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Kanla sulanmýþ bir coðrafyanýn 13 Gül’ü...
Hilal TOK

C
armen Barrero Aguado (24), Martina Bar-
roso García (22), Blanca Brissac Vázquez
(29), Pilar Bueno Ibáñez (27), Julia Cone-
sa Conesa (19), Adelina García Casillas
(19), Elena Gil Olaya (20), Virtudes Gon-

zález García (18), Ana López Gallego (21), Joaquina
López Laffite (23), Dionisia Manzanero Salas (20),
Victoria Muñoz García (19) ve Luisa Rodríguez de la
Fuente (18)

Tarihe ‘13 gül’ (Las Trece Rosas) olarak geçen faþiz-
me karþý barýþý, özgürlüðü, eþitliði savunan ve bu uðurda
can veren komünist kadýnlarýn isimleri... Hayalleri ve ya-
rýnlarý için savaþan, mücadele eden kadýnlarýn tarihin-
den ilham alarak bu mücadeleyi beyaz perdeye aktaran
bir gerçek hikaye ‘13 Gül’ filmi de... Bundan 79 yýl önce-
sinin hikayesi...
ÖVÜNÜLEN FRANCO’NUN 
KATLÝAMLARI DEÐÝL, 13 GÜL!

Avrupa’yý milyonlarýn öleceði bir savaþa götüren fa-
þizm bataklýðýnýn Ýspanya’daki ayaðýydý Franco diktatör-
lüðü. Bir coðrafyayý kanla sulayacak, kendisinden olma-
yaný bu kana bulayacaktý. Bu diktatörlüðe karþýydý 13
Gül ve beraberindeki mücadele dolu komünistler. 

Franco faþizminde direten milliyetçilerin ve bu faþiz-
me teslim olmak istemeyen cumhuriyetçilerin arasýnda
yýllarý bulan savaþýn sona yaklaþtýðý süreçte, ‘özgürlük’
isteyen kýzýl kadýnlarýn vahþi bir nefretle nasýl iþkenceye
maruz kaldýðýný görmüyoruz yalnýzca filmde. Bu iþken-
celere, bu katliamlara karþý kahkahalarýyla, dayanýþmala-
rýyla, birliktelikleriyle, sosyalizme olan inançlarýyla nasýl
dimdik ayakta durduklarýný da odaðýna alýyor 13 Gül. 

Her birinin ayrý hikayesi, ayrý hayali, ayrý bir yaþamý,
aþklarý olsa da çok büyük bir ortak noktalarý var; yürüt-
tükleri mücadele... Bu mücadele ve birliktelik ölüm
anýnda dahi kopmaz bir baðla sürüyor. Bu savaþta her ne
kadar Franco ülkenin baþýna gelse de, bu filmle galip ge-
lenin Franco deðil bu 13 gül olduðunu görüyoruz. Çün-
kü film; tarihin Franco’nun katliamlarýyla övünmediðini,
13 Gül’ün ise sevgiyle hatýrlandýðýný söylüyor. 
VENTAS CEZAEVÝ, SEÇKÝN BÝR OTEL!

Ýç savaþta Franco’nun galip geldiði ilk günlerde kaç-
mak yerine ülkelerinde kalýp mücadele yürüten, yaþama
bir þekilde devam etme kararý alan ve savaþta yenik dü-
þen halký ayaða kaldýrmak için çýrpýnan kadýnlarýn kesi-
þen yollarýyla ilerliyor film.

Ýhbarcýlýðýn “görev” haline getirildiði bir ortamda
kapana kýsýlmýþ bir vaziyette koþturuyor, ellerinden
geldiðince halký Franco faþizmine karþý örgütlemeye
çalýþýyor kadýnlar. Ancak komünistlerin içinden bir
muhbirin itiraflarýyla teker teker yakalanýyorlar. Son-
rasý iþkence, taciz, insanlýk dýþý uygulamalar... Fran-
co’nun ‘hizaya getirme’ çalýþmasýyla binlercesi tutuk-
lanýp ayný iþkencelerden geçiyor. Sonra sahte suçla-
malarla Ventas Hapishanesinin yolu görünüyor kadýn-
lara. Farklý koðuþlarda kalsalar da aralarýndaki birlik-
telik ve dostluðun kaynaðý, ‘yanlýþ yapmadýklarýna’
olan inançlarý oluyor. 

Kendilerini yenilgi ve umutsuzluðun ruh haline bý-
rakmak yerine güzel günlerin geleceðine olan inançlarýy-
la birbirlerine ve hapishanedeki diðer kadýnlara moral
oluyorlar. Þen kahkahalarý, þarkýlarý, danslarý eksik olmu-
yor Ventas Hapishanesinde. Gaddar gardiyanlarý dahi yo-
la getiren bu genç kadýnlarýn sevgileri ve muziplikleri
seyirciyi de gülümsetiyor.

Ancak hapishanedeki koþullar insanlýða müsaade et-
miyor. Hücre cezalarý, aþýrý kalabalýk, açlýða baðlý çocuk
ölümleri ve her sabah Lider Franco için okutulan min-

net marþý... 
Hapishanedeki tüm bu tabloya karþý kadýnlar hücre

cezalarýnda birbirlerine þu þarkýyý söyleyerek duyuruyor
seslerini: 

Ventas Cezaevi, seçkin bir otel
Yiyecek ve serviste mükemmel
Ama ne uyku var, ne yatak
Daha iyidir cehennemde olmak
Kuyrukta beklersin tuvalet için bile
Çimento yersin ekmek yerine
Mercimek verirler yemekte
O da tek tastýr bir günde
Döþekler için süslü fayanslar
Bize kalan her sabah aðrýyan sýrtlar...

‘ÖLMEYE DEÐER BÝR FÝKÝR’
Ventas hapishanesinde günler böyle geçerken Fran-

co’nun mahkemesi tarafýndan ferman verilir. Adil ve ba-
ðýmsýz olmayan yargýnýn kararý ölümdür. Kadýnlarýn son

sözleri, son mektuplarý, birbirleri arasýnda geçen diya-
loglarla filmin sonuna da yaklaþýlýr. 

Virtudes’in babasýna yazdýðý mektubun ilk satýrlarý
þöyledir: “Beni suçlu olduðum için deðil sadece ölmeye
deðer bir fikre sahip olduðum için öldürecekler...”

Ýstemeden de olsa güllerin bazýlarýnýn yakalanmasýna
sebep olan Carmen, kadýnlarýn ardýnda kalýr ve Virtudes
ona þunlarý söyler: “En çok neyin önemli olduðunu
unutma Carmen. Haklý olduðumuzu unutma... Bir dava
uðruna savaþtýðýmýzý... Korkmamýza gerek yok. Çok ce-
sur olmalýyýz, çok yürekli. Çünkü bizi affetmeyecekler
ufaklýk. Birimizin kalýp yaþadýklarýmýzý anlatmasý gereki-
yor. Unutma...”

5 Aðustos 1939’da kamyonlarla götürülen kadýnlar,
birbirlerine sarýlýrken öldürülür.

Franco rejiminin intikamý, nefreti ve güç gösterisi bu
insan avýyla Ýspanya’nýn yüz karasý olarak tarihe geçer. 13
Gül’ün mücadelesi ise dillerde ve yüreklerde gururla ye-
rini alýr.

UNUTMAMAYI ÖÐRETEN BÝR FÝLM
EEmmiilliioo Martínez Lázaro’nun yönetmenliðini yaptýðý film, gösterildiði 2008 yýlýnda Ýspanya Sinema

Akademisi tarafýndan verilen Goya ödüllerine 13 dalda aday oldu, 4 dalda ödül aldý. Türkiye’de ise gös-
terime girmedi. 

Savaþýn hele de iç savaþýn iþçi ve emekçilerin yaþamýna etkilerini görmek açýsýndan da izlenmesi ge-
reken bir film 13 Gül. Bir yandan Avrupa’nýn hali anlatýlýrken, bir yandan da iç savaþýn etkisindeki Ýs-
panya’yý görme fýrsatý yakalýyor izleyici. Her ne kadar ‘eski’ bir olayý anlatan ‘eski’ bir film olsa da ta-
rihin ve mücadelenin asla eskimeyeceði hissi yaþatýlýyor. Unutmamayý öðütlüyor... 

HAYATIN TAM ORTASINDAYIZ

KIYIDA KÖÞEDE DEÐÝL
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aþamý adeta çitlerle çevirerek,
o çitlerin içinde “dertsiz, tasa-
sýz” küçük dünyamýzda yaþaya-
rak mutluluðu ve özgürlüðü el-
de edeceðimiz sanrýsý nicedir

pek popüler. Hele hele vasatýn kural, bir-
likte yaþamanýn asgari nezaketinin kayýp
olduðu günümüzde; gündelik hayattaki
her þey aðýr bir yük haline gelmiþken gi-
derek içe doðru dönen bir ruh hali için-
deyiz. Kýyýda bir köyde küçük bir ev, in-
sanlardan uzak kendi halinde kapalý bir
hayat, daðýn baþýnda bir küçük arazide ot
biçerek yaþamak adeta mutluluk formülü
oldu. Biz bize benzerlerin bile bir arada
olamadýðý, oldurulamadýðý aðýr zamanla-
rýn huzur formülü “azýcýk aþým, kaygýsýz
baþým, kendi halimde yaþamým” oldu.
Olan bitene bakýp “Ama olmasý gereken
bu deðil! Ýstediðimiz bu deðil!” nidalarý
atýyor, içimize içimize patlayýp, umut et-
tiklerimizi sayýklýyoruz... Oysa...

Olmasý gerekenle olan arasýnda hep
bir mesafe vardýr. Beklenenle yaþanan
arasýnda... Umulanla baþa gelen arasýn-
da... 

Ýstenen odur ki mesafe kýsa olsun. Ol-
masý gerekenle olan benzeþ, beklenenle
yaþanan özdeþ, umulanla baþa gelen tür-
deþ olsun. 

Mutluluk da huzur da hep bu mesafe
darlýklarýnda aranýr. Her istediðimizin ol-
duðu bir hayat, ah ne rahat! 

Oysa ne mutluluk ne de huzur aradaki
mesafenin ne kadar dar olduðunda deðil-
dir ki... 

Nerededir peki?
Söyleyelim; 
Darlýklarda yanýnýzda biri olup olmadý-

ðýnda, olanla baþ etmek için elinizde bir
araç olup olmadýðýndadýr... 

Olmasý gerekene kurmuþken siz sa-
atinizi, bozuluverdiðinde akreple yel-
kovanýn dengesi, olan olduðunda
yani... Yani hayat size hiç bitme-
yen bir dersin sýnavýný yapýyor-
ken yine... “Dur bakalým, telaþ
yapma, olana göðüs gereriz el-
bet birlikte” diyenleriniz, gö-
ðüs germek için sizi güçlendi-
recek birlikteliðinizdir mutlu ya-
pacak olan da, huzurlu yapacak
olan da. 

Ve hatta, özgür yapacak olan

da... 
Durun; kuþlar gibi, kelebekler gibi öz-

gür olmak deðil bahsettiðimiz. “Olan”ýn
zoruyla karþý karþýya kalýnca buralardan
uçup gitmek, baþka bir yere konmak, bu-
ralara benzemeyen bir yerlere kanat çýrp-
mak deðil... Buralara, buralarda olup bite-
ne etkilenmeden, ýrgalanmadan, takýlma-
dan taa uzaklardan bakmak deðil. 

Ne peki?
Ýnsan iki ayaðýnýn üzerine dikildiðin-

den beri neyse o... 
Ýnsanýn toplumsal tarihi, zorunlulukla-

rý kendisi için olanak haline getiriþinin ta-
rihidir. Özgürlük, zorunluluðun bilincine
vararak, onu kendi iradi eylemini engelle-
yecek durumdan çýkarmak, onu engel ol-
maktan çýkarýp deðiþtirmenin olanaðý ha-
line dönüþtürmektir.

Nasýl yapýlabilir peki bu? 
Araçlarla... Ýnsanýn insanla birlikteli-

ðiyle... 
Ýnsanlar arasýndaki iliþkiyi saðlayan her

türden birlikler, örgütler, bir araya geliþ-
ler, planlar, programlar, toplumsal ve siya-
sal eylemin aletleri olarak anlam kazanýr. 

Ve olaný olmasý gerekene yaklaþtýrmak
için, farklý alanlarýn hareketini istenilen
yönde etkileyebilmek
için, örgütlü güç,
bireysel güçten her
zaman daha sonuç
alýcýdýr.

Her birlikte,
her örgütlen-
mede
farklý
hayat-

larý, farklý kiþisel özlemleri ve özellikleri
olan pek çok insan ortak bir amaç için
birleþir. Kendi iradeleriyle, kendi seçtik-
leri biçimde toplumsal hayat üzerinde et-
kide bulunmak, deðiþtirmek ya da yön-
lendirmek istedikleri için baþka insanlarla
birleþmiþlerdir. Böylesine devasa bir yolda
birlikte yürünen herkes, bir diðerinin ira-
desiyle kendisininkini birleþtirmiþ, ortak
hedeflere varmak için uygun bir ortak ira-
de oluþturmuþtur. Ýþte bu hal içinde, bü-
yük deðiþimi gerçekleþtirme eylemi, birey
için, yalnýzca iradi olarak seçtiði ve so-
nuçlarýnýn sorumluluðunu üstlendiði için
bile, bir özgürleþme eylemidir.  

Ekmek ve Gül, farklý hayatlarý, özlem-
leri, özellikleri olan çok sayýda kadýnýn, ol-
masýný istediði hayat için olana etkide bu-
lunduðu, olaný deðiþtirmek ve yönlendir-
mek için baþka insanlarla iradelerini or-
taklaþtýrdýðý bir “araç”. Biz bu aracý “öz-
gürleþmek”, mutlu ve huzurlu olmak için
yarattýk, bu bir zorunluluktu bizim için.
Ýnsan, iki ayaðýnýn üzerinde dikildiðinden
beri ne yapýyorsa, onun devamý olarak... 

Bu araç (her araç gibi) maharetli eller
elinde amaca tam uygun, yeni kullanmaya
baþlayanlar için sonsuz imkan yaratacak
bir araç. Her kullananýn deneyimi ile geli-
þen, geliþtiren, deðiþen, deðiþtiren bir
araç... 

Dergimizin bu sayýsý; bugün ayakta
durmaya çalýþýrken en çok ihtiyaç duy-
duklarýmýzýn bir listesini yapýyor adeta.
Bu listede adalet var, insan gibi yaþa-
mak, insan gibi çalýþmak, ölmeden ve
öldürmeden, gülerek yaþamak var...
Bunlar için ne yapmak gerektiði, elbirli-
ðimizin terini nereye akýtmak gerektiði
var. Birbirini anlamanýn, dinlemenin
feyzi var. 

Alýp baþýnýzý gitmek istediðiniz yerler
kýyýlar, köþeler olmasýn... Gelin; birlik-
teliðe gelin. Zorluklar var elbet, zorun-
luluk dediðimiz özgürlüðün ön adýmý
dedik zaten... Gelin... Çektiðimiz cefa,
kýyýsýnda kaldýðýmýz ve asla yalnýz mutlu
olamayacaðýmýz yaþam için olmasýn,
birlikte yorulduðumuz, sýrf birlikte dur-
mayý baþardýðýmýz için bile özgürlüðü
tadabileceðimiz
birlikteliklerimiz
için olsun...

Bekliyoruz...   
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Romeo ya da Juliet olmak

Çocuk sahibi olmak isterken...

Bir grup kadýn arkadaþ Ýtalya turuna katýldýk.
Roma, Napoli, Floransa, Venedik, Toskana, Ponpei
ve son olarak Milano ile tamamladýðýmýz gezi ol-
dukça keyifli bir o kadar da öðretici oldu. Gerçek-
ten Ýtalya görülmeye deðer bir ülke. Ben ta-
rihi eserlerin o ülkeye deðil insanlýða ait
olduðunu düþünenlerdenim.

Shakespeare’in ünlü Romeo ve Juliet
eserini herkes bilir. Büyük bir eser ay-
ný zamanda büyük bir aþktýr. Birbirini
seven iki düþman ailenin çocuklarý-
nýn zorluklara raðmen süren aþklarýnýn
hazin bir sonla bitmesini anlatýr. Ýtal-
ya’da Juliet’in yaþadýðý evde ziyaret yerleri
arasýnda idi. Nedense Romeo’nun deðil de Ju-
liet’in evi turistlerin ilgi odaðý olmuþ. Ünlü balkon
sahnesinin olduðu bahçede duvarlara mektuplar
asýlýyor, dilekler tutuluyordu ve özellikle kadýn zi-
yaretçilerin ilgi odaðýydý burasý. Bahçede bronz-

dan yapýlmýþ Juliet heykeli ilginçti. Bana göre bir o
kadar da taciz kokan bir ritüele sahne oluyordu.
Aslýnda Avrupa’daki birçok turistik þehirde olan
bir durumdu bu. Bazý heykellerin belirgin bir or-

ganýna dokunarak dilek dileme gibi
bir þey var. Dilekler ise; aþýk ol-
mak, o þehre tekrar gelmek gibi
þeylerdi. Juliet’in memesine do-
kunarak aþýk olmayý dilemek bana
sanki taciz ediliyormuþ duygusu-
nu veriyordu. Kim büyük aþk ya-
þamak istemez ki. Yaþadýðýmýz aþ-
kýn büyük olmasý için “kavuþama-
mak mý gerek” diye geçiyor içim-
den. Romeo ve Juliet, Kerem ile

Aslý ve diðerleri gibi. Ben Juliet olmak istemiyo-
rum. Siz buna ne dersiniz?

Songüül KKEÞKEK // AANNKAARAA

Merhaba Ekmek ve Gül okurlarý, ben mali müþavirim,

35 yaþýndayým. Þu an anne adayýyým. Sizlerle anne olma-

dan önce yaþadýðým süreci paylaþmak istiyorum. Evlen-

diðimde her aile gibi çocuk yapmak fikri zamanla bende

kabusa dönüþtü. Özel hastanelerin insanlarý ticari olarak

kullandýklarýna þahit oldum. Bu mektubu da kimse bu sü-

reci yaþamasýn diye yazýyorum. 
Evlendiðimde bir süre çocuk sahibi olmayýnca eþimle

beraber özel bir hastaneye gittik. Bir sürü test uygula-

yýp eþimin sperm deðerlerinin standardýn çok çok

altýnda olduðu ve tedavi sürecinin baþla-
masý gerektiði söylendi. Þaþkýndýk. Yine de
bu tedavi sürecini baþlattýk.

Yapýlan uygulamalar da bir süru ilaç ve pe-
riyodik saatlerde iliþkiye girme süreci
baþladý. Bu belirlenen iliþkiye girme saat-
leri sabahýn dördü ya da gecenin ikisi de
olabiliyor. Bir nevi her þey iþkenceye dö-
nüþmeye baþladý. Özellikle kadýn olarak ben
de psikolojik sýkýntýlar yarattý. Hep çevremdeki
insanlara bir þey anlatmak, ebeveynlerimin gözle-

rinde o meraklý bakýþlarý görmek beni son derece üzüyor-

du. Geçen zamanla birlikte hiçbir þekilde sonuç alamayýnca

baþka bir özel hastaneye gitmeye karar verdik.

HEM PPSÝKOLOJÝK HHEM DDE MMADDÝ BBÝR YYIKIM
Orada da yine bir sürü test falan derken eþimin de te-

davi olmasý gerektiði söylendi. Yaklaþýk sekiz ay eþimin

tedavisi sürdü. Benim karnýmdan yapýlan iðnelerle bir-

likte yine uzun zaman  geçmesine raðmen hiçbir sonuç

alýnamýyordu. O kadar zor zamanlar yaþadým ki artýk psi-

kolog desteðine ihtiyaç duymaya baþladým. Tam üç yýlý-

mýz bu þekilde geçti. Bir gün bir 
arkadaþ “Üniversite hastanesinde iyi bir hoca var, is-

tersen ona da git” tavsiyesinde bulundu. Eþimle birlikte

gittimizde çarpýcý gerçeði öðrendik.
Birkaç hastaneden yapýlan tüm sonuçlarý hocaya

gösterdiðimde direkt “Biz bunlarýn gerçekliðini kabul et-

miyoruz. Tekrar tüm testler yapýlacaktýr” dedi. Oysa

içinde  bulunduðumuz ay içerisindeki testlerdi ve bunu

söylediðimde “Sizin gibi buraya birçok hasta geliyor ve

özel hastanelerin yaptýðý testlerle buradaki testler fark-

lý oluyor” cevabýný aldým. 
Ne demek istediðini anlamamýþtým. Ta ki test sonuç-

larýný yorumlayana kadar. Test sonuçlarý gayet normal

çýkmýþtý. Çok þaþýrmýþtým, daha bu ay içerisinde yapýlan

test sonuçlarýnda sperm deðerlerinin çok düþük
olduðu söylenmiþti. Daha önceki özel has-

tanede olduðu gibi... Doktor “Ýþte bunu
demek istedim size, sizin gibi maðdur
birçok hasta geliyor. O hastanelerde ya-
pýlan testler tamamen ticari oluyor” de-
diðinde yýkýlmýþtým. 

Üniversite hastanesinde yapýlan test
sonuçlarýna göre sadece tiroid hormonla-
rýnda sýkýntý varmýþ. Tiroid tedavisi ile bir-
likte þu an altý aylýk hamileyim. Yaþadýðým
þeyler gerçekten dehþet vericiydi. Hem ev-

liliðimize yansýyan problemler hem psikolojik olarak be-

nim yýpranmýþ olmam... Tabii ekonomik açýdan da bizi

zorlayan bir süreç oldu. Çocuk sahibi olmak isteyen aile-

ler gerçekten evini arabasýný satýp, bu tacirlere dünyanýn

parasýný harcýyor. Üniversite hastanesindeki doktora

“Dava açacaðým, bu haksýzlýk. Ayný testler ayný ay içinde

nasýl bu kadar farklý olur” dediðim, “Sizi anlýyorum, o ka-

dar çok maðduriyet var ki bu konuda. Dava açan insanlar

da oldu ama ‘Hastanýn psikolojik durumu ile ilgilidir’ gibi

sonuçlar çýktý” dedi. O kadar kýzgýndým ki ne yapacaðýmý

bilemedim. Ýnsan saðlýðýnýn ve psikolojisinin hiçe sayýldý-

ðý þu günlerde baþýmdan geçen süreçi çocuk sahibi ol-

mak isteyen ailelere mektubumla duyurmak istedim.

BBeerrnnaa ÞÞAAHHÝÝNN
AANNTTAALLYYAA

Yan yana
durursak
eðer...

Birçok erkek, belki de birçok araþtýrmacý
kadýnlarýn ne kadar çok dizi seyrettiklerinden
bahseder ve çoðu insan bu durumu kýnar,
hatta bir aþaðýlama aracý olarak kullanýrlar. Bu
noktada olaya baþka bir bakýþ açýsý ile bak-
makta fayda var diye düþünüyorum.

Ýnsanlar, özellikle kadýnlar yaþa-
dýklarý kasamsar-
lýklarý, keþmekeþ-
leri hatta hayat ký-
rýklýklarýný, bek-
lentilerini, bu-
lamadýklarý
huzuru her ha-
týrladýklarýnda
bu onlara ayrýca
bir kasamsarlýk du-
ygusunu beraberinde
getirir.

Deðiþtirmek isteyip deðiþtiremediklerini,
“Birileri yapabiliyorsa belki ben de yapabili-
rim” cesaretini dizilerden almak istiyorlar. 

Bazen düþünürüm de gerçekten bir kadý-
nýn özgür olabileceði bir toplum düzeni olsay-
dý, bu nasýl bir etki doðururdu?

Kadýnlarýn gerçekten “Hayýr!” diyebildikle-
ri, yaþamlarýna kendilerinin hür iradesi ile yön
verdikleri bir yaþam olsaydý, eminim dünya
daha iyi bir yer olacaktý ve bu dünyanýn içeri-
sinde olan her kim ya da kurum varsa bu sis-
temin vermiþ olduðu temkinle hareket ede-
cekti.

Bu durumda ve bu kýsýtlý imkanlar içeri-
sinde dahi üremeyi, güçlenmeyi ve her halü-
kârda kendisine bir kapý aralamayý baþaran
kadýnlarýmýz elbet bir gün hak ettikleri deðeri
ve sevgiyi göreceklerdir.

Mücadelemiz her zaman bu özgürlüðün
neler kazandýracaðýna olan inancýmýzla devam
etmelidir. “Elimizden hiçbir þey gelmiyor” di-
ye düþünmektense çocuðumuza, kardeþimize,
aðabeyimize, ablamýza veya anne-babamýza
yaþam haklarýmýzýn önemini anlatarak baþla-
yabiliriz. 

Bu geleceðin inþasý için saygýyý, emeði, sev-
giyi, hoþgörüyü bilen bireyler yetiþtirmeliyiz.

Ve en çok da biz sahip çýkmalýyýz hemcin-
simize. Birbirimizin hayatýný kolaylaþtýrdýðý-
mýz sürece yaþam güzelleþecektir, emin olun.

