz. Yöneticilerin mülakat yeri-
ne likayatla atanmasýný savunan bir
sendika olarak, bu uygulamalarýn
okullarda yaygýnlaþtýrýlmak isten-
mesi angaryayý ve idareci-öðret-
menlerin performans deðerlendiril-
mesine yönelik uygulamalarý arttýrý-
yor. Kadýnlarý ötekileþtiren, aþaðýla-

yan, ayrýmcýlýðý arttýran bu anket bir an önce geri çe-
kilmeli. Anket nedeniyle Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Sü-
leyman Can’ý kýnýyoruz. Yetkilileri de Milli Eðitim Mü-
dürü hakkýnda gereðini yapmaya çaðýrýyoruz.”

A
ralýk ayýndan itibaren Eskiþehir’in
Odunpazarý ve Tepebaþý Belediyeleri-
nin mahallelerde kurduðu on yedi halk
merkezi ve beldeevlerinde Eskiþehir
Eðitim Sen Þubesi olarak eðitimde dö-

nüþümü konuþtuðumuz, deðiþen eðitim sistemi
üzerine bilgilendirme yaptýðýmýz bir programda
velilerle bir araya geldik. Katýlýmýn özellikle gelir
düzeyi düþük olan iþçilerin çoðunluðu oluþturdu-
ðu mahallelerde fazla olduðunu gördük ve bazý
mahallelerde tüm katýlýmcýlar kadýndý. Buradaki
daðýlým bunu gösterir mi bilemem ama kadýnlarýn
çocuklarý üzerindeki sorumluluðu, toplumun
“Çocuðun bakýmý tüm yönleriyle kadýna aittir”
dayatmasý ve kadýnlarýn çocuklarý üzerindeki ‘üst
düzey’ kaygýlarý da etkili diye düþünüyorum. Bu
çýkarýmda öðretmeni olduðum okulun çoðunluðu-
nun kadýn çalýþanlardan oluþmasý da etkili saný-
rým. Çocuklarýnýn sýnav günlerinde kendileri sýna-
va girercesine heyecanlý, onlarýn sýnavlarýnýn nasýl
geçtiði kaygýsýyla günü tamamlayan çalýþma arka-
daþlarým bunu bana düþündürüyor olabilir.

Gelelim beldeevi ve halk merkezlerindeki bu bu-
luþmalarda velilerle bulunduðumuz paylaþýmlara.
Cumhurbaþkanýnýn bir TV programýnda “Ben TE-
OG olayýný istemiyorum, TEOG’un kaldýrýlmasý ge-
rek” sözlerinin ardýndan çok geçmedi ki liseye geçiþ
sýnav sisteminin deðiþtiðinin haberini öðretmenler
de veliler de öðrenciler de ayný þaþkýnlýkla öðrenmiþ
olduk. Hiçbir bilimsel araþtýrma, ön çalýþma yapýl-
madan, altyapý oluþturulmadan tepeden inme tali-
matla yapýlan bu deðiþiklik baþta öðrenci ve veliler
olmak üzere  toplumun büyük kýsmýnda endiþe ya-
rattý. Milli Eðitim Bakanýnýn yeni sistemi anlatýrken
‘nitelikli okul’, ‘niteliksiz okul’ ayrýmý yapmasý da

büyük bir skandaldý. Bütün okullarýn niteliðinden
sorumlu olduklarýný unutturan bu açýklama kamuo-
yunda da tepkiyle karþýlandý. Neticede Bakanýn yap-
týðý açýklamalar doðrultusunda öðrenciler isterse 2
Haziran’da bir sýnava girecekler ve yüzde 10’luk sis-
teme yani o ‘nitelikli’ okullara girmeye çalýþacaklar.
Türkiye genelinde sadece 600 tane bulunan bu
okullarýn fen liseleri, sosyal bilgiler ve proje okullarý
olacaðý belirtildi. Þunu da atlamayalým, proje okulla-
rýnýn çoðunluðunu imam hatip proje okullarý oluþtu-
ruyor. Geriye kalan yüzde 90 ise ikamete dayalý ma-
hallerinde Bakanlýðýn onlara sunduðu 9 okulun 5 ta-
nesinden birine yerleþecek. Bu 9 okulun 3’ü anadolu
lisesi, 3’ü meslek ve 3’ü de yine imam hatip lisesi.

SINAVI, GÝDECEÐÝ OKULU,
PARASI, EÐÝTÝMÝN YETERSÝZLÝÐÝ...

Buradan sonra salonda uðultular baþlýyor; “Be-
nim mahallemde anadolu lisesi yok”, “Ben çocuðu-
mu imam hatip lisesine niye göndereyim” diyen ses-
ler yükseliyor. Bir veli söz alýyor ve “Ben imam hatip
lisesinde okudum, þimdi ev hanýmýyým. Kýzýmý asla
göndermem. O öðretmen ya da avukat olmak isti-
yor” diyor. Baþka bir veli de “Ben dinimi evde öðre-
tirim çocuðuma; iyi bir okulda okusun, meslek sahi-
bi olsun” diye ekliyor. Bu tartýþmalarýn dýþýnda Fevzi
Çakmak Mahallesi’nde sunuma annesiyle gelen, ba-
þý kapalý 8. sýnýf öðrencisi söz istiyor: “Öðretmenim
bu ülkede farklý inançlardan çocuklar da var, neden
imam hatip okullarýna gitsin ki” diye soruyor. Aslýn-
da dilimizde dolaþan ama o mahallenin muhafaza-
karlýðýndan endiþe duyarak açýkça söyleyemediðimiz
bir gerçekliði o direkt söylüyordu. Akademik baþarýsý
oldukça yüksek fakat bu yüzde 10’luk sýnavda bir se-
beple baþarýlý olamamýþ öðrenci, evine yakýn bir lise-

ye ya da özel okula gitmek zorunda kalacak. Gelir
düzeyi düþük asgari ücretli bir ailenin çocuðunu
özel okullara göndermesi ne kadar mümkün! Üste-
lik devletin özel okullara yaptýðý teþviklere raðmen.
Veliler tepkili okullarda sýkça toplanan paralardan;
“Kayýtta en azýndan iyi bir okula gitsin diye verdik,
ama bununla kalmadý ki; ne fotokopisi bitiyor ne
okulun baþka ihtiyaçlarý” diyenler çoðunlukta.

“Biz onca uðraþýyoruz okusunlar diye de, boþuna
mý acaba” diye giriyor bir veli de söze. “Bizim
çocuklarýmýz iyi okullarda okumasýn mý istiyor
bunlar!”, “Oy verdim bir daha rüyalarýnda görür-
ler” diyen veli gülümsetiyor salonu. Sonra moraller
bozuluyor, suratlar eðiliyor tekrardan, çaresizlik
ifadesiyle “Ne yapmalýyýz”a geliyor konuþmalarýn
sonu. “Deðiþtirebiliriz” diyoruz, “Fakat sizin adýný-
za deðil, ancak sizinle birlikte deðiþtirebiliriz bu
gidiþatý. Herkesin eðitim hakkýndan eþit koþullarda
ve parasýz olarak yararlanmasý en öncelikli taleple-
rimiz olmalý, eðitim bütün insanlar için cinsiyeti,
etnik kimliði, dili, inancý ne olursa olsun temel bir
insan hakký olarak görülmeli, sýnav merkezli olma-
yan, bireyciliðin ve rekabetin  kýþkýrtýlmadýðý
çocuklarýn ilgi ve yeteneklerine göre eðitim alabil-
diði bir eðitim sistemi ancak bir araya gelirseniz
mümkün olur” diyerek ayrýldýk bu merkezlerden.
Birçok veli numaralarýmýzý aldý, Öðrenci Veli Der-
neði ile nasýl iletiþim kurabileceðini sordu. “Ben
bir veli derneðinde çalýþmak isterim yardýmcý olur-
sanýz” diyen de oldu.

Neticede tüm bunlara raðmen bizim umudumuz
hâlâ diri, ne kadar anlatýrsak o kadar yol alacaðýmý-
zýn da farkýndayýz, hep birlikte, gittikçe çoðalarak...

Bir eeðitim eemekçisi // EESKÝÞEHÝR

Kadýnlar soruyor: Eðitim çýkmazýnda umut nerede?

Eðitimdeki
dönüþümü
velilerle
konuþtuðumuzda
moraller
bozuluyor,
suratlar düþüyor.
‘Biz onca
uðraþýyoruz
okusunlar diye,
boþuna mý
acaba’ diyorlar.
Ama
deðiþtirebiliriz,
hep birlikte...

Gerçekleri
görmeye
engeller var

Nurdan GÜNER
Kadýköy / Ýstanbul

Merhaba, hastanede görev yapan bir saðlýk emekçisi,
ayný zamanda sendikal mücadele yürüten bir kadýn
emekçi olarak yaþadýðým bir olayý anlatmak istiyorum.

Bir sabah çalýþacaðým bölüme geldiðimde bizim bölüme yeni
baþlamýþ taþeron kadýn arkadaþla karþýlaþtým. Yanýnda çocuðu
vardý ve aðlýyordu, ne oldu demeye kalmadan anlatmaya
baþladý.

Mesaiye 07.30’da baþlýyor, oðlunun kreþi 08.30’da açýldýðý
için mecburen oðlunu da iþyerine getirmek zorunda kalýyor.
Eþinden ayrýldýðý için kendisinden baþka da bakacak kimsesi
yok. Taþeron firmanýn müdürü iþyerine çocuðuyla gelmemesini
söylüyor ve baský yapýyor. Firma müdürü keyfi bir biçimde
kadýný her gün farklý birimlerde çalýþtýrýlmaya baþlýyor ve
böylece baskýnýn dozunu artýrýyor. Kadýn her sabah benim
çalýþtýðým birime zorunlu olarak geliyor. 

Ben duruma tepki göstermesi gerektiðini söylerken kendisi
de göstereceðini, yönetime gideceðini, durumunu anlatacaðýný
söyledi. Bir saat çocuðunun bizimle kalmasýnýn bir zararý
olmayacaðýný, bu maðduriyetin suçlusunun kendisi olmadýðýný,
kreþ talebinin ne kadar haklý gerekçeleri olduðunu anlattým ve
gün içerisinde sohbetimiz devam etti. Onun hikayesi birçok
kadýnýn yaþadýklarýyla aynýydý. Eþinden boþanmýþ, çocuðuna
tek baþýna bakmasý gereken onlarca, binlerce kadýndan bir
tanesi.

Ýþ gününün sonuna doðru odaya girdiðimde telefondan bir
hocanýn vaazýný dinlerken gördüm onu. (Hani Beykoz’da lüks
villasý olan, ‘Kýdem tazminatý caiz deðildir’ diye açýklama
yapan hoca.) “Bu kadar ekonomik problem yaþarken, tek
baþýna ayaklarý üzerinde durup çocuðuna bakmaya çalýþýrken,
kazanýlmýþ hakkýn olan kýdem tazminatýn için bunlarý söyleyen
hoca lüks bir villada yaþýyor, biliyor musun” diye sordum.
Gözleri bana dikildi ve þu cümleler döküldü aðzýndan: “Ne yani,
dünya nimetlerinden yararlanmasýn mý? Ailesinden mal varlýðý
var diye güzel bir hayat yaþayamaz mý, hakký deðil mi” dedi.
Bana sert bir çýkýþ yapmýþtý ve daha fazla bir þey diyemeden
kalkmak zorunda kaldým. Ertesi gün baþka bir birimde
çalýþýyordu ve göremedim sonra öðrendim ki yönetimle
görüþüp durumu anlatmýþ ve bir yere daimi olarak devam
etmeye baþlamýþ. Bu sevindirici bir haberdi, ancak bazý
tabular; inanç sistemi hakkýmýz olaný görmeye engel oluyor...

Biz kadýnlarýn iþi zor, çok fazla engelle mücadele etmek
zorundayýz, ama umut da bitmiþ deðil elbette…

Yönetici kadýnlarýn
yeterliliði hedefte

TÜRKÝYE CÝNSÝYET
EÞÝTLÝÐÝNDE 140 ÜLKE
ARASINDA 131. SIRADA

22001166 yýlý Küresel Cinsiyet Eþitsizliði sýrala-masýnda, ki bu araþtýrma saðlýk, siyaset,ekonomi ve eðitim olmak üzere 4 kategorideyapýlýyor- 140 ülke arasýnda 130. sýrada olanülkemiz 2017’de bir sýra daha gerileyerek 131.sýrada yer aldý. Kadýnlarýn iþ gücüne katýlýmoranýnýn yüzde 33’ten yüzde 36’ya çýkýp bununkarþýsýnda cinsiyet eþitsizliði sýralamasýndageriye düþülmesinin sebebi, baþta ücret eþitsi-zliði olmak üzere güvencesizlik ve sosyal hak-lardaki adaletsizlik. Hal böyle olunca kamuda-ki bu ayrýmcý uygulamanýn nedenleri de hede-fi de ortaya çýkýyor.



8 MART’A GiDERKEN 10 SORUN 10 TALEP
Feray YAÐMUR

2
018 yýlý 8 Martýna yaklaþýk bir ay kaldý. Bu yýl
da 8 Martý bir dizi sorunla karþýlýyoruz. Her
üç kadýndan ikisinin çalýþma yaþamýnýn
dýþýnda olduðu Türkiye, kadýn istihdamý

bakýmýndan Avrupa sonuncusu ve dünyada sondan
yirminci. Ýstihdamýn içinde olan kadýnlar ise iþ
güvencesinden çalýþma koþullarýna, ücretlerden
sosyal güvenliðe, tacizden mobbinge kadar pek çok
sorunla karþý karþýya. 

Ancak umudu çoðaltmak, taleplerimizi daha yüksek

perdeden dile getirmek gerek. Ýþte bu yüzden çalýþma
yaþamýnda karþýlaþtýðýmýz 10 temel sorunu ve bu sorun-
lara iliþkin taleplerimizi bir araya getirmeye çalýþtýk. 

8 Martýmýz þimdiden kutlu olsun,
gelecek güzel günlere umut olsun!

ÜCRETSÝZ AÝLE ÝÞÇÝLÝÐÝ
DEÐÝL ÜCRETLÝ ÝÞ! 

TTÜÜRRKKÝÝYYEE’de 2 milyon 190 bin kadýn ücretsiz aile iþçisi ola-
rak çalýþýyor. Yani aileye ait tarla ya da iþyerinde çalýþmasý-
na raðmen bunun karþýlýðýnda ücret almýyor. Yani 2 milyon-

dan fazla kadýn istihdamda olsa bile ekonomik
özgürlüðe sahip olamýyor; ücret, sosyal güven-
lik ve emeklilik gibi en temel haklardan yararla-
namýyor. Kendi hesabýna çalýþan kadýnlarýn da
büyük çoðunluðu sigortasýz ve düzenli gelirden
yoksun. Oysa 2016 tarihli bir araþtýrmaya göre

Türkiye’de kadýnlarýn yüzde 87’si ücretli bir iþte çalýþmak is-
tiyor. Dolayýsýyla kadýnlarý ücretli istihdama çekecek ve ücret
güvencesi saðlayacak politikalara gereksinimimiz var. 

HER ALANDA 
EÞÝTLÝKÇÝ POLÝTÝKALAR

ÇÇAALLIIÞÞMMAA yaþamý, toplumsal yaþamýn diðer alanlarýndan baðýmsýz
deðil. Dolayýsýyla kadýnlarýn çalýþma yaþamýna iliþkin sorunlarýný, tek
baþýna bu alanda atýlacak adýmlarla çözmek olanaklý deðil. Yaþamýn her

alanýnda kadýn-erkek eþitliðinin tam anlamýyla saðlan-
masýný hedefleyen politikalar uygulanmadýkça istediðimiz
mesafeyi kat etmemiz olanaklý gözükmüyor. Örneðin
eðitim düzeyi arttýkça, istihdam edilme oraný da artýyor.
Bugün 18 yaþ üzeri erkeklerin yüzde 23,4’ü lise veya dengi

okul mezunu, yüzde 21,7’si ise yükseköðrenim mezunu. Kadýnlarda ise
bu oran sýrasýyla yüzde 15,6 ve yüzde 16,5. Yani erkekler ve kadýnlar
arasýnda eðitim düzeyi bakýmýndan ciddi bir fark söz konusu. Bu fark,
kadýn istihdamýnýn erkeklerden çok daha düþük olmasýnýn temel
nedenlerinden biri. Eðitim alanýndaki eþitsizliði gidermeden, kadýnlarýn
eðitim düzeyini yükseltmeden, istihdam alanýndaki eþitsizliði çözmek
mümkün olmuyor. Sonuç olarak eðitim baþta olmak üzere her alanda
eþitlikçi politikalarýn yaþama geçirilmesi gerekiyor. 
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NÝTELÝKLÝ, SÜREKLÝ 
VE GÜVENCELÝ ÝSTÝHDAM

““ÝÝÞÞ olsun da nasýl olursa olsun” diyoruz bazen. Hayat bi-
zi bunu söylemeye itiyor. Ancak geçici, güvencesiz, yarý za-
manlý ve kötü iþler yaramýza uzun vadede merhem olmuyor.
Kadýn istihdamýnýn artmasýný istiyoruz ama kadýnlarýn geçi-

ci, güvencesiz ve geleceksiz istihdama mahkûm
olmasýný da istemiyoruz. Zaten bu tür iþler bir
süre sonra kadýnlarýn çalýþma yaþamýndan çe-
kilmesine yol açýyor. 
Öte yandan kayýt dýþý istihdam baþta olmak üzere
kadýnlarýn canýný çok yakan güvencesiz çalýþma

biçimleri, çalýþan her 2 kadýndan 1’i için emekliliði neredeyse
imkânsýz hale getiriyor. Birçok farklý
araþtýrma tek bir gerçeðe iþaret edi-
yor; daha güvenceli iþlerde çalýþan
kadýnlar, çalýþma yaþamýnda daha
çok kalma eðilimi gösteriyor. Sonuç
olarak istihdamda artýþ tek baþýna
yetmez, bu istihdamýn nitelikli, sü-
rekli ve güvenceli de olmasý gereki-
yor. Örneðin en acil ve yakýcý talep-
lerimizden biri derhal karþýlanmalý:
Tüm taþeron iþçiler koþul-þart
aranmadan eþit hak ve ücretlerle
kadroya geçirilmeli! 

CÝNSÝYETÇÝ ÝÞBÖLÜMÜNE SON!
TTÜÜRRKKÝÝYYEE Ýstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye’de her 5 erkekten 1’i ve her 10 kadýn-

dan 1’i kadýnlarýn çalýþmasýnýn uygun olmadýðýný düþünüyor. 1990 yýlýnda Anayasa
Mahkemesi, Medeni Kanunda yer alan “evli kadýnlarýn çalýþabilmek için eþinden izin
almasý zorunluluðunu” iptal etti. Ancak 2014 yýlýnda yapýlan bir araþtýrmaya göre erkek-

lerin yüzde 69’u, kadýnlarýn ise yüzde 57’si evli kadýnlarýn çalýþmak için eþin-
den izin almasý gerektiðini düþünüyor. 2010 tarihli bir baþka araþtýrmaya
göre ise Türkiye’de her 2 kiþiden 1’i “kadýnýn yeri evidir” görüþüne katýlýyor.
Yani “kadýnýn yeri evi, görevi ev iþleridir; illa çalýþacaksa da kocasýnýn iznini
alýp evdeki yükümlülüklerini aksatmadan çalýþabilir” þeklinde özetlenecek

bir yaklaþým toplum içinde hiç azýmsanmayacak bir düzeyde mevcut. Ýþin kötüsü, iktidar-
daki hükümet de bu görüþü kimi zaman açýktan kimi zaman örtülü biçimde destekliyor.
Kadýný evle, erkeði iþle özdeþleþtiren cinsiyetçi iþ bölümü, hükümetin politikalarýna da
yansýyor. Öte yandan cinsiyetçi iþ bölümü, kadýnlarýn çalýþma yaþamýnda belli sektörler ve belli iþlere sýkýþmasýna yol açýyor, kadýnlarýn istihdam alanlarýný daha
da daraltýyor. Sonuç olarak bu yaklaþým ve bu yaklaþým çerçevesinde þekillenen politikalara son verilmesi gerekiyor.
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EMEKTEN YANA BÝR EKONOMÝ VE ÝSTÝHDAM POLÝTÝKASI
BÝR ülkede istihdam pastasý büyümeden bu pastadan hak ettiðimiz payý almamýz mümkün gözükmüyor. Ancak

Türkiye’de bu pasta çok ama çok yavaþ büyüyor. 2002 yýlýnda istihdam oraný yüzde 44,4 iken 2016’da bu oran
yüzde 46,3’tü. Yani son 15 yýlda istihdam sadece yüzde 2 arttý.

Dolayýsýyla istihdam pastasýndaki büyüme, kadýn istihdamýnýn istenilen noktaya gelmesi bakýmýndan
son derece yetersiz. Türkiye’de kadýnlarýn istihdam düzeyinin erkeklerin istihdam düzeyine çekilebilmesi
için tam 10 milyon yeni iþe ve bu iþlerin tümüne kadýnlarýn yerleþtirilmesine ihtiyaç var. Çýtayý daha da
düþürelim ve kadýnlarýn istihdam oranýnýn yüzde 50’ye çýkarýlmasýný hedefleyelim. Bu durumda dahi 5

milyon yeni iþ gerekiyor. Bütün bu oran ve veriler, tek bir gerçeðe iþaret ediyor. Türkiye’de istihdamý büyütecek ve
bu istihdam artýþýndan kadýnlarýn yararlanmasýný saðlayacak emekten ve kadýndan yana politikalara ihtiyaç var. 
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YA istihdam dýþýnda kalma ve iþsizlik ya da aðýr çalýþma koþullarý, uzun çalýþma

süreleri ve düþük ücretler... Mesela Ýþ Yasasýna göre haftalýk çalýþma süresi
45 saat, ancak Türkiye’de her 4 kadýn iþçiden 1’i haftada 50 saatten fazla
çalýþýyor. Çalýþma süreleri uzadýðý gibi çalýþma koþullarý da aðýrlaþýyor;
üretim baskýsý artýyor, görev tanýmlarý belirsizleþiyor, kadýn iþçiler her iþe
sürülebilecek ucuz iþgücü olarak görülüyor. Her 10 kadýn iþçiden 7’si açlýk
sýnýrýnýn bile altýnda ücret alýyor.  Bu tablo karþýsýnda sözümüz açýk! Ne kýrk

satýr, ne kýrk katýr istiyoruz! Çalýþmak, ancak insanca çalýþmak ve karþýlýðýnda insanca
yaþanacak ücretler almak istiyoruz.

ÝNSANCA ÇALIÞMA KOÞULLARI VE ÜCRET 

7
AYRIMCILIÐA, TACÝZE,
MOBBÝNGE SON!

KKAADDIINNLLAARR çalýþma yaþamýna girerken bir dizi
ayrýmcýlýkla karþý karþýya kaldýðý gibi çalýþma ya-
þamýnda da çeþit çeþit ayrýmcýlýða maruz kalýyor.
27 farklý sektörün 20’sinde kadýnlarýn ortalama
ücretleri erkeklerden daha düþük. Ayný veya ben-
zer iþi yapan, ayný vasýflara sahip kadýn ve erkek-

ler arasýnda ciddi ücret farklarý mev-
cut. Kadýnlarýn çoðunlukta olduðu
sektörlerde bile kariyer basamaklarý-
nýn üst sýralarýný erkekler iþgal edi-
yor. Ýþ Yasasýna göre cinsiyet veya
gebelik gibi nedenlerle ayrýmcýlýk

yapmak yasak. Ancak uygulamada kadýnlar sade-
ce kadýn olduklarý için birçok ayrýmcý uygulama
ile karþý karþýya. Yasaya aykýrý olmasýna raðmen
gebelik veya annelik izni nedeniyle kadýnlar iþten
çýkarýlabiliyor. Görev daðýlýmý ve terfilerde de ka-
dýnlar ayrýmcýlýða uðruyor. Ýþyerinde cinsel taciz
çok yaþanan ama çok az konuþulan bir gerçek.
Birçok araþtýrma kadýnlarýn erkeklere göre daha
fazla mobbinge maruz kaldýðýný gösteriyor. Oysa
biz, ayrýmcýlýða uðramadýðýmýz, tacizsiz, þiddetsiz
bir çalýþma yaþamý ve eþitlik istiyoruz! 

8ÝÞÇÝ SAÐLIÐI,
HEMEN ÞÝMDÝ!

RREESMMÝ verilere göre kadýn iþçilerin bir

yýlda geçirdiði iþ kazasý sayýsý 35 bini

buldu. Her yýl 100 kadýn iþçiden en az 1’i iþ

kazasý geçiriyor. Gerçek rakamlar ise çok

daha yüksek. Her yýl 100’ün üzerinde kadýn
iþ cinayetlerinde yaþamýný
yitiriyor. Meslek hastalýklarý
tespit dahi edilemiyor, oysa her
yýl on binlerce kadýn iþçi meslek
hastalýklarýna yakalanýyor.
Kadýn iþçilerin hem iþçi hem de

kadýn olmalarýndan kaynaklý olarak karþý

karþýya olduklarý ciddi risk ve tehlikeler

var. Ancak Türkiye’de iþçi saðlýðýna önem

verilmediði gibi kadýn iþçi saðlýðý gündeme

dâhil gelmiyor. Oysa biz çalýþýrken
yaþamýmýzdan ve saðlýðýmýzdan olmak

istemiyoruz. Ýþ kazalarý, iþ cinayetleri,

meslek hastalýklarýna karþý gerekli her

türlü önlem alýnsýn; kadýn iþçi saðlýðýna

özel önem gösterilsin istiyoruz! 
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SENDÝKAL HAKLARIMIZ,
HEMEN ÞÝMDÝ!

YYAAÞÞAADDIIÐÐIIMMIIZZ birçok sorunu sendikalý olarak, sendikal
haklarýmýzý kullanarak çözmemiz daha kolay. Oysa Türki-
ye’de sigortalý kadýn iþçilerin yalnýzca yüzde 7,9’u sendi-
ka üyesi. Erkeklerin sendikalaþma oraný kadýnlarýn sendi-
kalaþma oranýnýn 1,5 katý. Kadýnlarýn sendikalý olmamasý-
nýn en önemli nedenlerinden biri iþten atýlmaktan endiþe

etmeleri. Sendikalý olanlar ise iþko-
lu barajý, iþyeri barajý, grev yasakla-
rý gibi bir dizi engel ile karþýlaþýyor.
Ýþte bu yüzden sendikal hak ve öz-
gürlüklerin önündeki tüm engelle-
rin kaldýrýlmasýný, sendikal hak ve

özgürlüklerimizi özgürce kullanabilmeyi istiyoruz! Sendi-
kalaþma düzeyimiz daha düþük ama sendikalarda temsil
düzeyimiz adeta yerlerde sürünüyor. Ýþçi sendikalarýnda
kadýnlarýn yönetici kademelerdeki oraný sadece yüzde
8,8. Sendikalarý erkekler yönetiyor ve sendikalarýn büyük
çoðunluðunun kadýn iþçilere yönelik bir politikasý ya da
etkinliði yok. Ýþte bu yüzden hem sendikal haklarýmýzý
hem de sendikalarýmýzý istiyoruz. Sendikalarda hak ettiði-
miz temsile sahip olmayý ve kadýn dostu sendikal politi-
kalarýn oluþturulmasýný talep ediyoruz! 