Sonsuz saygý ve sevgilerimle...

Zeliþ TTUNÇÇ
ANTTALYA

mektubumuz var
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A. Çiðdem ÖZERDOÐAN

N
uri Bilge Ceylan’ýn son filmi Ahlat Aðacý,
üniversiteyi yeni bitiren ve atama bekle-
yen iþsiz öðretmenler ordusuna katýlan
Sinan’ýn, taþrada geçen hikayesine odak-
lanýyor. Sinan’ýn, yazdýðý kitabý bastýrabil-

mek için gösterdiði çaba, babasýyla, ailesiyle, çevresiy-
le olan iliþkileri ve çatýþmalarý çerçevesinde ülkemizin
ve insanlarýmýzýn içinde bulunduðu durum da mer-
cek altýna alýnýyor filmde. 

Film üzerine epey yazýldý çizildi. Bu yazýda, filmde
yer alan kadýnlar üzerine birkaç söz söylemeye, filmi
bir de kadýn yönüyle deðerlendirmeye çalýþacaðýz. 

Sinan’ýn ailesindeki kadýnlar film boyunca nadiren
çýkýyor karþýmýza. Yer aldýklarý sahnelerde de hep iç
mekânlarda görünüyorlar. Anne, kýz kardeþ, köydeki
nine hep evin içindeler. Sinanlarýn evi daracýk. Odalar
karanlýk denecek derecede loþ. Kadýnlar evin içine sý-
kýþmýþ gibidir. 

Filmin hikayesine temel olan, taþrada erkeklerin
sýkýþmýþlýðý, görece sýnýrlarý geniþ olan bir sýkýþmýþlýk-
týr. En azýndan kasabanýn sýnýrlarý, köyün sýnýrlarý
içinde serbestçe dolaþabilir erkekler. Kendilerine ait
mekanlara, kahvehaneler, ganyan bayiine gidip otura-
bilir, vakit geçirebilirler. Civardaki kýrlara açýlabilirler,
hayat üzerine konuþarak yürüyebilirler daðda bayýrda.
Etraftaki tepelerden, yaþadýklarý dünyanýn ne kadar
küçük olduðunun ayrýmýna vararak sýkýntýyla bakabi-
lirler kasabalarýna. Birkaç arkadaþ arabaya doluþup bir
su kenarýna gidebilir, efkârlanýp içki içebilir, kavgaya
tutuþabilirler. Gözleri geniþlikleri, yükseklikleri göre-
bilir. Farkýna varabilenler için bir fýrsattýr bu. Açýlýp
geniþleyebilmek, merak edebilmek, hayal kurabilmek
için bile tetikleyici bir etkisi vardýr onca sýkýþmýþlýk
içinde.
‘DIÞARIYA’ ÇIKMANIN YOLU 

Oysa kadýnlarýn bu kadarcýk bile özgürlükleri yo-
ktur taþrada. Kapana kýsýlmýþ gibidirler. Televizyon
seyrederken görürüz onlarý hep. Belki de dýþarýya çýk-
manýn tek yoludur bu onlar için. 

Sinan’ýn annesi (Asuman), kocasý eve doðru dü-
rüst para getirmediði için çalýþmaktadýr aslýnda. Ama
yaptýðý iþ çocuk bakýcýlýðýdýr. Orada da evin içinden

kurtulamaz kadýn. Daracýk dünyanýn içinde öyle kö-
relmiþtir ki Asuman, oðlunun yazdýðý kitabý bile me-
rak edip okumaz.  

Kumar düþkünlüðü, borç bataðýnda debelen-
mesi nedeniyle Ýdris’in (Sinan’ýn babasý) otoritesi
iyice sarsýlmýþ, saygýnlýðý eriyip gitmiþtir aile için-
de. Evde kimse umursamaz onu, eve gelince kim-
se kýpýrdamaz yerinden. Ancak Ýdris, otoritesinin
son kýrýntýlarýný kimi zaman evde kýzýna (ailede en
zayýf durumdaki birey lisede okuyan Yasemin’dir
ve otorite en zayýf üzerine kurulmaktadýr), kimi
zaman okulda küçük bir kýz öðrenciye karþý kulla-
nabilmektedir halâ. Yasemin karþý koymaya çalýþsa
bile fazla direnememekte, otoriteye boyun eðmek-
tedir henüz. Ekonomik özgürlüðünü kazanamadý-
ðý sürece de bugün babasýna, yarýn kocasýna bo-
yun eðmek durumunda kalmaya devam edecektir.
Geleceði annesininkinden veya Hatice’ninkinden
pek de farklý olmayacaktýr.

Filmde dýþarýda gördüðümüz kadýnlardan biri Ha-
tice. Çalýþmak için (ceviz toplamaya) ceviz bahçesine
baþkalarýyla birlikte gelmiþ, su almaya çeþme baþýna
gittiðinde, yani geçerli bir nedenle salýverildiðinde,
yalnýz kalabilmiþtir dýþarýda. Yakýnda evlenecektir Ha-
tice, kendinden çok yaþlý bir kuyumcuyla. Bunu ken-
disi istiyormuþ gibi anlatýr Sinan’a. Yalan söylediði her
halinden bellidir. Çaresiz bir umutsuzluk içindedir.
Hatice Sinan’la gizli saklý konuþurken gecikince, onu
alýp geri götürme iþi de yine bir kadýn tarafýndan ger-
çekleþtirilir. 

Filmde bir kadýn daha vardýr. Topu topu birkaç sa-
niye görürüz onu. Belki fark etmeyiz bile filmin akýþý
içinde. Kim olduðunu bilmeyiz. Kitabevine gelir bu
kadýn. (Kitabevi, kadýn ve erkeðin bir arada buluna-
bildiði, aydýnlanmanýn sembolü karma bir mekandýr.)
Üstelik yalnýz baþýna! 

Filmde kadýnlarýn görünürlüðünün çok az olduðu-
na yönelik eleþtiriler bulunmaktadýr. Oysa taþrada,
gerçek yaþamda ne kadar görünür ise o kadar görün-
mektedir kadýnlar filmde.  

Belki de Yasemin’in, Hatice’nin, Asuman’ýn kurtu-
luþu, bu üç saatlik film boyunca 3-5 saniye anca gör-
düðümüz kitapçýdaki kadýnýn hikayesinde saklýdýr.
Kim bilir!

Ayný iþte çalýþýyorduk
ama kocam
hep çok yorgundu

Meþrure KULYA
Ýzmir

B
üroda daha sabah baþlar yemek muhabbeti. Ama
muhabbet; “Dün gece þu mekanda þöyle bir ye-
mek yedik, çok güzeldi” muhabbeti deðil ne ya-
zýk ki. “Akþama ne yemek yapacaksýnýz kýzlar”
muhabbeti. 

Bir taraftan bilgisayara dosyalarý giriyor bir taraftan da ak-
þam evde hangi yemeði yapacaðýmýzý düþünüyorduk. Çayý ge-
tiren Songül abla bu muhabbet açýldýðýnda bize hep gülerdi.
Çünkü o sabahýn köründe kalkmýþ, yemeði piþirmiþ olurdu
akþam için. Sabah iþe geldiðimizde o bitkin yüzü ve üzerine
sinmiþ yemek kokusuyla karþýlardý bizi. Erkek arkadaþlar
alaylý bir tavýrla Songül ablanýn evinde ‘akþam ne yemeði var’
tahminlerinde bulunurlardý.

Kocamla tanýþtýktan sonra, yani evlenmeden önce anlatýrdý
hep “Ben bir kuru fasulye yaparým. Offf... Parmaklarýný yer-
sin. Ütü hele ütü, herkesin yaptýðý ütüyü beðenmem. O göm-
lek jilet gibi olacak. Ütü benim göbek adým...” Bir gün sor-
muþtum ona, “Evlendikten sonra bana ev iþlerinde yardým
edecek misin?” diye. “Hayýr” demiþti, “Hayýr yardým etmeye-
ceðim, onlar senin iþlerin deðil ki yardým edeyim, birlikte ya-
pacaðýz...” Ne kadar sevinmiþtim, ‘kýsmen doðru’ olduðunu
sonradan öðrendiðim bu sözlere.

Evlendik. Bir süre daha böyle devam etti. Yapacak pek bir
þey de yoktu iþin doðrusu. Ýki kiþiydik, ev kirlenmiyordu, ye-
meði iki kiþilik yapýyorduk. Ütü doðru düzgün çýkmýyordu
bile. Sonrasý... Sonrasý vahim. 

Çocuklarýmýz olmuþtu. Evdeki iþ yükü artmýþtý. Yemek,
bulaþýklar, çamaþýr, ütü. Ama o hep yorgundu. Ayný iþ kolun-
da, ayný iþi yapýyorduk ama o yorgundu. Sadece çocuklarým
için çabalýyordum; Aman aç kalmasýnlar, derslerini yapsýnlar,
mutlu olsunlar... Çocuklarýma hizmet etmek beni üzmüyor-
du. Ama yüzüme gülümseme zahmetinde bile bulunmayan
kocama hizmet etmek dokunuyordu. 

Gel zaman git zaman dedim ki kendi kendime “Dört bo-
ðazý, üç boðaz yapsak ne olur ki?” Evet çok zor bir süreçti,
ama yaptým. Þimdi çocuklarým da rahat, ben de rahatým. Sa-
dece kendimize ve birbirimize hizmet ediyoruz. Hep birlikte
yemek yapýyor, sofrayý kuruyor ve topluyoruz.

Songül abla ise hala sabahlarý erken kalkýp yemeðini yap-
maya devam ediyor. Dünya acýmasýz. Songül abla mutsuz...

Ya taþradaki
kadýnýn sýkýþmýþlýðý?

Yolu adliyeden 
geçen geçmeyen 
herkesin talebi 

Devrim AVCI

B
ilgisayarýn baþýnda nasýl
bir yazý yazacaðýmý düþü-
nürken, annem ne yazdýðý-
mý sordu. Adaletle ile ilgili
bir yazý olacak deyince, “Bu

kadar düþünme. Yok ki” diyerek he-
men herkesin konuyla ilgili ortak dü-
þüncesini de kýsaca özetlemiþ oldu. 

Yolu bir þekilde adliyeye düþen her-
kes, adaletin olmadýðýndan þikayet edi-
yor. Gerçekten uzun zamandýr yargý,
ülkemizde en çok eleþtirilen kurumla-
rýn baþýnda geliyor. Yargýya güvenin
azaldýðý yapýlan anketlerde de açýkça
ortaya çýkýyor. 2013 yýlýnda Kadir Has
Üniversitesi tarafýndan yapýlan bir an-
kete göre Türkiye’de toplumun yargýya
güveni yüzde 26.5 dolaylarýnda. 2012 yý-
lýnda bu oran yüzde 38 imiþ. Günü-
müzde bu oranýn daha da azaldýðýný
söylemek için anket yapmaya gerek yok.
Hatta, toplumun yargý mekanizmasýnýn
adaleti saðlayacaðýna olan inancý o kadar
düþük ki, artýk anket bile yapmýyorlar. 

Bunu bizzat yargý mekanizmasý içinde
çalýþanlardan duyuyoruz. Yani, adaleti
saðlamakla yükümlü olanlardan, mesleði
bu olanlardan... Örneðin Yargýtay Baþkaný
Ýsmail Rüþtü Cirit, bir konuþmasýnda,
yargýya güvenin yüzde 70’lerden yüzde
30’lara düþtüðünden þikayet ediyor. Ya da
Danýþtay Baþkaný Zerrin Güngör, adil yar-
gýlanma hakkýnýn öneminden, hakimlerin
baðýmsýzlýðýndan, halkýn yargýya güven
duymasýnýn öneminden bahsetmek zo-
runda hissediyor. Barolar Birliði Baþkaný
Metin Feyzioðlu, yargýya güvenin, tarihin
en düþük seviyesinde olduðunu ifade edi-
yor. Siyasi iktidarýn en üst temsilcisi, “Ül-
kede halk bunalmýþ, ellerini açarak adalet
çýðlýðý atar hale gelmiþse, oradaki yargý sis-
teminde bir sorun var demektir. Adaleti
kaybettiðimizde her þeyimizi kaybedeceði-
mizi de bilmek zorundayýz” diyerek, sanki bu sorun
kendiliðinden ortaya çýkmýþ gibi þikayet edebiliyor.
Halka adalet saðlamak için çalýþmasý gerekenlerin,
adalete güven duygusunun zedelenmesinden þika-
yetlerinde, halktan fazla seslerinin çýkmasýný da bir
ironi olarak buraya ekleyelim. 
BÖYLE ADALET OLMAZ OLSUN!

Gerçekten yolu adliyeden geçen herkesin adaletin
olmadýðýndan þikayet etmesini, sadece istedikleri so-
nucu almamýþ olmalarý ile açýklamak mümkün deðil.
Çünkü kamuya yansýyan çoðu davada da gördüðü-
müz üzere, sadece taraflarýn deðil, davayý basýndan

izleyen herkesin hoþnutsuzluðu artýk gizlenemeye-
cek kadar açýk. Kaldý ki gizlenmiyor da zaten. “Böyle
adalet mi olur” ya da “Böyle adalet olmaz olsun”
haykýrýþýný duymadýðýmýz bir gün geçmiyor. Bu hay-
kýrýþlarý daha sýk duyar olduk. Adaletsiz her yargýla-
mada, her kararda da duymaya devam edeceðiz.
Çünkü, artýk bu minareye hiç bir kýlýf uymuyor. 

Adaletsizliði en aðýr þekilde yaþayanlarýn baþýnda
kadýnlar geliyor. Kadýnlara karþý iþlenen bir suçun
soruþturulmasý, dava açýlmasý, adaletin saðlandýðý
anlamýný taþýmýyor. Yargý mekanizmasýnýn kadýnlara
bakýþýnýn acý bir þekilde ortaya çýktýðý bu davalarda,
sanýklara kanunun öngördüðü cezalar dahi verilmez-

ken, uygulanan indirimlerle kadýnlarýn
vücut bütünlüðünü ihlal eden, saldý-
ran, tehdit eden, tacizde bulunan, öl-
dürenler adeta ödüllendiriliyor. 

Hatice Çelik eþi tarafýndan öldü-
rülen kadýnlardan biri. Bir hemþire.
Öldürülmeden önce, kendisine tele-
fonla tehdit mesajlarý gönderen eþin-
den þikayetçi oluyor. “Seni öldürece-
ðim”, “Ölümün benim elimden ola-
cak” þeklinde gayet açýk ve net teh-
ditler ki savcý dava açýyor. Yapýlan
yargýlamada sanýða para cezasý veri-
liyor ama ne ceza! Verilen para ceza-
sý, kararda yazýlan avukatlýk ücretin-
den daha az. Avukatlýk ücreti yargý-
lamanýn yapýldýðý tarihte 1.500 TL.
Varýn gerisini siz düþünün. Üstelik
bu para cezasý bir de erteleniyor!
Bu davadan kýsa bir süre sonra Ha-
tice, eþi tarafýndan öldürüldü. Ýn-
san düþünmeden edemiyor; ger-
çekten önleyici bir ceza verilseydi,
belki de Hatice hala oðlunun ya-
nýnda olabilirdi. 

Bir cinsel saldýrý davasýnda, ka-
dýnýn olaydan dört ay önce sanýkla
çekilen bir fotoðrafýný ‘rýzasý var’
olarak yorumlayýp beraat kararý
veren mahkeme heyetinin, “Peki
siz aile içi tecavüz davalarýnda na-
sýl karar vereceksiniz, nikah fo-
toðrafý var diye aile içinde olan
cezasýz mý kalacak?” þeklindeki
sorumuz (ki bu sorudan çok bir
isyandý) karþýsýnda hiç bir þekil-
de cevap vermemesi, yargýnýn
kadýnlara bakýþýný sarsýcý bir þe-
kilde göstermiþ olmuyor mu? 

Herhangi bir adliyede hemen
her gün bir kadýnýn haykýrýþý du-
yulur: “Bu mu adaletiniz!” Çün-
kü, boþanmak istediðinde öldü-

rülen, erkeklerle konuþuyor diye töre cinayetine kur-
ban giden, yemeðe tuz koymadýðý için dövülen, cinsel
tacize uðrayan, iþyerinde eþit iþe eþit ücret alamayan
kadýnlar için adalet, sadece bir kelime olarak var. Bu
örnekleri çoðaltmak mümkün. Bir kadýn cinayeti da-
vasýnda örneðin, mahkemenin “haksýz tahrik” indiri-
mi uygulamadan karar vermesi “örnek karar” diye
deðerlendiriliyor ve bu sevindirici bir hal olabiliyor.
Oysa, mahkeme sadece kanunu uyguluyor, yani göre-
vini yapýyor. Örneðin kadýnýn çantasýnda doðum
kontrol hapý bulundurmasý, telefon rehberinde er-
keklerin isimlerinin bulunmasý “haksýz tahrik” nede-
ni sayýlabiliyor. Oysa bunlar gayet doðal ve hukuka ay-
kýrý da deðil. Yani zaten çoðu zaman istenen  

ADALET
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bir kadýn örgütçü

1917 Devrimi’nden sonra kadýn konferanslarýnýn
örgütlenmesi, 8 Mart kadýn komiteleri kurulmasý,
gazetelerde kadýn sayfalarýnýn kurulmasý ve öncesin-
de olduðu gibi çalýþma gruplarýnýn örgütlenmesi gibi
birçok adým Nataþa ve diðer Bolþevik kadýnlarýn ön-
derliðinde olur. Partisiz kadýnlarýn konferansýný özel-
likle kitlelere ulaþmanýn ve kitle eðitiminin bir aracý
olarak görür. Devrimden sonra kadýn çalýþmasýnda
hem delege eðitimleri ve seçimleri yapýlmasý, iþçi
okuluna kadro seçilmesi gerekir hem de üretimin ar-
týrýlmasý ve kadýnlarýn erkekler tarafýndan ayrýmcýlýða
uðramamasý gerekir. Nataþa da bu konular çerçeve-
sinde kurar çalýþmalarýný. Yazmaya ve eðitimlerine de
devam eder. Ýkisinde de en anlaþýlmaz konularý bile
herkesin anlayacaðý sade bir dille aktarmak gibi bir
yeteneði vardýr. Süslü, aðýr cümleler kullanmaz.
Onun konuþmalarýnýn ve yazýlarýnýn amacý, okurlarý-
nýn anlamasý, dersler çýkarmasý ve uygulamasýdýr. Ýþ-
çi ve köylü kadýnlarýn da yayýnlarý sahiplenmelerini
ister;  kadýnlarýn kendilerini ifade edebileceði, yeni
kurulan toplumun iyileþtirilmesi için önerilerini su-
nabilecekleri, eleþtirebilecekleri bir platform olduðu-
nu buluþtuðu kadýnlara her fýrsatta anlatýr.

Devrime adadýðý hayatý 2 Haziran 1921’de son bu-
lur Nataþa’nýn. Ýþçi sýnýfý ýrmaðýnýn yönünü belirle-
yen, her koldan onu besleyerek gürül gürül akmasýný
saðlayan o “birkaç yüz” kadronun yaptýðýna örnektir
Nataþa’nýn yaptýklarý: Karþýsýndakinin sorunlarýný
anlayýp pratik çözümler sunabilen aktif bir dinleyi-
ci... Ýþçiler içinde lider özellikleri olanlarý bulabilen,
komiteler kuran, onlara pratik içinde ve özel olarak
hazýrladýðý kýsa örgütlenme eðitimleri veren bir eðit-
men... Yazýda ve konuþmada çok yalýn bir dil kullanan
iyi bir konuþmacý, yazar... Kendisi gibi kadrolar yetiþ-
tiren bir alan örgütçüsü.

NATAÞA, 1912’de Pravda gazetesinin editörlüðünü
üstlenir. Ýþyerleriyle ilgili sorunlarý gazeteye bildirmek
ve tavsiye almak için gelen yüzlerce
iþçi mektubunu usanmadan okur ve
cevap verir. Yazýlarýný öyle bir basit
dille kurar ki iþçiler kolayca anlaya-
bilsin. Gazeteye her gün gelen on-
larca iþyeri temsilcisi, sendikacý, iþ-
çi mutlaka Nataþa’nýn odasýna uð-
rar. Nataþa, çok sert karakterli biri
olarak bilinmesine karþýn, gelen
iþçileri sabýrla, kibarca ve ilgiyle
dinler. Ýþte bu aslýnda Nataþa’nýn
en önemli kadro özelliði olur; on-
lara sosyalizme dair nutuklar at-
mak yerine, onlarýn ne düþündü-
ðü dinler ve pratik çözümler öne-
rir. Gazeteyi, gündelik iþçi so-
runlarý üzerinden kitle eðitimi-
nin ve örgütlenmenin bir aracý
haline getirir.

1913’te ilk Uluslararasý Ka-
dýnlar Günü’nün örgütleyicileri
arasýnda yer alan Nataþa, kadýnlar
Pravda’ya geldiklerinde özellikle mutlu olur. Onlarý iþ-
çi sýnýfýnýn genel hareketiyle birleþtirmek için ayrý bir
çaba harcar. Pravda’da yer alan kadýnlara yönelik çeþit-
li ajitasyon yazýlarý giderek ‘Kadýnlarýn Ýþi’ köþesine ve
‘Uluslararasý Kadýnlar Günü Ýçin’
bölümüne dönüþür. dönüþür.
Nataþa, iþçileri dinlemeyi,
mektuplarýný okumayý, daha
da sistematikleþtirerek bu se-
fer kendisi anketler hazýrlar.
Pravda aracýlýðýyla kadýn iþçile-
re ulaþan bu anketler sayesin-
de, kadýnlarýn iþyerlerindeki
koþullarýný takip edebilir. Sen-
dikalardan da bilgiler alýr. Ka-
dýnlarýn ücretlerinin düþüklü-
ðü, iþten çýkarmalar, kadýnlarýn
çýktýklarý grevlerin sonuçlarý ve
mücadeledeki önemi üzerine ya-
zýlarý topladýklarý bu bilgilerle
yazar. Kadýnlarý sýnýfýn kendi ör-
gütleri olan sendikalarda örgüt-
lenmeye çaðýrýr.

Pravda’nýn kadýn meselesine
daha da eðilmesiyle iþçi sýnýfý içindeki yelpazesi de ge-
niþler. Kadýnlar, baþta iþyerlerindeki kötü koþullarýný ya-
zarken, sonra nasýl küçük eylemler yaptýklarýný yazmaya
baþlar. Mücadele deneyimlerini paylaþýrlar. Grev çaðrý-
larýný gazete üzerinden yaparlar. Tekstil iþçileri, iðne iþ-

çileri, çamaþýrcý kadýnlar... Farklý sektörlerdeki kadýn iþ-
çiler mücadeleye çekilmeye baþlar. Zamanla bireysel çý-

karlarýný bir yana býrakýp iþçi sýnýfý bilinciyle
nasýl hareket ettiklerinin örnekleri
aktarýlýr. Bu örneklerden biri þöyle:

1914’te Triangle Lastik Fabrika-
sý’nda toplu zehirlenmeler baþ gös-
termeye baþlar. Bütün Rusya’daki
lastik sektöründe durum aynýdýr as-
lýnda. Ýþçilerin Sigortasý Yasasý gere-
ðince kazalara karþý sigorta yapýlma-
larý zorunludur. Sigorta için bir
kampanya düzenlemek oradaki iþçi-
leri örgütlemenin de bir yolu olacak-
týr. Fakat ilginç bir þekilde kadýnlar
sigorta formlarýný yýrtýp atar ve karþý
çýkar. Onlarýn koþullarý diðer iþçile-
rinkinden daha iyi deðildir, ama onlar
sýrf ücretlerini yüksek tutabilmek için
durumun deðiþmesini istemezler. Fa-
kat örgütlenme çalýþmalarýnýn yaný sý-
ra, Pravda’da çýkan diðer sektörlerden
kadýn iþçilerin mektuplarý, kadýnlarýn
ücretlerinin düþüklüðü, iþten çýkarma-
lar, çýktýklarý grevlerin sonuçlarý ve mü-

cadeledeki önemi üzerine somut ve açýk örneklerle do-
lu yazýlar lastik iþçisi kadýnlarýn da eðitiminde kullanýlýr.

Tüm bu çalýþmalar sonucunda lastik iþçisi
kadýnlar da örgütlenmeye baþlar ve talep-
leri için greve hazýr hale gelirler. 

Yýllardýr ezilen kadýn iþçilerden yeni
bir devrimci gücün doðduðunu göz-
lemleyen Nataþa’nýn hayali bir kadýn
dergisi çýkarmaktýr. Çünkü artýk Prav-
da’da çýkan yazýlar yetmez hale gelir.
Ve Rabotnitsa (Ýþçi Kadýn) dergisi çý-
karýlýr 1914’te. Nataþa da bundan
sonra kadýnlarýn örgütlenmesinde
daha fazla yer alýr. Bu dergiyle fabri-
kalardaki kadýnlarý örgütlerler. Kadýn
iþçi liderlerini de derginin yayýn ku-
ruluna katarlar ve her hafta yapýlan
düzenli toplantýlarla fabrikalarda ne
olup bittiðini, yaklaþan devrimin
dalgalanmalarýný doðrudan kadýn-
lardan öðrenirler. 

Kaynaklar:
1905 Devrimi Üzerine Yazýlar - V. Ý. Lenin, 

Yöntem Yayýnlarý
http://www.marxist.com/oldsite/women/natasha.html
Natasha - A Bolshevik Woman Organiser - A Short

Biography - L. Katasheva 

KADINLARI ÖRGÜTLEMENÝN ARAÇLARI;

PRAVDA VE RABOTNÝTSA

sadece kanunda yazýlý olanýn uygulanmasý olu-
yor ve ama için bunun dahi mücadele etmek ge-
rekiyor. 
SOMA’DA ADALET KATLÝAMI 

Kamuoyunun yakýndan takip ettiði, acaba
mahkeme ne karar verecek, adalet yerini bulacak
mý diye beklediði davalardan da, adaletin tatmin
edildiði bir sonuç çýkmýyor. “Adalet istiyoruz”
cümlesi boðazýmýzda takýlý kalýyor. Bunun en acý
örneði, yakýn zamanda karara baðlanan Soma da-
vasý oldu. Bundan dört yýl önce ülke tarihinin en
büyük maden faciasýnda 301 maden iþçisi hayatý-
ný kaybetti ve 486 maden iþçisi yaralandý. Ýþte bu
davada dört yýldýr adalet talebi ile mahkemenin
yolunu aþýndýran eþlerini kaybetmiþ kadýnlar,
çocuklarýný kaybetmiþ anne-babalar bir kez daha
yüzlerine tokat gibi çarpan bir kararla kalakaldý-
lar. 301 iþçiyi göz göre göre ölüme gönderen ve
tedbir almayan iþveren ve vekilleri hakkýnda 15 yýl
ve 22 yýl arasýnda deðiþen hapis cezalarý verildi.
Þirketin patronu hakkýnda ise beraat kararý veril-
di. Çünkü mahkeme nezdinde bu bir kaza! Ka-
muoyunda büyük yanký uyandýran, ülkenin en bü-
yük iþçi katliamýnda böyle bir ceza verilince, iþçi-
lerin adalet talebinin de mahkemeler nezdinde
pek dikkate alýnmadýðý en çarpýcý þekilde bir kez
daha görüldü. 

Üstelik, Soma davasý için verilen bu karar,
“emsal” olarak baþka bir mahkeme tarafýndan da
hemen uygulandý. Makinelerin durmasýnýn ya-
sak olduðu ve iþçilere çalýþan makinenin
temizliðinin yaptýrýldýðý bir iþyerin-
de, parmaklarýný maki-
neye kaptýran iþçinin
ne kadar da kusurlu
olduðunu; limanda
tonlarca aðýrlýðýnda
konteynerýn altýnda
ezilen iþçinin aslýn-
da daha dikkatli ol-
masý gerektiðinin
söylendiði; yýllar-
ca tatil yapmadan
çalýþan iþçi yýllýk
ücretli izin hak-
kýný talep etti-
ðinde hakimin
“hiç izin yap-
madan çalýþýlýr
mý” diye inan-
madýðý; çalýþ-
ma hayatýnýn
gerçeklerinden
(siz bunu kapi-
talizmin acý-
masýzlýðý diye
okuyun) kopuk
bir yargýnýn iþ-
çiler için ada-
let saðlayaca-
ðýný, hakkýný
tam olarak
teslim ede-
ceðini söy-
lemek çok
zor. 

ÇIÐLIÐIMIZ SUSMAYACAK
“Adalet istiyoruz” diye haykýran ailelerin, kadýn-

larýn, gençlerin, çocuklarýn, sendikalarýn, partilerin
yakýndan takip ettikleri bir dava daha var. Yazýnýn
yazýldýðý tarihlerde henüz kararý açýklanmayan ama
sonuçlanmasý beklenen bir dava. Ülkemizdeki en
büyük katliam olan 10 Ekim 2015’te yaþanan Anka-
ra Garý Katliamýnýn davasý. 103 kiþinin yaþamýný yi-
tirdiði katliamdan bir yýl sonra baþlayan yargýlama
süresince, son derece organize bir biçimde planla-
nan katliamla ilgili ihmali ve sorumluluðu ortaya çý-
kan hiç bir kamu görevlisi hakkýnda deðil dava aç-
mak soruþturma izni dahi verilmedi. Failleri koru-
narak adeta geliyorum diyen katliam dosyasýndaki
pek çok delil hiç araþtýrýlmadý, ifadesi alýnmasý ge-
rektiði halde alýnmayan kiþiler var... Kamuoyundan
kaçýrýlmak istenen dava, mahkeme heyeti tarafýndan
alelacele karara baðlanmak istendi. Bütün bunlar
ölen evlatlarý, eþleri, yoldaþlarý için ama daha da
ötesi baþka katliamlar olmasýn diye yýllardýr “Ger-

çek bir adalet” çýðlý-
ðý atanlarý tatmin

edecek bir ka-
rar çýkmaya-

caðýnýn
göstergesi
oldu as-

lýnda.
Ama

görünen bir þey daha var; bu katliamýn arkasýndaki
gerçekler aydýnlatýlmadýðý, gerçek sorumlular yargý-
lanýp cezalandýrýlmadýðý müddetçe, “Adalet” çýðlýðý
da susmayacak.
GÜÇLÜNÜN ADALETÝ

Siyasi iktidar tarafýndan yargýnýn araçsallaþtý-
rýldýðý bir dönemi yaþýyoruz. Ýktidara en küçük
bir eleþtiri yapan kiþinin kendini hýzla hakim kar-
þýsýnda savunma yaparken bulmasý iþten bile de-
ðil. Sosyal medya paylaþýmlarý nedeniyle gözaltýna
alýnanlar, yazdýðý bir yazý nedeniyle yargýlananlar,
gösteri hakkýný kullanýp kendini nezarette bulan-
lar... Yargý mekanizmasý içindeki görevlilerin, si-
yasi iktidarý korumak adýna, dava açmaktan, yayýn
yasaðý getirmekten, tutuklamaktan hiçbir þekilde
imtina etmediði ortada. Öte yandan insanlar,
OHAL yasalarý ve KHK’larla, en temel haklarýný
kullanamaz hale gelmiþ durumda. 

Yargýnýn adeta bir sopa gibi kullanýlmasý karþý-
sýnda toplumda adaletsizliðe karþý tepki de büyü-
yor. Yaþlý bir emekli öðretmenin facebook paylaþý-
mý nedeni ile gözaltýna alýnmasýný, içeriði bellli
olmayan güvenlik soruþturmasý gerekçesi ile in-
sanlarýn iþlerinden atýlmasýný, þort giydiði için
tekmelenen kadýnlara saldýranlarýn korunmasýný,
öldürenlere, tecavüz edenlere ödül gibi cezalar
verilmesini kabul edemiyor toplum. Yargýyý hakký-
ný aradýðý bir yer olarak görmeyen, adliyeye hiç
yolunun düþmemesiyle övünen insanlarýmýzýn, bu
bakýþý da giderek deðiþiyor. Adaletin terazisinin

güçlüden yana aðýr bastýðýný her geçen gün
daha fazla görüyor artýk. 

KADINLAR 
OLMADAN OLMAZ

Çünkü adaletsizlik ar-
týk her yerde! Gelir ada-

letsizliðinden örgüt-
lenme hakkýna, dü-

þünceyi ifade etme
özgürlüðünden
yaþam hakkýna, ça-
lýþma hakkýna, vü-
cut bütünlüðünün
korunmasýna ka-
dar, ayrýmcýlýk ya-
saðýna, kadýnlarýn,
emekçilerin,
gençlerin, muha-
liflerin hayatla-
rýnda adalet yok
artýk. Bu yüzden
ülkenin demo-
kratikleþmesi
için verilen her
mücadele, ada-
let talebini de

içeriyor aslýnda.
Bu mücadele,

adaletsizliði haya-
týnýn her alanýnda
iliklerine kadar
yaþayan kadýnla-
rýn gücü, sözü,
birliði, eylemi ol-
madan kazanýla-
maz.
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Annem ‘Akþamlarý
ýslýk çalýnmaz’ derdi!

Zelal ARAR / Ayþegül NARÝN
Adýyaman

I
slýðýn geldiði yöne bakmamaya çalýþtý. Adýmlarýný hýzlandýrýr-
ken sokak lambalarýnýn birçoðunun bozulmuþ olduðunu fark
etti. “Hay Allah! Bir bu eksikti” diye geçirdi içinden. Saat ak-
þamýn 11’i idi.
Bu kadar sessiz miydi bu sokak? Halbuki kaç defa geçmiþti bu-

ralardan.Tüm bunlarý içinden geçirirken kaldýrýmdan inip sokaðýn or-
tasýna doðru yürümeye baþladý. Apartmanlarýn balkonlarýna bakýp bel-
ki birilerini görürüm umuduyla ilerliyordu o ýssýz sokakta.

Arkadaþýnýn düðününden geliyordu. Büyükçe küpeleri, gözleriyle
ahenk içerisinde olan askýlý mavi bluzu, mini eteði ve hýzlanan adým-
larýndan canýný yakan topuklularýyla çok güzel görünüyordu.

Eski mahallesini geçirdi aklýndan. 4 yýl önce taþýnmýþlardý oradan.
Evlerinin bulunduðu sokakta dilediðince top koþturur, saklambaç oy-
narlardý. Ne çok severdi yaþýtlarýyla bisiklete binip pedallarý gökyüzü-
ne çýkmak istercesine hýzla çevirmeyi.. Tatlý bir tebessüm etti bunlarý
anýmsarken.

Yine o ýslýk sesi geldi. Takip edildiði hissi onu gittikçe ürkütüyor-
du. Eve daha on dakika vardý tahminine göre. Belediye otobüsleri ara
mahallelerden geçmediði için yürümek zorundaydý. Çalan telefonu-
nun sesiyle irkildi. “Tamam anneciðim geliyorum merak etme” dedi
tedirginliðini belli etmeden. Korktuðunu belli etmemeliydi.

Çok þey atlatmýþtý... Küçüklüðünde kimseye anlatamadýðý, anlat-
maktan çok korktuðu o kötü an’lar, cýlýz bedenine dokunan o çirkin
eller geldi aklýna.

Birileri “Sus” iþareti yapardý. Çocukluðunun en masum bakýþlarý
çaresizliðine mahkum olmuþtu o zamanlarda. Tüm bunlarý yaþarken
geçirdiði deðiþim okuldaki rehber öðretmeni tarafýndan fark edilince
daha fazla susamamýþtý. Aðlayarak ama neden aðladýðýný bile bilme-
den anlatmýþtý her þeyi öðretmenine. Sonunda ailesi de durumu öð-
renmiþ, gereken cezayý almýþtý onu susturanlar. Ne susmak ne de
korkmak vardý artýk onun hayatýnda...

“Sonunda ýþýðý yanan bir sokam lambasý” diyerek derin bir nefes
aldý. Islýk seslerinin de son bulduðunu fark edince artýk daha iyi his-
sediyordu kendini. Önünden geçtiði apartmanýn ikinci katýnda oturan
kadýný hatýrladý. Birkaç gün önce erkek arkadaþýyla sarýldýðý için ma-
halleli tarafýndan darp edilmiþ, çocuklara kötü örnek olmasýndan en-
diþe edilerek hakaretlere uðramýþtý. Ne çok isterdi þimdi onun yanýn-
da olup ona sarýlarak teselli vermeyi... Kýzgýndý mahalledekilere. Bun-
ca yaþanan taciz ve tecavüzler, erken yaþta zorla evlendirilenler, hasta-
nelerde henüz erginleþmemiþ bedenlerinde can taþýyanlar... Hangisi-
ne tepki göstermek gerekirdi?

Sarýlmak bu kadar mý tehlikeli bir eylemdi?
Tüm bunlarý düþünürken sonunda eve vardý, çantasýndan anahtar-

larý çýkarýp sessizce kapýyý açtý. Salondaki kanepeye oturup dinlenmek
istedi. Göz kapaklarý aðýrlaþtý iyice. “Annem akþamlarý ýslýk çalýnmaz
derdi” diye mýrýldandý yavaþça. Uyuyakalmýþtý çoktan...

Canýmýzýn hiçe sayýlmasýna
izin vermeyeceðiz

Sýla ALTUN
Ankara

Þ
ule Çet’ in cinsel saldýrýya uðrayýp öl-
dürülmesinin üzerinden üç ay geçti.
Ýlk baþta sanýklarýn verdiði ifadeye
göre bir plazanýn 20. katýndan atlaya-
rak intihar ettiði belirtilmiþti. Fakat
otopsi sonucu ve olay yerindeki araþ-

týrmalar bunun doðru olmadýðýný gösterdi.
Þule Çet, Gazi Üniversitesi Tekstil Tasarýmý

Bölümünde ikinci sýnýf öðrencisiydi ve okur-
ken ayný zamanda eðitim masraflarýný karþýla-
mak için çalýþýyordu. Fakat çalýþtýðý iþ yeri ka-
pandýðý için iþinden olmuþtu. Çalýþtýðý iþ yeri-
nin ortaklarýndan biri olan Çaðatay A. Þule’ye
baþka bir iþ bulabileceðini söyleyerek onu bir
iþ görüþmesine çaðýrmýþ; arkadaþý Çaðatay A,
arkadaþý Berk A. ve Þule, Þule’nin öldürüldüðü
plazaya geçmiþlerdi. Plazadayken, Þule arka-
daþlarýna adamýn ona taktýðý ve oradan çýkama-
dýðý mesaj atmýþtý. Daha sonra zanlýlarýn ifade-
lerine göre Þule plazanýn 20. katýndan atlaya-
rak intihar etmiþti. Þule atlamaya çalýþýrken
Berk A. orada deðilmiþ, güya Çaðatay A. onu
tutmaya çalýþmýþ ve Þule’nin týrnaklarý zanlýnýn
koluna batmýþ. Þule’ nin týrnak arasýndan çý-
kan DNA bu þekilde açýklanmaya çalýþýlmýþtý.
Çok geçmeden Þule’nin kanýnda uyutucu bir
madde olduðu ve cinsel saldýrýya maruz kaldýðý
ortaya çýktý. Bunlar ortaya çýkana kadar Þu-
le’nin arkadaþlarý, ailesi Þule’nin intihar etme-
diðini, olayýn bir cinayet olduðu defalarca be-
lirtti. Zanlýlar ise olaydan bir buçuk ay sonra
ise ancak tutuklanabildiler.

Þule gibi birçok kadýn cinsel saldýrýya uðra-
yýp öldürüldü ve öldürülüyor. Devletin bu ko-
nuda yaptýðý þey ise ancak gözaltýna alýp sal-
mak, ta ki ciddi bir kamuoyu oluþana kadar. 
SÖZDE ÇÖZÜMLER:
ÝDAM VE HADIM

Uzun zamandýr cinsel istismar vakalarý ba-
hane edilerek uygulamaya sokulacaðý söylenen
iki ceza var: Ýdam ve hadým. Özellikle artan
çocuk istismarý ve çocuk cinayetleri kullanýla-
rak bu sözde çözümler bizlere kabul ettirilme-

ye çalýþýlýyor. Ýdam ve hadýmýn insanlýk dýþý bi-
rer ceza yöntemi olmasý bir yana, bizlerin bu
konu ile ilgili sormasý gereken birçok soru var.
Kadýn cinayetlerinde, çocuk cinayetlerinde, is-
tismar vakalarýnda mevcut hukuk sistemindeki
cezalar dahi uygulanmazken idam ve hadým na-
sýl uygulanabilir? “Gece sokaða çýkan kadýn te-
cavüzü hak eder”, “Bir kereden bir þey olmaz”
zihniyetini taþýyan bir hükümet “bu konulara
karþý samimi(!)” görüntüsü oluþturmak için mi
bu tür cezalar istemektedir? Bu cezalarýn he-
defi aslýnda tecavüzcüler ve katiller midir?

Ýdam ve hadým cinsel istismarýn önlenmesi-
ni saðlayacak yöntemler deðildir, ki idam ve ha-
dýmýn birer ceza olarak uygulandýðý ülkelerdeki
istismar vakalarýnýn sayýlarý bizlere bunu açýkça
gösteriyor. Ayrýca bu tür cezalar suçun birey-
selleþmesine ve istismarcýnýn sapýk ya da hasta
biri olarak görülmesine yol açýyor. Fakat bizim
için aslolan kadýna ve çocuða yönelik cinsel is-
tismarý ve þiddeti toplumsal ve politik baðla-
mýndan koparmamak olmalý. Cinsel istismarý
önlemeye, maðdurlarý korumaya ve toplumsal
eþitliði saðlamaya yönelik politikalar üretmek-
ten baþlamak gerekiyor. 
DAYANIÞIRSAK BAÞARABÝLÝRÝZ

Kadýna ve çocuða yönelik cinsel saldýrý vaka-
larýnda devletin yapmadýðý fakat bizim yapabi-
leceðimiz þey birbirimizle dayanýþarak kadýný,
çocuðu zayýf birer obje haline getiren bu sis-
teme karþý sesimizi yükseltmektir. Þule’nin va-
kasýnda birbirimizle dayanýþmanýn, “parasý
olan düdüðü çalar” sistemini nasýl zorladýðýný
gördük ve birlik olursak daha fazlasýný da baþa-
rabiliriz. Son olarak bir üniversite öðrencisi
olarak dayanýþmanýn bir diðer ayaðý ODTÜ
Toplumsal Cinsiyet Çalýþmalarý Topluluðunun
baþlattýðý ve tüm üniversite topluluklarýný des-
teðe çaðýrdýðý imza kampanyasýndan bir alýntýy-
la yazýmý noktalamak istiyorum: “Þule için ada-
let istiyoruz! Üniversite gençliði olarak arka-
daþlarýmýzýn hayatlarýnýn hiçe sayýlmasýna ve
yaþananlarýn üstünün kapatýlmasýna müsaade
etmeyeceðiz. Katiller cezalarýný bulana kadar,
gerçek adalet saðlanana kadar bu davanýn ta-
kipçisiyiz. Bir kiþi daha eksilmeyeceðiz!”

Müslime KARABATAK
Erkan ERSOY

1
905 Devriminin 12. yýldönümünde Lenin,
Ýsviçreli genç iþçilere sesleniyordu. “22
Ocak 1905 öncesinde Rusya’daki devrimci
partiler bir avuç kis¸iden olus¸uyordu. (...)
Birkaç yüz devrimci örgütleyici, birkaç bin

yöresel örgüt üyesi, bir aydan daha sýk çýkamayan
ve çogˆunlukla dýs¸arýda basýlýp büyük zorluklarla
Rusya içine sokulan altý devrimci gazete; 22
Ocak’tan önce Rusya’da devrimci partilerin ve
devrimci sosyal demokrasinin durumu buydu.” 

Fakat o ‘birkaç yüz’ devrimcinin, sadece birkaç
ay sonra binlere çýktýðýný ve onlarýn da iki, üç mil-
yonluk proleterin önderi olduðunu söylüyordu.
“Proletaryanýn kavgasý güçlü bir maya oluþturdu.
(...) Böylece 130 milyon nüfuslu koca bir ülke dev-
rime yöneldi; böylece Rusya, devrimci proletarya
ile devrimci halkýn Rusya’sýna dönüs¸tü.” 

Bu devrim ‘mücadele yöntemleri açýsýndan
bir proletarya devrimi’ydi. Çünkü görünüþ itiba-
riyle burjuva demokratik bir devrim olsa da,
uyanan kitlelerin kullandýðý en büyük araç grev-
lerdi. Grevlere katýlan iþçi sayýsý 1905’e kadar
her yýl ortalama 43 bin iþçiden ibaretken, sadece
devrimin ilk ayý olan Ocak 1905’te bu rakam 440
bindi. Bu grevlerin en büyük özelliklerinden biri
de, ekonomik taleplerin siyasal taleplerle kesiþ-
mesiydi. Ýþyerlerindeki koþullarýn düzeltilmesini
isteyen yýðýnlar, mücadeleleri boyunca siyasal

grevlere de çýkmýþlardý. 
‘BAÞ BELASI’ ÖÐRENCÝDEN
ÖRGÜTÇÜLÜÐE

Nasýl örgütlüyorlardý bu kadrolar kitleleri, nasýl
harekete geçiriyordu? Stratejileri, taktikleri, me-
todlarý neydi? Bugün onlarýn deneyimlerinden ya-
rarlanabilmek o kadar da kolay deðil. Yeraltýnda
gizlilikle çalýþma yürütmeleri, sýnýrlý kaynaklarýn
sadece bazýlarýnýn çevirisinin yapýlmasý gibi ne-
denler, o devrimci hareketin geliþimini öðrenme-
mizi zorlaþtýrýyor. Fakat, adý bugüne kalan bir
Bolþevik kadýnla tanýþtýralým sizi: Concordia Niko-
laevna Gramova (Samoilova), nam-ý diðer Nataþa

Bolþevikova.
Sibiryalý bir papazýn kýzý olarak 1876’da Ir-

kutsk’te doðan Concordia, St. Petersburg’a gel-
diðinde, çarlýðýn ‘baþ belasý’ devrimci öðrencile-
rine katýlýr. Grevlerin artýðý bir dönemde, eylem-
leri yüzünden tutuklanýr ve okuldan atýlýr; ama
onun ‘devrim öðrenciliði’ iþte tam burada baþlar.
1902’de Paris’e gittiðinde, Lenin ve arkadaþlarý-
nýn propagandacýlara verdiði Marsist eðitimlere
katýlýr. Öðrendiklerini uygulamak üzere Rusya’ya
döner. Tver, Baku, St. Petersburg ve daha nice
þehirde görevden göreve koþar. Fabrika örgüt-
lenmeleri, kulüpler, toplantýlar, sosyalizm ders-
leri... Tekstil, maden, metal, liman, petrol iþçile-
ri, kadýn iþçiler ve ev kadýnlarý içinde yürütülen
çalýþmalar... Gizlilik, tutuklanmalar, sürgünler...
Zamanla en iyi örgütçü ve propagandacýlardan
biri olur. Yeraltý örgütçülerinin çoðu gibi o da
takma isimle anýlýr; Nataþa Bolþevikova. Bu ara-
da aþýk olduðu yoldaþý Arkady Samoilov ile evle-
nirler. 
KADROLAR YETÝÞTÝRDÝ

Nataþa’nýn çalýþtýðý alanlardaki faaliyetleri sonu-
cunda kazandýðý en büyük özellik, kadýn ve erkek
iþçiler arasýnda lider özellikleri olanlarý fark ede-
bilmesi ve onlarý kadrolaþtýrmasýdýr. Onlara örgüt-
lenme eðitimleri verir. Ýþçi ve köylü kadýnlarýn
kendi güçlerine güvenmelerini saðlar. Nasýl çalýþ-
ma yürüteceklerini gösterir. Yeni toplumun savaþ-
çýlarý ve kurucularý haline getirir.Yetiþtirdiði kadro-
lar Rusya’nýn her yanýna daðýlýr.

Nataþa Bolþevikova
tarih
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Sevda KARACA

B
u kadim coðrafyanýn kadýnlarýnýn
dilinden dökülenleri, büyükan-
nelerimizin ahlarýný, ilenmeleri-
ni, dirençlerini bugünün kadýn
kadýna eðlencelerinin, eylemleri-

nin, direniþlerinin sözü haline gelmesinin
en önemli aracýlarýndan onlar... Kardeþ
Türküler 25. yýlýný kutluyor. Bu bir, “iyi ki
varlar” yazýsý olduðu kadar, sesleri sözleri
hep kuytuda kalan kadýnlarýn sesini sözünü
görünür kýlma çabalarý karþýsýnda bir saygý
duruþu ayný zamanda... Çünkü çok iyi bili-
yoruz ki bu çaba, bize anneden, büyükan-
neden türkü dinleyip öðrenmenin, onu
akýlda tutmanýn, paylaþmanýn, hep birlikte
söylemenin aslýnda nasýl da kadýnca bir di-
reniþ olduðunu öðretiyor.

Hikaye 94 yýlýnda Boðaziçi Üniversite-
sinde baþlýyor. Kýrmýzý Salon önünde ka-
dýn kitaplarý sergisi var, söyleþi ve panel-
ler arka arkaya, salon dolu. Salonun kapý-
sýnýn önü daha dolu, çünkü þenlikli kadýn
þarkýlarý dökülüyor genç kadýnlarýn dilin-
den. Diler Özer, Güzin Orcan, Banu
Yumrukçaðlar, Demet Demirkol, Emine
Akan, Ülker Uncu, Gülten Küçük, Gülay
Erdem, Fehmiye Çelik, Feryal Öney, Seçil
Kýzýlkaya, Ayþenur Kolivar, Selda Öztürk,
Iþýn Kucur, Yelda Yücel... 