10

ÜCRETSÝZ VE 
ULAÞILABÝLÝR KREÞ

BBÝÝRR an için hayal edelim. Emekten ve kadýndan yana poli-
tikalar uygulandý ve kadýnlarýn istihdam edilebileceði mil-
yonlarca yeni iþ olanaðý yaratýldý. Peki, kadýnlar bu iþlerde
nasýl çalýþacak? Çocuklara kim bakacak? Evdeki hasta ve
yaþlýlarýn bakýmýný kim üstlenecek? Ev iþlerini kim yapacak?

Çalýþma yaþamýnýn dýþýnda kalan her iki kadýn-
dan birinin, tam 11 milyon kadýnýn ev iþleri ile
meþgul olduðu için çalýþma yaþamýna giremedi-
ði; çocuk bakýmý ve ev iþlerinin yüzde 90’ýndan
fazlasýnýn kadýnlar tarafýndan yapýldýðý Türki-
ye’de, bu sorularýn yanýtlarý yok! Ýþte tam da bu

yüzden baþta çocuk bakýmý olmak üzere kadýnlarý istihdamýn
dýþýna iten sorunlara çözüm üretilmesi gerekiyor. Bu nokta-
da atýlmasý gereken ilk ve en önemli adým, ücretsiz ve ulaþý-
labilir kreþ olanaklarýnýn saðlanmasý. Benzer biçimde kadýn-
larýn sýrtýndaki hasta ve yaþlý bakým yükünün de kamu tara-
fýndan üstlenilmesi ve ev iþlerinin kadýn iþi olmaktan çýkýp
hane bireyleri arasýnda paylaþýlmasý büyük önem taþýyor. 
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Nuray ÖZTÜRK - Hatice ÇORUK
Ýzmir

G
eçtiðimiz günlerde Ýzmir’de Buca Ýlçe
Milli Eðitim Müdürü Süleyman Can, ka-
dýn müdürlerin yeterliliklerinin deðerlen-
dirilmesi için okullara anket gönderdi.
Anketin açýklamasýnda þu ifadeler yer alý-

yordu: “Sayýn meslektaþlarým, bu çalýþmanýn amacý;
anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan ve
kadýn müdürlerimizle çalýþan öð-
retmenlerin ve müdür yardýmcýla-
rýnýn, kadýn yöneticilerin yeterli-
liklerine iliþkin görüþlerini belirle-
mektir.”

Görünen o ki, eðitim müfreda-
týnda yapýlan deðiþikliklerle çocuk
yaþta evliliði özendiren, kadýný
‘itaat eden bir varlýk’ olarak tarif
eden Milli Eðitim Bakanlýðý bun-
larla yetinmemiþ ve kadýn çalý-
þanlarý hedefe koymuþ. Kadýn er-
kek eþitliðinin, en azýndan ücret
ve sosyal haklar açýsýndan az çok
saðlanabildiði kamu iþyerlerinde
kadýnlarýn yöneticiliði de sorgu-
lanmaya baþlandý. Bu durum
“kadýnýn yeri evidir, öncelikli gö-
revi anneliktir” diyen zihniyetin
kadýný kamu iþyerlerinden de
soyutlayacaðýnýn iþaretlerinden
biri. Yönetici kadýnlarý -ki Eði-
tim Bir Sen gibi hükümet gü-
dümünde bir sendikaya üye olmalarýna raðmen- hede-
fe koyan bu giriþim aslýnda AKP hükümetinin kadýn
politikasýnýn bir sonucu ve hiçbir ayrým gözetmeksizin
tüm kadýnlarý hedefe aldýðýnýn da kanýtý. Bu nedenle
de üzeri örtülemeyecek kadar önemli.

Medyaya da yansýyan ve tepkile-
re neden olan anketi Eðitim Sen
Ýzmir 5 No’lu Þube Baþkaný Þenay
Akyol’la konuþtuk. Akyol, anketi
gündeme getiren Milli Eðitim
Müdürü hakkýnda gerekli iþlemle-
rin yapýlmasý çaðrýsýnda bulunu-
yor.

CÝNSÝYET AYRIMCILIÐI
VE BASKI

Akyol; “Bu anketle, baþlýðýndan
da anlaþýlacaðý gibi kadýn yönetici-
lerin yeterliliðini ölçmek amaçla-
nýyor. Süleyman Can açýklamasýn-
da, kadýnlarýn yönetici özelliklere
sahip olduðunu, ama okullarda
kadýn yönetici sayýsýnýn az oldu-
ðunu söyleyerek anketi olumlama-
ya çalýþtý. Fakat anketin baþlýðý bi-
le erkek yöneticilerin yeterli oldu-
ðunu, kadýnlarýnsa yeterlilikleri-

nin ölçülmesi gerektiðini ifade ediyor. Biz Eðitim Sen
olarak, bu çalýþmanýn kadýn yöneticiler üzerlerinde
baskýya ve cinsiyet ayrýmcýlýðýna neden olacaðýndan ka-
ygýlanýyoruz ve bu yüzden üyelerimizin anketi doldur-
mamasý yönünde karar aldýk.”

EÞÝTLÝK ÝLKESÝNE AYKIRI
Son zamanlarda ülke genelinde kadýnlara yönelik

ayrýmcý politikalarýn sonuçlarýnýn kadýnlara mobbing,
taciz, tecavüz ve cinayet olarak döndüðünü ifade eden
Akyol, þunlarý söylüyor; “Yöneticileri kadýn ve erkek

diye ayýrmak, kadýnlarý cinsiyetleri
üzerinden deðerlendirmek ana-
yasanýn eþitlik ilkesine de aykýrý.
Süleyman Can, zaten var olan
cinsiyet eþitsizliðini daha da de-
rinleþtiriyor. Bu durum kadýnlar
için olumsuz bir tavýr oluþmasýna
neden oluyor. Bu ülkede eðitim
sistemiyle ilgili bir iyileþme ola-
caksa eðitimin kalitesi yüksele-
cekse bu çalýþmalarda kadýn eði-
timcilerin özverili çalýþmalarýnýn
katkýsýnýn fazla olacaðýný biliyoruz.
Kadýn yönetici arkadaþlarýmýzýn
yaþadýklarý her tür olumsuzlukta
yanlarýnda olacaðýmýzý da söylemek
isteriz. Yöneticilerin mülakat yeri-
ne likayatla atanmasýný savunan bir
sendika olarak, bu uygulamalarýn
okullarda yaygýnlaþtýrýlmak isten-
mesi angaryayý ve idareci-öðret-
menlerin performans deðerlendiril-
mesine yönelik uygulamalarý arttýrý-
yor. Kadýnlarý ötekileþtiren, aþaðýla-

yan, ayrýmcýlýðý arttýran bu anket bir an önce geri çe-
kilmeli. Anket nedeniyle Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Sü-
leyman Can’ý kýnýyoruz. Yetkilileri de Milli Eðitim Mü-
dürü hakkýnda gereðini yapmaya çaðýrýyoruz.”

A
ralýk ayýndan itibaren Eskiþehir’in
Odunpazarý ve Tepebaþý Belediyeleri-
nin mahallelerde kurduðu on yedi halk
merkezi ve beldeevlerinde Eskiþehir
Eðitim Sen Þubesi olarak eðitimde dö-

nüþümü konuþtuðumuz, deðiþen eðitim sistemi
üzerine bilgilendirme yaptýðýmýz bir programda
velilerle bir araya geldik. Katýlýmýn özellikle gelir
düzeyi düþük olan iþçilerin çoðunluðu oluþturdu-
ðu mahallelerde fazla olduðunu gördük ve bazý
mahallelerde tüm katýlýmcýlar kadýndý. Buradaki
daðýlým bunu gösterir mi bilemem ama kadýnlarýn
çocuklarý üzerindeki sorumluluðu, toplumun
“Çocuðun bakýmý tüm yönleriyle kadýna aittir”
dayatmasý ve kadýnlarýn çocuklarý üzerindeki ‘üst
düzey’ kaygýlarý da etkili diye düþünüyorum. Bu
çýkarýmda öðretmeni olduðum okulun çoðunluðu-
nun kadýn çalýþanlardan oluþmasý da etkili saný-
rým. Çocuklarýnýn sýnav günlerinde kendileri sýna-
va girercesine heyecanlý, onlarýn sýnavlarýnýn nasýl
geçtiði kaygýsýyla günü tamamlayan çalýþma arka-
daþlarým bunu bana düþündürüyor olabilir.

Gelelim beldeevi ve halk merkezlerindeki bu bu-
luþmalarda velilerle bulunduðumuz paylaþýmlara.
Cumhurbaþkanýnýn bir TV programýnda “Ben TE-
OG olayýný istemiyorum, TEOG’un kaldýrýlmasý ge-
rek” sözlerinin ardýndan çok geçmedi ki liseye geçiþ
sýnav sisteminin deðiþtiðinin haberini öðretmenler
de veliler de öðrenciler de ayný þaþkýnlýkla öðrenmiþ
olduk. Hiçbir bilimsel araþtýrma, ön çalýþma yapýl-
madan, altyapý oluþturulmadan tepeden inme tali-
matla yapýlan bu deðiþiklik baþta öðrenci ve veliler
olmak üzere  toplumun büyük kýsmýnda endiþe ya-
rattý. Milli Eðitim Bakanýnýn yeni sistemi anlatýrken
‘nitelikli okul’, ‘niteliksiz okul’ ayrýmý yapmasý da

büyük bir skandaldý. Bütün okullarýn niteliðinden
sorumlu olduklarýný unutturan bu açýklama kamuo-
yunda da tepkiyle karþýlandý. Neticede Bakanýn yap-
týðý açýklamalar doðrultusunda öðrenciler isterse 2
Haziran’da bir sýnava girecekler ve yüzde 10’luk sis-
teme yani o ‘nitelikli’ okullara girmeye çalýþacaklar.
Türkiye genelinde sadece 600 tane bulunan bu
okullarýn fen liseleri, sosyal bilgiler ve proje okullarý
olacaðý belirtildi. Þunu da atlamayalým, proje okulla-
rýnýn çoðunluðunu imam hatip proje okullarý oluþtu-
ruyor. Geriye kalan yüzde 90 ise ikamete dayalý ma-
hallerinde Bakanlýðýn onlara sunduðu 9 okulun 5 ta-
nesinden birine yerleþecek. Bu 9 okulun 3’ü anadolu
lisesi, 3’ü meslek ve 3’ü de yine imam hatip lisesi.

SINAVI, GÝDECEÐÝ OKULU,
PARASI, EÐÝTÝMÝN YETERSÝZLÝÐÝ...

Buradan sonra salonda uðultular baþlýyor; “Be-
nim mahallemde anadolu lisesi yok”, “Ben çocuðu-
mu imam hatip lisesine niye göndereyim” diyen ses-
ler yükseliyor. Bir veli söz alýyor ve “Ben imam hatip
lisesinde okudum, þimdi ev hanýmýyým. Kýzýmý asla
göndermem. O öðretmen ya da avukat olmak isti-
yor” diyor. Baþka bir veli de “Ben dinimi evde öðre-
tirim çocuðuma; iyi bir okulda okusun, meslek sahi-
bi olsun” diye ekliyor. Bu tartýþmalarýn dýþýnda Fevzi
Çakmak Mahallesi’nde sunuma annesiyle gelen, ba-
þý kapalý 8. sýnýf öðrencisi söz istiyor: “Öðretmenim
bu ülkede farklý inançlardan çocuklar da var, neden
imam hatip okullarýna gitsin ki” diye soruyor. Aslýn-
da dilimizde dolaþan ama o mahallenin muhafaza-
karlýðýndan endiþe duyarak açýkça söyleyemediðimiz
bir gerçekliði o direkt söylüyordu. Akademik baþarýsý
oldukça yüksek fakat bu yüzde 10’luk sýnavda bir se-
beple baþarýlý olamamýþ öðrenci, evine yakýn bir lise-

ye ya da özel okula gitmek zorunda kalacak. Gelir
düzeyi düþük asgari ücretli bir ailenin çocuðunu
özel okullara göndermesi ne kadar mümkün! Üste-
lik devletin özel okullara yaptýðý teþviklere raðmen.
Veliler tepkili okullarda sýkça toplanan paralardan;
“Kayýtta en azýndan iyi bir okula gitsin diye verdik,
ama bununla kalmadý ki; ne fotokopisi bitiyor ne
okulun baþka ihtiyaçlarý” diyenler çoðunlukta.

“Biz onca uðraþýyoruz okusunlar diye de, boþuna
mý acaba” diye giriyor bir veli de söze. “Bizim
çocuklarýmýz iyi okullarda okumasýn mý istiyor
bunlar!”, “Oy verdim bir daha rüyalarýnda görür-
ler” diyen veli gülümsetiyor salonu. Sonra moraller
bozuluyor, suratlar eðiliyor tekrardan, çaresizlik
ifadesiyle “Ne yapmalýyýz”a geliyor konuþmalarýn
sonu. “Deðiþtirebiliriz” diyoruz, “Fakat sizin adýný-
za deðil, ancak sizinle birlikte deðiþtirebiliriz bu
gidiþatý. Herkesin eðitim hakkýndan eþit koþullarda
ve parasýz olarak yararlanmasý en öncelikli taleple-
rimiz olmalý, eðitim bütün insanlar için cinsiyeti,
etnik kimliði, dili, inancý ne olursa olsun temel bir
insan hakký olarak görülmeli, sýnav merkezli olma-
yan, bireyciliðin ve rekabetin  kýþkýrtýlmadýðý
çocuklarýn ilgi ve yeteneklerine göre eðitim alabil-
diði bir eðitim sistemi ancak bir araya gelirseniz
mümkün olur” diyerek ayrýldýk bu merkezlerden.
Birçok veli numaralarýmýzý aldý, Öðrenci Veli Der-
neði ile nasýl iletiþim kurabileceðini sordu. “Ben
bir veli derneðinde çalýþmak isterim yardýmcý olur-
sanýz” diyen de oldu.

Neticede tüm bunlara raðmen bizim umudumuz
hâlâ diri, ne kadar anlatýrsak o kadar yol alacaðýmý-
zýn da farkýndayýz, hep birlikte, gittikçe çoðalarak...

Bir eeðitim eemekçisi // EESKÝÞEHÝR

Kadýnlar soruyor: Eðitim çýkmazýnda umut nerede?

Eðitimdeki
dönüþümü
velilerle
konuþtuðumuzda
moraller
bozuluyor,
suratlar düþüyor.
‘Biz onca
uðraþýyoruz
okusunlar diye,
boþuna mý
acaba’ diyorlar.
Ama
deðiþtirebiliriz,
hep birlikte...

Gerçekleri
görmeye
engeller var

Nurdan GÜNER
Kadýköy / Ýstanbul

Merhaba, hastanede görev yapan bir saðlýk emekçisi,
ayný zamanda sendikal mücadele yürüten bir kadýn
emekçi olarak yaþadýðým bir olayý anlatmak istiyorum.

Bir sabah çalýþacaðým bölüme geldiðimde bizim bölüme yeni
baþlamýþ taþeron kadýn arkadaþla karþýlaþtým. Yanýnda çocuðu
vardý ve aðlýyordu, ne oldu demeye kalmadan anlatmaya
baþladý.

Mesaiye 07.30’da baþlýyor, oðlunun kreþi 08.30’da açýldýðý
için mecburen oðlunu da iþyerine getirmek zorunda kalýyor.
Eþinden ayrýldýðý için kendisinden baþka da bakacak kimsesi
yok. Taþeron firmanýn müdürü iþyerine çocuðuyla gelmemesini
söylüyor ve baský yapýyor. Firma müdürü keyfi bir biçimde
kadýný her gün farklý birimlerde çalýþtýrýlmaya baþlýyor ve
böylece baskýnýn dozunu artýrýyor. Kadýn her sabah benim
çalýþtýðým birime zorunlu olarak geliyor. 

Ben duruma tepki göstermesi gerektiðini söylerken kendisi
de göstereceðini, yönetime gideceðini, durumunu anlatacaðýný
söyledi. Bir saat çocuðunun bizimle kalmasýnýn bir zararý
olmayacaðýný, bu maðduriyetin suçlusunun kendisi olmadýðýný,
kreþ talebinin ne kadar haklý gerekçeleri olduðunu anlattým ve
gün içerisinde sohbetimiz devam etti. Onun hikayesi birçok
kadýnýn yaþadýklarýyla aynýydý. Eþinden boþanmýþ, çocuðuna
tek baþýna bakmasý gereken onlarca, binlerce kadýndan bir
tanesi.

Ýþ gününün sonuna doðru odaya girdiðimde telefondan bir
hocanýn vaazýný dinlerken gördüm onu. (Hani Beykoz’da lüks
villasý olan, ‘Kýdem tazminatý caiz deðildir’ diye açýklama
yapan hoca.) “Bu kadar ekonomik problem yaþarken, tek
baþýna ayaklarý üzerinde durup çocuðuna bakmaya çalýþýrken,
kazanýlmýþ hakkýn olan kýdem tazminatýn için bunlarý söyleyen
hoca lüks bir villada yaþýyor, biliyor musun” diye sordum.
Gözleri bana dikildi ve þu cümleler döküldü aðzýndan: “Ne yani,
dünya nimetlerinden yararlanmasýn mý? Ailesinden mal varlýðý
var diye güzel bir hayat yaþayamaz mý, hakký deðil mi” dedi.
Bana sert bir çýkýþ yapmýþtý ve daha fazla bir þey diyemeden
kalkmak zorunda kaldým. Ertesi gün baþka bir birimde
çalýþýyordu ve göremedim sonra öðrendim ki yönetimle
görüþüp durumu anlatmýþ ve bir yere daimi olarak devam
etmeye baþlamýþ. Bu sevindirici bir haberdi, ancak bazý
tabular; inanç sistemi hakkýmýz olaný görmeye engel oluyor...

Biz kadýnlarýn iþi zor, çok fazla engelle mücadele etmek
zorundayýz, ama umut da bitmiþ deðil elbette…

Yönetici kadýnlarýn
yeterliliði hedefte

TÜRKÝYE CÝNSÝYET
EÞÝTLÝÐÝNDE 140 ÜLKE
ARASINDA 131. SIRADA

22001166 yýlý Küresel Cinsiyet Eþitsizliði sýrala-masýnda, ki bu araþtýrma saðlýk, siyaset,ekonomi ve eðitim olmak üzere 4 kategorideyapýlýyor- 140 ülke arasýnda 130. sýrada olanülkemiz 2017’de bir sýra daha gerileyerek 131.sýrada yer aldý. Kadýnlarýn iþ gücüne katýlýmoranýnýn yüzde 33’ten yüzde 36’ya çýkýp bununkarþýsýnda cinsiyet eþitsizliði sýralamasýndageriye düþülmesinin sebebi, baþta ücret eþitsi-zliði olmak üzere güvencesizlik ve sosyal hak-lardaki adaletsizlik. Hal böyle olunca kamuda-ki bu ayrýmcý uygulamanýn nedenleri de hede-fi de ortaya çýkýyor.
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Uzm. Dr. Senem ASLAN

‘Kimsenin kimseye hükmetmediði bir
dünyada yaþadýðýmýzý düþünün, kadýnlar-
la erkeklerin birbirine benzemediði ve hat-
ta daima eþit de olmadýðý, ama iliþkilerimi-
zi þekillendiren yaþam felsefesinin karþýlýk-
lýlýk esasý üzerine inþa edildiði bir dünyada
yaþadýðýmýzý düþünün. Her birimizin ken-
dimiz olabildiðimiz bir dünyada, barýþ ve
olanaklar dünyasýnda yaþadýðýmýzý hayal
edin.’

(Bell Hooks)

K
ulaða þahane ve imkansýz ge-
liyor deðil mi?
Kadýn doðasý gereði doður-
ganlýðý ile, yapýcý, üretici, ge-
liþtirici ve devamlýlýðý saðlayý-

cý karþýlýklýlýðý ile yeryüzünde var. Bu özel-
likleri doðasýnda barýndýran kadýn, tarih
öncesi dönemden beri ataerki ile hükme-
dilen, sömürülen ve hatta ‘kýskanýlan’ bir
cinsiyet olarak, cinsiyetler arasýnda sýnýr-

sýzca açýlan makasýn hep kes-
kin tarafýnda kal-

dý.

Bu toplum içinde yetiþen kadýn da ayný
ataerkil düþünce ile toplumsallaþtýkça hem
kendi cinsinden hem de karþý cins tarafýn-
dan tahakküm altýna alýndý.

70’li yýllarýn baþýnda topraklarýmýzdan
çok uzaklarda baþlayan kadýn hareketleri
bize de ulaþtý. Kadýnýn cinselliðinin tama-
men kendisine ait olmasýný, etkili doðum
kontrol yöntemlerini ve üreme(me)ye dair

haklarý, tecavüz (kimden gelirse gelsin; eþ
ya da deðil) ve cinsel tacizin son bulmasýný
talep eden bir dayanýþma içine girdiler.
Bugün halen bu baþlýklar bizim ülkemiz
için gündem baþlýklarý.

Doðurgan yaþtaki her kadýnýn bakabile-
ceði kadar çocuk doðurma ya da bu haktan
feragat etme hakký vardýr. Tam da bu se-
beple devlet eliyle desteklenen doðum

kontrol uygulamalarý koruyucu saðlýk hiz-
metleri kapsamýnda kadýnlara sunulmakta-
dýr. Ancak karþýlaþtýðýmýz tablo genelde
doðum kontrolü uygulamalarýnýn da erkek
egemen bir bariyere takýldýðý gerçeði.

Önerilen uygun yöntemlerden ge-
nellikle ‘eþim bunu istemiyor, bunu uygu-
lamayalým kocam rahatsýz oluyor’ gibi geri
çevirmelerle karþýlaþmaktayýz. Kadýn kendi
bedeni üzerinde doðum kontrol yöntemini
seçme hakkýna dahi sahip deðil. Ve biliyo-
ruz ki bu yöntemler istenmeyen gebeliði
önleyen mutlu cinsellik için altýn anahtar-
dýr. Gelin bu sayýda bu hakkýmýza sahip çý-
kalým ve kullanabileceðimiz doðum kont-
rol yöntemlerine iliþkin bilgilerimizi payla-
þalým: 

Kadýnýn
üreme(me)

hakký

Bütün bu korunma yöntemle-
rinin baþarýsýz olduðu, istenme-
yen bir iliþki sonrasý gebe kal-
ma durumlarýnda bir doðum
kontrol yöntemi olmamakla
birlikte ortaya çýkan diðer bir
uygulama da kürtajdýr. Uzun
yýllardýr tüm dünyada kürtaj
hakkýnýn tartýþýlmasýnýn sebe-
bi ise aslýnda kadýnýn bedeni

üzerinde tahakküm kurmak is-
teyen erkek egemen toplumun

dayatmalarý.
Kürtaj hakký ile ilgili söylene-

cek en temel þey þu: Kadýný üremeye
iliþkin karar hakkýndan mahrum býrak-

mak cinsiyetçi bir tutumdur. Ýstenmeyen

gebeliðin ortadan kaldýrýlmasý, kadýnýn bede-
nine iliþkin kararlarý almakla ilgili hakkýdýr, öz-
gürlüðüdür. 

Biliyoruz ki bu özgürlük yasalarla ve diretme-
lerle ekonomik olarak yoksul sýnýflarýn elinden
devlet aracýlýðý ile alýnýyor, kadýnlarýn bedenleri-
ne hayatlarýna iliþkin kararlarý sýnýfsal bir “keyfi-
yete” býrakýlýyor.  Yani aslýnda gördüðümüz þu;
ayný toplum içinde kadýnlarýn saðlýða ulaþýmý
devlet eli ile ‘sýnýflandýrýlýyor’, parasý olanlar ve
olmayanlar olarak hem de!

Bu tutumun ‘merdiven altý kürtaj’ýn önünü
açtýðýný ve kadýnlarýn canýna mal olduðunu, ka-
dýnlarda ciddi saðlýk sorunlarýna neden olduðu-
nu hepimiz biliyoruz. Tarih illegal kürtajlarla ha-
yatý son bulmuþ kadýn örnekleri ile doludur.

Kadýnlar kendi cinsel kimliðine sahip çýkabi-

len, erkek egemen toplumun –ki buna birçok ka-
dýn da dahil- cinsiyetçi baskýsýndan uzak, istedi-
ði ve bakabileceði kadar çocuk sahibi olma, ev-
de ve sokakta özgür, taciz ve tecavüz maðduru
olmaksýzýn, üreme hakkýna sahip bir þekilde top-
lumsal hayata katýlmayý hak eder. 

Hadi ilk cümleye tekrar dönelim;
‘Kimsenin kimseye hükmetmediði bir dünya-

da yaþadýðýmýzý düþünün, kadýnlarla erkeklerin
birbirine benzemediði ve hatta daima eþit de ol-
madýðý, ama iliþkilerimizi þekillendiren yaþam
felsefesinin karþýlýklýlýk esasý üzerine inþa edildi-
ði bir dünyada yaþadýðýmýzý düþünün. Her birimi-
zin kendimiz olabildiðimiz bir dünyada, barýþ ve
olanaklar dünyasýnda yaþadýðýmýzý hayal edin.’
Ettiniz mi? Çok güzel deðil mi?

Saðlýcakla kalýn!

EVET,
ÜCRETSÝZ

TOTALvazektomi ya da rahmin alýnmasý ile
sterilite saðlanmadýysa yüzde 100 koruyuculuðu
olan bir yöntem henüz yok. Bariyer yöntemler ülke-
mizde kolayca ulaþýlabilecek, ayný zamanda cinsel yolla
bulaþan hastalýklarý da önlemesi açýsýndan önemli bir
yöntem. Prezervatif, kondom koruyucu saðlýk hizmetleri
kapsamýnda aile saðlýðý merkezlerinde ücretsiz olarak verili-
yor.

Diðer bir yöntem yapýsýnda belirli dozlarda hormon içeren
tabletler. Kadýnlar için adet düzensizliklerinde de tercih edile-
bilen ‘doðum kontrol haplarý’ da yine doðum kontrolünde aylýk
ve 3 aylýk korunmayý saðlayan iðneler de aile saðlýðý merkez-
lerinde ücretsiz olarak verilmektedir. Bir diðer metot olan
‘rahim içi araç’ uygulamasý da yine ücretsiz karþýlanan koru-
yucu saðlýk hizmetleri kapsamýndaki yöntemdir. Her yön-
tem her kadýna özel seçilmeli, kadýnýn genel ihtiyaçlarý-
na uygun bir metot belirlenmelidir. Dýþa boþalma, ge-
ri çekme bir doðum kontrol yöntemi deðildir ve ge-
belikten koruyuculuðu yoktur. Ancak yine de
ülkemizde en sýk kullanýlan geleneksel do-
ðum kontrol yöntemidir. 