Mercedes Sosa ve Joan Baez’in meþhur
ettiði Gracias A La Vida, Maria Farandou-
ri’den Ay Carmela, Ajda Pekkan’ýn meþhur
þarkýsý Kime Ne, Sana Ne... Nana Mouska-
ri’den Ayde Tomalona, Ýran’da tarlada çalý-
þan emekçi kadýnlarýn dilinden Gole Gan-
dom... Bizim buralardan Fabrika Kýzý... Ka-
dýnlara ya da kadýnlýða göz kýrpan bütün
þarkýlar kýz yurtlarýnda, öðrenci evlerinde
arana tarana, duyula söylene coþuyor, coþ-
turuyor... “Ders çalýþmayý býrakýn kýzlar,
bugün þenliðimiz var” diyerek yapýlan yurt
þenlikleri kadýn kadýna söz üretmenin, fikir
üretmenin alaný oluyor.

‘97 yýlýndan itibaren 8 Martlar Anado-
lu, Mezopotamya ve Trakya’daki farklý
halklarýn dillerinde söylenmiþ türküler-
den oluþan tamamý kadýn müzisyenler ta-
rafýndan meþhur edilen ya da kadýnlara
dair temalarý anlatan zengin bir repertu-
arla doluyor: Süreyya, Burçak Tarlasý, Sa-
rýkamýþ Aðýdý, Fosforlu Cevriye, Yarim Ýs-
tanbul’u Mesken Mi Tuttun, Asiye, Heya-
mo, Leyla Leyla Ewarê, Fadîke, Keça
Kurdan, Mýþo Aðçik, Esmer Aðçik, Ar-
menitsa Mu, Çergi... 

Sonra 1999 yýlýnýn 8 Mart’ýnda Boðaziçi
Gösteri Sanatlarý Topluluðu ve Feminist
Kadýn Çevresi üyesi müzisyen kadýnlarýn
ilk bestesi: Özgürlük Þarkýsý... “Dönüþ yok,
kadýnlar hep bir olmadýkça çýkýþ yok/ Yeter
artýk nereye kadar!... Ateþ ile duman, yýkýlan
yok olan, nedir bu gittikçe büyüyor/ Çocuk-
larýna mý aðlýyor analar/ Acýlar bitmek bil-
miyor / Göçler, ölümler, ne bu çileler/ Ka-
dýnlar barýþ istiyor!”

2004 yýlýnda kadýn aðzý türküleri araþtýr-
mak için yollara düþen kadýnlarýn emeði
2005 yýlýnda Sözümüz Var Þarkýlarla, 2006
yýlýnda El Kýzý isimli 8 Mart dans-müzik

gösterileriyle görünür hale geliyor. Kardeþ
Türküler Bahar albümü ve ardýndan gelen
dans müzik gösterileri kadýn aðzý türküleri
kadýnlar olarak düzenleyip icra etmenin ve
beste yapmanýn önemli dönemeçlerinden
oluyor.

Sonrasý... Her 8 Mart’ta, 25 Kasým’da
memleketin neresinde kadýnlar toplaþsa,
biriken söz bir de þarkýyla türküyle dile ge-
tirilirken, hep onlardan öðrenilenler eþlik
ediyor coþkuya... Onlarýn ritimleriyle... 

Biz onlarý, çaðrýldýklarý bir tek kadýn
etkinliðini bile reddetmeyen emektar-
lýklarýndan biliyoruz. Dað taþ, ova bayýr
gezerek, sözü sessiz kalmýþ kadýnlarýn
sesine verdikleri deðeri büyük bir emekle
yoðurup hepimizin diline pelesenk eden
çalýþkanlýklarýndan biliyoruz. Bembeyaz
kýyafetleriyle en zor dönemlerde barýþý
söylememizi kolaylaþtýran, önyargýlarý ký-
ran güvercinliklerinden biliyoruz... Biz
Kardeþ Türkülerin kadýnlarýný, kadýnca
deneyimlerimizi bir miras gibi kimler-
den, hangi zorluklarla ve nasýl da büyük
bir emekle edindiðimizi hatýrlattýklarý
için seviyoruz. Ama sadece bu deðil; bizi
birbirimizden farklý ve birbirimize ben-
zer kýlan o müthiþ daðarcýðý önümüze bir
vaha gibi sunduklarý için seviyoruz. 

Kardeþ Türküler, bu üllkenin baþýna ge-
len en güzel þeylerden biri...

Nice 25 yýllara, umarýz ülke bir gün
Kardeþ Türküler sahnesi gibi olur...
Mutluluk, neþe ve beraberlik içinde... El
ele... Kardeþçe... 

Kaynakça:
Kardeþ Türküler, 15 yýlýn öyküsü,

BGST Yayýnlarý
Feryal Öney, ‘Türkülerin tanýklýðý... 

Kadýn aðzý türküler’

MÝS GÝBÝ PLAYLÝST
KARDEÞ Türküler’den kadýn aðýzlý tür-

küler... 
Süreyya; Ekim Devrimi sonrasýnda bes-

telenen, iþçi/köylü kadýnlara seslenen ve yeni
ülkenin çalýþkan kadýnlarca inþa edileceðini
anlatan Azeri türküsü 

 Kadýnlarýn karþý cinsle ilgili pek de kolay
dile getiremedikleri istekleri, özlemlerini çap-
kýn, cesur bir kadýnýn aðzýndan söze döken Ev-
leri Köndelen Yar.

 Baharý ve yaþamýn güzelliðini, yeniden
doðuþu çaðrýþtýran ve  bunu kadýnlarla özdeþ-
leþtiren Men Baharýn Gýzýyam...

 Evleneceði gün annesiyle içli içli veda-
laþan Ermeni kýzýn dilinden dökülen Hars em
Knum, Kardeþ Türküler repertuvarýna giren ilk
Ermenice þarkýlardan.

 “Bu þarký Türklerin mi, Ermenilerin mi,
yoksa Azerilerin mi?” polemiðiyle uzun zaman
tartýþýlan, oysa hepimizin türküsü olan Sari
Gyalin... 

 60-70’li yýllarda Tülay German’ýn sesin-
den, 80-90’lý yýllarda Ruhi Su kasetlerinden
dinlenen Burçak Tarlasý... 

 Fadike; henüz sokakta oyun oynarken
gelin edilen kýz çocuklarýnýn ahýnýn hepimizin
üzerine olduðunu anlatan Zazaki þarký. 

 Qumrike (Kumru); istemediði bir adam-
la evlendirilen Kumru, kayalara konan Kumru,
yaban ellere giden Kumru...

 Ve Keçe Kurdan; “Biz güzel ve cesur
Kürt kýzlarýyýz, isyanýmýz cahilliðin önünü ke-
siyor...” diyerek özgüvenlerini ve mücadele is-
teklerini dile getirdikleri, dinleyeni de söyleye-
ni de el ele tutuþup halay çekmeye davet eden
Kürtçe þarký. 

 Leylâ; bir Kürt kýzýna yapýlmýþ güzelle-
me, Kardeþ Türküler elinde kadýnlýða övgü, ka-
dýnlarýn özgürlük ve barýþ taleplerine melodi
olurken, tam da þarkýnýn isyan þarkýsýna dö-
nüþtüðü günlerde bir anda Özcan Deniz’in “ça-
vuþ kýzý Leylasýna” dönüþmüþtü! Çavuþ kýzý
unutuldu, Çawa Civane Leylâ yaþýyor! 

 Hem Okudum Hem Yazdým; 90’lý yýllar
boyunca bu topraklarda yaþanmýþ savaþýn, bu
savaþlarda evlatlarýný yitirmiþ analarýn acýsý-
nýn bir sembolüydü. Türkünün sonuna eklenen
Çaðrý isimli uzun hava ise, gelecek güzel gün-
lere çaðrýydý aslýnda... 

 Gülsüm; ah Gülsüm... Hepimizin öfkesi-
nin adý olmuþ, görünmeyen emeðimizin sözü
olmuþ Gülsüm. Kýna gecesinde kadýnlarýn ken-
dilerine biçilen bu hayata isyan edip “öff be di-
yelim hele...” diye baþka bir hayatýn mümküna-
týný dile getirdiði o güzelim türkü... 

 2004 Þubatýnda kardeþleri tarafýndan
namus kisvesiyle katledilen Güldünya’nýn acý
hikayesi, ayný yýlýn 8 Mart’ýnda bu topraklarda
“namus uðruna öldürülen” tüm kadýnlar için
Güldünya isimli aðýtla isyana dönüþtü. 

 Aynalý Körük; bir genç kýzýn “bir dediði-
nin iki edilmediði”, belki de kendini bu denli
kýymetli hissettiði tek gün olan düðün günün-
de söylenen bir gelin nazlanmasý. 

 Heyamo; tarlada çalýþan Laz kadýnlarýn
imece þarkýsý. “Teyzenin imecesi var; kazalým
da gidelim, çabuk çabuk kýzkardeþler...”

‘Kýnamýzý soldurana, gülümüzü kurutana’ karþý her dilden 

KARDEÞ TÜRKÜLERMevhibe AKDENÝZ
Sultangazi / Ýstanbul

B
eþ sene önce bir öðleden
sonraydý. Evde yalnýzdým,
kapý çaldý. Gelen bir yaký-
nýmýn 14 yaþýndaki kýzýy-
dý. Çok kötü durumda,

dokunsam elimde kalacak haldeydi.
Mutfaða geçtik, sandalyeye oturt-
tum. “Ne olduðunu anlatmak ister
misin?” diye sorduðumda kafasýný
sallayarak “Hayýr” dedi.

Yazarak daha rahat anlatabilir di-
ye düþünerek kaðýt kalem getirdim,
arkamý dönüp iþimi yapmaya devam
ettim. Yazmayý bitirince kaðýdý al-
dým ve okumaya baþladým...

Yýllardýr maruz kaldýðý istismarý
anlatýyordu yazdýklarý. Ýlk altý yaþýn-
dayken istismar edilmiþti ve bu is-
tismar aralýklarla 11 yaþýna kadar
devam etmiþti. Bunu ailesiyle konu-
þamadýðýný, korktuðunu yazmýþtý
ama istismar edenin kim olduðu ile
ilgili en ufak bir bilgi yoktu. Önce
“Yazamam” dedi ama ona inandýðý-
ma ve destek olmaya çalýþtýðýma ik-
na olunca yazdý. 

Ýstismar eden yengesinin erkek
kardeþiydi. Aralarýnda 5 yaþ var, yani
kýz 6 yaþýndayken çocuk da çocuk
denilecek yaþtaymýþ. Kýz 11 yaþýn-
dayken çocuk 16-17 yaþlarýnda... Yaz
dönemlerinde ve sömestr tatillerinde
ablasýnýn yanýna geldiðinde yaþadýðý
istismarý yýllarca herkesten sakla-
mýþ, kendi iç dünyasýnda büyütmüþ. 

‘ÝNSANLAR DUYAR, 
KÖTÜ OLUR!’

“Ailene anlatmalýsýn” dedim. Kor-
kuyordu, her durumda yanýnda ola-
caðýmý söyledim. Ertesi gün anne-
siyle görüþmek üzere evlerine git-
tim. Anne anlamýþtý bir þeyler oldu-
ðunu. Bana tek bir soru sordu;
“Kim?” Çünkü çocuðunun ruh hali
iyi deðildi; aðlama krizlerine girme-
si, intihar teþebbüsleri... 

Kim olduðunu öðrendiðinde fe-
nalaþtý annesi, onu sakinleþtirmekle
uðraþýrken çocuk geldi. Fail yýllarca
susmasý için tehdit etmiþ; “Söyler-
sen seni öldürürler” gibi þeylerle
konuþmasýný engellemiþ. Yýllar son-
ra dökebilmiþti içini ama hâlâ kor-
kuyor, kendini suçluyordu. Anne te-
leþa kapýlmýþtý; “Ýnsanlar duyar, ba-
basý duyar, kötü olur...” Bana düþen-
se ona güç ve güven vermekti. 

Anne çocuðunun yaþadýklarýný bir
türlü anlatamýyordu babaya. Bir ak-
þam anne, baba ve ben dýþarýda bir
yerde oturduk. Her þeyi eksiksiz an-
lattým. Adam þoka girmiþ gibiydi,

hiç konuþmadý. Bir süre düþündük-
ten sonra sadece “Ne yapmamýz ge-
rekiyor” dedi. Önce çocuðun tedavi
olmasý gerektiðini söyledim. Baba
“Çocuðumun arkasýndayým” dedi. 

Önce bir psikolog bulduk. Bu gö-
rüþmeden sonra psikolog “Bu adli
bir vaka, mahkemeye siz taþýmazsa-
nýz ben taþýmak zorundayým” dedi.
Psikolog da böyle konuþunca aile ar-
týk olayý adli mercilere taþýmak du-
rumunda kaldý. 

O EVDE OLMAKTANSA
HASTANEDE OLMAYI
TERCÝH ETTÝ

Mahkeme süreci 1-2 yýl kadar
sürdü. Dava gününden önce baba
aile büyüklerini toplamýþtý evinde.
Aramýzda kirvelik baðý olduðu için
ben de çaðrýldým. Baba durumu aile
büyüklerine anlattý, çocuðunun ya-
nýnda olduðunu, onu asla yalnýz bý-
rakmayacaðýný söyledi. Amcasý, istis-
mar edenin kayný olduðunu öðre-

nince “Böyle bir þey ispatlanýrsa onu
yaþatmam, öldürürüm” gibi sözlerle
esip gürledi. 

Ertesi gün anne ve çocukla birlik-
te otururken amca beni aradý ve evi-
ne çaðýrdý. Orada söylenecek her-
hangi bir þeyde zan altýnda kalmak
istemedim. Anne ve çocukla birlikte
fittim. Onlarý beklemedikleri için
þaþýrmýþlardý. “Caným burasý Ýstan-
bul, okula gidip gelirken dýþarýda
baþýna bir iþ gelmiþ olmasýn?” gibi
þeyler söylemeye baþladýlar. Bizse
“Sizinle bu durumu konuþmayaca-
ðýz, bu adli bir durum. Siz istediði-
niz þeye inanýn ya da inanmayýn, so-
nuçta burada bir çocuk yýllardýr
kendi içinde bir travma taþýyor. Biz
çocuðumuzu kaybetmek istemiyo-
ruz; onu hayata kazandýrmalýyýz”
dedik ve oradan ayrýldýk.

Tedavi süreci baþlamýþtý. Adli Týp
muayenesi gerekiyordu. Bir gün iþ-
teyken beni aradý ve “Teyze ben çok
korkuyorum, bacaklarýmý kontrol

edemiyorum, titriyorum” dedi. Be-
karet muayenesi yapacaklardý ve bu
çok aðýr bir þeydi. Muayeneden son-
ra “Çok korktum, çok zordu ama iþ-
te yaptým” dedi. 

Aðýr ilaçlar kullanmaya, sürekli
uyumaya ve hiçbir þeye tepki verme-
meye baþlamýþtý. Anne ve baba da
kötü durumdalardý, ama güçlü dur-
maya çalýþýyorlardý. Yine bir gün te-
lefonum çaldý, arayan diðer yengey-
di. “Çabuk yetiþ” diyordu, “Anne
çok kötü durumda, çocuðu Bakýr-
köy’e yatýrdýlar.” Nasýl koþtuðumu
hatýrlamýyorum. Evde kýzýlca kýya-
met kopuyordu, sonra durum aydýn-
lýða kavuþtu, bunu bizim kýzýmýz is-
temiþti. Evin içinde o duvarlarý, hiç-
bir þeyi görmek istemediðini söyle-
miþti. Bir hafta hastanede yattý. 

‘YAÞADIKLARIM AÐIR,
AMA AYAKTA 
DURMALIYIM’

Bu bir hafta bile ona iyi gelmiþti.
“Çok aðýr þeyler yaþadým, ama ben-
den daha kötü durumda olan insan-
lar gördüm. Daha büyük travmalar
yaþayan küçük kýzlar... Bu iyi bir þey
deðil, ama ben daha iyi olmalýyým”
demiþti. Tedavisine devam etti, bu
arada mahkeme de sürüyordu. Karþý
taraf ise sosyal medya üzerinden
tehdit dolu mesajlarý, paylaþýmlarý
oluyordu. 

Mahkemeye tanýk olarak çaðrýl-
dým. Çocuk o arada askere gitmiþ
gelmiþ, sanýk koltuðunda oturuyor-
du. Komþularýn yanýsýra amca da þa-
hit olarak dinlendi, anlattýklarý her-
kesi þaþýrtmýþtý. Olay açýða çýktýktan
sonra eþiyle birlikte konuþtuklarýnda
zanlýnýn “Kesinlikle bana iftira atýlý-
yor. Ama ikna olmuyorsanýz ben as-
kere gidiyorum, kýzý babamlara býra-
kýn, ben döndüðümde evleneyim”
dediðini anlatmýþtý. Ýþte bu þahitlik,
mahkemenin seyrini deðiþtirmiþti.
Ýki yýlýn sonunda mahkeme çocuðu
suçlu buldu. Ancak ikisinin de o yaþ-
ta çocuk olduklarýna karar verip ço-
cuða ceza vermedi. Baba temyize git-
ti. Mahkeme hâlâ temyiz aþamasýnda. 

YARALARI SARAN 
DAYANIÞMA 

Zaman hiçbir þey unutturmuyor,
fakat yaralar kabuk baðlýyor. Kýzýmý-
zýn tedavisi uzun süre devam etti.
Öz güven sahibi genç bir kadýn oldu
artýk. Þu an cývýl cývýl, hayat dolu. Ai-
lesinin dik duruþu, onu kucaklama-
sý, sonuna kadar yanýnda olmasý bir
çocuðu hayata kazandýrdý. Iþýl ýþýl
gözleriyle bakýyor etrafýna artýk, ha-
yata baðlanmýþ gözleriyle...

Sevgi ve dayanýþma hayata baðlýyor

Her þeyi eksiksiz anlattým. Adam þoka girmiþ gi-
biydi, hiç konuþmadý. Bir süre düþündükten
sonra sadece “Ne yapmamýz gerekiyor” dedi.
Önce çocuðun tedavi olmasý gerektiðini söyle-
dim. Baba “Çocuðumun arkasýndayým” dedi. 
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Hatice  BOYRAZ
Yenimahalle / ANKARA

G
ün geçmesin ki bir
çocuk istismarý veya
çocuk kaçýrma olayý (sa-
dece haziran ve temmuz
ayýnda 6-7 çocuk kaçýrý-

lýp öldürüldü) duymayalým. Kaçýrýlan
çocuklarýn ölüm haberini almak ise
korkunç ve kahredici. Bütün bu yaþa-
dýklarýmýz artýk biz ebeveynleri
çocuklarýmýzý bir dakika gözümüzün
önünde ayýramaz duruma getirdi. Bir
de bunun yanýnda çocuklarýn yaþadýðý
travmalar var. Çünkü her yerde bu
korkunç olaylar konuþuluyor. 

Haziran ayýnda kaçýrýlan çocuklar-
dan minik Leyla’nýn akrabasý tarafýn-
dan kaçýrýlýp öldürüldüðünü 9 yaþýn-
daki kýzým arkadaþlarýndan öðrenip
eve gelince “Anne biliyor musun kaçý-
rýlan çocuk bulunmuþ. Hem de akra-
basý yapmýþ o kötü þeyleri” diyerek
tedirginliðini dile getirdi. Kýzým çok
korktuðunda benimle paylaþýr hemen.
Çocuklar da bir þekilde bütün bu
olaylardan haberdar oluyorlar, arka-
daþlarýyla konuþuyorlar, metroda, oto-
büste, televizyonda, gazetede ve tabii
ki sosyal medyada çocuk kaçýrma
olaylarýnýn olduðunu, çocuklara çok
kötü þeyler yapýldýðýný öðreniyorlar.
Bütün bunlarý duyan çocuklarýn psi-
kolojileri de týpký biz ebeveynlerinki
gibi bozuluyor. Çocuklar evin önüne
çýkmaya korkuyor, kendi odasýnda yat-
maya korkuyor, yolda yürürken bir sa-
niye anne veya babasýnýn elini býrak-
mýyor. Sürekli bir tedirginlik, kaçýrýl-
ma korkusu yaþýyorlar. Çocuklarýmý-
zýn kendine ve kimseye güvenmeyen
bireyler olarak yetiþeceði düþüncesi
haliyle bizi endiþelendiriyor. Buna çö-
zümü yine biz anne babalar bulmak
zorundayýz. Ýliþkilerimizi geliþtirerek

kendimizi ve çocuklarýmýzý yalnýzlaþ-
týrmadan bütün bunlarýn üstesinden
gelebiliriz diye düþünüyorum.
‘ÇOCUKLAR
NÝYE SUSSUN ANNE!’

Ne zaman çocuklara yönelik saldý-
rýlar olsa yetkililer hep bir aðýzdan
“hadým ve idamý” gündeme getiriyor-
lar. Ama biz biliyoruz ki ne idam ne
hadým bütün bunlara çözüm olmaya-
cak. Özellikle kadýnlar bu konuda çok
tedirgin. Okula giden çocuklarý varsa
gidip okulun önünde bekliyor. Yaz ayý
geldi, okullar tatil. Eðer evde çocukla-
ra göz kulak olacak kimse yoksa
çocuklarý tek baþýna evde býrakmýyor-
lar. Hoþ çocuklar da bunca duyduklarý
olaylar varken evde kalmak istemiyor
haklý olarak. Her gün koþullarý uy-
gunsa ya iþe götürüyor ya babayla dö-
nüþümlü izin kullanarak çözmeye ça-
lýþýyorlar. Hani eylemlerde atýlan
“Çocuk susar sen susma” sloganý var
ya kýzým onu “Bu doðru bir slogan
deðil anne, neden çocuklar sussun”
diyerek eleþtirdi ve asýl çocuklarýn
susmamasý gerektiðini söyledi. Onun
için bu sloganýn bir çocuk tarafýndan
kabul görmediðini de sizinle paylaþ-
mak istedim.

Hülya AKDAÐ
Alibeyköy / Ýstanbul

O
boncuk mavisi gözleriyle bize
“Beni neden yaþamdan ko-
pardýnýz” diyen Leyla’nýn;
kocaman gülüþü ile “Eylül”
ve kaybolan, kaybedilen

çocuklarýn hayattan koparýlýþýnýn üzerin-
den daha bir hafta geçmiþti. O kýzgýnlýk,
öfke, çaresizlik içerisindeki günlerden iþe
gittiðim bir sabah caddede bir çocuk bir
anda fýrladý önümüze. Nereden firladýðý-
ný bilemediðimiz iki ya da üç yaþlarýndaki
çekik gözlü ufaklýk ipini koparan uçurtma
misali koþuyordu. Etrafýmýza baktýk, te-
laþla “Kimi kimsesi yok mu” diye aranýr-
ken bizimle ayný telaþa kapýlmýþ karþý ta-
raftan gelen kadýn, baþý boþ koþan çocu-
ðun önüne geçti ve tuttu. “Kimin bu
çocuk” diye seslenirken biz de arkadan
“Dur, koþma” diye baðýrdýk. Çocuk ara-
basýyla takipte olan dedesi “Ben burada-
yým” deyince derin bir “Oh” çektik. 

Çok eskilere gittim bir anda, daha 2-3
yaþlarýnda iken sarý lastik çizmelerim elle-
rimde, ayaklarým yalýnayak babama gidiyo-
rum diye evden epeyce uzaklaþmýþým da
bütün mahalleli beni arar olmuþ. Babamýn
bir arkadaþý da beni bulup evimize getir-
miþti, hayal meyal hatýrlýyorum. Annemin
beni bulduðundaki sarýlýþýný hiç unuta-
mam. On üç yaþýnda evlendirilen annemin
çocukluðundan mý, çaresizliðinden mi, ih-
malden mi bilinmez doðup ölen 5 çocu-
ðundan sonra yaþayan son çocuðu olmam-
dan dolayý üstüme titrediðini, eline ne ge-
çerse yedirdiðini, gözünün nuru gibi baktý-
ðýný hatýrlarým bana. 
KAPI KOMÞUMUZDAN
ÞÜPHELENÝR OLDUK

Mevsimlik iþçi olarak çalýþýrdý annem,
çoðu zaman tarlalara beni de götürürdü ya-
nýnda. Konu komþu sahip çýkarlar, korur-

lardý. Çekinmemiz, korkmamýz olmazdý.
Çocuðu olmayan kadýnlar çocuklarýymýþ gi-
bi gözetirler, sevgiyle bakarlardý. Birlikte
var olmanýn, paylaþmanýn olduðu topraklar-
da ayný tarlalarda ekmeðini kazanan, ayný
yunaklarda çamaþýr yýkayan, tenesindeki
hamuru hep birlikte ekmek yapan, tarlasýn-
daki iþi bitmeyene yardýma giden, kadýný,
erkeði birlikte halay tutan bir coðrafyada
büyüdük. Bizler de öyle öðrendik yaþamý
çevremizden, ailemizden; paylaþmanýn,
birlikte yaþamanýn tadýna vararak. Ama
þimdi nasýl da bireysel yaþamlarýmýza gö-
müldük; evrildik, deðiþtik “dönüþtürül-
dük”... Bilerek ve isteyerek zarar verir ol-
duk korumasýz bir çocuða, bir canlýya. Du-
ygularýmýz bile deðiþti. Korkar olduk sev-
mekten, dokunmaktan...