BEDENÝMÝZ BÝRÝLERÝNÝN ‘KEYFÝYETÝNE’ BIRAKILABÝLÝR MÝ?

ERTESÝ GÜN HAPI: SADECE ACÝL DURUMLAR ÝÇÝN!
ERTESÝ gün hapý, korunmasýz iliþki sonrasý gebelik önleyici durumda kullanýlýr.

Yüksek doz hormon vererek döllenmenin engellenmesi prensibine dayanýr. Acil du-
rumlar dýþýnda bir korunma yöntemi olarak kabul edilemez.

Elif Ekin SALTIK
Ýstanbul

S
ultangazi’de bir gýda fabrika-
sýnda 5 yýldýr çalýþan iþçi
Emine ile evinde buluþuyo-
ruz. Arkadaþým Mevhibe ara-
cýlýðýyla ulaþýyorum Emi-

ne’ye, evleri yan yana. Çoluk, çocuk
kalabalýk ev. Emine’nin kardeþi Zey-
nep okullar tatil olunca Kavacýk’tan
ablasýnýn yanýna gelmiþ çocuklarýyla.
Emine ile sohbet etmeye baþladýðý-
mýzda o gün fabrikada yaþanan olayý
anlatýyor hemen: “Fabrikada 3-4 aydýr
çalýþan bir iþçi kadýnýn sigortasý yapýl-
mamýþ. Sigorta talebinde bulunan ka-
dýna patronun tavýrlarýný beðenmediði

için sigorta yapýlmadýðý söylenmiþ. Ka-
dýn ‘Þikayet edeceðim sizi’ diye baðý-
rýnca patron hemen ‘Çýkýþýný verin’
demiþ. Tabii kadýn aðladý, baygýnlýk
geçirdi. Ýki çocuðu var, çocuklarýný
komþusuna býrakýp iþe geliyordu.” 

Her türlü unlu mamül üreten bir
fabrikada çalýþýyor. Ýþçilerin çoðunun
Suriyeli olduðunu söylüyor ve devam
ediyor: “Kadýnlar daha fazla ve genç
kadýnlar. Birçoðunun sigortasý yok. Ýn-
sanlarý çok oyalýyorlar, 3-4-5 ay sigor-
talarýný yapmýyorlar, iþlerine geldiði gi-
bi davranýyorlar.” Emine’nin sigortasý-
ný 5-6 ay sonra yapmýþlar, o da Emi-
ne’nin “Sigorta yapmayacaksanýz iþten
çýkarým” demesi üzerine. Çalýþmaya
yeni baþladýðýnda rahatsýzlanmýþ fabri-

kada, bayýlmýþ. Patron apar topar taný-
dýðý özel bir hastaneye götürüp tedavi
ettirmiþ. Hemþireler sigortasý olmadý-
ðý için þikayet edebileceðimi söylemiþ-
ler. Ancak Emine iþini kaybetmek is-
tememiþ: “Ondan sonra anladým ben
sigortanýn ne kadar olduðunu. Ýþe ilk
girdiðimde sigorta falan bilmiyordum,
þimdi sigorta her þeyin önünde; çünkü
benim güvencem. Geçenlerde de Su-
riyeli bir iþçinin eli kesildi çok kötü.
Patron aldý tanýdýðý hastaneye götürdü,
tedavi ettirdi. Bir de üç gün izin verdi.
Ýþçi þimdi çalýþmaya devam ediyor.” 
‘A, SEN DE HEMEN 
SÝGORTA ÝSTÝYORSUN’

Emine’ye birlikte gittiðimiz Mevhibe
de fabrikada iki gün çalýþmýþ. Sigorta
yapmadýklarý için ayrýlmýþ fabrikadan.
Çalýþtýðý iki gün içinde baþýndan geçen-
leri anlatýyor: “Çalýþmaya baþladýðým
gün yöneticilere ‘Sigorta ile ilgili evrak
istemeyecek misiniz?’ diye sordum. On-
lar da ‘Sana bir þey söylenmedi mi?’ de-
di; gün boyunca bekledim. O gün bitti,
Emine’ye sordum sessiz kaldý. Ertesi
gün çay saatinde yönetime gidip yine
sordum ve patrondan þu cevabý aldým: 

-Hemen sigorta yapmýyoruz. Bir bir
hafta, bir ay vs. iþçiyi deniyoruz.” 

-Benim için bir gün bile deðerli, na-
sýl bir hafa, bir ay?

-Ýþinize gelmezse çýkabilirsiniz!
Mevhibe de denildiði gibi yapmýþ:

“Ben de yukarýya çýktým, biraz düþüne-
yim, deðerlendireyim diye. ‘Burada nasýl
ilerliyor bu iþler, sigortanýn yapýlmasý
gerekmiyor mu?’ diyerek sohbet etmeye
baþladým bir kadýn iþçiyle. O da ‘Aaa,
sen de hemen sigorta istiyorsun. Benim
bile 10 ay sonra sigortam oldu. Hiç dert
etmedim’ dedi. Ben de akþam çýkýþ ver-
dim ve ayrýldým.”

Yemek
+servis
+sigorta

Av. Devrim AVCI

P
ek çoðumuz yolda duraklarda, duvarlara
yapýþtýrýlmýþ kaðýtlarda ya da fabrikalara
asýlmýþ pankartlarda þu tanýdýk iþ ilanýný
görmüþsünüzdür: “Ýþçi alýnacaktýr.

Yemek+servis+maaþ+sigorta.” Sadece
kelimelerden oluþan bu iþ ilanýnda aslýnda bir
hizmet iliþkisinde ‘+’ olmamasý gereken ifadeler
söz konusu. 

Ýþ iliþkisinde iþçinin temel borcu iþ görme
edimini yerine getirmekse, iþverenin en temel
borcu da yapýlan bu iþ karþýlýðýnda iþçiyi ücretini
ödemesidir. Ücret en geç ayda bir ödenir.
Dolayýsýyla, iþveren iþçinin ücretini düzenli
ödemekle de yükümlüdür. Ýþ Kanunu’nun 34.
maddesi, ücret ile ilgili düzenlemeleri içerir.
2008 yýlýnda yapýlan bir deðiþiklik ile de,
iþverene, “iþçinin, ücret, prim, ikramiye ve bu
nitelikteki her çeþit istihkakýnýn özel olarak
açýlan banka hesaplarýna yatýrýlmak suretiyle”
ödeneceði Ýþ Kanunu’na eklenmiþtir. Maddenin
düzenlenmesinde de açýkça görüleceði üzere,
iþçinin ücretinin bir kýsmýnýn banka hesabýna
yatýrýlmasý ve kalan kýsmýnýn da elden ödenmesi,
kanuna açýkça aykýrý bir uygulamadýr. 

Ýþçinin çalýþmasý karþýlýðý, hak ettiði asgari
ücretin ödenmesinin dahi iþverenin bir artýsý gibi
gösteren bu tür ifadeler...

Ýþ baþvurusunda, iþe alýmlarda, iþçilere
iþverenin bir lütfu gibi gösterilen en önemli
hususlardan biri sigortalý çalýþýlmasý. 5510 sayýlý
Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý
Kanunu’nun emredici hükmüne göre, iþçiler iþe
baþladýklarý gün sigortalý yapýlmalýdýr. Bu açýdan
bir deneme süresi yoktur. Genellikle söylenen,
“önce bir iki ay çalýþ, sonra sigortaný baþlatýrýz”
açýkça kanuna aykýrýdýr. Zira kanunun açýk hükmü,
sigortalýlýðýn baþlangýcýnýn “...(a) bendi
kapsamýnda sigortalý sayýlanlar için çalýþmaya
baþladýklarý tarihten” olacaðýný ifade eder. Buna
raðmen, hâlâ deneme süresi sonunda sigortalý
yapacaðýný söyleyen iþverenler bu açýdan açýkça
kanuna aykýrý davranmaktadýr. 

Ýþçinin iþ sözleþmesinin haklý nedenle
feshetme, iþvereni þikayet etme gibi haklarý
bulunmaktadýr. Ancak, asýl amaç, iþçinin çalýþma
hayatý içinde iþini kaybetmeden, kanunlara uygun,
sigortalý, ücretini zamanýnda aldýðý, iþ saðlýðý ve
güvenliði kurallarýna uygun nitelikte bir iþte
çalýþmasý ise, bu açýdan bireysel olarak þikayet
etmek, dava açmak maalesef tek baþýna yeterli
olmamaktadýr. Ýþçilerin birlikte mücadelesi ile
kazanýlan bu haklar, birlikte mücadelesi ile
korunacak, birlikte deðiþtirilebilecektir.

HÝÇBÝRÝ AÝLESÝNDEN YARDIM ALMADAN GEÇÝNEMÝYOR
EEMMÝÝNNEE’nin komþusu Bahar katýlýyor sohbetimize. Geçim derdine, asgari ücrete, yaþam koþulla-

rýna geliyor sohbet. Emine asgari ücrete yakýn bir ücretle çalýþýyor: “Bir aydýr giren iþçi benden
daha yüksek alýyor. ‘Yediðiniz yemek, yol, elbiseleriniz hepsi masraf’ deyip zam yapmýyorlar. Kaç
defa konuþtum, ‘Bu bizim suçumuz deðil, devletin, baþbakanýnýzýn suçu’ diyor patronlar. Çocukla-
rýn okulu, evin masrafý, kira... Yetiþmiyor, bazen memleketten kayýn pederimden para istediði bi-
le oluyor eþimin.”

Bahar da geçim derdi yaþýyor. Eþi tekstil iþçisi, iki de çocuklarý var. Arada merdiven silmeye
gidiyor “Bir kiþinin eline bakmak insanýn açlýktan ölmesi demek” diyor ve devam ediyor: “Býrak
asgari ücreti, 2 bin, 2 bin 500 lira da olsa... Çocuklarýmýzý okula gönderiyoruz yahu, elde avuçta
yok. Kredi çek, kredi kartýna yüklen, aldýðýmýz parayla elektrik, su, doðal gaz ödeniyor anca. Ek-
mek olmuþ 1 lira. Günde 5 ekmek yiyen insanlarý düþün. Suyu al parayla, her þey parayla. Aldýðý-
mýz nefes bile parayla. Bir elektrik faturasý geliyor yarýsýndan çoðu vergi. Ben niye bu kadar çok
vergi ödemek zorundayým. Bizden fedakarlýk isteyeceklerine milletvekilleri aldýklarý paralardan
fedakarlýk yapsýn, makam arabalarýna binmeseler, eþleri dostlarý devletin tüm imkanlarýndan ya-
rarlanmasa...”

Emine’nin kardeþi Zeynep giriyor söze: “5 kilo yað 38 lira, pirincin kilosu 12 lira olmuþ. Evime
meyve alamýyorum, süt alamýyorum çocuðuma. Sütün kilosu 3 lira. Çocuklarýn istediði her þeyi
alamýyorum. Deftere, kaleme para yetiþmiyor. Eþim temizlik iþçisi. Biz asgari ücreti hiç tam gör-
medik. 6 ay kesinti. Ýzin günlerini bile kesiyorlar. Neymiþ, diðer iþçilerin ücretlerini ödeyemiyor-
larmýþ. Köyden annem bir þeyler yapýyor yolluyor, ancak öyle geçinebiliyoruz. Kayným arada yar-
dým ediyor, çocuklara üst baþ alýyor.”

Sigorta patronun 
keyfine göre, sömürü en ala!

Sigorta patronun 
keyfine göre, sömürü en ala!

Sigorta patronun 
keyfine göre, sömürü en ala!

Sigorta patronun 
keyfine göre, sömürü en ala!

Sigorta patronun 
keyfine göre, sömürü en ala!
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Sezen ÇÝLENGÝR

‘K
ayýtdýþý Ekonomide Örgütlenen Ka-
dýnlar: Zayýflarýn Silahlarý ve Ötesi’
kitabýnýn bir tarafýnda Hindistan’ýn
Uttarakhand dað köylerinden kadýnla-
rýn, örgütlenmek için hayatlarýnda ilk

kez köylerinden öte seyahate çýktýðý, diðer bir ta-
rafýnda ise yollarýn sonunda cehennem gibi sömü-
rü düzeninin tam ortasýna düþen göçmenlere uza-
nan hikayeleri var. Sanýyorum ortak olan, kayýt dýþý
sektörlerde çalýþan bu kadýnlar için mücadele yol-
culuklarýnýn hiç ama hiç kolay olmadýðý...

Kitap, Pathways of Women’s Empowerment
(Kadýnlarý Güçlendirme Yollarý) isimli bir ulusla-
rarasý araþtýrma programýnýn parçasý olarak, özel-
likle kadýnlarýn çalýþtýðý sektörlere odaklanarak
hem kadýnlarýn örgütlenme deneyimlerini anla-
mayý, hem de denenmemiþ yollarý
keþfederek olanaklarý derinleþtir-
meyi hedefliyor.

Kitabýn ortaya çýkmasýný saðla-
yanlar, ayný zamanda bu mücadele
hikayelerinde yer alan aktivistler.
Bu aktivistlerin temel hareket no-
ktasý ise, ücretli iþi tek baþýna, ka-
dýnlar için iþleyen çok yönlü sömü-
rü mekanizmalarýný dönüþtürücü
bir olanak olarak görmemeleri.
Çünkü ücretli çalýþmanýn kadýnlar
için güçlendirici etkisinin, daha çok
kayýtlý ekonomiler için geçerli oldu-
ðunu; bu yüzden kadýn iþgücünün
önemli oranda kayýt dýþý olduðu
coðrafyalarda çok yönlü eþitsizlik
hali ve çalýþma koþullarýnýn kendine
has izole, daðýnýk özelliklerinin ör-
gütlenmeyi de oldukça karmaþýk bir
boyuta taþýdýðýný düþünüyorlar. Araþtýrma için se-
çilen sahalardaki kadýn çalýþanlarýn kayýtlý ekono-
mi oraný oldukça düþük. Bu anlamda Güney Afri-
ka, Latin Amerika ve çokça Asya’dan izi sürülen
ve bu sýnýrlýlýklarý aþan/aþmaya çalýþan mücadele
hikayeleri okuyucuya ufuk açýcý bir izlek sunuyor.
Her coðrafyanýn kendine özgü kültürel örüntüleri,
örgütlü mücadelenin biçimine ya da dinamikleri-
ne dair geleneksel sýnýf temsili örgütlenmelerden
-özellikle sembolik siyaseti gözeten- daha farklý
temsiliyetlere de odaklanýyor. Bu þekilde kalkýn-
maya da daha uzun vadeli bir süreç olarak bakma-
yý ilke edinen araþtýrma, kadýn mücadelesinin bü-
yük bir toplumsal hareket olarak ivme kazanma-
sýnda bu yönelimin önemli olduðunu vurguluyor.
ZAYIFLARIN
GELENEKSEL SÝLAHLARI

Kayýt dýþý ekonomilerde ücretli çalýþmanýn, ka-
dýnlarýn maruz kaldýðý her türlü toplumsal eþitsiz-
likle mücadele için tek baþýna harekete geçmeyi
saðlamadýðýna ve hem bireysel hem toplumsal dü-
zeyde özgürleþtirme olanaðýnýn kýsýtlý olmasýna
dikkat çekiliyor. Engels’in kadýnlarýn ekonomiyle
iliþkilenmesinin özgürlükleri açýsýndan temel
önemde olduðu fikrine de referans veren kitap, sý-
nýf olma ve bu yönde ortak bir mücadele hattý or-
taya konulmasýný, kayýt dýþý ekonomide “örgütlen-
me kapasitesinin yokluðu” olarak ortaya koyuyor.

Bunun, kadýnlarýn yaþadýðý çok katmanlý sömürü
iliþkisinin ana kaynaðýný aþýndýran sorunlu tarafla-
rý var aslýnda.

Kitapta bu yaklaþýmý pratikler üzerinden ortaya
koyan örnekler oldukça görünür. Bu da, tarihsel
olarak sendikalarýn kayýt dýþý çalýþanlara ve kadýn-
lara yönelik duruþuyla iliþkilendirilebilir. Özellikle
1970’lerden sonra artan sermaye hareketliliðiyle
birlikte çalýþma biçimlerinin dönüþümünün sen-
dikal stratejileri baskýladýðý bir süreç yaþandý. Bu-
nun neticesinde güvencesiz çalýþan kadýnlarýn ör-
gütlenme alanýnda açýlan yarýk daha da derinleþti.
Ancak bir sonraki aþamada güvencesizliðin getir-
diði sýnýrlýlýklar ve kadýnlarýn örgütlülüðünün
önündeki riskli boyutlarýn artýþý karþýsýnda küre-
selleþme ve ulus ötesi ittifaklar bir imkan olarak
sunulduðu için; aktivist yazarlar tarafýndan örgüt-
lülük, ana akým sendikal hareket dýþýnda sadece

sivil toplum kuruluþlarýna sýkýþtý-
rýlmýþ görünüyor. Burada elbette
aktivistlerin çalýþtýklarý yerlerin
(özellikle Brezilya dýþýnda) top-
lumsal hareketler açýsýndan tarih-

sel birikimi de belirleyici. Mücadele deneyimle-
rinde özellikle zor coðrafyalarda kadýnlar için kor-
ku, hareketlerin önündeki en büyük bariyer ve
“zayýflarýn geleneksel silahlarý” olarak bahsedilen
çatýþmasýz ya da daha az çatýþmalý kanallarý be-
nimseyen direniþler geliþtirilmiþ. Ancak dünyanýn
pek çok yerinde sýnýf mücadelesinin geleneksel
formunun, kayýt dýþý çalýþanlar için stratejik bi-
çimlenmesi zaman alsa da hatta zafiyetler içerse
de, bu durum çalýþma koþullarýndan dolayý eþitsiz-
likleri derinleþen kadýnlarýn emek eksenli varoluþ-
larýný görünmez kýlmaya yetmez.
ÖNCE TANINMAK VE VAROLMAK...

Aktivistler deneyimlerinden hareketle, bu dire-
niþlerin çoklu eþitsizlik halinden ortak bir kimlik
geliþtirmeye odaklandýðýný ve eylem repertuarlarý-
nýn da bu eksende daha bireyselleþmiþ ve gizil yý-
kýcýlýk barýndýrdýðýný ifade ediyorlar. Deneyimler
gösteriyor ki, devrimci ya da sendikal örgütlenme-
nin olmadýðý yerlerde kayýt dýþý sektörde çalýþan
kadýnlar, ücret ve çalýþma koþullarý gibi sýnýfsal so-
runlarýndan ve buradan kurulacak stratejilerden
ziyade, daha çok “tanýnma” ve “varolma” adýna
kendi önceliklerini ve mücadele biçimini belirle-
dikleri pratikler geliþtiriyorlar. Çalýþma, sendikala-
rýn göçmen iþçileri tehdit olarak gören zayýflýklarý
ve pratiklerinin eril olduðu yönünde bir sonuç or-
taya koysa da aslýnda yer verdiði deneyimler için-
de, bunlarýn içeriden aþýlabildiði ýsrarcý örnekler
de var. Genel olarak kayýt dýþý alanda kadýnlarýn
örgütlenmesinin uzun zaman aldýðý bu deneyim-
ler, daha çok kimlik etrafýnda þekilleniyor. Bu de-
neyimlerde deðiþimin, kadýnlarýn hayata geçirmek
istediði neyse onu talep etmenin sürekliliðinden
geldiði ve politik iliþkilenmenin aslýnda bir sonuç
olarak ortaya çýktýðý ifade ediliyor.

Yolculuðu kolay
Yasemin AKPINAR 
Esenyalý / Ýstanbul 

H
er sabah yeni bir zam haberiyle
uyanýyoruz. Büyüdükçe büyüyen
enflasyon sayesinde küçüldükçe kü-
çülen asgari ücretle ay sonunu nasýl
getireceðimizi kara kara düþünüyor,

ek gelir kazanmanýn yollarýný arýyoruz. Siz de et-
rafýnýzda 40 yaþýn üzerinde, daha önce hiç çalýþ-
mamýþ ev kadýnlarýnýn iþ aradýðýna þahit olmuþ-
sunuzdur. Kimi geçim sýkýntýsýndan aile bütçe-
sine katký saðlamak için, kimi çocuðu meslek sa-
hibi olsun diye verdiði özel okul taksitlerini öde-
mekte zorlandýðý için iþ aramak zorunda kalan
yüzlerce kadýn var. Cumhurbaþkaný, kadýnlar ça-
lýþtýðý için iþsizliðin arttýðýný söylese de gerçek
tam olarak öyle deðil. Aslýnda kadýn istihdamýný
arttýrmak için çýkartýlan yasalar kadýnlarý daha
güvencesiz ve esnek çalýþmaya mahkum ediyor.
Peki, biz kadýnlar hangi haklarýmýzý kaybettik?
Bu soruya ilk baþta emeklilik ve kreþ hakkýmýz
cevabýný verebiliriz. Kaybettiklerimizi, yaþadýðý
tüm zorluklara raðmen
emekli olabilmiþ
Gülten’in yaþa-
mýndan kolay-
lýkla anlaya-
biliriz.

Gülten,
23 yaþýnday-
ken 1989’da
askeriyenin
Diki-

mevinde iþe baþlamýþ. O zaman çoðu Harb-Ýþ
Sendikasýna üye 1000 iþçi çalýþýyormuþ Dikimevin-
de ve sözleþmelerinde ücretsiz kreþ hakký varmýþ.
Çalýþma koþullarýný þöyle anlatýyor Gülten: “90’lý
yýlarda da çok baský vardý ama buna raðmen iþ gü-
vencemiz vardý. O dönem sendikalar daha güçlüy-
dü. Bu dönemdeki kadar güvencesiz bir çalýþma
ortamý yoktu. Hýrsýzlýk ve diðer suçlar dýþýnda key-
fi bir þekilde seni iþten çýkaramýyorlardý. Ýþçilerin
tamamý emekli olana kadar Dikimevinde çalýþmaya
devam ediyordu. Bu dönemde bir KHK ile ya da
siyasi görüþünden ötürü iþten çýkarabiliyorlar. Biz
ilk iþe girdiðimizde Dikimevinin ücreti çok düþük-
tü. 90 lira ücretle iþe girdim. O dönemde koalisyon
hükümeti vardý. Yeni bir sözleþme imzalandý ve
maaþýmýz 125 liraya yükseldi. Günde 8 saat çalýþý-
yorduk. 2 yýlda bir sözleþme yapýlýyordu. Sosyal
haklarýmýz oldukça iyiydi. Senede iki defa tam ik-
ramiye alýyorduk. Servis, yemek, yýllýk izin ve en
önemlisi kreþ hakkýmýz vardý. Ýlk iþe baþladýðýmda
500’ü kadýn 1000 iþçi çalýþýyordu. Kadýn iþçilerin
sayýsý fazla olduðu için Dikimevinde kreþ vardý.
Kreþ oldukça güzeldi, hemþire bile vardý. Üç bö-
lüm halindeydi. 1 ve 3 yaþýndan, 7 yaþýna kadar
çocuklar kreþten yararlanabiliyordu. Çalýþan sayýsý
300’e düþtüðünde sadece 3 yaþýna kadar olan
çocuklar kreþten yararlanabildi. Üç çocuðunu da

kreþte büyüten arkadaþlarýmýz vardý. Kreþ
hakký çok önemli.” 

ÞANSLIYDIK, ÇÜNKÜ
MÜCADELE

EDÝYORDUK
Bugün kadýnlar için çalýþ-

ma koþullarýnýn giderek
aðýrlaþtýðýný, sigortalý ça-

lýþma, kreþ gibi bir çok
haktan yararlanýlama-
dýðýný söylüyor. “Ben
kadýnlarýn istedikle-
rinde, azimli oldukla-
rýnda her þeyi yapabi-
leceðine inanýyorum.
Ýlk baþta yapamaya-
caðýmý düþündüm
ama çalýþmaya de-
vam ettim. ‘Siz
þanslýydýnýz’ diyebi-
lirsiniz. Evet þanslýy-
dýk çünkü haklarýmýz
için mücadele ediyor-
duk. Bu dönemde ka-

dýnlarýn çoðu sigortasýz
çalýþmak zorunda. Sigor-

talý bir iþe girenlerse iþten
atýlma korkusuyla uðradýðý

haksýzlýða ses çýkaramýyor. Bu
dönemde var olan haklarýmýz için

daha çok mücadele etmeliyiz” diyor.

Geçim sýkýntýsý artýyor. Siz de etrafýnýzda 40 yaþýn üzerinde, daha önce
hiç çalýþmamýþ ev kadýnlarýnýn iþ aradýðýna þahit olmuþsunuzdur.
Kadýnlar çalýþma yaþamýna giriyor. Ama hangi koþullarda?

Çalýþýrken hangi haklarýmýzý kaybettik?

HANGÝ ANNEMÝ
ÇAÐIRAYIM?

GÜLTEN için kreþ hakkýnýn önemi kendi
yaþadýklarýndan kaynaklanýyor aslýnda.
Dikimevinde iþe baþladýðýnda en küçüðü 1
yaþýnda üç çocuðu varmýþ.Yol uzak olduðu için
çocuklarýný iþyerinin kreþine götürememiþ.
Çocuklarýna yengesi, teyzeleri ve babaanneleri
bakmýþ. Þöyle anlatýyor yaþadýðý bir olayý Gülten,
“Küçük oðlum okula baþladýðýnda öðretmen
‘Anneni çaðýr’ demiþ. Oðlum ‘Hangi annemi
çaðýrayým’ deyince öðretmen ‘Senin kaç annen
var’ diye sormuþ. Oðlum da ‘Ýki annem var. Biri
bana bakan annem, diðeri beni doðuran annem’
demiþ. Ýlk baþta öðretmen, babasý iki evli
herhalde diye düþünmüþ. Yengem okula
gittiðinde açýklamýþ durumu, ‘Annesi çalýþýyor
ona ben bakýyorum’ demiþ. Küçük oðlum hâlâ
yengeme anne diyor. Ben üç çocuðumu da okula
götüremedim. Hiçbirinde okula gidip
çocuklarýmýn durumuyla ilgili öðretmenleriyle
görüþemedim. Çünkü iþyerinden izin
alamýyordum. Ýþyerinde aðladýðým günler
oluyordu. Ustabaþýndan izin istiyordum ‘Boþ ver
babaannesi, yengesi yanýnda’ diyordu. Diðer
kadýnlardan da sadece çocuklarýna bakacak
kimsesi olmayanlara izin veriyorlardý. Kendi
kendime ‘Torunum olsun onun elini tutup okula
götüreceðim’ diyordum, o özlem içinde kalýyor
insanýn.”

30 yýldan uzun zamandýr Esenyalý’da yaþýyor
Gülten, mahalleye taþýndýðýnda yol bile yokmuþ
doðru düzgün. Her gün iþe gitmek için sabah
5.50’de yola çýkýp 1 saat sonra ancak Pendik’ten
servise binebiliyormuþ. “Haftanýn iki günü
servisi kaçýrýyordum. Esenyalý’dan Beþiktaþ’a
gitmek için araç bulmak zordu” diyor. Ýþe geç
kaldýðýnda arayýp ustabaþýna haber veriyormuþ:
“Ustabaþý uygun görürse izinli yazýyorlardý. Ya
da ceza veriyorlardý, bu da maaþýndan
kesiliyordu. Ayda 4-5 defa iþe geç kaldýðýnda
soruþturma açýyorlardý.”