Gün geçmiyorki duymayalým ölüm, ta-
ciz, tecavüz, istismar vakalarýný. Ýþe gidip
geldiðimiz toplu taþýmalarda aðlayan, azý-
cýk muzýrlýk yapan çocuklara dahi sabýr
gösteremez olduk. Bir çocuðun baþýný se-
vemez, saçlarýný okþayamaz olduk. Ýki er-
kek çocuðum var, bu nedenle kýz çocukla-
rýna karþý hassasýz. Eþim nerede kýz çocu-
ðu görse saçlarýndan sevmek ister. Ama
duyduklarýmýz, okuduklarýmýz, yaþadýklarý-
mýz bizi çocuklarý bile sevmekten alýkoyar
oldu. Uyarýrdým eþimi, “Sakýn dokunma
çocuklara, dikkatli ol, yanlýþ anlaþýlýr” diye.
O da kýzardý bana “Hep kötüsünü düþünü-
yorsun” diyerek. Ama ilk defa kendisi dedi
bana “Korkuyorum artýk, psikolojim bo-
zuldu. Nasýl kýyarlar masumlara” diye.Yine
bir arkadaþýmýn eþi, komþusunun çocu-
ðuyla  bahçede bile yalnýz kalmamak için
çocuðu uzaklaþtýrdýðýndan “korktuðun-
dan” bahsetti. Bakýþlarýmýz deðiþti toplum
olarak. Þüpheyle bakar olduk kapý komþ-
uya, arkadaþlara, babalara, aðabeylere, de-
delere, eniþte ve kuzenlere... Güven duy-
gumuzu yitirdik, insanlýðýmýzý yitirdik,
sevgimizi yitirdik...

Çocuklarýn kaçýrýlmasý
ve çocuk istismarý

haberlerinden yalnýzca
biz anne-babalar

tedirgin olmuyoruz.
Aklý eren, sosyal medya

kullanan çocuklar da
artýk dýþarýya çýkmaktan

tedirgin.

Çocuklar evin önüne
çýkmaya korkar oldu

Güven duygumuzu yitirdik,
sevgimizi yitirdik...

Kýzýl Meydan’ýn sosyalist dengbeji: Sûsika Simo
Elvan BAÞKALA

S
aat 16.00. Erivan radyosunda cýzýrtýlý ses-
lerle Stranên Kurdî programý baþlýyor. Ön-
cesinde çocuklarýn 42 dilde söylediði Ýþçi
Marþý çalýyor. Sonra yoldaþ Lenin’e selam,
ardýndan Sovyet Marþý giriyor. Sunucu

Gulizera Casým’ýn sesi geliyor sonra; “Silav e gelê
kurd” diyor. Radyolarý baþýnda pür dikkat bekleyen
Kürt halkýnýn yüreðine dolan huþuyla nefesler ritim
kazanýyor. 

Sunucu dinleyicileri hiç bekletmeden, ezgilerini
çocuk yaþta kendi eliyle yaptýðý kavalýyla dünyaya
duyuran Egîtê Cimo’yu baðlýyor kulaklara. Ardýn-
dan Kawis Aða’nýn yanýk sesi duyuluyor. Kürt top-
lumunda kadýnlarýn þarký söylemesinin uygun gö-
rülmediði bu dönemde Meyrem Xan, Eyþe Þan gibi
kadýnlar da peþi sýra seslendiriyor kýlamlarýný. Onla-
rýn baþýný ise, Kýzýl Meydan’ýn sosyalist dengbêjî
olarak tanýnan Sûsika Simo çekiyor.
AYAÐINDAKÝ PRANGALARI 
KOPARAN KADIN

Sûsika Simo, 1925 yýlýnda Elegezê bölgesinde
Ahbaranê’ye baðlý Mîrekê köyünde, Êzidî bir ailede
gözlerini açar dünyaya. O doðduktan kýsa bir süre
sonra ailesi, Gümrü’ye göç eder ve oraya yerleþirler.
Sûsika Simo, Gümrü’de okur ve doktorasýný ta-
mamlar. Birkaç sene bir hastanede çalýþýr. Bu süre
içerisinde hayatýnda büyük sorunlar yaþamasa da,
koca koca zorluklar dizilmiþ olmasa bile ayaklarýna,
her zaman yüreðinin, ruhunun bir tarafýnýn eksik
olduðunu hisseder. Kulaðýna bir yerlerden uçup ge-
len her stranda kendinin tamamlandýðýný fark edin-
ce hastanede çalýþmayý býrakýr, sanat yolculuðuna
baþlar. Yaþadýðý toplumun kural diye bellediði zin-
cirlerle mücadele etmek kolay olmaz, ama stranlara
olan sevdasý o zincirleri tarumar eder.  

O dönem, Kürt örf-adet ve dini anlayýþlarýyla
zincirlenen kadýnlar, özellikle Kafkasya’ya göçün
ardýndan daha da gericileþen aðlarla sarýlýr. Ancak
Kafkasya’da hakim olan Sovyet yönetimi, kadýn ve
erkeðin eðitime ve tüm sosyal ve kültürel haklara
eþit eriþimini, toplumsal eþitliði esas aldýðýndan
kadýnlar, aþiret ve feodal düzene karþý güçlenir.
Tam da bu ortamda Sûsika Simo  ayaðýndaki pran-
galarý koparan kadýnlardan olur ve Kafkasya’da
Kürt toplumu içinde ilki baþarýr. Toplumun tabu
gördüðü kurallarý yerle yeksan eder. Bu asi duru-
þunu sanatla da süsler. 

1946 yýlýnda Kürdi geleneðiyle ilk kez sahneye
çýkarak Ermeni ve Kürtçe þarkýlar seslendirir. Ýki
grup kurarak opera ve bale tarzýnda sanatýný icra
eder. Ayný þekilde Elegezi tiyatro gruplarýyla tiyat-
rodan önce veya sonra sahneye çýkarak Anonim
Kürt Halk þarkýlarýný seslendirir. Þarký seslendir-
mek kadar halaya da meraklýdýr Simo, halay grup-
larýna da hocalýk eder. O dönemlerde yani 1946 yý-
lýnda ilk kez Kürt bir sanatçý resmi olarak tanýnýr,
sahneye çýkar ve þarkýlar seslendirir. Bu, o dönem-
de bir ilktir. 
SOVYETLERÝN BÝR UCUNDAN 
DÝÐERÝNE ÇINLAYAN SES

Gün geçtikçe tanýnan, sanat alanýnda etkisi bü-
yüyen Sûsika Simo, Ermeni Kulya Neftalyan ile ta-
nýþýr ve bir süre sonra birbirlerine aþýk olurlar. Sû-
sika Simo Êzidî bir kadýndý, inanýþlarýna göre bir

Ermeniyle evlenmesi sakýncalýydý. Bu yüzden bu
evlilik çevresini rahatsýz eder. Ancak Sûsika Simo,
bilgisiyle sesiyle kendini Kürt halkýna kabul ettir-
miþti. Sadece Ermenistan’da deðil, ayný zamanda
Gürcistan ve genel olarak Sovyet ülkelerinin ço-
ðunda yýldýzý parlamýþtý. O, sahneye çýkardý ve ez-
gilerini, þarkýlarýný Ermenice ve Kürtçe seslendi-
rirdi. Eþi Kulya Neftelyan ona çoðu konuda destek
olurdu. Birlikte programlara katýlýr, sahneye çýkar
ve düet yaparlardý. 

Sûsika Simo heybetli ve iç okþayýcý sesiyle atalar-
dan kalan ezgileri seslendirirdi, ayný zamanda Kaf-
kasya halkýna Kürt halay ve oyunlarýný tanýtmýþtý,
seslendirdiði onlarca ezgiyi Klasik Kürt Müziðine
kazandýrdý. Kürt kültür ve sanatýnýn ilerlemesi ko-
nusunda bir mihenk taþýydý, çünkü Kafkasya’ya bu
kültürü tanýtan oydu. Neredeyse bütün zamanýný
sanatýna adayan Simo’nun yýldýzý
gün geçtikçe daha çok parladý.
Sanatý, sesi sýnýrlarý aþýp milyon-
larca insanýn yüreðine dokundu. 

Sûsika Simo’nun hiç çocuðu
olmadý. Sanatla geçen koca ömre
raðmen, dönemin þartlarýndan
dolayý hiç kaset çýkaramadý. Ye-
þillendiði, yaþam bulduðu, sanat-
la dolu nefesi 1977’de Erivan’da
soldu, gözlerini dünyaya yumdu.
Gümrü’de defnedildi. Arkasýnda
ulusal Kürt kýyafetleri ve modern
Kürt motifleriyle süslenmiþ elbi-
selerini, þarký ve ezgilerini, keyif-
li, coþkulu, öncü ve isyankar
Kürt kadýn karakterini, koca bir
kültür zenginliðini ve kadýnýn di-
renç örneðini býraktý.  

ERÝVAN RADYOSUNDAN
KAFKASLARA; ‘BÝZÝM SUSIK’ 

Sûsika Simo, Gulizar ile 1955 senesinde Erivan
Radyosu’nda þarký söyleyen ilk Kürt
kadýnlardandý. 1965 yýlýnda sanat hayatýnýn
zirvesini yaþar ve Kýzýl Meydan’da çoðu kez
büyük konserler verir. Bu konserleriyle ismi
bütün Sovyet coðrafyasýna yayýlýr. Egîdê Cimo
kavalýyla, Karapetê Xaço da sesiyle onun
ahengine eþlik ederler. Kýzýl Meydan’da ilk kez
konser vermeden önce Wezîrê Eþo, ‘Riya Teze’
gazetesinde ‘Bizim Susýk’ baþlýðýyla bir yazý
yayýmlar. Yazýda; “Onu geleneksel bir kadýn gibi
hayal etmeyin. Sahnelerde gösterdiði artistik
performans büyük bir hayranlýk uyandýrýrdý. Yani
müzik kulaðý ve parça seçiciliði muhteþem bir
sahne performansý ile birleþince sadece Erivan
radyosunda deðil kýsa sürede Kafkaslarda üne
kavuþtu. Zaten Sûsika Simo Erivan radyosundan
önce vardý” der. 

LENÝN’E KILAM
Ekim devrimi ve sosyalizmi müjdeleyen

kýlamlara imza atan Sûsika Simo’nun Lenin için
de bir bestesi vardýr. “Devra berê, devra berê,
belengaz bû/ Lenin rabû em xilas bûn/ Navê
Lenin þirin þa bûn...”

Eskiden, eskiden hep yoksulduk
Lenin kalktý biz kurtulduk
Lenin’in ismiyle mutlu olduk.
Sovyet halklarý kardeþliði yaþýyor
Genç ömürleri aþk ve hoþlukla geçiyor
Büyük Lenin her daim akýllarýnda dolaþýyor...
Þikayete yer yok yaþamlarýnda
Hepsinin gönlü barýþ ve kardeþlik dolu bir

dünyada
Kýzlar ve delikanlýlar nasýl istiyorsa
Aynen öyle istiyor yaþlýlar da...
Partimizden çok memnunuz biz
Partinin her iþi bizim müjdemiz
Ondan geliyor ve gelecek hayrýmýz ve

güzelliðimiz.”
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K
alp ve damar hastalýk-
larý son 20 yýlda büyük
bir artýþ göstererek
dünyadaki hastalýk se-
bepli ölümlerin üçte

birine neden oldu. Dünya Saðlýk
Örgütü verilerine göre 2005 yýlýnda
17,5 milyon kiþi hayatýný hipertansi-
yon ve onun oluþturduðu hastalýklar
nedeniyle kaybetti. 

Yine Dünya Saðlýk Örgütü’nün
verilerine göre yapýlan tüm çalýþma-
lara ve bulunan yeni ilaçlara raðmen
2020 yýlýnda bu rakamýn 23,4 mil-
yona yükseleceði öngörülüyor. 

Türkiye’de ise bugün itiba-
riyle, 40 yaþýný geçmiþ her iki
kiþiden biri hipertansiyon
hastasý. Hipertansiyon, kadýn-
larda biraz daha fazla görülü-
yor. Bunun nedeni olarak ise
Türkiye toplumunda
kadýnlarýn daha hare-
ketsiz olmasý, kilo
yatkýnlýðý ve hormo-
nal faktörler gösteri-
liyor.

Hipertansiyon
yüksek kan basýncý-
nýn damar duvarýna
yüksek basýnçla çarp-
masý sonucu oluþur.
Damar elastikiyeti
ne kadar iyiyse da-
mar bu basýnca o ka-
dar dayanýklýdýr. Bu
da genetik faktörlerin
yaný sýra sigara içicili-
ði, alkol kullanýmý, ko-
lesterol yüksekliði, kötü
ve saðlýksýz beslenme, ileri yaþ
gibi birçok diðer faktörle bes-
lenen bir durumdur. 

Elastikiyeti iyi olmayan ve bu
yüksek basýnca dayanamayacak
kadar güçsüz ve zayýf damarlar,
özellikle hassas beyin damarlarý
farkýnda olmadýðýmýz bir yüksek
basýnç etkisiyle çatlamaya ne-
den olur. Beynin konuþma, yü-
rüme, hareket etme alanlarýný
besleyen bu kan damarlarýnýn
çatlamasý bu bölgenin hasarlan-
masýna neden olur. Bu durum
kontrolsüz hipertansiyonun yol
açtýðý felçtir.

Sinsi düþman:
Hipertansiyon

SARIMSAK VE LÝMON SUYU
MUCÝZE MÝ?

SARIMSAK, nar, yaban mersini, so-
ðan, marul, mercimek, lahana, kýzýlcýk,
çilek, ýspanak, brokoli, balýk yaðý gi-
bi birçok meyve ve sebzede bulu-
nan flavonoidlerin kullanýmýnýn

saðlýklý kiþiyi kalp damar hastalýk-
larýndan koruduðuna inanýlýyor.

Ancak özellikle flavonoidler olarak bi-
linen ve sülfür içeren bitkisel kaynak-
lý, birçok meyve ve sebzede bulunan
maddelerin kullanýmý konusunda ye-

terli bilimsel veri bulunmuyor.
Yukarýda sayýlan besinleri veya

vitaminleri sofrada makul ölçülerde
kullanmanýn sakýncasý yoktur, ancak

bu besinleri veya vitaminleri hipertan-
siyon tedavisi ile kesin olarak iliþkilen-
dirmek ve “Bitkidir nasýl olsa zararsýz-
dýr” gibi düþünmek yanlýþtýr. Özellikle

ilaç tedavisini kesip bu tür bir tedavi
arayýþýna girmek ise ölümcül sonuçlar
doðurabilir.

ÖNERÝLER
ÝLAÇ dýþý tedavilerin baþýnda: sigara içiminin býrakýlmasý, zayýflama,

tuz kýsýtlamasý, besinlerle yeterli potasyum, kalsiyum ve magnezyum
alýnmasý, doymuþ yaðlardan kaçýnýlmasý, alkol kýsýtlamasý, fizik aktivitenin

arttýrýlmasý ve streslerin azaltýlmasý olarak sýralanabilir.
Günlük tuz alýmýnýn 4 gramýn altýna düþürülmesi, özellikle fast food

yiyeceklerden uzak durulmasý, tempolu yürüyüþlerle damar geniþlemesinin
saðlanmasý ile tansiyonu düþürmek mümkündür. 

BELÝRTÝLERÝ
NELERDÝR?

Halsizlik
Yorgunluk
Baþ aðrýsý
Yüzde kýzarýklýk, ateþ basmasý
Göz içinde kanama
Burun kanamasý
Kulaklarda çýnlama
Yürüme ve merdiven çýkmada

zorlanma
Çok sýk idrara çýkma, gece uy-

kudan uyanýp idrar yapma
Bacaklarda þiþlik 

YARISI...
Hipertansiflerin yaklaþýk yarýsý, hasta-

lýklarýnýn farkýndadýrlar.
Taný konulanlarýn yaklaþýk yarýsý teda-

vi görmektedir.
 Tedavi görenlerin de yaklaþýk yarýsýn-

da kan basýncý kontrol altýna alýnabilmek-
tedir.

SEBEPLERÝ
NELERDÝR?

HÝPERTANSÝYON nedenleri arasýn-
da günlük 4 gramýn üzerinde yüksek
tuz alýmý, stres, obezite, ailede hiper-
tansiyon öyküsünün bulunmasý gibi
genetik faktörler, þeker hastalýðý, ha-
reketsiz yaþam tarzý, kalsiyum, po-
tasyum, magnezyum gibi elementler
içeren besinlerin günlük olarak ye-
tersiz tüketilmesini sýralayabiliriz. Ti-
roid ve böbrek üstü bezinin hastalýk-
larý ve bazý ilaçlarýn kullanýmý da yük-
sek tansiyona neden olabilir. 

ERKEN TANI
HAYAT KURTARIR!

BAÞ aðrýsý, baþ dönmesi, yüzde kýzarýklýk;
kalp çarpýntýsý, kolay yorulma hipertansiyonun
belirtileridir ve hayat kurtarýr. Bazen kiþilerde
sessiz sesiz ilerleyen fark edilmeyen tansiyon
yükseklikleri ne zaman patlayacaðý belli olma-
yan bomba gibidir. Toplumumuzda farkýndalý-
ðý yüksek olmayan bir hastalýk olan hipertan-
siyon, ilaç kullanýlarak düzelebilen ve kontrol
altýna alýnabilen bir hastalýktýr. Ama hem ilaç
kullanýp hem de tansiyon kontrollerini sýk ara-
lýklarla yapmadýðýnýzda hastalýktan arýnmýþ ol-
mazsýnýz. Hipertansiyon genelde ömrün sonu-
na kadar ilaç kullanmayý gerektiren kronik bir
hastalýktýr. 120/80 optimal tansiyon deðeridir.
130/85 normal olarak kabul edilirken üzeri her
deðer için öncelikli olarak ilaç dýþý tedaviler
önerilmelidir. Ancak yine de sebat eden yük-
sek tansiyonda mutlaka erken dönemde tansi-
yon ilacýna baþlanmalýdýr. 

Tansiyon hastalarýnda tansiyonun yük-
sekliði kadar her 3-6 ayda bir yapýlan kontrol-
lerle organ hasarý takip edilmeli, tedavi stra-
tejisi ona göre deðiþtirilmelidir. Yüksek ba-
sýnçla meydan gelen böbrek hasarý ya da göz
dibi damarlarýnýn hasarý geri dönüþümsüz
aðýr sonuçlar doðurmaktadýr. 

Sarya TUNÇ

C
ihatçý örgütler ve eylemleri
Türkiye açýsýndan çok yabancý
olunmayan bir konu maalesef.
Son yýllarda IÞÝD terörünün
Suriye’de özellikle Kürt Alevi ve

Ezidi halkýna yaþattýklarýna tanýk olan, ar-
dýndan yüzlerce cana kýyan örneklerini biz-
zat yaþayan en yakýn komþulardan biri þüp-
hesiz Türkiye oldu. Göç etmek zorunda
kalan Suriyeliler vesilesiyle, Suriye’deki sa-
vaþ hýzla halk gündemine girdi. Hükümet,
yardýmdan veya çözüm giriþimlerinden çok,
bu durumu batýya karþý kullanmayý tercih
etti orasý ayrý, ama batýda Suriye savaþýnýn
en çok duyulduðu zaman, þüphesiz mülte-
cilerin ‘daha güvenli bir yaþam’ için Avrupa
topraklarýna akmasý ile oldu. Savaþýn onlar-
dan kilometrelerce uzakta olduðunu sanan-
lar, ayný bombalar batý topraklarýnda da pat-
lamaya baþlayýnca biraz daha gündemlerine
girdi IÞÝD gerçeði. 

Bu cihatçý
örgütlerden bir
diðeri Afrika ký-
tasýndaki Boko
Haram. Ýsmini
ve eylemlerini en
çok 2014 yýlýnda
bir okuldan 276
çocuðu kaçýrdý-
ðýnda duyurdu.
Hala bize bile
–Türkiye’ye–
uzak bir örgüt(!),
Avrupa’nýn da dikkatini pek çekebilmiþ de-
ðil. Nijerya Avrupa’ya bize olduðundan
daha da uzak. Nijerya merkezli bölgeden
kaçmaya çalýþanlarýn çok az bir kýsmý Avru-
pa’ya ulaþabiliyor. Açlýk, yoksulluk diz boyu. 

Alman gazeteci Wolfgang Bauer bu ger-
çeðin yeterince araþtýrýlmadýðýný fark edip
2015 yýlýnda, aslýnda “bir beyaz olarak”
kendisi için oldukça tehlikeli bir araþtýrma-
ya giriþti. Boko Haram tarafýndan kaçýrýlan
ve sonra tesadüfen onun elinden kaçabilen

bazý kadýnlarla görüþmeler yaptý ve bu gö-
rüþmeleri kitaplaþtýrdý Bauer. Kitap, ‘Çalý-
nan Hayatlar - Boko Haram ve Afrika’nýn
Kalbindeki Terör’ ismiyle, Kor Kitap tara-
fýndan henüz Türkçeye kazandýrýldý. 
GERÇEKLE YÜZLEÞMEK

Kadýnlarýn anlattýklarý sinirleri o kadar
alt üst ediyor ki bir an gerçeklikle algýnýzý
koparýp bir kurgu senaryo okuyor gibi his-
sediyorsunuz. Bunun gerçek olduðuyla ye-
niden yüzleþmek ise en korkunç olaný. 

Bu kadýnlar, bir þekilde, tesadüfen öl-
meden Boko Haram’dan kaçabilmiþler;
canlarý sað ama iyi deðiller. Her an yeniden
kaçýrýlma tehdidi altýndalar bir kere. En
“iyi” durumda olaný, en fazla ailesinden bir
kiþinin sað olduðunu biliyor, kaçarken yaþlý
ve kaçamaz halde olan aile fertlerini örgü-
tün insafýna býrakmak zorunda olanlar var.
Çoðu tecavüzcülerinin çocuklarýný doður-
muþ, onlara bakýp bakmama vicdan ikile-

mindeler. 
Agnes þöyle

tarif ediyor “Ço-
cuðu sevmiyo-
rum. Biliyorum,
o suçlarý babasý
iþledi, çocuk
suçsuz. Do-
ðumdan sonra
bebeðe süt ver-
meyi reddet-
tim. Diðer
çocuklarým da
bebeðin baba-

sýnýn, gerçek babalarýnýn yani eþimin ka-
tili olduðunu biliyor. Sýk sýk ona bakýp
aslýnda bu çocuða karþý bir þeyler hisset-
mem gerektiðini düþünüyorum. Ama
hiçbir þey hissetmiyorum. Onu öldür-
mem gerekirdi...”

Kaçabilip tesadüfen sað kalan kadýnla-
rýnsa yaþayabilmek için ciddi entegrasyon
sorunlarý var. Döndükten sonra artýk dev-
letin kýt kanaat saðladýðý yardýmlardan bile
mahrum kalýyorlar. Tehlike altýndaki köy-
lerine dönüyorlar çünkü baþka gidecek

yerleri yok. Resmî kurumlardan uzak du-
ruyorlar çünkü kendilerine kuþku ile ba-
kýldýðýnýn farkýndalar. Hatta ayný aile fert-
leri arasýnda bile bu güvensizliðin yaþandý-
ðýný söylüyorlar. 
‘BANA SADECE 
ÝSMÝMÝ BIRAKTILAR’

Ordu kaçýrýlan ve bir þekilde kurtulan
kadýnlar için “normalleþtirme kamplarý”
kurmuþ, ama kadýnlarýn söylediðine göre
bu kamplarda onlarýn sadece gardiyanlarý
farklý; yine sorgulanýyor, tehdit ediliyor ve
hatta dövülüyorlar. 

Kaçýrýlmadan önceki günlerini taným-
larken, “O günlerin hafifliðini özlüyo-
rum” diye bir cümle kurmuþ Sadiya.
Çok etkileyici. Aklýma Maraþ Katliamýn-
da yaþamýný yitirenlerden Ümmühan
Duman’ýn, evlerini basmaya gelen
“komþularý”ný görünce eþine “Beni on-
lara býrakma. Beni sen öldür” diye yal-
varmasý geldi. Ayný aðýrlýkta acýlar. Sadi-
ya’nýn psikolojisini ise þu cümleleri özet-
liyor: “Kocamla ben dükkâna özel bir ad
koymuþtuk, ama adýný unuttum. Çok tu-
haf, deðil mi? Dükkânýn adýný unutmu-
þum. Artýk baþka birisiyim. Bana sadece
ismimi býraktýlar.”

CESARET VE UMUT 
YÝNE DE VAR

Hala bilmiyoruz. Bize “dokunmayaný”
bize uzak sanýyoruz. Bilmeyince bir þeyler
yapabilme ihtimalinden de uzaklaþýyoruz.
Boko Haram gerçeði ve onun özelinde ci-
hatçý örgütlerin kadýnlara bakýþ açýsýný bu
yüzden okumalýyýz. 

Asla bir baþucu kitabý deðil, asla uyu-
madan önce okuyabileceðiniz bir kitap
deðil. Bu kitap, rahatsýz edici bir kitap.
Yazýlanlar/yaþananlar hayatýn “tasta-
mam” içinde, “tastamam” gerçek. Ve bu
gerçek ayný rahatsýz ediciliðinde yaþan-
maya devam ediyor. Yazarýn notuyla;
“Tam þu anda, hiçbir haritada yer alma-
yan küçük bir köyde, her þey yeni baþtan
tekrarlanýyor.”

“Eskiden kendimi güçlü bir kadýn sanýr-
dým, ama yanýlmýþým. Eðer Boko Haram ta-
rafýndan bir kere kaçýrýldýysanýz, bir daha
asla normal olamýyorsunuz.” 

Geriye isimlerinden baþka bir þeyleri
kalmasa da, bir daha asla eskisi gibi olama-
salar da bu kadýnlar acý ve þiddetle yoðrul-
muþ seslerini duyurma kararýný almýþ; ve
bu ses, cesaretten, umuttan hiç de yoksun
olmayan güçlü bir ses.
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ÇALINAN HAYATLAR, UZAK SAVAÞLAR, ‘DOKUNMAYAN’ YILANLAR

‘O günlerin 
hafifliðini 
özlüyorum’

kitap



Ü
niversiteler kapanýnca
özellikle kafelerde çalýþmak
zorunda kalan üniversite
öðrencilerinin, genç kadýn-
larýn yaz sendromu baþladý.

Kimileri yazýn tadýný çýkartýrken, kimi-
leri harç parasýný, ev kirasýný ödemek
için tempolu bir koþturmacanýn içine
atýyor kendini. 

Uludað Üniversitesinin öðrenci yerleþ-
kesi olan Görükle de tam böyle bir koþuþ-
turmacanýn merkezi haline gelmiþ du-
rumda. Saðýmdaki kafede felsefe okuyan
arkadaþým solumdaki kafede iktisat oku-
yan... Hepsinin ortak derdi para biriktir-
mek, kira ödemek, harç yatýrmak...  Üni-
versitenin þehirden kopuk olmasýndan
kaynaklý, öðrencilerin en çok tercih ettiði
çalýþma alanlarý kafeler oluyor dolayýsýyla. 

“Güzellik” kýstas alýnarak iþe alýnan
üniversiteli kadýnlar, girdikleri kafelerde
her gün sözlü, bazen fiziksel tacize ma-
ruz kalýyor. Masalara býrakýlan notlar, pe-
çeteler, çiçekler cabasý... Ýþyerindeki taciz
yetmiyormuþ gibi, bir de gece yorgun bir
þekilde iþten çýktýktan sonra karanlýk so-
kaklarda yanýnda duran arabalar, peþine
takýlanlar, laf atanlarla karþý karþýya geli-

yoruz. Hayatýmýzýn her alanýnda, her sa-
atinde tacize maruz kalýyoruz. Kendimizi
kurtarmak için attýðýmýz karakolda da,
yoldan geçen herhangi bir erkeðe eþya
emanet edilir gibi emanet edilip eve gön-
deriliyoruz. Bu da yetmiyormuþ gibi “Siz
bu saatte dýþarý çýkarsanýz biz de kalemle
kaðýt bitmez, siz uðrarsýnýz biz yazarýz”

gibi söylemlerle tacizin ve tecavüzün
meþrulaþtýrýldýðýna tanýk oluyoruz.

KENETLENELÝM VE 
MÜCADELE EDELÝM

Geçen yýl imza kampanyamýzýn sloganý
“5 kadýndan 5’i de tacize uðramýyor diye-
bilene kadar”dý. Ve “Mücadelemizden

vazgeçmeyeceðiz” demiþtik. Bugün de
vazgeçmeyeceðiz. Gece iþten, evden, bar-
dan çýktýktan sonra karanlýk bir yolda ar-
kamýzdan gelen gölgeden kaçmayacaðý-
mýz, yanýmýza yanaþan arabalardan tedir-
gin olmayacaðýmýz günler için sesimize
ses katmaya devam edeceðiz. 

Peki ne yapacaðýz? Daha iyi bir semte
daha iyi bir üniversiteye mi gideceðiz?
Veyahut pembe vagonlara binip gece dýþa-
rýya çýkmayacak mýyýz? Tabii ki HAYIR! 

Tacizin hayatýmýzýn her alanýnda; iþye-
rinde, iliþkilerimizde, okulda, evde her
yerde olduðunu birlikte mücadele ederek,
birbirimize kenetlenerek anlatacaðýz.
Çünkü biliyoruz ki bizler çocuk istisma-
rýna “Dur” demek için milyonlar olup so-
kaða çýkan kadýnlarýz; bizler Özgecan
için, Þule için, Helin için tek yürek tek
ses olmuþ kadýnlarýz...

Demokratik üniversite talebimizle ge-
leceðimiz için, bir gece yolda yürürken
arkandan gelen gölge tarafýndan öldürül-
memek için kollarý sývayýp daha fazla ka-
dýna, daha fazla sese ulaþmanýn tam za-
manýdýr.

Uludað ÜÜniversitesi 
öðrencisi bbir kkadýn // BBURSA
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Serap CAN
Esenyalý Kadýn Dayanýþma 

Derneði / Ýstanbul

B
ir an kapýdan içeri kuca-
ðýnda bebekle bir kadýn
girdi. Ne istiyordu, ne an-
latýyordu, neydi bu kadýnýn
derdi? Ne biz onun dilini

biliyoruz ne o bizim. Biz anlayamasak
da o ýsrarla anlatmaya çalýþýyor. Belki
diyor; tek anlaþýlýr bir kelime ilaç olur
derdime. Bebek uyuyor kucaðýnda her
þeyden bir haber. Öyle masum, öyle
güzel; ama huzurlu bir uyku deðil
onunki.

Kadýn belli ki bebeðin ya babaan-
nesi ya anneannesi. Konuþarak anla-
tamayýnca çantasýndaki mama kutu-
sunu ve biberonu gösteriyor. Mama
kutusu boþ, biberonun içine de su
koymuþ. Bebeði suyla avutmaya çalýþý-
yor. O zaman anlýyoruz ne demeye
çalýþtýðýný. Bebeðin karnýný bir an ön-
ce doyurmak için mama alamaya gi-
derken, ikiz bebeði olan karþý komþ-
umuza denk geliyoruz, durumu anla-
týnca da hemen gidip kendi bebekle-
rinin mamasýndan getiriyor. Hazýrla-
yýp verdiðimizde mamayý soluksuz
içiþinden ne kadar aç olduðunu daha
iyi anlýyoruz. Öyle yormuþ ki açlýk
onu, doymaya baþladýkça kapanýyor
minik gözleri. Merak ediyoruz kadý-
nýn yaþadýklarýný. Hep konuþuyor hep
bir þeyler anlatmaya çalýþýyor. Arapça
bilen bir arkadaþýmýz geliyor sonra
aklýmýza hemen onu arýyoruz. Onun
aracýlýðýyla biraz da olsa öðrenebiliyo-
ruz hikayesini.

Kadýn bebeðin babaannesi, bebe-
ðin adý Ömer. Ömer daha 1 aylýk, do-
ðumdan sonra annesi terk edip git-
miþ. Babaanne bakýyor Ömer’e. 8 kiþi
yaþýyorlar bir evde ama sadece
Ömer’in babasý çalýþýyor. Devletten
hiçbir yardým almýyorlar. Eve gelen
parayla geçinemiyorlar. O yüzden be-
beðe mama da alamýyorlar. O yüzden
Ömer 10 saattir aç. Babaanne de be-
beðe yemek bulabilmek için çýkmýþ

dýþarý o esnada denk gelip girmiþ der-
nekten içeri. Ömer doyduktan sonra
biraz olsun rahatlýyoruz. O esnada
panodaki Ýranlý kadýn posterini gö-
rünce duygulanýyor ve tutmaya çalýþ-
týðý gözyaþlarý bir anda boþalýveriyor
kadýnýn ve aðlayarak tekrar konuþma-
ya baþlýyor. Ama bu sefer anlayabiliyo-
ruz ne dediðini çünkü isyan var, öfke
var sesinde, özlem var, hasret var göz-
lerinde. 

Esnaf bir Suriyeli arkadaþý çaðýrýp,
Ömer için mama ve kýyafet ayarlaya-
caðýmýzý, elimizden geldiðince yar-
dýmcý olacaðýmýzý söyledikten sonra
Ömer ve babaannesi gidiyorlar.

BU HÝKAYEYÝ SÝZLERLE 
PAYLAÞMAK ÝSTEDÝM
ÇÜNKÜ;

Birilerinin iktidar hýrsýyla baþlat-
týklarý paylaþým savaþlarýnýn sonucu-
dur Ömer ve Ömer gibilerinin mah-
kum edildiði hayatlar. 

Bu savaþlarýn sonucudur insanlarýn
kendi topraklarýný terk etmeleri, terk
etmek zorunda kalmalarý.

Bu insanlar savaþta yaþadýklarý acý-
lar azmýþ gibi bir de yaþayabilmek
için gittikleri ülkelerde, “Geldiler bu-
rada sefa sürüyorlar, bizden çok para
kazanýyorlar, devlet onlara her konuda
olanak saðlýyor, hýrsýzlar, çok pisler,
plajlarýmýzý iþgal edip nargile içiyor-
lar, burada bunlarý yapana kadar gidip
savaþsýnlar, ülkelerini korusunlar” gi-
bi söylemlerle hep bir ötekileþtirme-
nin hedefi olup her türlü hakarete,
ayrýmcýlýða, suçlamalara, maruz kalý-
yorlar. 

Ne Ömer’in ailesi ne de diðer yok-
sul Suriyeliler bu savaþýn ve savaþýn
dayattýklarýnýn suçlusu. Sadece birile-
rinin refahýný korumak için kimse öl-
mek istemez. Ne için, kim için sava-
þacaðýný bilmediðin bir savaþta ölmek
istemez. Eðer bir suçlu arayacaksak
bu masum insanlara bu hayatý reva
görenlerde, bu insanlarýn topraklarýný
iþgal etmeye çalýþanlarda ve bu suça
ortak olanlarda aramalýyýz.
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1 aylýk Ömer bebek 10 saattir aç! 
SUÇLU KÝM?

Babaannesi 1 aylýk Ömer’i getirdiðinde 
10 saattir açtý. Ne Ömer’in ailesi ne diðer 
yoksul Suriyeliler bu savaþýn suçlusu. Eðer
suçlu arayacaksak bu insanlara bu hayatý 
reva görenlerde aramalýyýz.

Lezzetþah PLAZAGÜLÜGÝL

B
en lisedeyken evden okula
yemek götürdüðümde “Iyyy,
yemeðini evden getiriyoooo”
diye burun kývýrýrlardý. Her-
kes ya kantine ya da okulun

yemekhanesine gider, sosyal sosyal ye-
mek yerdi, yemek dediðimiz de ya
hamburger ya da iþte bir okul kanti-
ninde yemek niyetine ne olursa o... 

El kadar hamburgere anamýn bana
haftalýk niyetine verdiði para gidiyor-
du. Yemekane desen, güya okul ye-
mekhanesi ama aylýk istedikleri paray-
la biz ev alýþveriþinin tamamýný yapý-
yorduk. E ben de ne yapayým, kendime
bir kuytu köþe bulur annemin akþam
yemeðinden kalaný koyduðu sefertasý-
mý açar yerdim yemeðimi. Dolma gö-
türmüþlüðüm var benim okula, dolma-
aaa! Oh, olsa da yesek... 

Okudum, uðraþýp didinip plaza in-
saný oldum, ayný tipler þimdi “Hadi
yemeðe gidelim” deyince “Olmaz þe-
kerim, ben temiz besleniyorum, yeme-
ðimi evden getirdim” diyerek acayip
þekilli sefertaslarýný masaya hoppidik
açýyor, acayip þekilli mataralarýný da
çalkalaya çalkayala göz süzüyorlar. Kýz
o nasýl sefertasý, anam o nasýl matara...

Bir seferinde gaza geldim, “E ben de
alayým bunlardan, ne var yani, ben de
getiririm evden yemek” dedim. Gugýla
yazdým da sefertasýnýn markasýný ne
göreyim, el kadar sefertasý 297 liray-
mýþ ya! 

Zaten ben içine smootie bowl’lar,
badem sütünde bekletilmiþ kýzýl chia
ve dut unundan yapýlmýþ granola bar-

lar filan koyamam ki, akþamdan kalan
patlýcan musakkayý, yanýna da cacýðý
getirsem, açsam mataramý akþama ka-
dar millet ofiste “Ayy ne kokuyo ya bu-
rasý, snýf snýf” diye burunlarýný masa-
ma dayayarak burnumdan getirirler. 

Ya o matara! Bir bardak su koysan,
almaz ama 395 lira... Sebep? Çok sað-
lýklý. Ama öyle böyle deðil, aþþýrý sað-
lýklý... Sanki içine ne koyarsan koy,
kendiliðinden detoks suyu yapýyor ba-
basýna tükürdüðümün matarasý... Ney-
se bu kýsmý geçeyim...

Ben paþa paþa patronumun her ay
daðýttýðý sodexolarýmdan pinçik pinçik
harcayarak en ucuza nerede ne yerim
araþtýrmasý yaparken (çünkü plazala-
rýn etrafýndaki simitçiler bile simidi 5
liraya satar, ama benim artan sodexo-
larla marketten un, bulgur, deterjan fi-
lan almak gibi ulvi isteklerim vardýr),
bizim ofisgirl’ler temiz gýdalar konu-
sunda birbiriyle yarýþýr oldular. Hepsi
masasýnýn üstüne açar pötikareli örtü-
sünü, sefertasýný koyar, üstüne þekil
þukul matarasýndan doldurur bardaða
“içimlediði” acayip karýþýmlarýný, önce
þak þak insta fotosu, sonra týrtýklaya
týrtýklaya yerler. Zati iki lokma yemek
getirmiþsin, bari bitir de mi? Ama yo-

ookkk, bir avuç yemeðin içinde avoka-
dosundan, blueberry’sine, chia’sýndan
keten tohumuna her þey var, maliyeti
onbinþeyüzbinmilyon ama iki çatal,
bitti... Kýz bitirsene o yemeði! Ya o
rengarenk sular; buðday çimi mi arar-
sýn, karalahana-pazý-limon mu, þefta-
lili ve ananaslý kombu çayý mý ararsýn...
Hayýr, ne ara kalktýn da sabah sabah
slowjuicer’ýna o sebze-meyveleri koy-
dun da, sýktýn da, doldurdun da mata-
rana geldin... Hadi bunlarý yaptýn, kýz
o saçýný makyajýný nasýl yaptýn? Anam
sizin 24 saat 32 saat mi yoksa?

Kýskanýyor muyum, hayýr caným
n’alakasý var (kýskandý....) 

Neyse sayýn okur, plaza masasýndan
bildirdim, yan masamda kýzlarýn bu-
günkü menüsünü dinliyorum, yine ye-
ni keþiflerde bulunmuþlar. Çok cahil
görünmeyeyim diye aðýzlarýndan çýkan
kelimeleri havada kapýp gugýla yazýyo-
rum, çok acayip nimetler var ha bu ye-
ryüzünde, bu kýzlar aðýzlarýnýn tadýný
biliyor. 

Çok yoruldum, ben de þimdi çýkýp
üzerine tereyaðý gezdirilmiþ döner gö-
meceðim. Yüce manitu affetsin... Ney-
se, akþam servisten iki durak önce
iner yürürüm, göbek yapmasýn.

Plaza masasýndan bildiriyorum, öðle yemeði hazýr!

Görükle’de taciz son bulana dek...
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ÜNÝVERSÝTELÝ BÝR KADIN ÝÞÇÝNÝN ÝÞYERÝNDEN ALDIÐI DERS:

Ü
niversiteyi kazandýðýmdan beri sürekli
çalýþmak zorunda kaldýðýmý söylesem
abartmýþ olmam. Dört yýl boyunca sü-
rekli farklý iþlerde çalýþtým, çünkü aldý-
ðým burs bana yetmiyordu. Ailemden de

maddi bir destek görmeyince “Ýþ baþa düþtü” dedim.
Ýlk iki sene okul çýkýþlarýnda kafelerde çalýþýyordum,
iþten çýkmam gece yarýsýný, hatta bazen mekanýn top-
lanýp temizlenmesi derken üçünü buluyordu. O
yorgunlukla sabah yedide kalkýp okula gitmek ve
dersleri dinlemek giderek zorlaþýyordu. Ýlk zaman-
lar kendimce çözüm yollarý bulmaya çalýþtým. Çün-
kü derslerim gittikçe kötüleþiyordu, derslerde sü-
rekli uyuyakalýyordum ve sýnýfta kaldýðým taktirde
bursum krediye dönecekti. Bulduðum tek çözüm
yolu içtiðim kahve sayýsýný artýrmak oldu! Final haf-
tasýnda ise iþten izin vermedikleri için o yorgunluk-
la sýnava girip iþe gidiyordum ve benim için bekle-
nen son kapýya dayandý. Bir sene kaybettim ve bur-
sum krediye döndü. 

Çalýþtýðým kafelerde benim gibi okurken çalýþan
birçok arkadaþým oldu ve onlarla konuþtuðumda
birleþtiðimiz ortak payda verilen burslarýn hiçbir ihti-
yacýmýzý karþýlamadýðý, burs ücretlerine yapýlan artýþ-
larýn hayatýn pahalýlýðý içinde eridiði ve gelecekte bir
iþe sahip olmak için bugün okurken çalýþmak zorunda
kaldýðýmýz ironisiydi.

Ýki yýl kadar garsonluk yapýp; bu iþten nefret etme-
me sebep olacak bir dizi olay yaþadýktan sonra artýk
garsonluk yapmama kararý aldým. Bir keresinde çalýþ-
týðým kafenin müdürü yaz için bana staj konusunda
yardýmcý olacaðýný söylemiþti. Daha sonra kendisi bi-
zim bahþiþlerimizi çaldýðý için iþten kovuldu. Bir süre
sonra bana mesajlar atmaya baþladý. Ýlk baþlarda sade-
ce staj hakkýnda tanýdýklarýndan cevap beklediði ve
bana yardýmcý olmak istediðini yazýyordu. Ben teþek-
kür edip, netleþince haber vermesini rica edip konuþ-
mayý bitiriyordum ancak sürekli fazla samimi þekilde
hitaplarda bulunuyordu, ben de kendisini uyarý-
yordum. Sonunda sert bir þekilde staj ayarladýðýmý ve
mesaj atmamasýný, özellikle de bu þekilde konuþma-
masýný söyledim. Sinirli bir þekilde gayet normal þey-
ler yazdýðýný söyleyerek beni suçlamaya kalkýþmýþtý.
Baþka bir yöneticinin de ben müþterilere sipariþleri
götürürken sýrtýmý sývazlar gibi yaparak iç çamaþýrýma
dokunmaya çalýþtýðýný hissettiðimde çoktan bu iþten
nefret eder konuma gelmiþtim... 
FEDAKARLIÐIN KARÞILIÐI YOK

Bir gün sosyal medyada dolaþýrken eski bir arkada-
þýmýn paylaþýmýný gördüm. Çalýþtýðý gömlek maðaza-
sýna part time eleman alýnacakmýþ. Okulumdan dolayý
oturmak zorunda olduðum semte bir buçuk saatlik

uzaklýktaydý bu maðaza. Garsonluk yapmama kararý
aldýktan sonra uzun bir süre iþ bulamayýnca bu soru-
nun gözümde bir önemi kalmýyordu. Hemen arkada-
þýmla konuþtum ve  birkaç hafta içerisinde iþe baþla-
dým.

Maðazada iki müdür ve iki kadýn arkadaþ vardý ça-
lýþan olarak. Baþladýðým dönemin en yoðun zamana
denk geldiðini çünkü hem Babalar Günü hem de
bayram haftasý nedeniyle maðazanýn normalden çok
daha yoðun ve kalabalýk olacaðýný söylediler. Çalýþma
saatlerim belliydi, öðlen 12.00’de baþlayýp akþam
21.00’de paydos ediyordum. Ama hem müdürler hem
de satýþ danýþmanlarý bir hafta boyunca 13-14 saat ça-
lýþtýlar. Ben onlar kadar uzun saat çalýþmasam da
uzun süre iþsizliðin verdiði hamlýk vardý üzerimde ve
gün içinde kendimi yorgunluktan bayýlacakmýþ gibi
hissediyordum. Bazen dinlenmek bahanesiyle alt raf-
lardaki gömlekleri katlamak için oturma pozisyonun-
da birkaç dakika ayaklarýmý dinlendiriyordum.
Normalde bir saat dinlenme hakkýmýz var, ama o haf-
tanýn yoðunluðu ve personel eksikliðinden dolayý biz-
den ekstra bir özveri bekliyorlardý. 

Arkadaþlarýmýn çalýþma þartlarýný hatýrlayýnca
kendi yorgunluðumdan utanýyordum adeta. Çünkü
orada çalýþan ve üniversite sýnavýna hazýrlanan arka-
daþým eve gittiðinde ayakta kalmaktan bacaklarýnda
morluklar oluþtuðunu ve artýk ayaklarýnda sürekli
nasýrlar çýktýðýný söylüyordu. Evi tek baþýna geçindi-
riyordu. Annesi ile kalýyordu ve kira, elektrik, su fa-
turalarý derken o iþte kalmak zorunda olduðunu ha-
týrlatýyordu kendisine. Bayramda da izin yapamaya-

caktýk. Ancak tam zamanlý çalýþanlar karþýlýðýnda
hak ettikleri primleri ve mesaileri alacaklarýný ve
ellerine bir miktar toplu para geçeceðini düþüne-
rek dayanýyorlardý. Maaþ günü geldiðinde hiç de
düþünüldüðü ve olmasý gerektiði gibi olmadý.
Primler yatýrýlmadý, yatan fazla paralarý mesai üc-
reti olarak yansýttýlar, üstelik onu da eksik yatýr-
mýþlardý. Maðazanýn o hafta sadece bir günlük
geliri 20 bin liraydý. Önümüze konulan haftalýk
hedefi tutturmuþtuk. Ücretlerin eksik yatýrýlmasý
sadece satýþ danýþmanlarýna deðil müdürlere de

ayný þekilde yansýmýþtý. Herkes patronlardan bir
açýklama bekliyordu, ancak olayýn üstü kapatýldý ve
hiçbir açýklama yapýlmadý.

Bu olaydan sonra da sürekli bize haftalýk ve günlük
kota koydular. “Eðer prim almak istiyorsanýz bu kadar
satýþ yapmanýz lazým” gibi... Ama çalýþanlar tepkiliydi,
gerçekte ne kadar satýþ yaparsak yapalým o paralarýn
bir þekilde, hileyle, yalanla verilmeyeceðini görmüþ-
tük.
ONUN SINIFI AYRI, BÝZÝMKÝ AYRI

Orada çalýþan ve beni iþe alan müdür arkadaþýmla
sürekli konuþup þakalaþýrýz. Bana sürekli “Patronlar
kalleþ deðil mi, yaþasýn iþçilerin birliði” gibi espriler
yapar, “Ben beyaz yakayým, iþ yapmam, yaptýrýrým.
Çalýþcaksam neden müdür oldum!” gibi þeyler söyler-
di. Ama bu durum bir kez daha bize gösterdi ki ister
müdür ol ister iþçi, ister beyaz yaka ol ister mavi yaka
söz konusu patronun kendi çýkarlarý olduðunda üzeri-
ne basmayacaðý kimse yoktur. Bu dünyada onun sýnýfý
ayrýdýr, bizim sýnýfýmýz ayrý. Kimimiz kol emeðini ki-
ralýyor kimimiz kafa emeðini, ama neticede emeðimi-
zi kiralayarak hayatýmýzý idame ettirmek zorundayýz.
Ve birileri bundan kâr elde ediyorken bizim birleþ-
mekten baþka çaremizin olmadýðýný görmemiz lazým.
Çünkü gücümüz birliðimizden gelir. 

Çalýþmak zorundayým, dolayýsýyla iþi býrakamam,
ama daha iyi koþullarda çalýþmak ve emeðimizin kar-
þýlýðýný almak için yapmamýz gerekeni biliyorum: Ör-
gütlenmek.
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Umutsuzluk çýkmazýndan inatla sýyrýlan Leyla
Hasret KANAT

L
eyla: Çocuk yaþta istismara uðrayan,
tecavüzcüsüyle evlendirilen ve yaþamý
þiddet dolu bir kabusa dönen, ancak
bunlarý güçlenerek atalatan 27 yaþýnda
üç çocuk annesi genç bir kadýn.

Aðrý’nýn bir köyünde yaþayan Leyla, kalabalýk bir
ailenin en büyük kýzý. Kendi hikayesini anlatýrken:
“Memlekette benim gibi binlerce kýz ayný durumu
yaþýyordu” diyor.