Atölyeye ilk gittiði gün iþçilerin hýzýndan
makinelerin çýkardýðý sesi duyduðunda
korktuðunu ve “Ben nasýl yapacaðým” dediðini
ama 3 ay dolmadan diðer iþçiler gibi hýzlý
çalýþmaya baþladýðýný anlatýyor. “Evdeki dikiþ
makinesini kullanabiliyordum ama hiç böyle bir
makineye oturmamýþtým” diyor.

Dikimevinde ilk gün yapýlan sýnavda
arkadaþýnýn yaþadýklarýný ise gülerek anlatýyor:
“Bizi sýnav yaptýlar. Bir arkadaþýmýza ‘Makinede
horoz ne iþe yarar’ diye sorduklarýnda ‘Tavuðu
gagalamaya yarar’ demiþ. Makinenin ipliðini
saðlayan horozun ne olduðunu bilmiyormuþ.”

Kayýt Dýþý Ekonomide
Örgütlenen Kadýnlar: 

Zayýflarýn Silahlarý ve Ötesi

Hazýrlayanlar: Naila Kabeer &
Ratna Sudarshan & Kirsty Milward

(2013)

Kor Kitap (Aralýk 2017)
Çeviren: Fulya Alikoç
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HER COÐRAFYADA FARKLI
DENEYÝM, HER DENEYÝMDE
ÖZGÜN REFLEKSLER

Kitaptaki her bir örgütlenme hikayesi, kadýnla-
rýn zorlu ve riskli koþullar altýnda küçük komite-
ler, gruplar olarak haklarý için bilinçlenmeye dö-
nük eðitimlerle baþlayýp kendi yapýlarýný oluþtur-
ma yolculuklarýný anlatýyor. Bazý toplumlarda
inançlarla çizilen sýnýrlarýn ahlaki dirence rað-
men zorlanmasý, kadýnlara dayatýlan normlarý da
deðiþtirmiþ. Kadýnlarýn bu anlamda geleneksel-
den bugüne bað kuran yöntemlere inandýðýný gö-
rüyoruz. Bu süreç sivil toplum örgütleriyle ya da
sendikalarla gerilimli iliþkiler de yaratýyor. Ama
tamamen yerele ve bireysele, güçlendirme politi-
kalarýna dönük yapýlarýn hemen hepsinin izole
olmuþ hareketi aþma ve politikle iliþkilenme ça-
basý da kadýn mücadelelerine dair dersler veriyor.

Sonuçta bu mücadele deneyimlerinin hepsi,
kayýt dýþý çalýþanlarýn politikaya katýlmasý ve bu-
nun stratejilerini biçimlendirme sürecinde, farklý
coðrafyalarda farklý eþitsiz durumlara uygun ref-
leks gösterebilmenin önemini ortaya koyuyor.
Özellikle sivil toplum örgütlerinin kaynaklarýyla
yola çýkan hareketlerde, orta sýnýf aktivistlerin
öncü olmasýnýn sýnýf içinde yarattýðý gerilimli
iliþkilerin bir ortak kimlik siyasetini dayattýðýný
da görüyoruz. Bazý deneyimlerde, baþlangýçta sý-
nýfsal vurguyu pragmatik görerek kaçýnan akti-
vistlerin, süreç içinde ýrk, etnisite, yasal statü gi-
bi eþitsizlikleri, mücadeleyi parçalamadan kapsa-
yan örgütlenme düzeylerine doðru hareket almasý
da öðretici.

Nihayetinde kayýt dýþý çalýþanlarýn gündemin-
de güvencesizliðin olmadýðý hiçbir yer yok. Ancak
kadýnlar için kendi yaptýklarý iþi sadece yaþamý
devam ettirebilmenin zorunlu bir edimi olarak
kodlamak, kendilerini iþçi olarak sýnýflandýrmala-
rýný zorlaþtýrmaktadýr. 

olmayan kadýnlar

KKÝÝTTAAPPTTAA yer alan mücadele hikayelerine
baktýðýmýzda, kuzeydoðu Brezilya’da São
Francisco üzüm vadisinden Güney Afrika
çiftliklerine ya da Hindistan Uttarakhand
daðlarýna, sermayenin ulus ötesi hareketliliðiyle
birlikte küresel ekonomide kullanýlmak üzere
doðal kaynaklarýn metalaþtýrýlmasýna dayalý bir
düzen ve güçlü ekonomilerin pazarlarýna baðýmlý
hale getirilen üreticiler üzerindeki yaptýrýmlarý
görüyoruz. Mücadele örneklerinde her coðrafyanýn
tarihsel birikimiyle þekillenen deneyimler yer
alýyor. Bu güvencesiz istihdam alanlarýnda,
kadýnlarýn çalýþmaya daha fazla ihtiyacý olduðu için
ezici aðýrlýkla var olmalarý, ama hak elde etmeye
baþladýkça ve kapitalizmin maksimizasyon mantýðý
geliþtikçe istihdamýn düþmeye baþlamasý ise tüm
kayýt dýþý çalýþan kadýnlarýn ortak kaderi gibi. Yine
bu ülkelerde, sendikalarýn erkek egemen yapýsý
olduðunu ve yoðun olarak kayýtlý sektörlere
odaklandýklarýný söylemiþtik. Ama deneyimler
bunun da dönüþtürülebilir olduðunu ortaya

koyuyor. 
Brezilya’da tarihsel birikim, mücadelenin sýnýfsal

ve politik iliþkilenmeyle geliþmesine olanak verirken,
Güney Afrika’da ticari tarýmýn köklerinin köleliðe
dayanmasýndan dolayý Apartheid sonrasý görece
demokratik koþullarda bile çiftliklerde kadýnlarýn
yoðun olarak ayrýmcýlýða, þiddete ve ataerkil baskýya
karþý mücadele ettiklerini görüyoruz. Burada kadýn
hareketi güçlendikçe, Sikhula Sonke’de sýnýfsal
olarak kitle tabanlý örgütlenmeye biçim verme
eðilimi güçlü þekilde açýða çýkýyor. Yine Tamil
Nadu’da balýkçýlýk iþçisi yoksul kadýnlarýn bu çalýþma
sahasýnda, geleneksel yöntemlerin tükeniþiyle
iþbölümünden dýþlanmalarýna karþý erkek þiddetine
ve kastlara raðmen varolma mücadelelerine tanýk
oluyoruz. 

Hindistan ve Brezilya’da en marjinalleþtirilen
gruplar arasýnda yer alan ev iþçisi kadýnlarýn, kölelik
mirasýna karþý önce yurttaþlýk haklarýný kazanmakla
baþlayýp, sonrasýnda iþçi sýnýfýnýn parçasý olarak ev
iþçileri sendika federasyonu (FENATRAD) kurmaya

kadar uzanan sabýrlý yolculuðu, tüm ezilen halklarla
(kadýnlar, siyahiler) birlikte yürütüldüðünde hýz
kazanýyor. Pek çok kayýt dýþý iþin örgütlenme zorluðu
yaratan koþullarýný dahi katlayarak, iþverensiz,
mekansýz, daðýnýk ve özdeðer duygusunu
kaybetmelerini saðlayacak dýþlanmayla (hatta
suçlanmayla) karþý karþýya olan Pune’deki atýk
toplayýcýlarýn yasal olarak iþçi kimliðini kazanmak
için devletle, iktidarla yüzleþme süreçlerinde
izledikleri stratejiler ve geliþtirdikleri eylem
repertuarlarý ait olduklarý kültürün yer yer sýkýntýlý
sembollerini yeniden üretse de oldukça yaratýcýdýr.
Sendikalaþma süreçlerinde sýnýflar arasý eþitsizlikler
(cinsiyet, kast, göçmenlikte yeni gelen statüsü gibi)
de aþýlmasý gereken ve pek çok benzer coðrafyada
tekrar eden sorunlar. Kitapta yer alan mücadele
deneyimleri, marjinalleþtirilen seks iþçilerinin
haklarýný savunan ve geliþtiren Veshya Anyay Mukti
Parishad kolektifinin eylemleriyle ve Burmalý göçmen
kadýnlarýn Tayland’da verdikleri varolma
hikayeleriyle çeþitleniyor. 

DÜNYANIN BÝR UCUNDAN DÝÐERÝNE YARATICI DÝRENÝÞ 

Güney Afrika’dan Hindistan’a, Tayland’dan Brezilya’ya toplumun
ücra köþelerine itilmiþ kadýnlarýn yaþamý deðiþtiren mücadele
deneyimlerine bakan bir kitap. ‘Kadýn iþçiler  nerede, hangi
koþullarda olurlarsa olsunlar örgütlenebilirler”in kitabý...

BÝR 8 MART’TAN DÝÐERÝNE

Adile DOÐAN
Esenyalý Kadýn Dayanýþma Derneði

G
eçtiðimiz 8 Mart’tan bu yana
bir yýlda Ýstanbul’un en büyük
ilçesinin en büyük mahallele-
rinden birinde, Pendik’in Ese-
nyalý mahallesinde yaþadýklarý-

mýzý özetlemeye çalýþacaðým size. Niyetim;
ülke tablosuna bir tek mahalleden bile ba-
kýldýðýnda, kadýnlarýn gündemine çok bü-
yük dertler girdiðini, kadýnlarýn önemli de-
neyimler biriktirdiðini göstermek. 

Bir buçuk yýldýr OHAL’le yönetilen ülke-
de kadýnlarýn yaþamýnýn kötüye gittiði bili-
nen bir gerçek. Birçok kýz kardeþimiz erkek
þiddetine kurban gitti ve kadýnlar yine ada-
let bulamadýlar. Çocuklar ve özellikle kýz
çocuklarý istismar edildi. Mahallemizde öz
babasýnýn tecavüzüne uðrayan kýz çocuðu
için açýlan davada, mahkeme babaya “ev
hapsi” verdi! Ancak biz bu adaletsizliðe
karþý dayanýþma gösterince babaya ceza ver-
diler. Ama ayný þey derneðimize gelen Nilay
için söz konusu olamadý. Çünkü onu istis-
mar eden dayýsý çok ‘güçlüydü’ ve bütün
delilleri karartmýþtý. Nilay’ý siz tanýmazsý-
nýz, çünkü o “Aman sus, bunu kimse duy-
masýn” diye tembih edilenlerden, henüz
“Ne olursa olsun yaþadýklarýmý anlataca-
ðým” gücünü bulamayanlardan. 

Nurhan’ý bilirsiniz ama, hayatýnda yok
yok. Her defasýnda evliliði kurtuluþ olarak
görmüþ ama hepsinde de þiddet, tecavüz,
yoksulluk yaþamýþ bir kadýndý o. Çocuklarý
için devlet yardýmý verilecekti güya, ama ne
hikmetse o destek bir türlü saðlanmýyordu.
Yaþadýklarý ne zaman görünür oldu peki?
Tabii ki kadýn dayanýþmasýyla kamuoyu
oluþtuðunda... 

Arkadaþýmýz iþçi Saadet’in, gül gibi bak-
týðý ama büyüdüðünü göremediði 17 yaþýn-
daki Helin’in okul çýkýþýnda, uzun zamandýr
kendisini taciz eden erkek tarafýndan katle-
dilmesi hepimizi derinden yaraladý. Helin
nezdinde kendi yaþamlarýmýzý savunmak
için yine sokaklarý doldurduk. Polis bize

“Durun! Yürümeyin! Slogan atmayýn!” de-
dikçe bizler haykýrdýk, “Kadýnlar el ele so-
kaða” diye. Bizim yaþadýðýmýz þiddet olaða-
nüstüyken, OHAL dinleyecek halimiz kal-
mamýþtý. Okul arkadaþlarý, mahalleden ka-
dýnlar hep bir aðýzdan “Artýk yeter” dedi. 

Melisa þort giymesi bahane edilerek þid-
dete uðradý. Tabii ki kadýnlar buna da ses-
siz kalmadý ve “Siz bizim ne giyeceðimize
karýþamazsýnýz” dedik. Melisa’nýn davasýn-
da suçlu hak ettiði cezayý almamýþ olsa da
kadýnlarýn dayanýþmasý kazandý. 

Melisa, Helin, Nurhan’ýn yaþadýklarý bi-
zim yaþadýðýmýz Pendik ilçesinden ülkenin
gündemine girmiþ olaylar. Ülke gündemine
girmese de aslýnda kadýnlarýn ve çocuklarýn
nasýl bir cendereye itilmiþ olduðunu her
gün görüyoruz, yaþýyoruz, dayanýþmamýzla
direnç noktalarý oluþturmaya çalýþýyoruz. 
SAVAÞ, YAÞAMLARI DA 
PLANLARI DA BOZAR

Biz geçen yýldan bu yana neler yaþadýk,
neler yaptýk diye böyle bir döküm çýkarýnca
“Peki, bu 8 Mart’ta kadýnlara bu yaþananlarý
deðiþtirme gücü verecek neler yapabiliriz?”
diye tartýþtýk. Pek çok þey planladýk. Þiddeti,
adaletsizliði, aðýrlaþan yaþam koþullarýný, gi-
derek kötüleþen çalýþma koþullarýný, gece
vardiyalarýnýn sýrtýmýza bindirdiði yükü or-
taya serecek çalýþmalar yapacaðýz. 

Biz planlarýmýzý yaparken hükümet de
kendi planlarýný devreye sokuyordu. Afrin
operasyonuyla savaþ tüm gündemlerin te-
pesine oturdu. Kadýnlar hayatlarýný etkile-
yen pek çok meselede ortaklaþabiliyorken
söz konusu savaþ olduðunda ciddi bir bö-
lünme baþ gösteriyordu. Bunda kadýnlarýn
bu savaþýn önündeki arkasýndaki gerçeklere
ulaþamamasý da etkili. Oysa savaþýn zaten
aðýr olan yaþam koþullarýmýzý daha da aðýr-
laþtýracaðýný bilmiyor deðiliz. 

Bunlarý daha çok tartýþmamýz gereken
bir 8 Mart süreci yaþayacaðýz. Çünkü ka-
dýnlar, savaþ politikalarýnýn yarattýðý bölün-
meden kurtulmadan ve yol açacaðý sonuçla-
rý tartýþmadan birlikte hareket edemezler.
Bu nedenle barýþ, bu 8 Mart’ta en çok ko-
nuþacaðýmýz konu olacak.  

Mahalleye bak, memleketi gör!

ÇALIÞAMAYANLAR, ÇALIÞIP DA YAÞAYAMAYANLAR 
ÞÞÝÝDDDDEETTÝÝNN dýþýnda bir de yoksulluk, iþsizlik, çaresizlik var. 40 yaþýn üzerinde olduðu için, kocasý ‘kýskanç’

olduðu için, çocuklara bakacak kimse olmadýðý için, bütün evin yükü sýrtýnda olduðu için hayatý boyunca
hiçbir iþte çalýþamamýþ kadýnlarýn gerçekleri var. Artýk asgari ücret ile evin geçimi saðlanamadýðýndan, ya
da eþleri iþten atýldýðý için ya da çocuðunu Ýmam Hatip’e göndermek istemediði için özel okula vermek zo-
runda kalan kadýnlar, “Ýþe ihtiyacým var” diye, her gün derneðimizin kapýsýný çalýyorlar. 

Bir de çalýþan kadýnlar var. Bir iþleri olduðu için kendilerini þanslý hisseden, ama aslýnda çok mutsuz ve
çok yorgun olan kadýnlar... Çünkü iþleri gerçekten çok yorucu ve aðýr. Ýki ya da üç vardiya çalýþýyorlar. Me-
sai yapmazlarsa evi geçindiremiyorlar. “Mesailer çok uzun; bir kalmaya baþladýn mý senden hep kalmaný
istiyorlar. Ýzin yok. Hastaneye gitmek ya da hastalanmak yok” diyorlar. Evli ve çocuklu kadýnlar için hayat
daha zor; onlara uyku bile yok! Eþiyle ayný koþullarda çalýþan bir iþçi kadýn, “Ýkimiz de vardiyalý çalýþýyo-
ruz. O her koþulda uyuyor, ben ise evdeki iþleri bitirmeden oturamýyorum bile” diyor. Bütün bu zor koþul-
lara raðmen iþ güvencesi yok, kadýnlar her an iþten atýlma korkusuyla karþý karþýya. Bu da yetmezmiþ gi-
bi bir de iþyerinde uðradýklarý taciz ve mobbing var. 

ÝYÝ ÞEYLER, DÝRENÇLÝ ÞEYLER
ELBETTE bu yýl iyi þeyler de oldu. Mesela; bir fabrikada sendikalarýnýn kendilerinden habersiz

yaptýðý sözleþmeye itiraz edip iþ durduran iþçilerin yarýsýnýn kadýn iþçiler olmasý gibi. “Ben en ses-
siz iþçiydim ama artýk hak nasýl aranýr bunu öðrendim” diyen iþçi kadýnýn artýk hiçbir haksýzlýða bo-
yun eðmeyeceðini gösteren kararlý duruþu dikkat çekiciydi. Sendikalaþan bir kadýn iþçi, “Bir daki-
ka bile makinenin baþýndan ayrýlamazken o koca makineyi üç gün durdurduk ve birlik olunca kim-
se kýlýmýza bile dokunamadý” diyor.  

Kadýnlarýn bu direngen tutumuna ve yaþadýklarý pek çok hayati soruna raðmen 8 Mart geçen yýl kimi
sendikalarýn gündeminde dahi yoktu. Kimi sendikalar kadýnlarý salonlarda bir araya getirirken kimisi iþçi
kadýnlara karanfil ya da þal daðýtmakla yetinmiþti. Hepsinin ortak özelliði ise hiçbirinin kadýnlarý sokaða
ya da iþyerinde bir eyleme çaðýrmamasý idi. 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Gününü anlamýndan koparan
iþlerle kadýnlarýn taleplerini görmezden geldiler. Kadýn iþçiler bu sene “Bizi keke böreðe mahkum etme-
yin, yaþadýklarýmýzý gündem edecek iþler yapalým” demek için daha cesaretlilerdi. Ama savaþýn yarattýðý
bulanýk hava belli ki bunu da zorlaþtýracak. 
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Semra ÇELÝK 
Almanya

K
ader’i sabaha kadar uyutma-
yan sadece aðrýlarý deðil, uyu-
duktan sonra uyanamamaktan
da korkuyor. Ayný zamanda
kan ter içinde uyanmak, gör-

düklerinin sadece rüya olduðunu anlayýp
buruk bir sevince kapýlmak da yoruyor, ca-
nýný acýtýyor. 

Sýk sýk ayný rüyayý görüyor Kader: Çatýsý
olmayan, farklý yükseklikteki üç binanýn
önünde duruyor. Birinci binanýn üstüne
sýçrýyor, sonra ikincisine, sonra üçüncüsü-
ne... Sonra istemediði halde, göðe doðru
yükseldiðini görüyor. Yükseliyor, yükseliyor,
bulutlar arasýnda þimdi. Yalvararak dua edi-
yor, yere inmek istiyor. Sonra yavaþ yavaþ
iniyor. Sevinç içinde þükrediyor; “Ölümden
kurtuldum.”

Aslýnda Kader’in bugüne dek yaþadýklarý
rüyasýndan daha da korkunç. Kader, Kasým
2016 tarihinde sokaðýn ortasýnda, üç yaþýn-
daki oðlu Cudi’nin gözleri önünde, ayrýldýðý
eþi tarafýndan öldürülmek istendi. Nurettin,
önce býçakladý onu. Yetmedi otomobilden

bir balta çýkararak keskin olmayan tarafýyla
kafasýna kafasýna vurdu. Bu da yetmedi,
elindeki halatý Kader’in boðazýna geçirdi,
diðer ucunu içinde Cudi’nin korkulu göz-
lerle bakarak oturduðu otomobile baðladý,
dümene geçti ve 208 metre yerde sürükledi
kadýný. Kader tüm gücüyle boðulmamak
için halatý tuttu. Sonra mucize eseri halat
koptu, film bitti... 

Sonrasýný hatýrlamýyor zaten. Önce Ha-
meln’de sonra Hannover’de hastaneye kal-
dýrýldý. Kalbi birkaç kez durdu. Her sefe-
rinde hayata geri döndü. Aylarca komada
kaldý, herkes umudunu kesti ama Kader
inatla hayata tutundu, kendi için, oðlu için
ve þiddet uygulayan tüm erkeklere inat... 
TÜRKÝYE’DE SIÐINACAK YER
BULAMAYINCA

Aslýnda zorluklara alýþýk bir kadýn o.
Türkiye’de de baský, þiddetle iç içe geçmiþ
bir yaþam sürdürmüþ. 12 yaþýnda savaþtan,
sýk sýk yapýlan ev ve köy baskýnlarýndan,
devlet þiddetinden kaçarak aðabeyleriyle Al-
manya’nýn Hameln þehrine yerleþmiþ bir
kadýn Kader. Daha sonra da anne ve babasý
gelmiþler buraya. “2013 yýlýnda Nurettin’le
tanýþtýk. Kýsa süre sonra dini nikahla evlen-
dik” diye baþlýyor yaþadýklarýný anlatmaya.
Evliliðinin daha ilk günü eþi sigara içmesini
yasaklamýþ, daha sonra cep telefonuna el
koymuþ, arkadaþlarýyla buluþmasýný engel-
lemiþ... Her gün yeni bir hakký kýsýtlanmýþ
ama her defasýnda düzeleceði umuduyla
evliliðini sürdürmüþ. Oðlu Cudi doðduðun-
da her þeyin düzeleceðine duyduðu umut
biraz daha güçlenmiþ; “Ama yok, deðiþen
bir þey olmadý. Ayrýlmaya karar verdim, kav-
ga, tehdit ayrýldýk.” Çocuðunu “yetim bý-
rakmamak” düþüncesiyle belli aralýklarla
babasýna gitmesine izin vermiþ. Ve böyle bir
günde, Cudi’yi Nurettin’den almak için git-
tiðinde aralarýnda nafaka nedeniyle tartýþma
çýkmýþ ve ölümle yüz yüze bulmuþ kendini. 
CUDÝ’NÝN KORKULARI

Hayýr! Adamýn cinnet getirip saldýrdýðý-
na falan inanmýyor Kader, “Bilinçli ve önce-
den planlanmýþ bir saldýrýydý bu” diyor.
Çünkü Nurettin, defalarca tehdit etmiþti

kendisini ama yine de bu kadar canavarla-
þabileceði aklýnýn ucundan bile geçmemiþti
kaderin. Sokaðýn ortasýnda, oðlunun gözleri
önünde, býçak, balta ve halatla sürüklenerek
katledilmeye çalýþýlacaðýný... 

Þimdi 29 yaþýnda olan Kader, oðluyla
birlikte terapi görüyor. Kendinden çok oð-
lunu düþünüyor, oðlunun kendisinden ay-
rýlmadýðýný, sürekli konuþtuðunu, olanlarý
anlayamadýðýný, babasýndan korktuðunu
söylüyor. “Anne, benim babam yok. Anne,
benim babam çok kötü. Anne babam sana
neden öyle yaptý? Anne beni býrakma... ” 

Uzun süren tedavilerden sonra kendi
deyimiyle dimdik ayakta Kader. Baþýnda sü-
rekli bir bere var. Baltayla parçalanan kafa-
sýnda kalan izleri görenler korkmasýn diye
gizlemek için böyle dolaþýyor ve kendini
daha güvende hissettiðinden bereyi çýkar-
mak istemiyor. 

KORKMUYORUM
Mahkeme süreci de oldukça zorlu ol-

muþ. Ýlk duruþmaya gittiðinde kafasýndan
geçen eðer Nurettin özür dilerse, onu affet-
tiðini ama kendisiyle hiçbir þekilde bað
kurmak istemediðini söylemekmiþ. Ama
adam býrakýn özür dilemeyi, en küçük piþ-
manlýk bile göstermemiþ. Kader, “Konuþ-
madým, affetmedim, affetmeyeceðim” di-
yor. 

Eski eþi 137 bin avro acý parasý ve
14 yýl hapis cezasýna çarptýrýlmýþ.
Hapis cezasýný çok az bulan Kader,
“Baþka erkeklere kadýnlarý serbestçe
öldürebilirsiniz mesajýný verecek ka-
dar çok az” diyor. Savcý müebbet ha-
pis istemesine raðmen hakim, ada-
mýn acý parasýný ödemeyi kabul et-
mesi nedeniyle 14 yýlda karar kýlmýþ. 

Peki, 14 yýl, belki daha da kýsa sü-
re sonra Nurettin hapisten çýkýnca
ne yapacak Kader? “Korkmuyorum.
Neden korkayým ki? Ölümden dön-
düm. Çocuðuma kavuþtum. Yaþýyo-
rum.  Ýleriye umutla bakýyorum.
Benim durumumdaki tüm kadýnla-
ra da korkmayýn, kaderinizi kendi
elinize alýn diyorum. ”

Vahþi bir biçimde kocasý
tarafýndan katledilmeye
çalýþan Kader’in, içinden
güçlenerek çýktýðý
hikayesini dinlemeye ne
dersiniz?
Size sesleniyor Kader:
“Korkmuyorum. Neden
korkayým ki? Ölümden
döndüm. Ýleriye umutla
bakýyorum. Benim
durumumdaki tüm
kadýnlara da korkmayýn,
kaderinizi kendi elinize
alýn diyorum.”

KADER’ÝN ÇAÐRISI: KORKMAYIN!

SAVAÞIN ANNESÝZ,
BABASIZ BIRAKTIÐI
ÇOCUKLAR ÝÇÝN...

KADDERR’in 208 metre sürüklendiði

otomobilin de kadýna verilmesi

kararlaþtýrýlmýþ. Nurettin sadece buna

itiraz etmiþ, ama üst mahkeme itirazý

reddetmiþ. 
Otomobili açýk arttýrmaya çýkaran

Kader, gelen parayý Kobane’deki

kimsesiz çocuklara gönderecek ve bu

para oradaki çocuk yurdunun donanýmý

için harcanacak: “Ben çocuklukta çok

acý çektim, ölseydim çocuðum da

yapayalnýz kalacaktý. Kobane’deki

çocuklar ise yýllardýr yapayalnýz. Savaþýn

annesiz, babasýz býraktýðý çocuklar

onlar. Eðer benim acým onlarýn acýsýný

biraz azaltabilirse ne mutlu bana.”

KASIM ÖFKESÝ
KADER, iyileþtikten sonra þiddet

gören kadýnlara nasýl destek
olabileceðine de çok kafa yormuþ. Ne
yapabilir, nasýl eriþebilir onlara? Nasýl
cesaretlendirebilir kadýnlarý? Anlatmak,
konuþmak, dinlemek, birbirine
dokunmak... Bu nedenle belki de
yaþadýklarýný saatlerce, günlerce
Hameln’de çýkan bir gazetenin þef
redaktörüne anlatmýþ. Þimdi onun
hikayesini anlatan bir roman var. Kasým
Öfkesi (Novemberwut) kitabýn adý.
Ulrich Behmann, Kader’in yaþadýklarýný
bir polisiye roman þeklinde anlatmýþ.
Okunmasý kolay olsun, daha fazla
insana eriþsin diye... Kasým öfkesi,
Kader’in öfkesini özellikle kadýnlarla
paylaþmasýnýn, onlara cesaret verme
çabasýnýn öyküsü. 

KKAAMMUU sektöründe özellikle saðlýk, bakým ve eðitim hizmetlerinde
çalýþan kadýnlarýn genel olarak ücret artýþý, cinsiyetler arasý ücret eþit-
liði ve kalýcý kadro talepleri, bazý ülkelerdeki sýnýf mücadelesinin ve ka-
dýn hareketinin gündemini oluþturuyor. 

Hindistan’da kamu hastanelerinde çalýþan hemþireler ile
hükümet arasýndaki görüþmelerde ücret artýþý konusunda sonuç
alýnamayýnca 2017 Martýnda baþlayan grev sürüyor. Bu grevin et-
kisiyle, özel hastanelerde çalýþan hemþireler de hastane yönetim-
lerinin belirlenen asgari ücret kuralýna uymadýðýný, saðlýk emekçi-
si kadýnlarýn sürekli stajyer olarak gösterilip düþük ücretlerle ça-
lýþtýrýldýðýný belirterek grev kararý aldý, ama grevleri engellendi.
Kent-köy uçurumunun devasa olduðu Hindistan’da kýrsal bölge-
lerde hizmet veren anganwadi’lerdeki bakým iþçisi kadýnlarýn grev
ve mitingleri eyaletlere yayýldý. Kadýnlarýn doðum öncesi ve son-
rasý eðitimi, yeni doðanýn hayatta kalmasý, saðlýðý ve beslenmesi-
ni yakýndan takip etmek gibi hayati sorumluluðu olan ama geçici
iþçilik yaptýrýlan anganwadi çalýþaný kadýnlar, iþten atmalar ve hü-
kümetin söz verdiði ücretleri ödememesi üzerine eylül ayýndan
bu yana birçok eyalette greve çýkýyor ve kitlesel yürüyüþler ör-
gütlüyor. Emeklilik ve kalýcý kadro talep eden kadýnlar için açlýk
grevi de eylem yöntemlerinden biri. Madhya Pradesh eyaletinde
ise kadýn sözleþmeli öðretmenler, eþit ücret talebiyle çýkýlan grev-
de saç kestirme eylemi yaptý.

Kenya’da 5 ay boyunca ücret talebiyle greve giden hemþ-
ireler kýsmi kazanýmlar elde etti; mücadelenin öncüsü kadýnla-
rýn iþten atýlmasý buna gölge düþürse de 20 bin hemþireyi kap-
sayan bir anlaþmaya varýlmasý gelecek için önemli bir deneyim

býraktý. 
Avustralya da çocuk bakým hizmetlerinde çalýþan emekçi ka-

dýnlarýn grev ve eylemlerine sahne oldu. Kadýnlar okul öncesi ve er-
ken çocukluk süresince bakým hizmeti verenlerin yüzde 89’unu
oluþtururken, bu alanda çalýþan erkekler kadýnlardan yüzde 32 daha
yüksek ücret alýyor. Bakým emekçisi 3000 kadýn, verilen ücretin kar-
þýladýðý mesai süresi olan 15.20’de iþ durdurdu. 

Ýngiltere’de reel ücretlerde yaþanan yüzde 14’lük erime yü-
zünden sürekli eylem halinde olan saðlýk emekçilerinin büyük bir
kýsmýný hemþire kadýnlar oluþturuyor.  Fransa’da yaþlý bakýmevle-
rinde yaþanmasý beklenen iþten atmalara karþý bakým emekçisi
kadýnlar eylemler düzenliyor. Yunanistan’da saðlýk hizmetlerin-
deki “tasarruf tedbirlerine” karþý hükümeti hedefine koyan hemþ-
irelerin grev ve eylemleri de bu tabloya katýldýðýnda, henüz birle-
þik olmasa da, neredeyse uluslararasý bir saðlýk-bakým emekçile-
ri hareketinden bahsetmek mümkün. Elbette bu, neo liberal yýkým
politikalarýnýn, en temel kamu hizmetlerinin özelleþtirilmesinin
ya da taþeronlaþtýrýlmasýnýn kaçýnýlmaz sonucu olarak karþýmýza
çýkýyor. 

Cinsiyet Uçurumu Raporu’na göre son 9 yýldýr cinsiyet
eþitliðinin en ileri olduðu 323 bin nüfuslu Ýzlanda’da kadýnlarýn
42 yýllýk mücadelesi nihai bir kazanýmla sonuç verdi ve cinsiyet-
ler arasý ücret eþitsizliði resmen yasaklandý. Þüphesiz ki bu ka-
zanýmýn, Ýzlanda’daki kadýn hareketini güçlendirici etkisinin ya-
ný sýra emekçiler arasýndaki birliði pekiþtirici sonuçlarýný da göz-
lemlemek mümkün olacak.

KAMUDA YIKIMA KARÞI KADIN EMEKÇÝLER HER YERDE DÝRENÝÞTE

7

ALIN SÝZE
GERÇEK KÝMLÝK
MÜCADELESÝ!

ÖÖZZEELLLLÝÝKKLLEE 90’lý ve 2000’li yýllarda birçok halk
hareketi “kimlik” kavramýnýn liberal
bozuþturmasýnýn kurbaný oldu. Kadýn mücadelesini
de bunlardan biri olarak görmek mümkün.
Afganistan’daki kadýnlarýn eþitlik mücadelesinin
birincil talebiyse “Alýn size gerçek bir kimlik
mücadelesi!” dedirtiyor. Afganistanlý kadýnlar,
1996-2001 yýllarý arasýnda hüküm süren Taliban
rejimi ve 11 Eylül saldýrýsýyla baþlayan ve ancak
2014’te sona eren Amerikan iþgalinden sonra belki
de ilk defa seslerini duyurabildikleri bir kampanya
baþlattýlar ve olabilecek en basit þeyi talep ettiler.
Topluluk içerisinde falancanýn annesi, karýsý, ablasý
ya da kýzý olarak deðil de kendi isimleriyle
çaðrýlmayý, doðum belgelerinde ve mezar
taþlarýnda kendi isimlerinin yazýlmasýný, yani
adlarýný talep ediyorlar. Kadýnlarýn sokaða çýkarak
protesto eylemleri örgütlemesinin mümkün
olmadýðý ülkede #WhereIsMyName (Benim Adým
Nerede) etiketiyle sosyal medya ile sýnýrlý kalan
kampanya Afganistan’ýn “yerli ve milli”
deðerlerine aykýrý bulunarak hedef gösterildi, ama
destek büyüktü.

Yeni yýla halk ayaklanmasýyla giren Ýran’da da
kadýnlarýn hazirandan beri baþörtüsü
zorunluluðuna karþý yürüttükleri Beyaz Çarþamba
kampanyasý, eþit statü ve yurttaþlýk mücadelesinin
bir diðer örneði. Kadýnlar, tutuklanmak pahasýna,
giydikleri beyaz baþörtüleri halka açýk yerlerde
çýkarmaya devam ediyor. 

DÜNYANIN DEVÝNÝM 
HALÝ NE GÖSTERÝYOR?

DÜNYA ölçeðindeki tüm bu geliþmelerin elbette
bize sunduðu birtakým sonuçlar var. Geliþen ileti-
þim teknolojisi kadýnlarýn uluslararasý mücadelesin-
de önemli bir rol oynuyor. En izole olmuþ, en bas-
kýcý koþullar altýnda yaþayan kadýnlar için dahi bir
dayanýþma, güç bulma aracý olabiliyor. Ya da koþul-
larýn daha elveriþli olduðu yerlerde kadýnlar eylem

örgütleyebiliyor; gerçek bir eylemin yeri-
ne konulamayacaðý gibi hashtag’siz ifade
edilen bir eyleme rastlamak da pek
mümkün görünmüyor. Ýkincisi, kadýnla-
rýn uluslararasý dayanýþma ve mücadele
gündemlerinin baþýnda þiddet uzunca
bir süre daha olmaya devam edecek ve
“iþyerinde taciz” ve buna karþý müca-
dele artýk eskisinden daha görünür ve
spesifik bir konu olarak masada duru-
yor; ve o kadýn iþçiler o masaya iþçi sý-
nýfý örgütlerini de oturtmak zorunda.
Üçüncü bir sonuç ya da belki bir baþ-
langýç noktasý ise iþçi kadýnlarýn artan
mücadele eðilimi; kadýnlar kýsýtlý da
olsa kolektif emek sürecinin kolaylaþ-
týrdýðý kolektif eylem olanaklarýný kul-
lanmaktan geri durmuyorlar. 

TRUMP’LA BÝR YIL, ‘BEN DE’ DÝYEN KADINLAR... 
AAMMEERRÝÝKKAA’daki kadýn hareketinin gündemini Trump ve politikalarý

belirliyor demek yanýltýcý olmaz. Trump’ýn ýrkçý, göçmenlere, siyahla-
ra ve LGBTÝ bireylere yönelik nefret söylemlerine duyulan öfke, ka-
dýn düþmaný söylemlerine ve politikalarýna karþý tepkiyle buluþacaðý
zemini kolayca buluyor. Öte yandan ekonomik politikalarda kadýnla-
rý en olumsuz etkileyecek olan, zenginden daha düþük yoksuldan
daha yüksek vergi alýnmasýný öngören vergi indirimi yasasý olacak.  

Belki de Trump’ýn bizzat belirlemediði tek gündem ise Hollywo-
od’daki Weinstein taciz skandalý ve peþ peþe birçok ünlü aktrisin ta-
cizci film yapýmcýsýný teþhir etmesiyle baþlayarak yayýlan #MeToo
(Ben De) kampanyasý oldu. Birçok ülkede farklý sektörlere de yayýlan
kampanyanýn en kayda deðer yankýlarýndan biri ise 700 bin tarým iþ-
çisi kadýn adýna Hollywoodlu aktrislere hitaben yazýlan dayanýþma
mektubu oldu. “Biz de!” diyen tarým iþçisi kadýnlarýn mektubu, ayný
zamanda “Peki, ya ünlü olmayan hayatta kalanlar?” sorusunu gün-
deme attý. Þüphesiz ki bu soru, Amerika’daki kadýn hareketinin za-
man içinde çözmesi gerekecek sýnýfsal izdüþümleri olan bir soru.
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Gülkýz TÜRK
Antalya

S
ezonun baþýnda TV ekranýndaki yerini
alan ‘Kadýn’ dizisinin bende býraktýðý
izlenimleri ve görüþtüðüm kadýnlarýn
kadýn dizisine bakýþlarýný sizlerle pay-
laþmak istiyorum.

Ben bu dizide üç kadýn figürü gördüm. Ýlki;
adýný mevsimlerin en güzeli olan bahardan alan,
ayný zamanda babasýnýn unutamadýðý sevgilisinin
de adý olan Bahar. Baba, hem baharýn güzelliði
hem de sevgisinin anýsýna kýzýna Bahar adýný ver-
miþ. Anne ise eþi için ikincil olduðunu düþündü-
ðünden ilk sevgilinin adýnýn kýzýna verilmesini
hazmedemiyor. Bahar bu nedenle genelde dýþla-
nýyor. Bahar, yoksul, çalýþarak iki çocuðuyla bir-
likte yaþamýný sürdürmeye çalýþan bir kadýn.

Diðer kadýn ise Þirin. Ýkinci kýz çocuk olan Þi-
rin’e anne ve babanýn ortak bulduðu
isim verilmiþ. Þirin þýmartýlmýþ, hatta
bazý suç ve hatalarý anne tarafýndan
görülmesine raðmen üzeri örtülmüþ,
o da hata ve suç iþlemeye devam edi-
yor. Þirin, kiþilik bozukluðu olan bir
birey.

Anne ise ikincil olmayý hazmede-
meyen ve bu yüzden sevgisini çocuk-
larýna ve çevresine eþit ve adil bir þe-
kilde paylaþtýramayan, sevgisini açýða
vurmaktan da korkan bir kadýn.

Bir de üvey baba var; tali ve silik
bir kiþilik, acýma duygusunu göster-
mekten öteye bir þey yapamayan, güç-
süz bir kiþilik.

Dizi, en sevdiði arkadaþýnýn ölümü
sonrasý sevmediði halde onun karýsýy-
la evlenmek zorunda kalan adamýn,
ilk kocasýnýn ikincil sevgilisi olmayý
hazmedemeyen kadýnýn, anne tarafýn-
dan ötelenen büyük kýzýn ve yaptýðý
hatalar görmezden gelinerek hata
yapmasýnýn önü açýlan duygusal ve

psikolojik bozukluðu olan küçük kýz kardeþin
arasýnda geçen olaylar üzerine geliþiyor.

Dizi bence, bir taraftan içinde yaþadýðýmýz
toplumun ve dönemin sorunlarýný ortaya serer-
ken bir taraftan da kadýnlara duygusal kýrýklýkla-
rýný anýmsatarak aðlatan ve her hafta bunu deði-
þik biçimlerde tekrarlayarak, soru sordurmadan
aðlatan, inleten formatta arabesk bir dizi.

Kadýnlarý sürekli bu arabeske hapsetmek, insan-
larý sürekli duygu kýrýklýðý içinde tutmak yerine daha
güzel, daha insani bir dünyayý da hissettirse daha
baþka bir dizi olabilirdi diye düþünüyorum.

Yine de, direngen ve onurlu bir dik duruþ ser-
gileyen Bahar, birebir olmasa da benzer sorun-
larla cebelleþen kadýnlarý, iþe giderken kapýyý
çocuklarýnýn üzerlerinden kilitleyerek giden an-
neleri, yaþadýðý çevre itibariyle toplumdan dýþlan-
mýþ kadýnlarý yansýtýyor. Onlarýn dostluklarý, her
þeyden önemlisi çalýþtýðý atölyede iþ arkadaþlarý-

nýn Bahar ile dayanýþma içinde olmasý güç veri-
yor. Yaþadýðý tüm olumsuzluklara raðmen yine de
etrafýndaki dostluklardan güç alan bir kadýn, Ba-
har. Kocasýyla yaþadýðý aþký ve sevgiyi, sonuna ka-
dar çocuklarýyla paylaþan bir kadýn. 

Dizi, her ne kadar Bahar etrafýnda dönse de
dizideki her kadýnýn ayrý hikayesi var. Yeliz, Do-
ktor Jale, Bahar’ýn annesi, komþu Ceyda, Hev-
þan... (Beyoðlu’nun o keþmekeþi içinde hiç de
beklenmedik bir dostluk gösteren erkek figür,
Arif ’i de unutmayalým.) Kadýnlarýn hepsinin hi-
kayesinin temelinde sevgisizlik, dýþlanmýþlýk ve
bunlarla baþlayýp uzayýp giden sorunlarý var.

KADINLAR ‘ANNELÝK
SORUMLULUÐU’NU HATIRLIYOR

Aslýnda dizi için yazýlacak çok þey var. Ama zen-
gin, villalarda yaþayan insanlarýn yaþamlarýnýn anla-
týldýðý dizilerin bu kadar yaygýn olduðu bir dönemde

Kadýn dizisini onlardan ayrý yere koy-
mak ve hakkýný da yememek lazým diye
düþünüyorum.

Kadýnlarla sohbet esnasýnda dizi-
yi de konuþuyoruz. Birçok dizi sey-
rediliyor ama Kadýn dizisi üzerinde
yoðunlaþtýrýyoruz sohbetimizi. Ba-
har’ýn yaþadýklarý ve kiþiliði kadýnla-
rýn ilgisini çekmiþ. Bahar’ýn dik ve
onurlu durma çabasý ve ölen eþiyle
olan sevgisini çocuklarýna aktarmasý,
ayný zamanda kanserle cebelleþiyor
olmasý, çocuklarý için istenmediði
halde annesinin evine dönmek zo-
runda kalmasý... Tüm bunlar kadýn-
lara annelik sorumluluðunu hatýrla-
týyor. Kadýnlarýn hepsine “Ben de
çocuklarým için her þeyi yaparým”
dedirtiyor.

Ben de düþünüyorum; Bahar’a bu
denli özenen kadýnlar þiddete, taciz
ve tecavüze uðrayan kýzlarý, þiddete,
savaþa kurban edilen oðullarý için
neden suskun ve duyarsýz kalýyorlar!
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Fulya ALÝKOÇ

D
ünya Ekonomik Forumu’nun her yýl
kadýnlarýn eðitim, ekonomi, saðlýk ve
siyaset alanýndaki konumlarýný baz
alarak hazýrlayýp yayýnladýðý Küresel
Cinsiyet Uçurumu Raporu 2017

göstergeleri dünya ölçeðinde son 10 yýlda cin-
siyetler arasýndaki ücret uçurumunun korkunç
derecede açýldýðýný gösteriyor. Kadýnlar geçen yýl-
lara göre eðitim ve saðlýk hizmetlerine daha zor
eriþiyor. 144 ülke arasýnda 131. sýrada olan
Türkiye’nin hali ise hal deðil; daha kötü durumdaki
ülkeler ya bölgesel ya da iç savaþ yaþayan Ortadoðu

ve Afrika ülkeleri. 
Geçen yýl birçok ülkedeki 8 Mart eylemlerinde

kadýna yönelik þiddete ve kadýn düþmaný politikalara
karþý büyüyen öfkenin patlamasýna tanýklýk etmiþtik.
Peki, geçen yýlki uluslararasý eylemlilik halinden bu
yýla kadýn mücadeleleri ne durumda, gündemler
neler?

Bu hashtagde mücadele var: #8Mart

TTÜÜMM dünyadaki kadýnlarýn ortak derdi þiddet. Þiddete karþý bir dire-
niþin yaþanmadýðý ülke neredeyse yok. 

Latin Amerika ülkelerindeki kadýnlarýn ajandasýndan hiç düþme-
yen þiddet gündemi 2016’da baþlayan #NiUnaMenos (Bir Kiþi Eksilme-
yeceðiz) hareketine duyulan ihtiyacý da sürekli kýlýyor. Þimdiye dek ha-
reketin merkezi rolünü üstlenen Arjantin’in yaný sýra kadýna yönelik
þiddette dünya üçüncüsü olan Peru’da sosyal medyada “I march on
#12A because …” (12 Aðustos’ta yürü-
yorum çünkü...) etiketiyle örgütlenen
50 bin kadýn 8 kentte yürüyüþ yaptý.
Yürüyüþ hükümet yetkililerince bile
“tarihi bir olay” olarak nitelendiriliyor. 

Diktatörlük zamanýndan kalma
kürtaj yasaðýnýn mücadele sonucunda
nihayet esnetildiði Þili’de üniversite
öðrencilerinin, üniversite personelinin
artan cinsel saldýrýlarýna yönelik pro-
testolarý genç kadýnlarýn þiddetle mü-
cadelede kararlýlýðýný gösteriyor. 

Kürtaj hakkýnýn güncel bir talep
olmaya devam ettiði Brezilya’da Topraksýzlar hareketinden kadýnlar,
69 kadýna tecavüz ettiði için hüküm giyen, 18 portakal çiftliðine sahip
bir doktorun çiftliðini iþgal etti. Bu, tarým reformu mücadelesi ile kadý-
na yönelik þiddetle mücadelenin birleþtirilmesinin örneklerinden biri. 

Özellikle çetelerin iþlediði kadýn cinayetleriyle sýk sýk gündeme
gelen Meksika’da 19 yaþýndaki Mara Castilla’nýn öldürülmesiyle sokak-
lara dökülen kadýnlarýn öfkesi, cinayetlere karþý önlem almayan hükü-

mete yönelmiþ durumda.
Þiddet döngüsünün birikerek genç bir kadýnýn öldürülmesiyle

infial yarattýðý bir diðer ülke de Güney Afrika. Mayýs ayýnda 22 yaþýn-
daki Karabo Mokoena sevgilisi tarafýndan iþkence gördükten sonra
vahþice öldürülmüþ, bedeni bir arazide gömülü bulunmuþtu. Kadýn ci-
nayeti oranýnýn dünya ortalamasýnýn 5 katý olduðu ve her yýl 40 bin
tecavüz vakasýnýn kaydedildiði Güney Afrika’da binlerce kadýn hare-

kete geçti; kadýnlar #MenAreTrash
(Erkekler Ýþe Yaramaz) hashtagiyle
sosyal medyada ölümden döndükleri
cinsel ve fiziksel þiddet deneyimleri-
ni paylaþarak kampanya yürüttü, so-
kaklara döküldüler. Erkekler de #No-
tInMyName (Benim Adýma Deðil)
hashtagiyle örgütlenerek ellerinde
öldürülen kadýnlarýn isimlerini taþý-
dýklarý bir yürüyüþle artan kadýn ci-
nayetlerini protesto etti. 

Tunus’ta ülke tarihinde ilk
defa kadýna yönelik her türlü þid-

deti suç sayan bir yasa onaylandý. Birçok kadýn örgütünün müca-
delesi ile temmuz ayýnda geçen yasa kadýnlar için bir zafer, top-
lum içinse “kültürel reform” olarak algýlandý. Cihadist örgütlere
katýlýmýn en yüksek olduðu ülkelerden biri olan Tunus’ta, kadýnlar
her fýrsatta dini-ideolojik radikalleþmeyle kadýna yönelik þiddet
arasýndaki baðlara dikkat çekiyor, laiklik mücadelesi ve kadýna
yönelik þiddetle mücadele iç içe geçiyor.

ÞÝDDET: EKSÝLMEYEN MÜCADELE GÜNDEMÝMÝZ

Rehin iþçiler, çeyiz parasý
için karþýlýksýz çalýþma:

BUNUN ADI KÖLELÝK!
ÜRETÝM alanýnda ucuz, kolay alýnýp çýkarýlabilir

emek rezervi olarak kadýn ve çocuk iþçilerin yoðun-
laþtýðý tekstil, hazýr giyim ve tarým sektörlerinde ça-
lýþma koþullarýnýn klasik anlamda köleliðe çok yakýn-
laþtýðý bir dönem yaþanýyor. Bazý Latin Amerika ülke-
leriyle, özellikle Hindistan, Bangladeþ, Myanmar
(Burma), Tayland, Kamboçya gibi Asya ülkelerinde
evlerden fabrikalara uzanan üretim bandý boyunca
zora dayalý ve borç karþýlýðý çalýþtýrma gibi kölelik ko-
þullarýna rastlamak mümkün. Ýþçilerin çocuklarýnýn
rehin alýnarak üretimin devamlýlýðýnýn saðlanmasý,
genç kýzlarýn evlenecekleri erkeðin ailesine verilecek
çeyiz parasýný biriktirmeleri için 3-4 yýl boyunca kar-
þýlýksýz çalýþtýrýlmasý, iþyerinde hapsetme þeklinde
cezalandýrmalar yaþanan en uç örnekler. Uzun saatler
nefes aldýrýlmadan çalýþan kadýnlar arasýnda kronik
hastalýklarýn yaný sýra düþük oldukça yaygýn. Kadýnla-
rýn birçoðu ya iþten atýlma tehdidi ya da aþaðýlanma
korkusuyla hamile olduklarýný saklýyor, çünkü hami-
lelik fiziki ya da sözlü taciz sebebi olabiliyor. Buna
karþýlýk kadýn iþçilerin direniþleri genel olarak ücretle
ve iþ güvencesiyle alakalý, son derece spontan ve ken-
diliðinden, plansýz ve örgütsüz, dolayýsýyla patron
karþýsýnda pazarlýk gücünden yoksun kýsa süreli ey-
lemler þeklinde gerçekleþiyor. 

‘Kadýn’, dizi ve yaþam...

Yaþadýðý tüm
olumsuzluk-
lara raðmen

Bahar’ýn
kocasýyla
yaþadýðý

sevgiyi
çocuklarýna
yansýtmasý

kadýnlar için
umut 

oluyor...

Kadýn dizisi,
toplumun

sorunlarýný 
ortaya seren,

kadýnlara 
duygusal

kýrýklýklarýný
anýmsatan 

ve her hafta bunu
deðiþik biçimlerde

tekrarlayarak
aðlatan, inleten

arabesk bir dizi.
Ama...
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Müslime KARABATAK

Ý
þçi sýnýfýnýn sömürüsü üzerine kurul-
muþ bir sistemin, yine onlar tarafýn-
dan nasýl yýkýlabileceðini bilimsel ola-
rak öngören ve hayatýný buna adayan
bir adam Karl Heinrich Marx. Bu yýl

200. doðum yýlý olduðu için, onunla ve iþçi
sýnýfýna býraktýklarýyla ilgili çok þey okuyaca-
ðýz elbette. Marx’ýn eserlerini ve yaþamýný
okurken, mücadelesinde ve yaþamýnda yer
alan dört kadýn da karþýmýza çýkacak. 

Engels’ten sonra Marx’ýn ilk okuru,
eleþtirmeni ve en büyük destekçisi ve
Marx’ýn el yazmalarýnda ve mektuplarýnda
ona yardýmcý olan eþi Jenny... Demokrat
Fransýz gazetesi ‘La Marseillaise’de döne-
min en önemli meselelerinden olan Ýrlan-
dalý Fenier’ler hakkýnda ‘J. Williams’ adýyla
makaleler yazan büyük kýzlarý Jenny Caroli-
ne… Babasýnýn Engels ile birlikte yazdýðý
Komünist Parti Manifestosu’nu Fransýzca
çevirisini yapan ve Fransa sosyalistleri ara-
sýnda yer alan Jenny Laura… Ve en küçük-
leri, Ýngiliz iþçi sýnýfýnýn örgütleyicilerinden,
babasýnýn yazýlý mirasýný Engels’in yaný sýra
teslim ettiði Jenny Julia Eleanor... Anne
Jenny ve kýzlarýnýn hepsinin yaþamý ayrý ayrý
yazýlarýn konusu olabilir, biz bu yazýda Jen-
ny’lerin en küçüðü Eleanor’un hayatýna ba-
kacaðýz. 
‘KADIN SORUNU: 
BÝR SOSYALÝSTÝN 
BAKIÞ AÇISINDAN’

Eleanor, ailesinin ona taktýðý isimle Tus-
sy, Ýngiltere’deki sürgün yýllarýnda 16 Ocak
1855’te doðdu. Eleanor’un bebeklik ve
çocukluðu Marx’ýn ünlü yapýtý Kapital’in
yazýlma dönemine denk geldi. Marxlarýn evi
politikacýlarýn, þair ve yazarlarýn uðrak yeri
olduðundan, Eleanor daha küçük yaþta po-
litika, edebiyat ve sanatla ilgilenmeye baþla-
dý. Büyüdükçe o da annesi ve ab-
lalarý gibi yapýtlarý için babasýna
kaynaklar buluyor, çevirmenlik ve
editörlük yapýyordu. Ýngilizcenin
yaný sýra Fransýzca ve Almancayý
da çok iyi bilen Eleanor, yaptýðý
edebi ve politik çevirilerle ken-
dinden söz ettiriyordu. Babasýnýn
Ücret, Fiyat ve Kâr kitabýný basý-
ma hazýrlayan da oydu; Henrik
Ibsen’in Denizden Gelen Kadýn
oyununu ve Gustave Flaubert’in
Madame Bovary’sini Ýngilizceye
kazandýran da. 