11 yaþýnda askerden gelen amcasýnýn oðlu tara-
fýndan tecavüze uðradýðýný anlatmakla baþlýyor:
“Okuldan geldiðim bir gün oldu her þey.  Ne oldu-
ðunu, ne yaþandýðýný bilmiyordum. Üçüncü sýnýf-
taydým, gömleðime kan deðmiþti o gün annem de
“kýzým genç kýz oldu” diye sevinmiþti.

Ertesi günü anneme anlatmaya çalýþtým, o gün-
den sonra okula göndermediler. Eve kapatmaya ça-
lýþtýlar.”

O süreçte psikolojisinin bozulduðunu ve intiha-
rý bile düþündüðünü söylüyor Leyla, “Bizim coð-
rafyada zaten küçük yaþta evlendirilirdi kýz çocuk-
larý, ama ben çok küçüktüm. 2-3 yýl kadar niþanlý
kaldým. Tecavüz ne demek, evlenince ne olacak
bildiðim þeyler deðildi. Biriyle sözlüydüm, birileri-
nin gelini olmuþtum. Ama ben bu durumun far-
kýnda bile deðildim. Annem bana tecavüz eden
adamý hep çok severdi. ‘Niþanlýsýný görsün’ derdi.
Beni kandýrarak ikimizi ayný odaya koyardý. Ar-
kamdan kapýlar kilitlenirdi. O oda da yine taciz
ediyordu, dokunmaya çalýþýyordu. Sýrf bu yüzden
annemi hiç sevmedim. Babamýn da babalýðý-
ný görmedim ama birkaç kez de olsa
‘ben kýzýmý ezdirmem’ demiþti. Bunu
yapmamýþ olsa da demiþti.”
11 YAÞINDA TECAVÜZ 
14 YAÞINDA EVLÝLÝK 
15 YAÞINDA ANNELÝK

14 yaþýna geldiðinde evlendirilen Leyla,
daha evliliðin 15. günü þiddet görmeye baþ-
ladýðýný, elbirliðiyle hayatýnýn nasýl elinden
alýndýðýný anlatýyor:  “2-3 ay sonra hamile kal-
dým, sonra ilk çocuðum ben 15 yaþýmdayken ol-
du. Acýlar içinde ve istemeyerek doðurmuþtum. Bu
benim için doðum acýsý deðildi, baþka bir acýydý.
Þiddetin ardý arkasý kesilmiyordu. Bedenime hük-
mettiði gibi beynime de hükmetmek istiyordu.
Dayak, þiddet kesilmeyince ‘en azýndan hami-
le kalýrsam, dayak yemem’ diye 17 yaþýmda bir
erkek çocuk daha doðurdum. Zaten  istemesem de
çocuk yapmak zorundaydým.”

Yaþamýný bir kafese benzeten Leyla’nýn hayatý
çocuk doðurma ve þiddet gördüðü günler arasýnda
geçti. Ýlk baþlarda kaynanasý ile birlikte ayný evi
paylaþan Leyla daha sonra çocuklarý ve kocasý ile
birlikte gecekondudan bozma bir eve yerleþti. “O
adam inþaatta çalýþmak için baþka baþka þehirlere
gidiyordu. Elimizde para yok, ne benim annem ne
de kaynanam yardým ediyor. Çocuklarým aç yatý-
yordu. Ben antidepresan kullanýyordum. Çocukla-
rýma yemek yapamýyordum. Tandýrda ekmek yap-
mak istesem düþecekmiþ gibi oluyordum. Zorlaya
zorlaya kendimi çocuklar için yine yapýyordum. O
evde o kadar çok periþan ve rezillik çektik ki ne
kadar anlatsam az.”

ARTIK KENDÝ AYAKLARI 
ÜZERÝNDE DURUYOR 

Defalarca intihara yönelen Leyla, intiharýn bir
çözüm olmadýðýný görünce baþka kurtuluþ yollarý
aramaya baþladýðýný söylüyor: “Küçük eski bir te-
lefonum vardý onda siyasi parti kadýn örgütleri ne
yapýyor diye bakmaya baþladým. Mor Çatý’yý ara-
dým. Çocuklarýmla birlikte kaçýp Mor Çatý’da bir
sýðýnmaevine yerleþtik. Orada birkaç ay yaþadýk.
Bu arada köyde ne oluyor diye de merak ediyorum.
Öðrendim ki annem 10 gün boyunca yemek yeme-
miþ, öldüðümü sanmýþ. Vicdan yapýp yerimi söyle-
dim. O adam Mor Çatý’ya gelip yalvardý. Belki dü-
zelmiþtir her þey deyip çocuklarýmý da alýp Mor
Çatý’dan çýktým.Ancak en fazla 1-2 aydan sonra yi-
ne þiddet baþladý.”

Þiddet devam edince boþanmaya karar verdiðini
ve bu süreçte koruma kararý aldýðýný anlatýyor Ley-
la: “1 ay boyunca  çocuklarýmý okula göndermedim
evden dýþarý çýkmadým. Býçakla kapýma dayandý. Po-
lisi çaðýrýyordum, polis gelene kadar kayboluyordu.
Karþýmdaki komþum biz evden çýkamýyoruz diye
kendisine ekmek alýnca bize de alýyordu.” 

Bu süreçten sonra baþka bir yere taþýnarak ye-
pyeni bir yaþama baþlayan Leyla, evde taký yaparak
geçinmeye baþladýðýný, gerektiðin-
de çocuklarýyla sokakta su sattý-
ðýný, kuru temizlemecilik yaptý-
ðýný ve çamaþýr
yýka-

yarak ayakta kaldýðýný anlatýyor. Kocasý nerede kar-
þýsýna çýksa, nerede önüne taþ konsa o düzeni yýkýp
baþka bir düzen kurmaya çalýþtýðýný ekliyor. Tüm
bunlarýn yanýnda hala mücadele ediyor Leyla, iki
yýldýr çocuklarýnýn velayetini almak için uðraþýyor. 
‘BÝZ KADINLAR 
YAPABÝLECEKLERÝMÝZÝ 
GÖREMÝYORUZ’

Çocuklarýnýn tekrar ayný yoksulluðu ve þiddeti ya-
þamamasý için bu uðraþa devam edeceðini söylüyor:
Çocuklarýma tekrar ayný yoksulluðu onlara yaþatmak
istemiyorum. Yaþadýðým tüm psikolojik sorunlarýmý
atlattým çocuklarým ve kendim için. Umudum ve
gücüm var artýk. Biz kadýnlar yapabileceklerimizi
göremiyoruz, göremediðimiz için de boyun eðme-
yen devam ediyoruz. Bakýn en dipten, kendimce en
iyi noktadayým. Yeter ki kurtulma arayýþý olsun. Bu
kurtuluþta dayanýþma desteði sunan siyasi partiler,
kadýn dernekleri var. Kendinize inanýn. Týrnaðýn
varsa baþýný kaþýrsýn. Bu hayat bize týrnaklarýmýz ile
kazýya kazýya yaþamamýzý sunuyor. Kadýnlar hep bir-
likte, el ele, omuz omuza olmalýyýz.”

Leyla bizlere hayatýn en umutsuz noktasýnda;
umudu yaratacak gücü kendisinde ve dayanýþma da
bulduðunu söylüyor. Oysa zaten bizi güçlü yapan
þey ‘yapabildiðimizi’ görmek  ve burada sadece
kendimizi deðil diðer kadýnlarýn da yapabilecekleri-

ni görüyoruz. Sýrf bunun için bile daha fazla
kadýnla deðiþtirmeyi mücadele et-

meyi istiyoruz. Peki, siz bu
umutsuzluk çýkmazýn-

dan bizimle birlikte
çýkmak istemez mi-

siniz?

Üniversitede okurken çalýþmak
zorunda kalan kadýnlarýn
yaþadýklarý hiç de kolay deðil.
Tacizin, baskýnýn, þiddetin
yanýna bir de koca bir emek
sömürüsü ekleniyor.

Birleþmekten baþka çare yok! 
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Yasemin AKPINAR
Esenyalý / Ýstanbul

“B
irinin eline bakmaktansa çalýþýp kendi
emeðinle bir þeyler yapmak çok güzel.
Kendin kazanýyorsun nereye harcayaca-
ðýný biliyorsun. Eskiden tek baþýma ha-
reket edemezdim, dýþarýya çýkamazdým,

þimdi istediðim yere gidiyorum” diyor Hasibe.
Aslýnda uzun yýllardýr ayný mahallede, hatta ayný

okullarda okusak da Zeynep’le arkadaþlýðýmýza Ese-
nyalý Kadýn Dayanýþma Derneði vesile oldu. Çay eþ-
liðinde yaptýðýmýz bir sohbet sýrasýnda Zeynep’ten
dinledim annesinin hikayesini. Yaþadýklarýný bir de
Hasibe’den dinlemek ve sohbet etmek için evlerine
gittim.

‘ÇOCUÐUM YAÞIYOR MU’ 
DÝYE BÝLE SORAMADIM

Diyarbakýr’da baþlýyor Hasibe’nin hikayesi. 1961
Diyarbakýr doðumlu, dört çocuk annesi. 30 yýl ön-
ce gelmiþ Ýstanbul’a. Henüz 17 yaþýnda bir çocuk-
ken halasýnýn oðluyla görücü usulüyle evlendiril-
miþ. “Benim söz hakkým yoktu. Babam öyle istedi,
evlendim. Yeni gelinsin, kaynanan halan da olsa
konuþma imkanýn yok. Bir þey soramýyorsun. Ýlk
evlendiðimde ev epey kalabalýktý. 11 yýl boyunca
kaynanamlarla birlikte yaþadým. Çocuktan tut bü-
yüðüne kadar herkesin iþine koþuyordum ama
kendi çocuklarýmla ilgilenemiyordum” diyor. Ve
bir anýsýný anlatýyor: “Bizim oralarda eskiden kar
çok yaðardý, kýþ zor geçerdi. Büyük oðlum hasta-
landý. Çocuðu doktora götürmemiz lazým, eþim
Ýstanbul’da çalýþýyor. Kar diz boyu. Kayýnbabam
önde, ben arkada, sýrtýmda çocukla bata çýka köy-
den ilçeye yürüdük. Kayýnbabam önümde yürüyor
ben gelinlik yapýyorum, korkumdan soramýyorum
‘çocuðun durumu nasýl, yaþýyor mu, öldü mü, bir
bakar mýsýn’ diye bile.”

KÖYDE DE AYNI DERT ÞEHÝRDE DE 
11 yýl boyunca eþi Ýstanbul’da, Hasibe çocukla-

rýyla köyde yaþamýþ. “Adam hiçbir çocuðun doðu-
munda yoktu. Küçük kýzým olduðunda bize yakýn
bir köydeydi ama gelip görmedi bile” diyor.

Hasibe hayatýnda ilk defa babasýna çocuklarý
için karþý geldiðini söylüyor: “Bir gün babam köye
beni görmeye geldi. Kaynanamlarla ve eþimle yaþa-
dýðým sorunlarý biliyordu. Bana ‘Çocuklarýný býrak
gel. Seni eve götüreyim’ dedi. Þimdi bile düþündü-
ðümde kendime þaþýrýyorum. En küçük oðlum 2
yaþýndaydý, hâlâ emziriyordum. ‘Çocuklarýmý býra-
kýrsam burada besleme gibi yaþarlar, onlarý býrak-
mam’ dedim.”

Babasýnýn onu götürmek istediðini öðrenen kay-
nanasý oðluna eþini de alýp Ýstanbul’a götürmesini
söylemiþ.

Ýstanbul’a geldiklerinde de deðiþen bir þey ol-

mamýþ. Bir ay bir akrabalarýnýn yanýnda kalmýþlar,
sonra ev tutmuþlar. Hem yokluk hem þiddet devam
etmiþ. Eve bakmak yine Hasibe’ye kalmýþ. Þöyle
anlatýyor o günlerini: “Ev üç oda bir salondu ama
bizim hiç eþyamýz yoktu. Köyden ayrýldýðýmýzda
kaynanam sadece 4 tane yorgan verdi. Kap kacak
hiçbir þey yoktu. Ev sahibi çocuklar için ranza ver-
di. Çocuklara önlük alacak, onlarý okula yazdýracak
para yoktu. Ben de çocuklarýmý okutmak için evde
tüccar iþi yapmaya baþladým. Toka yaptým, komþ-
ulara dantel iþledim. Bir gün ben evde yokken

adam eve gelmiþ küçük kýzýma paranýn yerini sor-
muþ, çocuk iþte o da sakladýðým yeri göstermiþ.
Adam biriktirdiðim  üç beþ kuruþu da alýp kumar
oynamýþ ve kaybetmiþ.”

Sesi titriyor, “Ben, köyde okul olmadýðý için
okuyamadým, çocuklarým Ýstanbul’da parasýzlýktan
okuyamadý. Bir gün görmedik” diyor ve derin bir
nefes alýyor...

‘O SÖZ ÇOK AÐIRIMA GÝTTÝ’
Hasibe’ye daha önce neden dýþarýda çalýþmadý-

ðýný soruyorum. Ayrýldýðý eþinin ‘kadýn kýsmý dýþa-
rýda çalýþmaz’ dediðini anlatýyor: “Ýstanbul’a ilk
geldiðimizde bir akrabamýz Tekel fabrikasýna iþçi
alacaklarýný söyledi ama çocuklar küçüktü, ben ce-
saret edemedim. Okumam yazmam yok o zaman
Türkçe de fazla bilmiyorum. Yapamam diye dü-
þündüm.”

Yaþadýklarý bir tartýþma sonunda eþinin evden
ayrýlýrken söylediði aðýr bir söz Hasibe’nin hayatýn-
da yeni bir sayfa açmasýna sebep olmuþ. “Onun sa-
vurganlýðýna raðmen biriktirdiklerimizle bir ev al-
mýþtýk. Bir tartýþma sýrasýnda ‘Eþyaný al git’ dedim.
O da ‘Ev senin deðil’ dedi. Bana el kaldýrdý ve evi
terk etti. O sýrada söylediði söz çok aðýrýma gitti.
Ben de çalýþmaya karar verdim. Bir akrabamýn ya-
nýnda fabrikada çalýþmaya baþladým. Ýþe baþladý-
ðýmda 52 yaþýndaydým. Önceden onu dinlemeyip
çalýþsaydým þimdi belki emekli olmuþtum” diyor.

Çalýþmak hayatýnda neleri deðiþtirdi diye sordu-
ðumda ise; eskiden cesareti olmadýðýný, artýk ken-
dine güvendiðini söylüyor: “Adam çalýþýr, üç kuruþ
harçlýk verirdi. Para istediðinde ‘Sana para verdim
ya ne yaptýn’ diye sorardý.”

Ama o þimdi çalýþýyor; erkek eline bakmaktansa
kendi kazancýyla ayaklarý üstünde durmayý baþarý-
yor. Yýllarca, yaþadýðý bütün zorluklara ve þiddete
raðmen mücadele etmekten vazgeçmeyen, kýzlarýy-
la birlikte yeni bir yaþam kuran Hasibe’nin hikayesi
böyle iþte.

HASiBE
Yýllarca yaþadýðý 
bütün zorluklara ve 
þiddete raðmen mücadele
etmekten vazgeçmeyen,
kýzlarýyla birlikte yeni bir
yaþam kuran, kendi ayaklarý
üzerinde duran Hasibe’nin
hikayesi...

Adile DOÐAN
Esenyalý / Ýstanbul

D
olarýn yükselmesinin onlara ilk yan-
sýmasý çalýþtýklarý fabrikada iþlerin
yavaþlamasý ve bu gerekçeyle yýllýk
izne çýkarýlmalarý olmuþ. Onlar da,
bu hesapta olmayan ve parasýz kul-

landýklarý yýllýk izinlerinden bir günü, iþ
arkadaþlarý ve biricik ablalarý Hasibe’nin evinde
toplanarak, bir arada geçirmek istemiþler. Ýþ
stresinden uzak, güzel bir gün geçirmek ve biraz
da dertleþmek için bir araya gelen kadýn iþçilerin
bu buluþmasýna Hasibe abla beni de davet etti. 

Hemen hepimiz ayný saatte girdik eve. Hava
sýcak ve bunaltýcý olsa da Hasibe abla üþenmemiþ;
kekler, börekler, içli köfteler hazýrlamýþ. Bu nefis
ikramlardan yemek için yer sofrasýnýn etrafýnda
toplanýyoruz hepimiz. Kadýn iþçiler bir yandan
yedikleri yemeklerin tarifini istiyor, bir yandan da
çalýþtýklarý tekstil fabrikasýný konuþuyorlar. 

Arada birbirlerini uyarýyorlar, iþyerindeki sorun-
lardan konuþulmayacak diye... Ama sohbetin
konusu dönüp dolaþýp yine fabrika oluyor. Çalýþma
koþullarýnýn zorluklarýndan üyesi olduklarý
sendikanýn iþçilere sahip çýkmamasýna kadar bir
sürü sorun sýralanýyor yer sofrasýnda. 
TAMAM DA KÝM YAPACAK?

Bir kadýn iþçi “Biz birlik olmuyoruz, kendi
aramýzdaki kavgalarla patronun ekmeðine yað
sürüyoruz” diyor. Ýþyeri sendika komitesinde yer
alan baþka bir kadýn ise “Yanýlýyorsun biz birlik
oluyoruz olmasýna ama hep baþýmýza yanlýþ adamlarý
seçiyoruz. Ýþyeri temsilcisini neden deðiþtirmiy-
oruz? Ýlk önce oradan baþlamalýyýz” diyor. Onun
eleþtirileri daha çok sendika yöneticileri üzerinde
yoðunlaþýyor: “Sendikanýn iþçileri eðitmesi gerekiyor
ama yapmýyor. Sendika neredeyse patronun sorun-
larý olunca fabrikaya geliyor. Kimin ne kadar tuvalete
gideceðinden tutun da tuvalette geçirdiðimiz
zamana bile sendika karýþýyor. Halbuki bu insani bir
ihtiyaç. Sendikanýn iþçilerin yanýnda duran bir
pozisyonda olmasý gerekir...” 

Fabrikadaki yaþadýklarý sorunlarý konuþtukça
çözümün hep birlikte hareket etmekten geçtiði fikri
güç kazanýyor. Ýþçilere göre bu birlikteliði saðlaya-
cak olansa sendika! Ýþyeri temsilcilerinin öncülük
etmesi gerektiðini söylüyorlar. 

Elbette bir açýdan haklýlar, ama bazý sorumluluk-
lardan ve yapýlmasý gerekenlerden biraz da bilinçli
olarak kaçtýklarýný gözlemliyorum. Çünkü her biri
ya komitede ya da sendikal mücadelede öne çýkmýþ
kadýnlar. Yani aslýnda asýl sorunlarý ve çözümlerini
hiç bilmiyor deðiller. Ýþler biraz yolunda gitmeyince
ve iþçiler arasýnda zaman zaman çözülmeler
yaþanýnca bu kadýn arkadaþlar da hemen kendilerini
geri çekme yolunu seçmiþler. Umutsuzluðun
sürekli pompalandýðý bu dönemde, sürekli birlik
olmak gerektiðinden bahsedip elini taþýn altýna sok-
maktan imtina etmek bir þeylerin deðiþeceðine olan
inancý da zayýflatýyor. 
ÝYÝ PARTÝ-KÖTÜ PARTÝ MESELESÝ

Siyasetten mahalle sorunlarýna kadar bir çok
konunun konuþulduðu sohbetimizde kimin hangi
partiye oy verdiði de ortaya çýkýyor. ÝYÝ Parti’ye oy

veren bir iþçi “Bizim iþçiler týpký koyun sürüsü gibi,
kim ne derse hemen kafa sallýyorlar. Bu seçimde de
yine gidip AKP’ye oy verdiler. Yani kendilerini ezen
patronla ayný partiye oy verdiler” diye konuþuyor.
AKP’ye oy veren iki iþçiden birisi “Aman býrakýn bu
siyaseti, seçim de geçti gitti. Ne yapalým? AKP’den
baþka kime oy vereceðiz ki? Baþka kim var?” diye
yanýt veriyor. AKP’ye oy veren diðeri ise sanki biraz
da piþmanlýkla “Ýþçilerin hali hal deðil” diyor. Baþka
bir kadýn iþçi AKP’ye oy veren arkadaþýnýn “Baþka
kimse yok ki” lafýna karþý çýkýyor; “HDP hepsinden
daha iyi. Ben HDP’ye oy verdim, çünkü gerçekleri
bir tek onlar savunuyor.” 

Sohbet bir anda iyi parti, kötü parti kavgasýna
dönüyor. Hem çok iyi arkadaþ olduklarý için kavga
etmek istemiyorlar hem de kendi inandýklarýnýn
kabul görmesini istiyorlar.
AYRIÞMA KOLAY, PEKÝ YA ÇÖZÜM?

Kadýnlarýn, hele de iþçi kadýnlarýn, en temel
ihtiyaçlarý ve talepleriyle ilgili konuþmalarýn bile

ayrýþtýrýcý ve sonuçsuz bir tartýþmaya evrilmesi çok
kolay oluyor. Mesela içlerinden birinin “Biz neden
kreþ talep etmiyoruz? Bakýyorum kadýn iþçilerin en
büyük sorunu kreþ. Ben dahil çocuklarýmýzý sýbyan
evlerine býrakýyoruz. Tamam, dini öðrenmesine
karþý deðilim ama kimin öðrettiði de önemli” söz-
leriyle gündeme gelen kreþ sorunuyla ilgili konuþ-
malar hemen din tartýþmasýna dönüyor.
Kadýnlardan ikisi imam hatip mezunu ve “Bizce
din okullarda öðretilmeli” diyorlar.

Kendi gerçeklerinden ve asýl sorunlarýndan,
onlarý birleþtirecek taleplerinden uzaklaþýp, day-
atýlmýþ gündemlere kafa yormak sanki daha cazip
geliyor. Çünkü çok fazla sorun var. Çözüm ise az
tartýþýlýyor ya da aslýnda hiç tartýþýlmýyor. Sohbet
boyunca “Hep baþýmýza yanlýþ adamlarý seçiyoruz”,
“Baþka kimse yok ki...”, “Bizim iþçiler koyun
sürüsü gibi”, “Sendikanýn yapmasý gerekiyor ama
yapmýyor” diye dile gelen þikayetlerle, yakýnmalarla
yol alýnamayacaðý ortada. Ve belki de çareyi
kendimizden uzakta aramaya gerek yok!

ÇARE KÝMDE?
içimizden biri 11

Kendi emeðiyle 
güçlenen 



BRONTË KARDEÞLER VE 
FRENOLOJÝ

Ýngiliz edebiyatýnýn yetenekli kardeþleri Anne, Charlotte ve
Emily Brontë kardeþler týp konularýna kitaplarýnda sýk sýk yer
vermeleriyle ünlüdür. Kardeþlerin en büyüðü Charlotte
Brontë’nin (1816-1855) doðal istekleri ile toplumsal konumu
arasýnda bocalayan bir kadýný anlattýðý ünlü yapýtý Jane Eyre
adlý romanda frenolojiye dair pek çok anlatýya rastlanýr.
Kafatasýný inceleyerek zihinsel yetilerin ve kiþilik özelliklerinin
saptanmasý diye özetlenebilecek sözde bilim dalý frenolojinin o
yýllarda çok moda olduðu bilinir. Yazar romanýn baþ kiþisi
Jane’in gözüyle romanýn diðer kiþilerinin frenolojik tasvirlerini
yapar sýk sýk. 

Romanýn bir baþka meselesi de deliliktir. Hikâyeye göre Jane
Eyre çok küçük yaþta öksüz ve yetim kalmýþ ve amcasýnýn
yanýna yerleþmek zorunda kalmýþtýr. Aile tarafýndan yatýlý
olarak gönderildiði Lowood School’da yaþanan bir tifus salgýný
yazarýn pek çok arkadaþýnýn ölümüne sebep olur. Okulu güç bela
tamamlayan Jane Eyre, Thornfield Malikanesinin sahibi Edward
Rochester’un gayrimeþru kýzý Adele Varens’in öðretmenliðine
atanýr. Bay Rochester nadiren evdedir ve Jane bütün zamanýný
Adele ile geçirir. Bir gece Jane garip bir koku ve dumanla
uyanýr. Evde yangýn çýkmýþtýr ve Bay Rochester yataðýnda
kendinden geçmiþ vaziyette yatmaktadýr. Jane ayný anda garip
çýðlýklar ve kahkahalar da duymuþtur. Daha sonra bu seslerin
Rochester’in karýsý Creole yerlisi Bertha Macon’a ait olduðu
anlaþýlýr. Jane’nin hizmetçilerden öðrendiðine göre Bertha
düðün töreninden hemen sonra aklýný kaçýrmýþtýr ve 15 yýldýr
gözlerden uzak bir odada kapalý tutulmaktadýr. Bu gerçeði
öðrenen Jayne beþ parasýz bir þekilde malikaneden kaçacaktýr. 