Kadýnlarýn oy verme, okula gitme, dava
açma gibi haklarýnýn olmadýðý, ama iþçi
olarak fabrikalarda çalýþabildikleri bir dö-
nemdi. Eleanor, kadýnlarýn yaþadýðý koþul-
larý, ayrýmcýlýðý, eþitsizliði o koþullarý
oluþturan ekonomik sistemden baðýmsýz
ele alanlarý “Kadýn sorununu her þeyden
ayrý çözmek isteyenler, sanki vücudu ge-
nel olarak incelemeden lokal tedavi uygu-
layan bir doktor gibiler” diye eleþtiriyor
1886’da yazdýðý ‘Kadýn Sorunu: Bir Sos-

yalistin Bakýþ Açýsýndan’ makalesinde ve
özetle þöyle devam ediyor: “Aslýnda ger-
çek þu; kadýnlar da iþçi sýnýfý gibi eziliyor.
Ýþçilerin, aylaklarýn örgütlü zulmünün kö-
leleri olduklarý gibi, kadýnlar da erkekle-
rin örgütlü zulmünün köleleri. Bizim þu-
nu anlamamýz gerekiyor; toplumun þu

anki durumunda zorluklara,
sorunlara hiçbir çözüm yok.
Kadýnlar da üretenler gibi
kendi kurtuluþlarýnýn öznesi
olmalýlar. Elbette kadýnlar
erkekler içerisinden kendi-
lerine müttefikler bulabilir,
týpký iþçilerin filozoflar, sa-
natçýlar ve þairlerle ittifak
kurduðu gibi ama ne kadýn-
lar erkeklerden medet um-
malý, ne de iþçiler orta sý-
nýftan.

Kadýnlarýn doðasý gereði
güçsüz olduðunu, doðal yerlerinin evleri ol-
duðunu savunanlar, patronlarýn sýrf ücretle-
ri düþürmek için onlarý evlerinden çýkarýp
iþe aldýðýný unutuyorlar. Ýþte orada sadece
kapitalist üretimin doðasý konuþuyor. Ýþçile-
rin haklarýnýn patronlar tarafýndan zorla el
konulduðu gibi, kadýnlarýn ekonomik pozis-
yonlarý da tamamen erkeklere baðlý. Hala
çocuklar erkeklerin velayetinde, kadýnlarýn
boþanma haklarý yok, kaç çocuk doðuracak-
larýna karar verme haklarý yok.”

Kapitalizm koþullarýnda kadýnlarýn du-
rumunu ortaya koyan Eleanor, makalenin
sonunda þunu soruyor: Peki ya sosyalizme
geçince ne olacak? “Þimdiden kesin oldu-
ðunu söyleyebileceðimiz birkaç þey var, ge-
risi toplumun geliþimine göre þekillenecek.
Açýkça herkes için eþitlik olacak, hiçbir cin-
siyet ayrýmý olmadan. Kadýn baðýmsýz ola-
cak, eðitim ve iþ fýrsatý olacak. Týpký erkek
gibi o da saðlýðý yerinde olduðu takdirde
günde bir iki saatini toplumun, yani kendi-
sinin, ihtiyaçlarýna göre toplumsal çalýþma-
ya ayýracak. Geri kalan vaktini sanat, bilim,
öðretme veya yazma ya da sadece eðlenmek
için ayýrabilecek. Fuhuþ, onu yaratan ve zo-
runlu kýlan ekonomik koþullar gibi ortadan
kaldýrýlacak.”

Babasýnýn yakýn mücadele yoldaþý, refa-
katçisi, baþta Wilhelm Liebknecht olmak
üzere dönemin devrimci önderleriyle yazý-
þan, çeþitli yayýn organlarýna düzenli yazýlar
yazan Eleanor’un özel yaþamý, politik ve
sendikal yaþamý kadar parlak olamadý. Karl
Marx’ýn ölümünden sonra, on beþ yýl bo-
yunca yaþamýný paylaþtýðý Edward Aveling
ne yazýk ki bir düzenbazdý. Aveling, söylen-
tiye göre parasý için evli kaldýðý karýsý ölün-
ce, Eleanor’dan gizli olarak, ismini deðiþti-
rip bir baþka bir kadýnla evlendiði ortaya
çýktý. Bu olay Eleanor’u derinden sarstý ve
kýsa süre sonra 43 yaþýndayken, 31 Mart
1898’de hayatýna son verdi. 

Marksizmin izinden...
Jenny Julia Eleanor Marx

KADIN ÝÞÇÝLERÝN
ÖRGÜTLENMESÝ

ÝÇÝN...
ELEANOR Marx’ýn hayatý sadece kitap-

lar ve çevirilerle sýnýrlý kalmadý. O, usta-
larý Marx ve Engels’den öðrendiklerini
pratikte de uyguluyordu. Londra’daki bir-
çok iþçi eyleminin örgütleyicileri arasýn-
daydý; gaz iþçilerinin grevi, Bryant and
May kibritçi kýzlar grevi, cam üfleyicileri-
nin grevi, liman iþçilerinin grevi... 1889 1
Mayýsý’nda kürsüden 100 bin iþçiye, sos-
yalistlerin önündeki en acil görevin sekiz
saatlik iþ günü olduðunu açýklýyordu. 

Bu grevlerden biri de Silvertown gre-
vi. Silvertown, adýný S. W. Silver and Co
lastik fabrikasýndan alan bir sanayi böl-
gesi. 19 ve 20. yüzyýlda çalýþma ve yaþam
koþullarý berbattý. Ýþçilerin saatlerce ça-
lýþtýðý mahzen gibi fabrikalardan Thames
ýrmaðýna kirli atýklar dökülüyor, yaþam
alanlarýný da zehirliyordu. Burada ortala-
ma yaþam süresi birçok yere göre çok
daha düþüktü. 11 Eylül 1889’a gelindiðinde
öncesinde gerçekleþen diðer grevlerin
ve sosyalistlerin etkisiyle Silvertown’da-
ki iþçiler örgütlenip greve çýkmýþtý. Daha
birkaç ay önce gaz iþçilerinin mücadele-
leriyle kurulan Ulusal Gaz Ýþçileri ve Ge-
nel Ýþçi Sendikasý’nýn (NUG&GL) bütçesi
olmasa bile baþta genç kadýnlar olmak
üzere iþçiler sokak sokak gezerek grev
için fon topluyordu. Özellikle bir sene ön-
ceki kibritçi kýzlarýn grevi, o zamanlar
sendikalarda pek kabul görmeyen kadýn
iþçilerin örgütlenmesinin önünü açmýþtý.
Silvertown’da da çalýþanlarýn yüzde 13’ü
kadýndý ve burada Eleanor’un öncülüðün-
de NUG&GL’nin ilk kadýn kolu kuruldu.
Daha sonra kibrit fabrikasý iþçileri de bu
sendikaya katýldý. 

Yýldýz ÝNAM 
Tuzla / Ýstanbul 

B
en kendi iþimi yaptýðým ve yeni bir
eve taþýndýðým dönemde Nesli-
han’la tanýþtým. Aslýnda yürüyüþle-
re fazla giden biri deðilim ama be-
ni bir yürüyüþte gören komþum

yeni taþýndýðým binadakilere ‘terörist’ oldu-
ðumu söylemiþ. O dönem maðazam vardý,
maðazadaki eþyalarý bir akþam eve taþýdým.
Bunu gören komþular da “Akþam akþam silah
taþýyor odaya” diye korkmuþ. Neslihan da kor-
kanlardan biriydi. Beni gördüðünde ürküyor-
du. Bir gün kapýyý açýk býraktým, Neslihan ka-
fasýný uzattý, “O odada ne var” dedi, “Kork-
ma” dedim. Biraz tebessüm etti, sonra laf lafý
açtý. Þimdi iyi bir dostluðumuz var. Ben de
Neslihan’ýn yaþadýklarýný paylaþmak istiyorum
sizlerle.
‘KOCAMIN EVLENDÝÐÝNDEN 
HABERÝM BÝLE OLMADI’

Neslihan, 15 yýllýk imam nikahlý evliliði bo-
yunca eþinin ve ailesinin hem fiziksel hem eko-
nomik þiddetine maruz kalmýþ. Bir yýllýk evliy-
ken eþi askere gitmiþ. Neslihan; bir buçuk yýl
kaynanasý, eltisi ve kaynýyla kalmýþ. “Eþim beni
çok seviyordu ama borçlarýmýz yüzünden geçine-
miyorduk. Birileri aklýna girmiþ, yurtdýþýna git-
mek istedi, kalsaydý zaten hapse girerdi” diyor.
“Bir sene gideceðim, borçlar bitince geleceðim” de-
miþ kocasý. Ailesi de gitmesini istemiþ. “Ben hamiley-
dim üzüldüm ama kabul ettim” diyor Neslihan ve o
süreci þöyle anlatýyor: “Bir sene dedi ama gelmedi.
Doðum yaptým, oðlum oldu. Oðlum emeklemeye baþ-
ladýðý zaman geri döndü. Eþim bana düþkündü aslýn-
da, benimle ilgilenmek istiyordu ama eltim kabullene-
miyordu. Eltim eþimin gideceði gün kavga çýkardý,
eþim beni dövüp sonra Fransa’ya gitti. Çocuklar rahat
etsin diye para gönderiyordu ama eþimin ailesi parayý 

bana gýdým gýdým veriyordu.”
Eþi yurtdýþýndan ikinci sefer geldiðinde Neslihan

ikinci çocuðuna hamile kalmýþ. Kýzý olmuþ, ama eþi
kýzýnýn doðumunu da görmemiþ. Bu sýrada eþi de çif-
te vatandaþ olmak için Fransa’da evlenmiþ. Ailesi “Ev-
len” demiþ. “Ama benim haberim bile olmadý” diyor
Neslihan, “Resmi nikahýmýz yoktu. Orda evlenip va-
tandaþ olmuþ. Ben de gelecek diye bekliyordum.”

AÝLEM ‘KEFENLE ÇIKARSIN’ DEDÝ
Görümceleriyle de kaynanasýyla da arasý hiç iyi

olmamýþ. “Beni elbirliðiyle yalnýzlaþtýrýp evimi
býrakýp gitmemi istediler. Ailemse yaþadýklarýmý
bildiði halde ‘o evden kefeninle çýkarsýn’ dedi.
Eþimin ikinci evliliðini bildikleri halde ‘adam
geldiði zaman ilgili alakalý ol, erkektir kim ev-
lenmiyor ki’ dediler. Kimse benim ne düþün-
düðümle, ne hissettiðimle ilgilenmiyordu” diye
anlatýyor durumu Neslihan ve bu onu çaresizli-
ðe itmiþ.

Eþi geldiðinde de onunla ve çocuklarýyla ilgi-
lenmemiþ, kendisine düþmaný gibi davranýp
aðýr laflar söylemiþ: “Benim paramý yiyorsun
hakkýmý helal etmem.” 

Neslihan özetle böyle bir hayat yaþamýþ.
Kendi duygularýndan, hayatýndan, umutlarýn-
dan çoktan vazgeçmiþ; saðlýðý da bozulmuþ.
“Çocuklarým için katlanýyorum” diyor.
Çocuklar da babalarýndan sevgi ve ilgi göre-
mediklerinden mutsuz ve huzursuz. Oðlu
bütün öfkesini annesine yansýtýyor. Babasý-
nýn gözüne girmek ve yanýna gitmek istediði
için Neslihan’a ve kýz kardeþine þiddet uy-
guluyor.

Neslihan’ýn artýk “böyle olmaz” demesi
gerekiyordu. Daha çok yan yana geldik, oku-
ma yazma öðrenmesine yardýmcý oldum.
Daha özgüvenli hareket etmeye baþladý. Ama
eþinin ailesi bu durumu nasýl anlattýysa, ko-
casý geldiðinde Neslihan’ý dövmeye, ekono-
mik olarak kýsýtlamaya baþladý. Neslihan’da-

ki deðiþim onu daha da hýrçýnlaþtýrmýþtý. Onun
kendine mahkum kalmasýný istiyordu. 

Neslihan artýk eþinden ayrýlmayý düþünüyor.
“Boþandýðýmda ailemin yanýna gitmeyeceðim, zaten
onlar da beni istemiyor. Her þeye çocuklarým için
katlandým. Eþimin çalýþtýðý parayla ev aldýðýný bili-
yorum. Ben çocuklarýmýn bu haklardan yararlanma-
sýný istiyorum” diyor. 

Neslihan kendi yaþamý için aslýnda büyük bir
adým attý. Bu adýmda da yürüyeceði yolda da birlikte
olacaðýz Neslihan’la belki eskisinden de fazla...

Neslihan büyük bir adým attý 

Erzurum ya da Antalya... Farkýmýz yok aslýnda... 
Dilek TUNÇ 

Antalya

E
rzurum’da görev yaptýðým yýllarda bir-
çok kadýnla ve onlarýn sorunlarýyla kar-
þýlaþtým. Ýkram ettiði çayý yanýmýzda
oturup içemezdi kadýnlar. Kocasýna
“bu, þu, o” gibi sýfatlar dýþýnda sesle-

nemeyen, çocuklarýnýn caný yansa bile büyükleri-
nin yanýnda kucaklarýna almayan kadýnlardý onlar.

Zihinsel engelli de olsa erkek erkektir diyerek,
evlendirilen, gerdeðe girmediði için eltisi tarafýn-
dan ahýra baðlanýp dövülen kadýnlarý gördüm.
Sevgiyle, saygýyla yaklaþýldýðýnda dört kolla sarýlan
kadýnlardý onlar.

Yaþý 17’ye varmazdý hiç birinin evlenmeleri
için. Muhtar ve tayfasý hemen büyütür yaþýný, ya-
rým saat görüþmelerini lütuf sayar ve dini nikahla
evlendirirdi onlarý. Hayalleri neydi, yaþamdan
beklentileri neydi ve aslýnda ne olmak istemiþler-

di hep merak ettim. Sordum da bir kaçýna ama
kýsa bir an hüzünlenen bakýþýn ardýndan silkele-
nen omuzdan baþka cevap alamadým onlardan.

“Ne diyelim hoca” derdi kimileri. Hepsi üre-
tenlerdi, yaþamý, hayatý büyütenlerdi aslýnda.

Dört duvarýn arasýnda dahi yaptýklarý, nakýþlar-
la büyüttükleri çocuklarla hayatýn ta kendisiydiler.

Sonra tayinim çýktý, Toroslarýn eteklerine gel-
dim. Eskiden Erzurum ve çevresi illerini çocuk
yaþta evliliklerin daha çok yaþandýðý, kadýnlarýn
daha fazla sorun yaþandýðý yerler olarak deðerlen-
dirirdim. Oysa burada da kadýnlar yine en aðýr
koþullarda serada, tarlada çalýþýyor, kadýnlarýn in-
san yerine konulmadýðý erken evlilikler buralarda
da yaþanýyor.

Þimdi bizim buralarda, savaþtan kaçarak gelen
Suriyeli, Afganistanlý göçmen aileler var. Hele
Suriye’den gelen kadýnlarýn sorunlarý çok daha
fazla, anadillerini bilmediðimiz insanlarla iletiþi-
me geçmek zor. Bir de, kendileri isteyerek gelmiþ
gibi, çevrenin önyargýlarý çok fazla. Bize çok görev
düþüyor, öncelikle onlarýn kadýn olmaktan kay-
naklanan sorunlarýna daha fazla eðilmeliyiz.

Geride býraktýðým kadýnlarýn hepsini, çok öpü-
yor ve kocaman selamlarla kucaklýyorum onlarý.
Hayatýma çok þey kattýlar, kadýn olmanýn bir baþ-
ka boyutunu gösterdiler bana...
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Derneðimizi
heyecanla açtýk,
hepinizi bekleriz...
M

erhaba kýz kardeþler,
Pendik Kadýn Dayanýþma Derneði olarak 2015 yýlýndan
bu yana faaliyet sürdürdüðümüz yerimizden taþýndýk.
Ama “taþýndýk” ifadesi yaþadýðýmýz deðiþimi anlatmasý
bakýmýndan doðrusu eksik kalýr. Neden mi? Daha ön-

ceki yerimiz ana cadde üzerinde bir binanýn 4. katýnda idi. Ve derneði-
mize sadece bilenler gelip gidiyordu. Biz de “deðiþimde ferahlýk var-
dýr” diyerek kollarý sývadýk. Pazarýn kurulduðu sokakta, zemin katta
bir yeri kiralayarak iþe baþladýk. Ýyi ki de bu deðiþikliði yapmýþýz.

Sabahtan kapýyý açtýk açmasýna ama, bir de bize sorun! Acaba kim-
se gelecek mi, kadýnlar burayý fark edecek mi, açýlýþa davet ettikleri-
miz gelecek mi?.. Daha bir sürü soru... 

Öðlene doðru bir kadýn kapýdan içeri girdi, “Burasý ne?” diye sor-
du. Sonrasýnda ardý ardýna gelmeye baþlayan kadýnlar, gelenlerle çay
ve kurabiye eþliðinde kýsa sürede can cana kurulan yakýnlýk, birbiriyle
yýllarca tanýþýyormuþcasýna yapýlan içten sohbetler... 

Pendik Belediye Baþkan Yardýmcýsý Öznur Þahin ve maðdur
olan kadýnlarýn avukat ablasý Cevriye Aydýn ile yapýlan açýlýþla da
heyecanýmýz tavan yaptý. 

Ve elbette kýz kardeþlerimizin þu güzel yorumlarý: “Burasý ne
güzel bir yer! Kocam sýkýlýnca kahveye gidiyordu, ben de buraya
gelirim”, “Pazardan poþetlerimle dönerken gördüm. Çok mutlu
oldum. Böyle bir yer lazýmdý”, “Evde duvarlar üstüme üstüme
geliyordu. Burasý bize hediye gibi oldu”, “Dertleþeceðim insanlar
görmek ne güzel”, “Burasý hayýrlý bir yer. Kapýsýnda Yasin oku-
duktan sonra içeriye gireceðim...”

Bir de iþçi kadýnlarýn þu sözleri; “Biz gündüz çalýþýyoruz. Bu-
rasý gece de açýk olacak mý?”, “Derneði haftaya da açacak mýsý-
nýz? Biz de yardýmcý oluruz...”

Günün sonunda bize kalan, bu her birimize çok iyi gelen duy-
gu ve düþüncelerle akþama kadar yüze yakýn kardeþimizi aðýrla-
manýn verdiði mutluluk oldu. Kýz kardeþlerimizle birlikte omuz
omuza güzel þeyler yapacak olmanýn umudu ve kararlýlýðý... Pat-
ron baskýsý, koca dayaðý, politikacýlarýn kaba saba dili ve daha bir
sürü olumsuzluða raðmen neþe ile, renklerimizle, farklýlýklarý-
mýzla omuz omuza yürüyoruz. Ne güzel!

Sizleri de aramýzda görmek isteriz...

Elif YETÝGÝN 
Kocaeli

K
ocaeli’nin Yenikent mahallesinde bulu-
nan Ekmek ve Gül Kadýn Dayanýþma
Derneði, kadýnlarýn hem dert hem ne-
þe ortaðý olduðu, birlikte öðrenip öðret-
tikleri, deðiþip güçlendikleri bir yer.

Üçüncü yýlýný geride býrakan derneðin faaliyetlerine
katýlan kadýnlar yaþamlarýndaki deðiþimi anlattý. 

Fatma, Ekmek ve Gül Kadýn Dayanýþma Derne-
ði’nin baþkaný. Kocaeli’de kadýnlarýn, birçok þehre
göre daha duyarlý olduðunu düþünüyor. Bunu da
Kocaeli’nin sanayi kenti olmasýna ve daha fazla kadý-
nýn çalýþýyor olmasýna baðlýyor; “Buna karþýlýk iþ ya-
þamýnda erkeklerle eþit deðiller, ayný iþleri yapmala-
rýna raðmen daha düþük ücret alýyorlar. Daha fazla
sömürü ve baský altýnda olduklarýnýn farkýndalar.
Bunun üstesinden nasýl gelineceði konusunda yeter-
li bilgi ve güce sahip olmadýklarýný düþünseler de,
birlik beraberlik saðlandýðýnda birçok þeyin yapýlabi-
leceðinin de bilincindeler” diyor. 

Derneðin giderek daha bilinir olduðunu belirten
Fatma, “Kadýnlarýn yaþadýklarý sorunlar ve zorluklar
karþýsýnda baþvurabileceklerini, bilgi ve destek alabi-
leceklerini bildikleri bir yer haline geldik. Gün geli-
yor þiddet gören bir kadýn kapýmýzý çalýyor, gün geli-
yor iþyerinde haksýzlýða uðramýþ bir kadýn bilgi ve
destek istiyor bizden. Ayrýca dernek faaliyetlerine
katýlan kadýnlarýn farklý görüþ ve düþünceye sahip ol-
malarýna raðmen, ortak sorunlarý karþýsýnda ayrým
gözetmeksizin birlikte hareket ediyor olmasý gelece-
ðe dair umut veriyor” diye anlatýyor. 

DERNEK BU YÜZDEN VAR
Ücretli öðretmenlik yapan Sezen, hafta sonlarý da

evlere temizliðe gidiyor. O da bir yýldan fazla bir za-
mandýr derneðin çalýþmalarýna aktif olarak katýlýyor.
Her geçen gün artan baský, þiddet, yoksulluðun ka-
dýnlarý çaresizleþtirdiðini belirterek, þunlarý söylüyor:
“Kadýnlar yalnýzlaþtýrýlýyor, çevresi, ailesi destek ol-
muyorsa daha da kötü. Kadýnlarýn hayatýnda söz sa-
hibi olmak için herkes sýraya giriyor. Ayaklarýmýzýn
üstünde durabilmemiz için ekonomik baðýmsýzlýðý-
mýz çok önemli. Yaþam koþullarýnýn aðýrlaþtýðý yer-
lerde kadýnlar daha çok sýkýntýyla boðuþuyor. O ka-
dar çok yol deniyorlar ki... Baský, taciz, tecavüz arttý

ve buna alýþýr hale geldik. Emeðin yoðun sömürül-
düðü yerlerde bu saydýklarým daha hissedilir. Ýktidar
dili de bundan azade deðil. Kadýný istedikleri gibi
eðittiklerinde herkesi eðitmek daha kolay olacak,
çünkü kadýnlar hayatýn her alanýnda var.” Derneðin
öneminin de tam burada baþladýðýný vurguluyor Se-
zen; “Bize dayatýlanlara karþý olduðumuz ya da ol-
mak istediðimiz için buradayýz. Farklý kesimlerden
kadýnlarla buluþmayý çok önemsiyoruz çünkü sorun-
larýmýz ortak. Birbirimizden öðrenip, birbirimize
öðretiyoruz. Gücümüzün farkýna varýyoruz. Kendisi-
nin ya da komþusunun baþýna bir þey geldiðinde
‘Böyle bir dernek var, oraya gidip danýþalým’ diyenle-
rin sayýsý arttý. Korkularýmýzý aþtýðýmýzda deðiþim
daha hýzlý olacak. Biz de bu yüzden varýz ve daha
fazla ses çýkarmalýyýz.”

Meral, yoldan geçerken derneði görüp merak et-
miþ ve buradaki kadýnlarla tanýþýp konuþtuktan son-
ra çalýþmalara katýlmaya baþlamýþ. Kadýnlarýn yaþadý-
ðý þiddet karþýsýnda sessiz kalmasý onu kýzdýrsa da
“Þimdilik sesini çýkaran, itiraz edenler az gibi duru-
yor ama çoðaldýðýmýzda; korkanlar da sessiz kalma-
yacaklar” diyor. Derneðe gelmeye baþladýðýndan beri
özgürleþtiðini hissettiðini söylüyor Meral. “Bahsetti-
ðim baský ortamýndan kaynaklý bazý kadýnlar derne-
ðe gelmekten çekinebiliyor ama ne zaman ki bunu
aþýyorlar, onlar da fark ediyor bir araya gelmenin kýy-
metini” diyerek, kadýnlarý derneðe çaðýrýyor.
DAYANIÞMAYI, PAYLAÞMAYI
ÖÐRENDÝK

Güllü, derneðin neþe kaynaðý. Þen kahkahasý bu-
laþýcý oluyormuþ genellikle... 23 yaþýnda engelli bir
oðlu var, Hakan. Derneðe gelirken onu da getiriyor.
Kendini eve kapatmak zorunda kalan pek çok engelli
ailesinin tersine o her þeye raðmen hayatýn içinde
olmak gerektiðini inatla göstermeye çalýþýyor gibi.
“Erkeklerin kahvesi varsa bizim de derneðimiz var.
Burada bilmediðimiz þeyleri öðreniyoruz. Derneðin
hayatýma kattýðý çok þey oldu, düne göre kendimi
daha iyi hissediyorum. Dayanýþmayý, paylaþmayý öð-
rendik. Mesela uzunca bir zamandýr perþembe kah-
valtýlarýný sürdürüyoruz. Kahvaltý bahane, esas der-
dimiz konuþmak, paylaþmak, bir þeyleri deðiþtirmek.
Ýnsanlar cüzi ücretlerle burayý nasýl döndürdüðümü-
ze þaþýp kalýyor. Bilmiyorlar ki kadýnlarýn gücüyle,
dayanýþmasýyla neler yapýlabilir...”

EKMEK VE GÜL KADIN DAYANIÞMA DERNEÐÝNDEN KADINLAR: 

Eþiði aþýnca deðiþim baþlýyor
Yasemin ÖZTÜRK 
Sincan / Ankara

A
KP’nin her zaman yüksek oy
aldýðý Sincan’da kadýnlar,
AKP’ye oy vermiþ, destekle-
miþ de olsa, savaþ politikalarý-
na sanýldýðý kadar destek ver-

miyor. Geçim derdinin giderek büyüdü-
ðünü, gelecek kaygýsýnýn arttýðýný söyle-
yen kadýnlar, Suriye’deki geliþmelerden
tedirgin. 

Ýki çocuk annesi, Ayla ev kadýný. Oðlu-
nun askerliðini ge-
ciktirmek için yük-
sek lisansa baþlat-
týklarýný belirterek,
“Ortalýk karýþýk. Bi-
zim Suriye’de ne iþimiz
var? Ölen de öldüren de
ana kuzusu. Ben çok
üzülüyorum. Suriyeliler
savaþtan kaçýp bize sý-
ðýndý. Herkesi birbirine
düþman ettiler. Cenaze istemiyoruz,
barýþ istiyoruz. Tedirginiz” diyor.
AKP’nin kendilerini hayal kýrýklý-
ðýna uðrattýðýný söyleyen Ayla,
“Ýþ yok, çalýþýrsan asgari üc-
ret, neye yetecek? Kendi ül-
kemizde barýþý saðlaya-
madýk, Suriye’de mi sað-
lanacak” diye soruyor.
Bir kafede çalýþan
Aynur da AKP’ye oy
vermiþ. Gençlerin ve Türkiye’nin gelece-
ðinden kaygýlý olduðunu ifade ederek
þöyle diyor: “Gençler iþsiz, evde oturu-
yor. Benim iki çocuk üniversite mezunu,
öðretmenlik için atama bekliyorlar. Oð-

lum askerliðini yaptý, oðlu askerde olan-
lara Allah sabýr versin. Gençler savaþa
deðil, iþe gitmeli.”
HALK GEÇÝM DERDÝNDE

15 Temmuz’da darbeye karþý AKP’ye
destek verdiklerini söyleyen, ev kadýný
Perihan, þimdi ise hükümete öfkeli: “Bak
onlarýn çocuklarýna, yedi sülalelerine ye-
tecek servetleri var. Hazineyi bitirdiler.
Her gün her þeye zam. Emekliye kýrk li-
ra, asgari ücrete iki yüz lira verdiler. Bu-
gün markete gittim iki gün öncesine gö-
re her þeye zam gelmiþ. Þimdi bir de sa-
vaþa girdik. Çocuklarýmýz savaþ-
ta ölecek, yetmedi bi-
zim vergilerimiz-
den o savaþýn

tanký tüfeði alýnacak. Halk bu savaþý
onaylamýyor. Halk geçim derdine düþ-
müþ. Hem aç býrak, üstüne çocuklarýmýz
savaþa gitsin. Hak mý bu!”  
‘AÝLECEK BARIÞ ÝSTÝYORUZ’

Merve Siirtli, eþi ise Haymanalý
Kürtlerden. “AKP iktidara geldiðinde
çok sevinmiþtik, barýþ olacak diye
umutlanmýþtýk” diyor, “Ama düþündü-
ðümüz gibi olmadý. Her þey daha kötü-
ye gitti. Ýçerde yetmedi Ortadoðu’da da
savaþ. Biz barýþ istiyoruz.”

Ev eksenli çalýþan Ayþegül, OHAL’in
kaldýrýlmasýný istiyor. Eþim

organizede rul-
man fabri-
kasýnda as-
gari ücretle

çalýþan Ayþegül, “Ev kira. Bir lirayý har-
carken hesap yapýyoruz. OHAL var

diye iþçilerin grevi yasaklanmýþ.
Hakkýný bile arayamýyorsun. Artýk

bu ülkede adalet olduðuna
inanmýyorum. Çocuklarýmýz iþ-
siz, evde bekliyor. Bir de baþý-
mýza Suriye’yle savaþ çýkardýlar.
Ailecek barýþ istiyoruz” diyor.
Emel savaþa destek veren tüm
partileri eleþtiriyor. “Aðlarsa
anam aðlar, gerisi yalan aðlar.
Bir anne, bir kadýn savaþ ister

mi? Kim evlatlarýnýn ölmesini
ister? Bizim oralarda ne iþimiz

var? Devlet önce kendi vatandaþý-
nýn refahýný saðlasýn. Bugüne ka-

dar CHP’ye oy verdik. Kýlýçdaroðlu
yazýn yürüdü, barýþ için, adalet için,

þimdi AKP’yle birlikte. Bizden hiçbir
partiye oy yok.”

Hilal KILIÇ
Mamak / Ankara

Tuzluçayýr’da, Afrin operasyonunu konuþmaya çalýþtý-
ðýmýz kadýnlarýn düþüncelerinde öne çýkan korku ve
üzüntü oldu. Yaþanabileceklerin en çok yoksullarý ve

kadýnlarý etkileyeceðini biliyor, kaygý duyuyor, ancak bunu
dile getirmekten çekiniyorlardý. 

“Daha önce de böyle kahramanlýk nidalarý duyduk, ilk
kez görmüyoruz bu tabloyu, sonunda onlarca gencecik in-
sanýn ölüm haberi geldi. Yaralý, ölü çocuklarýn fotoðrafla-
rýný gördük. Savaþ ne zaman huzur ve barýþ getirmiþ” de-
di kadýnlardan biri. 

Çekinen, düþüncelerini anlatýrken kelimelerini özenle
seçiyorlardý. “Söyleyecek çok þey var, bu kimin savaþý, ne
için ölüyor bizim çocuklarýmýz, biz neden baþka topraklar-
da hayatý bu hale getiriyoruz bilmiyorum. Ama korkuyo-
rum; sosyal medya hesabýmdan bir þey beðenmeye bile
çekiniyorum...” ya da “Ben bir þey yazdýðýmdan deðil ama
arkadaþlarým çok paylaþým yapýyorlar. Acaba onlarýn pay-
laþýmlarý yüzünden benim baþýma da bir þey gelir mi” söz-
leri, memleket halinin özeti gibiydi.

Bir yýl önce savaþtan kaçýp Türkiye’ye gelen Türkmen
bir çocuk ise “Arkadaþlarým öldü, neden oldu bunlar bilmi-
yoruz, savaþ bitince evimize gidecektik, bunun için bekli-
yoruz, ama bitmiyor, biz nasýl yaþayacaðýz” derken, sava-
þýn çocuklara neler yaþattýðýný anlatýyordu. 

‘‘BBEENN HHAALLKKLLAARRIINN KKAARRDDEEÞÞÝÝYYÝÝMM’’
Yaptýðýmýz sohbetlerden, günlerdir dinlediðimiz

haberlerden olsa gerek birkaç defa uykumdan ger-
gin uyandým. Rüyalarýmdan birinde savaþ Ankara’ya
kadar gelmiþ, okullar boþaltýlmýþtý. Bunu anlattýðým
birkaç arkadaþým da benzer rüyalar gördüklerini
söyledi. Bu durum basit bir bilinçaltý olayý mý, yoksa
savaþýn yýkýmýnýn bizlerden uzak olamayacaðýný bil-
memizden mi?

Bir de operasyonun adý tekrarlandýkça, zeytin da-
lýnýn neden barýþýn simgesi olduðunu daha önce hiç
düþünmediðimi fark ettim. Ýnternette bir hikaye dik-
katimi çekti. Zeytin aðaçlarý 2 bin yýl kadar yaþarmýþ.
Yani o upuzun ömrüne yüz binlerce savaþ, bir o ka-
dar kardeþlik hikayesi, krallýklar, yoksulluklar ve yý-
kýmlar sýðdýrýrmýþ.

Bir rivayet göreyse Ýzmirli Homeros bir gün yor-
gun düþmüþ ve dinlenmek için bir zeytin aðacýnýn
gölgesine uzanmýþ ve uyuyakalmýþ. Rüyasýnda aðaca
“Senin sahibin kim?” diye sormuþ. Zeytin aðacý Ho-
meros’un kulaðýna eðilip þu sözleri fýsýldamýþ: ”Her-
kese aidim ve hiç kimseye ait deðilim; sen gelmeden
önce buradaydým ve sen gittikten sonra da burada
olacaðým, çünkü ben halklarýn kardeþiyim.” 

Zeytin dalý öylesine ironik bir isim ki, zeytin aðacý
bile yüzyýllar önce kendisi söylemiþ topraklarýn her-
kesin ve hiç kimsenin olduðunu, halklarýn kardeþi ol-
duðunu.

Baþka hesaplar güderken gencecik insanlarýn ta-
butlarý baþýnda kahramanlýk, vatanseverlik nidalarý
atanlar, yoksullarýn evlerine ateþ düþürenler zeytin
aðacýna kulak vermeli belli ki. Ve kadýnlara, çocukla-
ra da kulak vermeliler. Onca acýyý en derinden yaþa-
yan, büyük acýlara þahit olan kadýnlarýn söyledikleri
bir tek onlara ait deðil tüm kadýnlara ait çünkü...

Filiz TALÝ
Bursa

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki Afrin’e yö-
nelik baþlattýðý operasyonu, Panayýr Mahalle-
sinde yaþayan kadýnlarla konuþtuk. Barýþ ve

huzur isteyen kadýnlar, son günlerde barýþ iste-
yenlere yönelik baský, gözaltý ve tutuklamalar ne-
deniyle gerçek isimlerinin kullanýlmasýndan kaygý
duydular. Görüþlerini mahlas isimlerle yansýtmak
zorunda kaldýðýmýz kadýnlar, “Sadece bu bile barý-
þa, demokrasiye, özgürlüðe olan ihtiyacýmýzý gös-
teriyor” dediler. 

ÖÖzzggee:: Ben asgari ücretle çalýþan bir insaným,
asgari ücrete bu sene yapýlan zam hiçbir ihtiyacý-
mýzý karþýlamadýðý gibi maaþ daha almadan biti-
yor. Ekmek olmuþ bir yirmi beþ lira, gramý da kü-
çüldü. Ýki erkek çocuðum var, onlarýn geleceðiyle
ilgili çok büyük kaygý duyuyorum. Ben canýmý diþi-

me takýp bu zor koþullarda onlarý okutmaya çalý-
þýrken birileri kalkýyor savaþ istiyor. Savaþ bizim
için ekmeðimizin daha da küçültülmesi, geleceði-
mizin karartýlmasý ve ölüm demek. Kendim ve
çocuklarým için savaþa hayýr diyorum.

SSeevvggüüllee:: Etrafýmda insanlar rahatça konu-
þamýyor. Savaþa karþýlar aslýnda ama iþlerini
kaybetmemek için tarafmýþ gibi konuþuyorlar.
Ben çocuklarýma iyi bir gelecek saðlamak için
gece gündüz çalýþayým, mesailerden çocuklarý-
mýn büyüdüðünü göremeyeyim, sonra birileri
asla taraf olmadýðým bir savaþ için çocuklarýmý
benden almaya kalksýn! Buna asla izin vermem.
Bu biz iþçilerin, halklarýn, kadýnlarýn deðil; ege-
menlerin savaþý. Barýþ sen, ben için deðil, her-
kes için iyidir. 

LLaallee:: Savaþ genç insanlarýn ölmesi, analarýn yü-
reðinin yanmasý demektir. Mahallemizde Suri-
ye’den gelen kadýnlarýn yaþadýðý sýkýntýlarý görüyo-

ruz, yarýn ayný sorunlarý bizim de yaþayacaðýmýzý
düþünüyorum. Buradan hükümete sesleniyorum;
bir an önce bu yanlýþ politikalardan vazgeçmeleri-
ni istiyorum. Barýþ ve huzur içinde, kardeþçe bir
arada yaþamak istiyoruz.

GGüülliizzaarr:: Bugünlere bakýnca geçmiþ yýllarý mum-
la arar olduk. Her gün bir kadýn katliamýnýn olduðu,
tacizin, tecavüzün arttýðý, çocuk yaþta evliliklerin
çoðaldýðý ve çocuklarýn çocuk doðurduðu sabahla-
ra gözümüzü açýyoruz. Yüz yýllardýr barýþý simgele-
yen zeytin dalýnýn þimdi savaþýn simgesi olmasý
akýl almaz bir durum. Güzel ülkemin güzel çocuk-
larýný 2019 seçimlerine kurban vermemeli, el ele
verip barýþ sesini yükseltmeliyiz. Bir arada yaþa-
maktan baþka þansýmýz yok. Özgürlük ve demo-
krasinin olduðu bir ülkede yaþasaydýk sözlerimizi
daha özgürce ifade eder, takma isimler kullanmak
zorunda kalmazdýk, en çok da bu nedenle barýþa,
demokrasiye özgürlüðe ihtiyacýmýz var.

Bu sözler savaþa hayýr 
diyen tüm kadýnlara ait

‘Çocuklarýmýz ölecek,
yetmedi tank tüfek de bizden’

Keþke takma adlar kullanmak zorunda kalmasaydýk
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Cevriye AYDIN

Ç
aðýmýzýn önemli yazarlarýndan Margaret At-
wood, geçtiðimiz günlerde kaybettiðimiz yi-
ne bir baþka dünyalý yazar Ursula K. Le
Guin için þöyle diyor: “Le Guin her zaman
þu ayný acil soruyu sorardý: Nasýl bir dünya-
da yaþamak istersin?” 

Yaþadýðýmýz dünyanýn ne mene bir yer
olduðunu biliyoruz da, sahi nasýl bir dünyada yaþa-
mak isteriz? Bu soru, gelmiþ geçmiþ bütün zamanla-
rýn en önemli, bugünün gerçekten de en acil sorusu.
Çünkü, bu soruyu sormadýkça, yaþadýklarýmýzdan ya-
kýnmanýn dünyanýn somut gerçekliði karþýsýnda pra-
tik bir karþýlýðý yok! 

Zira biz, nasýl bir dünyada yaþamak istediðimizi so-
rup yanýt vererek, bugün yaþadýðýmýz dünyanýn nasýl
baþka bir dünya olabileceðini anlatamazsak ne oluyor
biliyor musunuz? 

Gerçeði ters yüz edip, gözlerimizin içine baka baka
yalan söylüyorlar! 

E bu hiç  yeni bir þey deðil diyeceksiniz... Haklýsý-
nýz, ama iþin rengi deðiþti. Asker cenazeleri geliyor,
daha çok yalana boðuluyoruz. Oysa gerçeði bilen, an-
layan insanlara ve gerçeðin aydýnlattýðý tutumlara ih-
tiyacýmýz var.
ASIL SAVAÞ NEREDE?

Pendik’te bir kadýn derneðinin açýlýþýna davet edilen
yerel belediye baþkan yardýmcýsý kadýn yönetici, ‘zeytin
dalý’ adý verilen Afrin’e yönelik savaþýn bir ‘savaþ’ olma-
dýðýný “sýnýrlarýmýzý tehdit eden teröristlere karþý meþ-
ru bir müdafaa” olduðunu anlatýyor, dernekteki kadýn-
lara. Gayet barýþçýl ve sýcak, insani dokunuþlarla, müte-
vazý bir üslupla, inançla ve coþkuyla anlatýyor... Sonra-
sýnda “ilçeye gelen þehit
cenazesine
yetiþ-
mek

için” müsaade istiyor. Evet, cenaze ‘Afrin’de þehit düþ-
müþ bir askerin cenazesi’dir, ama Afrin’de yaþanan ‘bir
savaþ deðil’dir! 

Ýktidarýn aðzýndan bal damlayan yerel yöneticisi,
bal gibi ‘savaþ’ olan o savaþýn, ‘savaþ’ olmadýðýnda ýs-
rar ediyor. Hem de ‘þehit’ evlat, vergi, zam ve baþka
türlü faturalarla sömürünün ve savaþýn bedelini öde-
mekten karnýný doyuramayacak, çocuðunu okula
gönderemeyecek kadar yoksullaþmýþ ve yoksunlaþmýþ
kadýnlara, zeytin dalý uzatmak kadar sevimli ve sami-
mi bir tutumla anlatýyor.

Nasýl açýklayacaðýz, savaþ gibi ölüm kusan bir ger-
çeðin, barýþýn simgesi olan ‘zeytin dalý’ adýyla ters
yüz edilmiþ bu sevimli, sýcak halini?

Nasýl izah edeceðiz bu atýlan ‘zeytin dalý’yla ölen
ve yaralanan sivillerin Afrin’de hastaneyi doldurdu-

ðunu, ‘zeytin dalý’ uzatýrken ‘þehit’ olan askerlerin,
evlatlarýmýzýn her gün birinin, birkaçýnýn cenazesi-

nin geldiðini?
Sayýsýz emekçiye, yoksula, ama ille de

kadýnlara yukarýdan televizyonlardan ve
aþaðýdan bizzat ulaþan bu adý ‘zeytin dalý’

olan savaþ propagandasý, bizim ulaþamadýðý-
mýz ve aydýnlatamadýðýmýz her emekçi kadýný

savaþýn saðlam bir dayanaðý, savaþtan güç alan ikti-
darýn enerji kaynaðý haline getiriyor. 
Sadece iki tarafta savaþanlar deðil, sadece siviller,

çocuk, kadýn, yaþlýlar deðil, her geçen gün, saat, dakika
gerçekler de öldürülüyor. Sadece gazeteler ve televiz-
yonlarla deðil, iktidarýn her düzeydeki savaþ propagan-
dacýsýnýn aðzýndan çýkan sevimli, sýcak, içeriden konu-
þan mütevazý sözlerle...

Asýl savaþýn nerelerde olduðunu ve kazanýldýðýný an-
lýyorsunuz. 

Barýþ isteyen bizler için kýpýrdasak yasak, itiraz etsek
hapis; acýmasýz bir yok etme mekanizmasý çalýþýp duru-
yor. Baský mekanizmalarý her birimizi adeta herhangi
bir hayvan gibi kendi bedenimizin sýnýrlarýna kadar çe-
kilmeye zorluyor. “Bulursan ye, boþalt, uyu, iþ bulursan
çalýþ, üre, gerisine sakýn karýþma” diyor. Yarattýðý top-

lumsal ortamýn þiddeti hepimize... Bu þiddet

yukarýda konuþanlarýn zehir zemberek, aþaðýda insan-
larla yüz yüze gelenlerin ise aðýzlarýndan bal damlayan
sevecenliði ve sýcaklýðý içindeki savaþ savunusu ile ger-
çekleþiyor.

Asýl savaþ zihinleri tarumar ettikten sonra, Afrin’e
deðil Fizan’a da ‘zeytin dalý’ ile gider, “Bu bir savaþ de-
ðil, meþru müdafaa” der, daha da öteye gider bu iþ.

Asýl tahribat, asýl can çekiþme, toplumsal deðer yiti-
mi zihinsel alanda oluyor. Bir savaþ seferberliði ruhuyla
zihinlerde her gün yeniden gerçeðin katli güncelleniyor.
Ýnsanlarýn vicdanlarýnýn, toplumsal tepkilerini harekete
geçiren insani ortak deðerlerinin, diðer insan kardeþine
karþý sorumluluk, yardým, merhamet, insaf, dayanýþma
gibi insani deðer ve duygularýnýn, ekonomik yýkým teh-
tidi ve siyasi yýldýrma ile rehin alýnmýþ olmasýdýr, asýl
tahribat...

Bu nedenle bir savaþýn, barýþýn simgesi olan zeytin
dalýnýn, tarihsel anlamýnýn tersine bir iþlev yüklenerek
sunulmasý, deformasyona uðratýlmýþ zihinler için artýk
zurnanýn son deliði. Burjuva politikasýnýn, dinsel görü-
nümlü burjuva dünya görüþünün asýl ‘zafer’i olan bu
aðýr zihinsel tahribat üzerinden artýk her ‘zafer’ kolayca
kotarýlabiliyor. Afrin’de sonuç alýnmadan, Türkiye’de
zafere ulaþýlmýþ oluyor. 
ÝNSANLIÐIN ÝLK ADRESÝ 

Bu baðlamda yazýnýn baþýndaki soruya dönersek,
“Nasýl bir dünyada yaþamak isteriz?”

Bu soruya cevap verirken, tahribatýn görünmez hale
getirdiði gerçeði çýplak haliyle tespit edelim.

Savaþtan þu veya bu þekilde nemalanmayan herkes
öncelikle savaþsýz bir dünyada yaþamak ister. 

Çünkü, savaþýn tek deðilse de deðiþmez gerçeði o
dur ki, savaþ öldürür. 

Ölü insan yiyemez, içemez, seviþemez, sinemaya, ti-
yatroya gidemez, sohbet edemez, aðýz dolusu gülemez,
hýçkýrarak aðlayamaz, sevinemez, acý çekemez, yakýnlarý
ve sevdikleri için üzülemez, hayal kuramaz, büyüyemez,
gelin, damat olamaz, çocuk sahibi olamaz, geleceði için
çalýþýp, mücadele edemez...

Ölü insan zeytin aðacý dikemez! 
Ama biz insan kalanlar, ölümü deðil, hayatý o kadar

severiz ki, þairin dediði gibi yetmiþ yaþýmýzda bile zey-
tin aðacý dikmek isteriz. Ýsteriz ki biz topraða karýþtýk-
tan yüzyýllar sonra bile o zeytin aðacý geleceðin insanla-
rýna barýþ þarkýlarýmýzý iletsin. 

Çünkü zeytin dalý, dünyadaki hayatýn müjdecisi-
dir, saðlýðýn, ölüme karþý direncin, binyýllara varan
ömrü ile canlý yaþamýn ve bunu saðlayan iklimin,
barýþýn simgesidir. 

Nuh’a aðzýnda zeytin dalý getiren güvercin müjdele-
miþtir, tufanla suya gömülmüþ olan ufukta hâlâ yaþana-
cak bir yer ve o yerde zeytin aðacý olduðunu!

Yeryüzünde su altýnda kalmamýþ yaþayacak yer ara-
yan Nuh’un torunlarý olarak, biz o zeytin aðacýný ve
onun dalýný insanlýðýn ilk adresi sayarýz. 

Eðer, nasýl bir dünyada yaþamak istediðimizi, bu
acil ve yaþamsal soruyu cevaplandýrmak istersek,
önce barýþý istediðimizi anlatacaðýz, savaþýn çýkmaz
sokak olduðunu...

Aristofanes, Lysistrata adlý oyununda, eski Yunan’da
kadýnlarýn uzun yýllar süren Peleponnez Savaþlarý sýra-
sýnda, cinsel etkinlik grevi yaparak kocalarýný barýþa zor-
lamak yoluyla savaþa karþý durduklarýný anlatýr. 

Barýþý anlatmanýn ve mümkün kýlmanýn sayýsýz yolu
vardýr. Bunlardan biri her yere zeytin aðacý dikerek, bin
yýllar sonrasýnýn insanlarýna barýþ selamý göndermektir.

Bir diðer yolu da zeytin dalýný savaþ sevicilerin elin-
den her þart altýnda almaktýr!

Ölü insan zeytin aðacý dikemez!
Reyhan BAÞARAN

Kocaeli

E
konomimiz büyüdü deniliyor
ancak bu emekçilerin hayatý-
na nasýl yansýyor dersiniz?
Buna yanýt aramak için Ýz-
mit’in Tavþantepe mahalle-

sindeki kadýnlarý ziyarete gidiyoruz. 
Genç, yaþlý, öðrenci birçok kadýnýn bir

arada olduðu soba sýcaðýnda çay içilip
sohbet edilen bir evdeyiz. Sohbetimiz ge-
çim sýkýntýsý deyince birbirlerinin yüzüne
bakýp hararetli konuþmalara baþlýyor ma-
halleli. Ýçlerinden bir tanesi aile içinde en
büyük sorunun geçim sorunu olduðunu
ve bunun eþler arasýnda en büyük kavga
nedeni olduðunu söylüyor. “Býrakýn gezip
tozmayý doðru dürüst yiyecek alamýyoruz.
Evimize et girmiyor” diyor bir diðeri. 
Ödenemeyen kiralar, faturalar, borçlar…
Sürekli yapýlan zamlarýn sofralarýndan bir

þeyleri daha eksilttiði, çocuðuna meyveyi
taneyle alabildiðini söylüyor içlerinden bir
baþkasý. ‘Ekonomik büyüme’ hiç bilme-
dikleri, hissetmedikleri bir söylemden
ibaret onlarýn nezdinde. 

Uyuþturucu kullanýmý ve satýþý da bu

mahallede oldukça fazla. Gençler anlatý-
yor bu durumu. Ekonomik koþullardan
dolayý il dýþýnda istedikleri bölümleri ter-
cih edemediklerini ve dýþarýdan gelen öð-
rencilerin sýrf okuyabilmek için uyuþturu-
cu satmaya baþladýklarýný ve daha sonra

da baðýmlý hale geldiklerini anlatýyorlar.
Toplumsal suç potansiyelinin çok büyük
orandaki nedenlerinden birinin ekonomik
sýkýntýlar olduðunu da ekliyor bir üniver-
site öðrencisi.

Türkiye’de iþe girmenin, girdikten
sonra kazanýlan parayla geçinebilmenin
imkansýzlýðý konusunda hem fikir olu-
yorlar. Asgari ücret konusu kýzdýrýyor
onlarý. Yapýlan zammýn hiçbir faydasý-
nýn olmadýðýný, diðer taraftan her þeye
yapýlan zamla (gýda, vergi vs.) alým güç-
lerinin azaldýðýný söylüyorlar. Toplumun
yoksul kesiminin yok sayýldýðý, insanca
yaþama koþullarýnýn asgari düzeyde dahi
oluþturulmadýðý gerçeðini görüyoruz bu
mahallede.

Tüm bu sýkýntýlarýn yanýnda aðýzlarýn-
dan düþürmedikleri bir þey de ‘beraber
olmak’. En çok istedikleri þey de akþam
için kaynayacak tencerenin onlar için dert
olmaktan çýkmasý. 

Beyhan BALÝ 
Malatya

H
er þeyin kâr, çýkar üzerinden
deðerlendirildiði günümüz-
de malesef en büyük darbe-
yi doðamýz, yaþam alanlarý-
mýz alýyor. Nükleer enerji-

den zehirli kimyasallara, HES’lerden ma-
denlere kadar. Sýnýrsýz büyüme hýrsý ve
teknolojik geliþmeler hayatý ve geleceði-
mizi tehtit ediyor. Daðlar, dereler, sular
talan edilirken  çevre zehirleniyor. Bu yý-
kýma her geçen gün bir yenisi ekleniyor.
Elbetteki yaþam savunucularý bu saldýrý-
lara karþý mücadele veriyor, yaþam alanla-
rýn sahip çýkýyorlar. Bu mücadelenin en
önünde kadýnlarýn yer aldýðýný hepiniz
görmüþsünüzdür. Malatya’nýn Doðanþ-
ehir ilçesine baðlý Dedeyazý  köyünde de
bir maden þirketi yýllardýr köylülerin tüm
itarazlarýna raðmen çalýþmaya devam edi-
yor. Köylüler  madenin kapatýlmasý için
sesini duyurma çalýþýyor. Bizler de bir
grup olarak bu köye destek ziyaretinde
bulunduk. Gittiðimizde bizi önce jandar-
ma karþýladý. Köylülerle sohbetimizde sý-
kýntýlarýný anlattýlar. Görüþme boyunca
jandarma her þeyi kayýt altýna aldý. 

Köyden çýkarýlan maden demir ve ma-
den ocaðý köyün içinde denilebilecek bir
yerde. Madenden gelen gürültü insaný
gerçekten rahatsýz ediyor. Maden þirketi
buraya ilk geldiðinde köylüler hayatlarýný
böyle olumsuz etkileyeceðini, bu kadar
sorun yaþayacaklarýný düþünmemiþler.

Madenin kendilerine verdikleri zararlarý,
yapmýþ olduklarý calýþmalarý bizlere  birer
birer anlatýyorlar. Bu  arada bizim geldi-
ðimizi duyan köyün kadýnlarý giriyor içe-
riye. Gelen kadýnlarýn çoðu hayatýný bur-
da geçirmiþ yaþlý teyzeler. Yaþamlarýnýn
tüm zorluklarýna raðmen “Hiç olmazsa
temiz havasý, temiz suyuyla bað bahçeyle
geçinip gideriz” diyerek bu topraklara
demirleyip kalmýþlar. “Siz ne diyorsunuz
madene?” dememizle birlikte anlatmaya
baþlýyorlar. Öylesine öfkeliler ki jandar-
madan çekinmiyorlar. Kadýnlar erkeklere
göre daha öfkeliler, daha ayrýntýlý anlatý-
yorlar her þeyi. “Suyumuz kayboldu, þim-
di artezyen kuyusunun suyunu içiyoruz.
Onun üzerinde demir tozundan herkes
hastalanýyor. Hastalýk çoðaldý...” Adýný
söylemekten korktuklarý hastalýk kanser.
Bu hastalýk son zamanlarda çok artmýþtý
ve  maden ocaðýnýn kanser hastalýðýna yol

açacaðýný düþünüyorlardý. 
‘KORKMUYORUZ,
ÖLÜRÜZ DE VERMEYÝZ
TOPRAÐIMIZI’

“Önceleri dýþarýya Dedeyazý köyünden
su götürürlerdi, þimdi biz þiþe suyu alýyo-
ruz, çamaþýrýmýzý yýkýyamýyoruz, yemek
yapamýyoruz. bulaþýklarýmýz sanki kirli
gibi birisi geldiðinde utanýyoruz. Gürültü
de cabasý. Psikolojimiz bozuldu” diyerek
devam ediyorlar anlatmaya. Bildiðiniz gi-
bi saðlýk, beslenme, temizlik hepsi birbi-
riyle çok baðlýdýr ve bu iþlerin de kadýnlar
üzerinden çözüldüðünü düþünürsek bir
taraftan suyun azalmasý bir taraftan da
suyun saðlýksýz olmasý her anlamda ka-
dýnlarýn yaþamýný çekilmez hale getirmiþ. 

Yapýlan bu haksýzlýða karþý “Bunlar ne
yapmak istiyor. Bizi buradan atmak isti-
yorlar. Baðýmýz bahçemiz kurudu” diyor

kadýnlar. Onlarca yýl emek vermiþ, geçi-
mini topraktan saðlamýþ; kaysý, elma, ar-
mut, üzüm yetiþtirmiþ, buðday hasat et-
miþ kadýnlar topraklarýndan edilme kor-
kusu yaþýyor, diþiyle týrnaðýyla kazýyarak
ürettikleri göz göre göre yok ediliyordu.

Þirketin köylüleri tehtit ettiðini ancak
bu tehtite karþý boyun eðmeyeceklerini
söyledi kadýnlar. “Bu ne zorbalýktýr, kork-
muyoruz, ölürüz de vermeyiz topraðýmý-
zý. Çoçuklarýmýz, torunlarýmýz için izin
vermeyeceðiz” diyorlardý.
‘BÝR FIRTINA OLACAKSA
KADINLARIN
MÜCADELESÝYLE OLACAK’

Dedeyazý köyü kadýnlarýnýn duruþu bi-
ze baþka yaþam alanlarýna yapýlan müda-
heleye karþý kadýnlarýn mücadeleci, di-
rengen, kararlý tutumlarýný hatýrlattý.
Týpki Cerattepe’deki siyanürlü altýna
karþý. Týpký Karadeniz’in dört bir yanýn-
da HES’lere karþý mücadelede olduðu gi-
bi. Ne bu kadýnlar oraya gitmiþti ne de o
kadýnlar buraya gelmiþti, ama tüm sözler
de kararlýlýk da ortaktý. Ve kadýnlar bili-
yorlardý topraklarýndan sökülen, çýkarý-
lan, üzerinde tepinilen kendilerinin kök-
leri, gelecekleridir. Birilerinin çýkarlarý
uðruna yok ediliyor, kazýnýyordu.  Kadýn-
larýn yaþamlarýna dokunmak arý kovanýna
çomak sokmak gibidir. Kadýnlar bu saldý-
rýya karþý olaðanüstü bir dirençle cevap
verirler. Elbetteki kadýnlar örgütlendiði
oranda da yaþamlarýný savunuyor; emeðe
sahip çýkýyor. Eðer bir fýrtýna olacaksa bu
kadýnlarýn mücadelesiyle olacaktýr.

Akþam kaynayacak tencere ‘dert’ olmaktan çýksýn

Dedeyazý köyü kadýnlarý köklerine sahip çýkýyor
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B
aðýranlarýn çok sesi çýktýðýndan,
onlar çok sanmakta çoðunluk.
Bu, en az susmak gerektiðini
düþünmek kadar büyük bir ya-
nýlgý iþte. Hepimiz biliriz, sesi

çok çýkanýn her zaman haklý olmadýðýný.
Ama hakkýn da doðrunun da gerçeðin de
alaþaðý edildiði, tarihin yasalarýnýn yerle
bir edildiði karanlýk bir çaðýn tam ortasýn-
dayýz. Bu karanlýk çað savaþlar çaðý... 

Halklarýn süregiden yaþamlarýnýn yerle
bir edildiði, sürgün edildikleri yerlerdeki
halklarýn da savaþa çekildikleri, iktidar he-
saplarýnýn adeta herkese mal edilerek yü-
celtilmeye çalýþýldýðý, bir tek adamýn her-
kesin kaderini iki dudaðý arasýna teslim
etmesi için her türlü düzeneðin kuruldu-
ðu, böyle bir karanlýðýn ortasýnda kadýnla-
rýn, çocuklarýn yaþadýklarýnýn, her gün
karþý karþýya kaldýklarý vahþetin büyük
vahþet tablolarýna fon yapýldýðý bir savaþlar
çaðý... 

Lakin, bu savaþýn adýný koymak bile
suç! 

Oysa doðanýn yasasý, gizlenenin, sakla-
nanýn hep açýða çýkmasý, gerçeðin muhak-
kak ortaya serilmesi gerektiðini söyler...

Bosna’da 90’lý yýllarda 35 bini çocuk
312 bin kiþinin öldüðü, 50 bin kadýnýn te-
cavüze uðradýðý, katledilenlerin derin çu-
kurlara atýldýðý, toplu mezarlar bulunama-
sýn diye üstünün çevreye uygun bitki örtü-
süyle kamufle edildiði, bir halka ölüm bi-
çenlerin terziliklerini ince iþçilikle örtme-
ye çalýþtýðý o korkunç savaþta hayatta kal-
mayý baþaranlar, sevdiklerinin kemiðini bi-
le bulamamanýn insaný esirleþtiren acýsýyla
yýllar yýlý arayýþ içinde kalmýþlardý. Katille-
rin toplu mezarlar bulunmasýn diye gös-
terdikleri “yaratýcýlýk”, doðanýn yasasýnýn
hep yaþamdan yana olmak olduðunu gizle-
yecek kadar güçlü olamamýþtý. Savaþý bir
huþu içinde sürdürüp, insan öldürmeyi
bir heves ve oyun haline getirenlerin he-
sap edemediði þey þuydu; Yaþamdýr esas
olan. 

Bosna’da toplu mezarlar üzerinde açan
kan çiçekleri, sadece o çiçeklerin etrafýnda
yaþayabilen mavi kelebekleri toplamýþtý et-
rafýnda. O toplu mezarda yatanlarýn her
birinin hak ettiði yaþam kadar mavi, her
bir kiþiyi seven insanýn özlemi kadar çok
kelebek, toplu mezarlar bulunamasýn diye
en ince teknikleri iþleyenlerin hesaplarýný
bozarak toplanmýþtý da toplanmýþtý o me-
zarlar baþýnda... Mavi kelebekler, hayatla-
rýný sadece kan çiçeklerinin olduðu yerde
sürdürebilirler. Kan çiçekleri ise ölümün

çok olduðu, ölünün doðayla buluþup haya-
ta yeniden karýþtýðý yerde hayat sürebilirdi
ancak. Ve sevdiðinden haber alamayan, bir
tek kemiðine umut baðlayanlarýn yol gös-
tericisi olmuþtu kan çiçekleri ve etrafýnda
binlerle hayat bulan mavi kelebekler...
Bosna’da tam 300 toplu mezar, bu acý ama
inanýlmaz iþbirliði sayesinde bulundu. 

Ülkemiz, içine haklarýmýzýn, hevesleri-
mizin, mutluluðumuzun, korkmadan ya-
þama arzumuzun, geleceðe güvenle baka-
bilme isteðimizin, yarýn ne olacaðýný bilme
gayretimizin diri diri gömüldüðü bir toplu
mezara dönüþtürülüyor nicedir. Üstü de
en ince tekniklerle, kimi zaman adýna
“milli birlik ve beraberlik” denilerek, kimi
zaman “vatan savunmasý” denilerek, kimi
zaman “teröristlerle mücadelede” denile-
rek, kimi zaman “emperyalist devletlere
kafa tutan büyük güç olmak” denilerek ör-
tülüyor. Dönüp bakýnca her þey tam olma-
sý gerektiði gibi görünsün diye.

Dergimizin içindeki her bir yazý, içine
geleceðe umutla bakma hevesimizin ve
çabamýzýn gömülü olduðu o toplu mezarý
bulup, ellerimizle kazýp, gömülü olduðu
yerden çekip çýkarmak için takip edeceði-
miz mavi kelebekler, kan çiçekleri gibi... 

Kadýnlarýn birliðinin, mücadelesinin,
dayanýþmasýnýn ve hasret kaldýðý o ortak
zafer havasýnýn günü olan 8 Mart’a nasýl

birikerek, neleri biriktirirerek varacaðýmý-
zýn anlatýlarý var içinde. Son 1 yýla mahal-
leden ülkeye, ülkeden ülkelere dolaþarak,
bizim memlekette bir sokakta kendi halin-
de yaþayan bir kadýnýn yaþamdan beklenti-
lerinin, taleplerinin dünyanýn taa öte bir
noktasýnda baþka bir kadýnýnkiyle nasýl ke-
siþtiðini gösteren; bir kadýnýn ayakta kal-
ma mücadelesiyle baþka bir ülkedeki ka-
dýnlarýn mücadelesinin nasýl da ortak he-
deflere yöneldiðini örnekleyerek anlatan
yazýlarýmýz, kitap tanýtýmýmýz ve mektup-
larýmýz var. 

Her bir yazýmýz, bize ne kadar da çok
olduðumuzu bir kez daha hatýrlatýyor. Ve o
çokluk duygusuna ne kadar da ihtiyacýmýz
olduðunu...

Yaþamýn ölüme, barýþýn savaþa, umu-
dun korkuya, gerçeðin yalana hep galip ge-
leceðini bilerek, kimin sesi çok çýkarsa
çýksýn yaþamdan, barýþtan, umuttan, ger-
çekten yana olanlarýn bir aradalýðýnýn esas
deðiþtirici güç olduðunu görerek geçece-
ðiz bu eþiklerden... 

Sevgili Dilan Uðurlu’ya her daim dilim-
izde olan talebimizi renklere
büründürdüðü için teþekkür ederiz.
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Ülkemizde kapalý olmak, açýk olmak,
kapandýktan sonra açýlmak; hepsi baþlý baþý-
na bir sorun. Bir taraf kapandýðý için seni
yobaz görür, diðer taraf ise açýk olduðun için
sana kötü gözle bakar. Ama bunlarýn en
kötüsü de kapanýp açýlmak. Bu kat-
egori iki taraf için de olumsuz
olarak karþýlanýr. En kötüsü aile ve
çevre baskýsýna uðrayarak kendi
isteðin ve düþüncelerin önem-
senmeyerek kapanmaya zorlan-
maktýr. 

Ben önce kapanýp sonra açýlan
bir kadýným. Kapanmak kendi
isteðime baðlý bir durum deðildi,
tamamen çevre baskýsýna dayalýydý. Ýçim-
den gelmeyerek zoraki bir þekilde buna 1-2 yýl
dayandým ama üçüncü yýl artýk “Yeter! Ben
kimsenin baskýsý altýna giremem” dedim ve
açýlmaya karar verdim. Hem kendimi hem de
çevremdeki gözleri yendim. Bu süreç kolay
olmadý. Tabii ailem yanýmdaydý ama akra-

balarým karþý çýkmýþtý. Çevremdeki insanlarýn
bakýþlarý, konuþmalarý bile kötü hissetmeme
yetiyordu. Dedikleri sözler önce çok incitse
de, daha sonra annemin ve babamýn bana

destek olduklarýný görünce onlardan
güç aldým ve dik durdum. Þimdi

herkes alýþtý, ben alýþtým hatta
birisi daha benden güç alarak
açýldý. Kýsacasý birlikte
hareket ettiðimizde baskýlara
karþý gelebiliyoruz. Diyeceðim
o ki baskýlara karþý gelin, eðer
þu an içinizden gelmiyorsa o
baþörtüsü sizin için sadece bez
parçasý olmaktan baþka bir þey
olmuyor. Kendinize bu eziyeti

yapmanýza gerek yok!
Baskýlara ve zorlamalara karþý hep birlikte

hareket edelim.

BBiirr kkaaddýýnn ööððrreennccii
KKöörrggeezz // KKOOCCAAEELLÝÝ

Hem kendimi hem de çevremdeki gözleri yendim
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Kýzým 2007 doðumlu ve devlet okulunda 4. sý-
nýfta okurken din dersi ile tanýþtý. Ýlk dersten
sonra korku içinde eve geldi. “Ne oldu?” deyip
onun duygularýný anlamaya çalýþtým. Kýzým anlat-
maya baþladý. Cin, peri, þeytan gibi þeylerden
bahsedilmiþ. 9 yaþýna kadar bizim evde
bu tarz þeylerden hiç bahsedilmedi-
ði için korkmuþ. Tabii ki arkadaþlarý
da baþka þeylerden bahsetmiþ. De-
mek ki, çocuklarýn evlerinde ve
çevrelerinde bunlardan konuþu-
luyor ki onlar da bunlarý kýzýmla
paylaþmýþlar. Kýzým, “Ben bir
daha din dersine girmek istemiyo-
rum” dedi. 

Biz de biraz araþtýrýnca din dersine
girmemenin yolunu bulduk. Avukata baþvurduk,
din dersine girmemek için ne gerekiyorsa yaptýk.
Okula istenen evraký verdik. Mahkemede kýzýma
tekrar din dersine girmek isteyip istemediðini
sordular. Kýzým kesinlikle girmek istemediðini ve
piþman olmayacaðýný söyleyince mahkeme devam
etti. Ýlkokul 4. sýnýfta din dersinden muaf olduk.
Din dersinde kýzým, dýþarýda oluyordu. Sýnýf öð-
retmeni kýzýmla zaman geçirmeye baþladý. Mate-
matikten üçgenlerle, açýlarla ilgili test çözmüþler.
Kýzýmýz sevdiði derslere daha fazla zaman ayýr-
maya baþladý. Kýzýmýn özgüvenine öðretmeni de
þaþýrmýþtý. Kýzýmýn bakýþ açýsýna hayran kalmýþ.
Birebir eðitimde öðretmeni kýzýmýzýn yetenekle-
rini daha fazla fark etmiþ ve bizimle paylaþmýþtý. 

Sýnýfýndaki dört öðrenci için daha aileleri din
dersine girmemeleri için baþvuruda bulundu.

Ancak daha sonra aileler “Ya sonra sorun olursa,
çocuklarýmýz fiþlenirse” korkusuyla iþi mahkeme-
ye kadar götüremediler. 

Biz sadece çocuðumuzun arkasýnda durduk,
ona güvendik. Çocuklarýmýzýn düþünceleri bi-

zim için önemliydi. Bizden aldýðý güç-
le kendine güvenmiþ ve din dersine
girmek istemediðini beyan etmiþti.
Ortaokula geçtiðimizde ortaokul
idaresi “Muaflýk görülmüyor” diye-
rek kýzýmýzýn din dersine girmesi
gerektiðini söylediler. Din dersi öð-
retmeni ile görüþerek çocuðumu-
zun din dersine girmek istemediði-
ni söyledik. Öðretmen ýlýmlý karþýla-
dý. Müdüre yönlendirdi. Müdür

“Muaflýk geçerli deðil” diyerek belge istedi.
Avukattan belgeleri aldýk ve kýzýmýz ortaokulda
da din dersinden muaftý artýk. Biz kazandýk, ký-
zým kazanmýþtý. Dik duruþumuz diðer ailelere
de heyecan vermiþ, örnek olmuþtu. 

Kýzýmdan 2 yaþ küçük oðluma “Sen de din
dersinden muaf olmak ister misin?” diye sordu-
ðumda “Ben þu an 3. sýnýftayým; 4. sýnýfta derse
gireyim, o zaman karar veririm. Ben din dersi ne-
dir bilmiyorum ki!” dedi. Þunu anlamýþtým; doð-
ru bildiðimiz þeylerin peþinden gitmek ve hayata
geçirmek önemliydi. Onlarýn daha iyi bir eðitim
sisteminde okumasý için bize düþen neyse yap-
mamýz gereðinin farkýndaydýk.  
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ANTALYA
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Merhaba Ekmek ve Gül okurlarý;
Ben Birleþik Metal-Ýþ Sendikasýnýn örgütlü olduðu bir
metal fabrikasýnda çalýþýyorum. Fabrikada çalýþan iþçile-

rin çoðunluðunu genç ve kadýn iþçiler oluþturuyor. 
Öncelikle sizlere çalýþma koþullarýmdan bahsetmek

istiyorum. Üç vardiya olarak çalýþýyoruz. Fabrikanýn
aðýr çalýþma koþullarýnýn olduðu, çoðunluðunu kadýn-

larýn oluþturduðu toplam 20 kiþinin bulunduðu bir
bölümde çalýþýyorum. Biz 1900 TL maaþ ve ikramiye
alýyoruz. Eðer devamsýzlýk ya da hatalý üretim yap-
mazsak 100 TL devamsýzlýk
primi alabiliyoruz. Ama saat
ücretini, eski asgari ücret
üzerinden vermek istiyorlar.
Ýþçiler bu durumla ilgili
sendikanýn net bir tavýr
göstermesi gerektiðini
söylüyor.

Ýþçilerin çoðunluðunu
18-23 yaþ arasýnda gençler
oluþturduðu için de rekabet or-
tamý daha çok yaratýlýyor. Oldukça disiplinli hataya
izin vermeyen bir çalýþma þeklimiz var. Bu durum da
iþçiler arasýnda üretim rekabetini arttýrýyor. Örneðin
bir iþçi eksik malzeme býraktýðýnda diðer iþçi onu us-

tabaþýna þikayet ediyor. Sendikalý olduklarý halde çalý-

þan iþçiler kýdem alabilmek için sürekli birbiriyle re-
kabet halinde.

Ben daha önce sendikalý bir fabrika da çalýþmadým.

Þimdi çalýþtýðým fabrika da da sendikaya üye olan iþçi-

ler ile üye olmayanlar arasýnda da bir ayrýmýn olduðu-

nu görüyorum. 
Örneðin, çalýþtýðým bölümde 5 iþçi sendikaya üye

olmuþ ama komiteye bizim bölümden kimse seçilme-

miþ. Bu bölümde sendikaya üye olan iþçilerle komite-

dekilerin bir iletiþimi yok. Yani bizim yaþadýðýmýz so-
runlarý nasýl aktaracaðýmýz da ayrý sorun.

Kadýn iþçi sayýsýnýn fazla olduðu metal fabrikalarýn-

da bizlerin sorunlarý çok da görünür olamýyor. Erkek
iþçilerin bile çalýþmakta zorlandýðý makinalarda çalýþ-
mak zorunda kalýyoruz. Ayrýca vardiyalý çalýþma, üreti-

min performansa dayandýrýlmasý ve evde de devam
eden mesai yüzünden daha çok yýpranýyoruz.

Ýþçi kadýnlarýn taleplerini ve sorunlarýný dile getir-
diði 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü yaklaþýyor.

Geçen senelerde 8 Mart etkinlikleri olarak sendikalar,

fabrikalarda karanfil daðýtarak ya da kadýn iþçiler ile
birlikte salon etkinlikler düzenleyerek kutlamýþlar.
Her gün kadýnlar üzerinden yeni politikalar üretilir-
ken kadýnlar ve çocuklar þiddete, tacize uðrarken, ya-
þam haklarý ellerinden alýnýrken salonlarda bir araya
gelinerek etkinlik yapýlmasýndan ziyade artýk kadýnla-
rýn 8 Mart’ta güvenceli iþ, eþit ücret talepleri ile daha
çok alanlarda olmasý gerekiyor.

TTuuzzllaa // ÝÝSSTTAANNBBUULL

Kadýn iþçilerin
talepleriyle alanlarda
olmasý gerekiyor

Mavi kelebeklerin izinde...
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Bu hashtagde
mücadele var:
#8Mart

‘Kadýn’, dizi
ve yaþam...

Ölü insan zeytin
aðacý dikemez

ekmek ve gül
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Gülcan ÇETÝNKAYA

M
esele, yasak meyveyi kimin ötekine
zorla/þeytanca yedirdiðinde düðümlü
deðil. Mesele, yasak meyveyi yiyen
Âdemlerin aðýzlarýndaki tadý ballandýra
ballandýra anlatmasý caizken, Havvalara

sus’un düþmesinde. Þu yasak meyve aðacý: Bilgi aðacý,
yaþam aðacý... Meyvesini yiyeni “dünyalýya” dönüþtüren
aðaç... Çekirdeðinde “dünya
hayatýnýn en mühim
þifresini gizleyen”
lezzetli meyvenin
aðacý... Mesele
tam da burada:
Þifre üzerine
konuþmak/þifre-
den yeni þifreler
oluþturmak
(yani sanat)
Âdem’in iþiydi:
Þiir de onundu,
þarký da... Bir yer-
lerde

Furuðlar doðana kadar! 
Ocak 1935’te Tahran’da

doðdu Havva’nýn has kýzý
Furuð. Ve þiir gömleðinin
göðüs düðmelerini çözdü:

“Günah iþledim lezzet
dolu bir günah/ alevli yangýlý
bir kucakta”

Kadýn dilli þiir denizi kuruydu Hafýz’ýn Ýran’ýnda.
Su oldu Furuð. Ardýndan ýlýk nefesiyle doldurup þiþir-
di sözcüklerin yelkenini. Diþiyle týrnaðýyla, kadýnlýðýna
yaslanan yaratýcýlýðýyla modern Ýran þiirinin en güçlü
þairlerinden oldu.

Modern demiþken... Furuð’un doðduðu sýralarda Þah,
Ýran’ý “modernleþtirme” hevesine kapýlmýþtý.
Modernizmi, monarþi sopasýnýn ucuna geçirmiþ, Ýran
halkýnýn tepesinde sallayýp duruyordu. En çok da kadýn-
larýn tepesinde sallanýr o sopa; kendi tarihimizden biliriz.
Modern erkek devlet, kadýnlara kendi biçtiði giysileri giy-
dirir! Her evde bir muzaffer komutan ve onun komutasý
altýnda “modern” anne ile iyi birer tahsille
silahlandýrýlmýþ çocuklar bulunmasý gerekir. Bilhassa
Batý’nýn uzaðýnda bir yerlerde bir devlet modernleþiyor-
sa... Benzer biçimde, Furuð’un doðduðu evde de, Þah’ýn
ülküsünü gerçekleþtirme iþine evinden baþlayan gerçek
bir komutan vardý. Baba! Baba evinden çýkmak için on

altýsýnda evlendi Furuð. On yedisinde, Kamiyar’ý
doðurdu. On dokuzunda, Günah’ýnýn bedelini
ödemesi istendi Furuð’dan: Evli bir kadýn, kocasý
dýþýnda biriyle birlikte olmuþsa bedellerin en aðýrýný
ödemesi gerekirdi! Furuð, çocuðunu bir daha göre-
memek pahasýna boþanýp ayrýldý koca evinden.
Yasalar böyleydi! Furuð’un özgürlüðüne karþýlýk
çocuðuna “el konuldu”! Oysa Kamiyar’a yazdýðý
bir þiirinde þöyle der Furuð:

“Seni istiyorum ve biliyorum/ asla koynuma
alamayacaðým/ sen

o aydýn ve pýrýl pýrýl
gökyüzüsün/ ben bu kafeste

bir tutsaðým” 
Cesurdu Furuð. Kafesten çýkardý kendini ve Ýran

þiirini. Onun daha ilk þiirlerinde beliren özgünlük,
kadýnca isyanýydý. Yoz ahlak anlayýþýna karþý giriþtiði
mücadele, ilk dönem þiirlerinde, kadýnlara dayatýlan
cinsel sýnýrlýlýklara baþkaldýrý niteliðindeydi. Kendi
deneyimlerinden yola çýkarak arzuyu, þehveti kadýnýn
da duyduðunu ilan ediyordu. Yazdýklarý, yaþadýklarýnýn
uzaðýnda deðildi. Ýran buna hazýr deðildi. Cesareti,
dönemin edebiyat çevrelerince magazin malzemesine
bile dönüþtürüldü, fakat Furuð kafese tekrar týkýla-
mayacaðýný duyurur biçimde yazmayý sürdürdü. 

Biçim bakýmýndan eski þiire baðlý kalan ilk þiir-
lerinin çaðrýþým gücü yetersizdir. Birkaçý hariç, bu
þiirlere sýradan/kalýp ifadelerle dile getirilmiþ “ciðere
saplanan” bir romantizm hâkimdir. Buna raðmen
þiirdeki kadýn da, onun sevip seviþmesi de gerçekti.
(Ýlk dönem eserleri: Tutsak, Duvar, Ýsyan). Yaþadýkça
ve yazdýkça þiiri de güçlendi.

Nihayet, gençlik telaþýndan sýyrýlan Furuð, Yeniden
Doðuþ adlý yapýtýyla eski ve erkek þiirin karþýsýna çok
daha güçlü þiirlerle dikildi. Yeniden Doðuþ, yaþamýn
tümüne nükseden erilliðe her yönüyle baþkaldýrýyor-

du. Furuð, yeni bir dil doðurmuþtu. Bu dil
Havva’nýn tüm kýzlarýnýn da sesi oldu. 

“tüm güçlerin
sonu varmaktýr,
varmak/ güneþin
aydýn kuralýna/
ve ýþýðýn bilincine
dökülmek/

doðaldýr/ yel deðir-
menlerinin
çürüdüðü/ niçin
duracakmýþým
niçin?/ olgunlaþ-

mamýþ buðday
baþaklarýný ben/

memelerimin altýnda
tutuyorum/ ve emziriy-

orum 
ses, ses, yalnýz ses/

duru suyun akmaya
istek sesi/ yýldýz ýþýðýnýn

topraðýn diþilik çeperine
dökülme sesi/ anlam dölünün pýhtýlaþma

sesi/ ve ortak aþk belleðinin geniþlemesi/ ses,
ses, yalnýz ses kalýr.”

Furuð, kýsacýk ömründe, Havvalarýn sustu-
rulduðu pek çok alanda sesini duyurmayý

baþardý. Senaryolar yazdý, filmler yönetti, resimler
çizdi. Anlatmaktan usanmadý. Henüz 32 yaþýn-

dayken, 1967 Þubatý’nda, trafik kazasýnda yaþamýný
yitirdi ancak sesi hâlâ bizimle. 

AÞKIN BBELLEÐÝNE KKADINLAR OORTAKTIR
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