Bu hikâye Jane Austen’ýn anlattýklarý ile uyumlu bir tablo
sunar bize. 19. yüzyýlda verem, felç gibi hastalýklarýn bile
dýþlanma nedeni sayýldýðý anýmsanýnca, Bertha Macon gibi bir
akýl hastasýnýn hiç þansý olmadýðý hemen anlaþýlýr. O dönemde
akýl hastasý gözlerden uzak bir yere kapatýlmasý gereken bir
utanç kaynaðýdýr. 

Yazarýn diðer eserleri Villette, Öðretmen ve Shirley’de ile en
kýsa ömürlü kardeþ Anne Brontë’nin (1820-1849) Wildfell
Hall’un Kiracýsý adlý kitabýnda da benzer tasvirler yer alýr. Ancak
Brontë Kardeþler’den sonra artýk Ýngiliz romanýnda hasta
tiplemelerine bu kadar sýk rastlanmaz. Çünkü bu tarihten
itibaren tedavi yöntemlerinde yaþanan önemli deðiþiklikler
hastalarý roman sayfalarýndan kliniklere taþýmýþtýr.

Ayþe HÜR

H
astalýk ve doktor temalarý tarih
boyunca edebiyatýn deðiþmez
öðelerinden olmuþtur. Ama ya-
zarlarýn bu konuyu kullanýþ bi-
çimleri çoðunlukla hekimleri

kýzdýracak kadar özensizdir. Hastalýklarýn
bulgularýnýn ya da seyrinin betimlenmesi ya
kýsaca yapýlýr ya da kulaktan dolma bilgilerle
yetinilir. Bazen bunlar bile es geçilir ve has-
talýðýn sadece adý kullanýlýr. Çünkü yazarýn

esas meselesi, bir hastalýk ya da hekim ara-
cýlýðýyla baþka sorunlara deðinmek, onlarý
daha anlaþýlýr, daha etkileyici kýlmaktýr. Týb-
bi konularýn böyle esas amaçlarý dýþýnda
kullanýmý metaforik ve alegorik kullaným
olarak adlandýrýlabilir. Bu açýdan veba, ve-
rem, kanser, AIDS gibi öldürücü hastalýklar,
hastane, sanatoryum, doktor ve hemþireler,
tedavi usulleri ve psikanaliz gibi konular uy-
gun bir malzeme oluþturur. 

Týp konularýna ilgi duyan kadýn yazarlar-
dan örnekler verelim þimdi de...

JANE AUSTEN’DAN 

SUSAN SONTAG’A 

VEREMDEN KANSERE...

ÝÝNNGGÝÝLLÝÝZZCCEE edebiyatýnýn görkemli ismi JaneAus-
ten (1775-1817) romanlarýndaki karakterler gibi taþ-
rada, Hampshire’ýn bir köyünde doðmuþtur. Baba-
sý bir din adamýdýr ancak kýzýna dini bir eðitim ver-
memiþtir. JaneAusten’ýn dokuz yaþýna kadar oku-
la gittiði, daha sonraki eðitimini özel derslerle ta-
mamladýðý bilinir. Yaþamý boyunca kalabalýk aile-
sinden hiç kopmayan Austen, bozulan saðlýðýnýn
dýþýnda yalnýzca romanlarý ile uðraþýr. Kadýn oldu-
ðu için, o dönemin yazýlý olmayan ama zorunlu ah-
laki yargýlarý gereði, takma isimle yayýnladýðý ki-
taplarýna siyasal ve toplumsal olaylar hiç yansý-
mamýþ, ne yazýk ki romanlarý o dönemde fazla bir
ilgi de görmemiþtir. 

Yazar, iddialara göre kendisine hayran olan
Kral IV. George’a ithaf etmek zorunda kaldýðý Em-
ma adlý romanýnda, kahramaný EmmaWoodhou-

se’ýn babasýný tipik bir hastalýk hastasý (hipokond-
riyak) olarak tanýmlar. Austen’in bu kitaptaki bir
diðer kahramaný Lady Churchill de psikosomatik
rahatsýzlýklar içinde biridir. Austen uzun uzun bazý
hastalýklarýn semptomlarýný tanýmlar. Üstelik bu
tanýmlar gerçeðe çok yakýn görünür. Yazarýn son
romaný olan Sanditon’da da sanatoryumlar ve ya-
talak hastalarýn öyküsüyle karþýlaþýrýz. Ne var ki
Austen saðlýðý iyice kötülediði için bu eserini ta-
mamlayamayacaktýr. O sýralarda rahatsýzlýðýnýn
melankoliden kaynaklandýðý düþünülmektedir an-
cak bugünkü klinik yaklaþýmla ele alýndýðýnda Ad-
dison hastalýðýna tutulduðu anlaþýlmýþtýr. 

Austen’in yaklaþýmlarý 19. yüzyýl týbbý ve hasta-
lýklarýn algýlanýþý konusunda bize önemli bilgiler
verir. Bu eserlerden anlaþýldýðý kadarýyla dönemde
hasta olmak ciddi bir sosyal problemdir.

JANE AUSTEN VE HASTALIK 
HASTASI MR.WOODHOUSE

Týpla edebiyatýn mutlu birlikteliði 
BÝR baþka týp meraklýsý kadýn yazar,

Frankenstein adlý korku romaný ile tanýdý-
ðýmýz Mary Shelley (1797-1851). Dönemin
etkili bir kadýn haklarý savunucusu olan
annesi onu doðururken öldüðü için babasý
tarafýndan büyütülmüþtür. Bütün zamaný-
ný babasý ve onun entelektüel arkadaþlarý
arasýnda geçirince, baþlýca ilgi alanlarýnýn
edebiyat ve felsefe olmasý kaçýnýlmaz
olur. Üstelik Ýngiltere’nin en gözde roman-
tik þairlerinden Percy Shelley’le aralarýn-
da bir aþk baþlamýþ, Shelley’in evli olmasý
yüzünden iki sevgili Ýsviçre’ye kaçmak zo-
runda kalmýþlardýr. Mary o sýralar henüz 17
yaþýndadýr. Shelley’in karýsýnýn ölümü üze-
rine kýsa süre sonra evlenip Ýtalya’ya yer-
leþirler. Ancak evlilikleri pek mutlu geç-
mez. Doðan dört çocuklarýndan sadece bi-
risi yaþar, 1822’de ise  Shelley bir tekne ka-
zasý sonucu ölür. Kocasýnýn ölümünden
sonra Londra’ya dönen Mary Shelley ise
ölümüne dek profesyonel yazarlýk yapar
ve kocasýnýn eserlerinin derlenmesiyle uð-
raþýr. 

Yaþarken adý pek duyulmayan ilginç
kadýn, nerdeyse 200 yýldýr hiç eskimeyen
bir korku temasýna can verdiðinde sadece
19 yaþýndadýr. 1816 yýlýnda, ünlü yazar ve

seyyah Lord Byron’un Cenevre Gölü kýyý-
sýndaki evinde gelen ilhamla yazýldýðý ileri
sürülen bu trajik öyküde doðrudan korku-
ya yapýlan bir gönderme yoktur. Mary
Shelley’in romanýnda üç kahraman yer
alýr; ilki Doktor Frankenstein, ikincisi onun
yeryüzüne getirdiði yaratýk ve üçüncüsü
doktorun yaratma tutkusu. 

Shelley, doktorun özelinde, doðaya üs-
tünlük saðlamaya çalýþan bütün bilim
adamlarýnýn ya da insanoðlunun dramýný
anlatmaya çalýþmýþ ve korkunç olaný, onla-

rýn pratik faaliyetlerinde görmüþtür. Ger-
çekten de Doktor Frankenstein kendi ya-
rattýðý “þey”i görünce dehþete kapýlýr. Oy-
sa bir adý bile olmayan bu yaratýk, bu dün-
yada yalnýzdýr, yabancýdýr; toplum dýþýna
itilmesi nedeniyle acýlý ve öfkelidir. Kötü-
lükten deðil, kýstýrýlmýþlýðýndan dolayý öl-
dürür. Sona gelindiðinde bir hesaplaþma
kaçýnýlmazdýr ve Mary Shelley, bütünün
parçalarýný doðanýn en el deðmedik bir
mekânýnda, Kuzey Kutbu’nda bir araya ge-
tirir.

GGÜÜNNÜÜMMÜÜZZEE doðru geldikçe veba, kolera,
tifus, verem gibi hastalýklar sahneden
çekilecek ve yerlerini kanser, AIDS, ruhsal
bozukluklar, týp etiði gibi “modern” konulara
býrakacaktýr. 

Feminist yazarlarýn en ünlüsü Simone de
Beauvoir (1908-1986) Çok Kolay Bir Ölüm adlý
hikayesinde kanserden ölen annenin
yaþamýndan kesitleri geriye dönüþlerle
anlatýr. Hastalýðýn safhalarý betimlenirken
hasta-doktor, hemþire-hasta ve çocuk-
ebeveyn iliþkilerine iliþkin derin bir iç görü
ediniriz. Hasta ile birlikte adým adým ölüme
doðru yolculuk yapan anlatýcýnýn üzüntülerini,
kýzgýnlýklarýný, piþmanlýklarýný bütün açýklýðýyla
hissederiz. Yazar bu arada doktorun
hastasýna gerçeði söylemekle yükümlü olduðu
yolundaki etik meseleye de deðinir. 

Daha çok çaðdaþ kültürü ele alan
denemeleriyle tanýnan Amerikalý yazar Susan
Sontag ise hastalýklarýn, özellikle de kanserin
çaðdaþ toplumlardaki anlamýný çözümleyen üç
kitap yazmýþtýr. Bunlar Bir Metafor Olarak
Hastalýk, Satürn Burcunda, AIDS ve
Metaforlarý adlý eserlerdir. 

Sontag 1978’de yayýnlanan ilk kitabýnda 19.
yüzyýlda veremin nasýl ele alýndýðý anlatýlýr ve
onu 20. yüzyýlýn hastalýðý kanserle
karþýlaþtýrýr. Yazara göre 19. yüzyýlda verem
ihtirastan kaynaklanan bir hastalýk olarak
görülür ve içten içe yanma ve yaþam gücünün
tüketilmesi olarak ele alýnýrdý. Ancak verem
hastalarýna karþý toplumun bir türlü
baðýþlayýcý bakýþý da söz konusuydu.
Veremliler duygusal açýdan diðerlerinden
üstün görülür, hastalýðýn onlarý bir çeþit
arýnmaya götürdüðü düþünülürdü. Sontag’a

göre veremin bu romantik ele alýnýþýna en iyi
örnek Alexandre Dumas Fils’in Kamelyalý
Kadýn adlý romanýdýr. Susan Sontag’a göre
hikâyenin aþamalarý olan “aþkýn keþfi,
deneyimlenmesi ve romantik aþkýn
kaybediliþi” dizgesi ayný zamanda 19. yüzyýlda
hastalýðýn etiyolojisini (nedenselliðini) de
anlatýr. Veremin böyle romantik biçimde
kutsanýþýna karþýn “kanserle savaþ”,
“saldýrgan tümör” gibi terimlerden hareketle
kanserle ilgili terminolojinin ne kadar
militarist olduðundan söz eder. Halbuki ona
göre tüm bu metaforlar saçmadýr ve verem
de kanser de sadece tedavi edilmesi gereken
basit hastalýklardýr.

Susan Sontag 1988’de yayýnlanan AIDS ve
Metaforlarý adlý kitabýnda ise bir kanser
hastasý olarak kendi öz deneyimlerinden
sözeder. Hastalýk sýrasýnda yazar kanser
hastalarýnýn nasýl bir yalnýzlýða mahkûm
edildiklerini keþfetmiþtir. Ona göre bundan
on yýl sonra artýk kanser hastalarýna karþý
toplum daha kucaklayýcý davranýyor olacak
buna karþýlýk dýþlananlar AIDS hastalarý
olacaktýr. AIDS beraberinde iki yeni metafor
getirir. Metaforlarýn ilki AIDS’in bir hastalýk
olarak muzaffer konumudur. Hastalýk sizi
eline geçirir ve yýkýma uðratýr. Böylece
ilaçlarýn neredeyse militaristçe kullanýmýna
davetiye çýkarýr. Öte yandan hastalýðýn
cinsel yollarla bulaþmasý onun yeni türden
bir veba gibi lanetlenmesine yol açar.
Sontag’ýn burada karþý çýktýðý iki þey vardýr.
Birincisi hastalýðýn insaný ele geçirmesi,
ikincisi sosyal problemlerin toplumu iþgal
etmesi. Anlaþýlan Sontag AIDS konusunda
yanýlmamýþtýr.

SÝMONE DE BEAUVOÝR VE 
SUSAN SONTAG’DA KANSER VE AIDS

MARY SHELLEY VE FRANKENSTEÝN

1971 yýlýnda bir darbe ile devrilen Þili
Devlet Baþkaný Salvador Allende’nin ye-
ðeni olan Isabel Allende, Paula adlý ro-
manýnda ilginç bir deri hastalýðý olan
‘porphyria’dan muzdarip olan kýzý Pau-
la’yý ve kendini anlatýr bize. Porphyria
(Yunanca ‘mor renk’) aslýnda yüzlerce
yýldýr semptomlarý bilinen ancak adý çok
geç konulmuþ hastalýklardan biridir. Hi-

kâye Paula’nýn aðýr bir atak sonucu ko-
casýyla birlikte yaþadýðý Ýspanya’daki bir
hastaneye kaldýrýlmasýyla baþlar. 

Ýlk sayfalarda Paula bilincini yitirdi-
ðinde Isabel Allende ona önce hastalýðý-
nýn evreleri hakkýnda bilgiler verir, ar-
dýndan da kendi öz yaþamýndan sahne-
ler aktarýr. Kýzýna “Dinle Paula sana bir
hikâye anlatacaðým, böylece uyandýðýn-

da kendini kaybolmuþ sanmayacaksýn”
der. Allende çocukluðundan baþlar, poli-
tik ve feminist uyanýþýnýn tarihçesine
geçer, ardýndan yazar oluþunu öyküler
ancak Paula giderek daha derin bir ko-
maya girer. Kendini çaresiz hisseden
Ýsabelle, sempatik bir doktorun yardýmý
ile kýzýný solunum cihazýndan çýkarýr ve
Kaliforniya’ya, aile evine götürür, daha
doðrusu kaçýrýr. Gerçi kaçýnýlmaz son yi-
ne gelecektir fakat bu sefer Paula onu
seven akrabalarý ve dostlarýnýn arasýnda
olacaktýr. 

Isabel Allende’nin öyküsünde medi-
kal prosedürler, hastaneler, doktorlar
ve hemþireler, alternatif tedavi yöntem-
leri, ailenin rolü gibi konularda ilginç gö-
rüþlerle karþýlaþýrýz. Ayný zamanda bel-
leðin nasýl oluþtuðu ve nasýl taþýndýðýna,
belleðin diri tutulmasýnýn yaþamý nasýl
uzattýðýna dair görüþlerini de öðreniriz.
Allende, hastalarýn ölümü hastanelerin
soðuk koðuþlarýnda deðil, dostlarýnýn
arasýnda beklemelerinin daha insancýl
olduðunu düþünenlerdendir.

PORPHYRÝA VE BELLEÐÝN GÜCÜ ÜZERÝNE
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Yasemin AKPINAR
Esenyalý / Ýstanbul

“B
irinin eline bakmaktansa çalýþýp kendi
emeðinle bir þeyler yapmak çok güzel.
Kendin kazanýyorsun nereye harcayaca-
ðýný biliyorsun. Eskiden tek baþýma ha-
reket edemezdim, dýþarýya çýkamazdým,

þimdi istediðim yere gidiyorum” diyor Hasibe.
Aslýnda uzun yýllardýr ayný mahallede, hatta ayný

okullarda okusak da Zeynep’le arkadaþlýðýmýza Ese-
nyalý Kadýn Dayanýþma Derneði vesile oldu. Çay eþ-
liðinde yaptýðýmýz bir sohbet sýrasýnda Zeynep’ten
dinledim annesinin hikayesini. Yaþadýklarýný bir de
Hasibe’den dinlemek ve sohbet etmek için evlerine
gittim.

‘ÇOCUÐUM YAÞIYOR MU’ 
DÝYE BÝLE SORAMADIM

Diyarbakýr’da baþlýyor Hasibe’nin hikayesi. 1961
Diyarbakýr doðumlu, dört çocuk annesi. 30 yýl ön-
ce gelmiþ Ýstanbul’a. Henüz 17 yaþýnda bir çocuk-
ken halasýnýn oðluyla görücü usulüyle evlendiril-
miþ. “Benim söz hakkým yoktu. Babam öyle istedi,
evlendim. Yeni gelinsin, kaynanan halan da olsa
konuþma imkanýn yok. Bir þey soramýyorsun. Ýlk
evlendiðimde ev epey kalabalýktý. 11 yýl boyunca
kaynanamlarla birlikte yaþadým. Çocuktan tut bü-
yüðüne kadar herkesin iþine koþuyordum ama
kendi çocuklarýmla ilgilenemiyordum” diyor. Ve
bir anýsýný anlatýyor: “Bizim oralarda eskiden kar
çok yaðardý, kýþ zor geçerdi. Büyük oðlum hasta-
landý. Çocuðu doktora götürmemiz lazým, eþim
Ýstanbul’da çalýþýyor. Kar diz boyu. Kayýnbabam
önde, ben arkada, sýrtýmda çocukla bata çýka köy-
den ilçeye yürüdük. Kayýnbabam önümde yürüyor
ben gelinlik yapýyorum, korkumdan soramýyorum
‘çocuðun durumu nasýl, yaþýyor mu, öldü mü, bir
bakar mýsýn’ diye bile.”

KÖYDE DE AYNI DERT ÞEHÝRDE DE 
11 yýl boyunca eþi Ýstanbul’da, Hasibe çocukla-

rýyla köyde yaþamýþ. “Adam hiçbir çocuðun doðu-
munda yoktu. Küçük kýzým olduðunda bize yakýn
bir köydeydi ama gelip görmedi bile” diyor.

Hasibe hayatýnda ilk defa babasýna çocuklarý
için karþý geldiðini söylüyor: “Bir gün babam köye
beni görmeye geldi. Kaynanamlarla ve eþimle yaþa-
dýðým sorunlarý biliyordu. Bana ‘Çocuklarýný býrak
gel. Seni eve götüreyim’ dedi. Þimdi bile düþündü-
ðümde kendime þaþýrýyorum. En küçük oðlum 2
yaþýndaydý, hâlâ emziriyordum. ‘Çocuklarýmý býra-
kýrsam burada besleme gibi yaþarlar, onlarý býrak-
mam’ dedim.”

Babasýnýn onu götürmek istediðini öðrenen kay-
nanasý oðluna eþini de alýp Ýstanbul’a götürmesini
söylemiþ.

Ýstanbul’a geldiklerinde de deðiþen bir þey ol-

mamýþ. Bir ay bir akrabalarýnýn yanýnda kalmýþlar,
sonra ev tutmuþlar. Hem yokluk hem þiddet devam
etmiþ. Eve bakmak yine Hasibe’ye kalmýþ. Þöyle
anlatýyor o günlerini: “Ev üç oda bir salondu ama
bizim hiç eþyamýz yoktu. Köyden ayrýldýðýmýzda
kaynanam sadece 4 tane yorgan verdi. Kap kacak
hiçbir þey yoktu. Ev sahibi çocuklar için ranza ver-
di. Çocuklara önlük alacak, onlarý okula yazdýracak
para yoktu. Ben de çocuklarýmý okutmak için evde
tüccar iþi yapmaya baþladým. Toka yaptým, komþ-
ulara dantel iþledim. Bir gün ben evde yokken

adam eve gelmiþ küçük kýzýma paranýn yerini sor-
muþ, çocuk iþte o da sakladýðým yeri göstermiþ.
Adam biriktirdiðim  üç beþ kuruþu da alýp kumar
oynamýþ ve kaybetmiþ.”

Sesi titriyor, “Ben, köyde okul olmadýðý için
okuyamadým, çocuklarým Ýstanbul’da parasýzlýktan
okuyamadý. Bir gün görmedik” diyor ve derin bir
nefes alýyor...

‘O SÖZ ÇOK AÐIRIMA GÝTTÝ’
Hasibe’ye daha önce neden dýþarýda çalýþmadý-

ðýný soruyorum. Ayrýldýðý eþinin ‘kadýn kýsmý dýþa-
rýda çalýþmaz’ dediðini anlatýyor: “Ýstanbul’a ilk
geldiðimizde bir akrabamýz Tekel fabrikasýna iþçi
alacaklarýný söyledi ama çocuklar küçüktü, ben ce-
saret edemedim. Okumam yazmam yok o zaman
Türkçe de fazla bilmiyorum. Yapamam diye dü-
þündüm.”

Yaþadýklarý bir tartýþma sonunda eþinin evden
ayrýlýrken söylediði aðýr bir söz Hasibe’nin hayatýn-
da yeni bir sayfa açmasýna sebep olmuþ. “Onun sa-
vurganlýðýna raðmen biriktirdiklerimizle bir ev al-
mýþtýk. Bir tartýþma sýrasýnda ‘Eþyaný al git’ dedim.
O da ‘Ev senin deðil’ dedi. Bana el kaldýrdý ve evi
terk etti. O sýrada söylediði söz çok aðýrýma gitti.
Ben de çalýþmaya karar verdim. Bir akrabamýn ya-
nýnda fabrikada çalýþmaya baþladým. Ýþe baþladý-
ðýmda 52 yaþýndaydým. Önceden onu dinlemeyip
çalýþsaydým þimdi belki emekli olmuþtum” diyor.

Çalýþmak hayatýnda neleri deðiþtirdi diye sordu-
ðumda ise; eskiden cesareti olmadýðýný, artýk ken-
dine güvendiðini söylüyor: “Adam çalýþýr, üç kuruþ
harçlýk verirdi. Para istediðinde ‘Sana para verdim
ya ne yaptýn’ diye sorardý.”

Ama o þimdi çalýþýyor; erkek eline bakmaktansa
kendi kazancýyla ayaklarý üstünde durmayý baþarý-
yor. Yýllarca, yaþadýðý bütün zorluklara ve þiddete
raðmen mücadele etmekten vazgeçmeyen, kýzlarýy-
la birlikte yeni bir yaþam kuran Hasibe’nin hikayesi
böyle iþte.

HASiBE
Yýllarca yaþadýðý 
bütün zorluklara ve 
þiddete raðmen mücadele
etmekten vazgeçmeyen,
kýzlarýyla birlikte yeni bir
yaþam kuran, kendi ayaklarý
üzerinde duran Hasibe’nin
hikayesi...

Adile DOÐAN
Esenyalý / Ýstanbul

D
olarýn yükselmesinin onlara ilk yan-
sýmasý çalýþtýklarý fabrikada iþlerin
yavaþlamasý ve bu gerekçeyle yýllýk
izne çýkarýlmalarý olmuþ. Onlar da,
bu hesapta olmayan ve parasýz kul-

landýklarý yýllýk izinlerinden bir günü, iþ
arkadaþlarý ve biricik ablalarý Hasibe’nin evinde
toplanarak, bir arada geçirmek istemiþler. Ýþ
stresinden uzak, güzel bir gün geçirmek ve biraz
da dertleþmek için bir araya gelen kadýn iþçilerin
bu buluþmasýna Hasibe abla beni de davet etti. 

Hemen hepimiz ayný saatte girdik eve. Hava
sýcak ve bunaltýcý olsa da Hasibe abla üþenmemiþ;
kekler, börekler, içli köfteler hazýrlamýþ. Bu nefis
ikramlardan yemek için yer sofrasýnýn etrafýnda
toplanýyoruz hepimiz. Kadýn iþçiler bir yandan
yedikleri yemeklerin tarifini istiyor, bir yandan da
çalýþtýklarý tekstil fabrikasýný konuþuyorlar. 

Arada birbirlerini uyarýyorlar, iþyerindeki sorun-
lardan konuþulmayacak diye... Ama sohbetin
konusu dönüp dolaþýp yine fabrika oluyor. Çalýþma
koþullarýnýn zorluklarýndan üyesi olduklarý
sendikanýn iþçilere sahip çýkmamasýna kadar bir
sürü sorun sýralanýyor yer sofrasýnda. 
TAMAM DA KÝM YAPACAK?

Bir kadýn iþçi “Biz birlik olmuyoruz, kendi
aramýzdaki kavgalarla patronun ekmeðine yað
sürüyoruz” diyor. Ýþyeri sendika komitesinde yer
alan baþka bir kadýn ise “Yanýlýyorsun biz birlik
oluyoruz olmasýna ama hep baþýmýza yanlýþ adamlarý
seçiyoruz. Ýþyeri temsilcisini neden deðiþtirmiy-
oruz? Ýlk önce oradan baþlamalýyýz” diyor. Onun
eleþtirileri daha çok sendika yöneticileri üzerinde
yoðunlaþýyor: “Sendikanýn iþçileri eðitmesi gerekiyor
ama yapmýyor. Sendika neredeyse patronun sorun-
larý olunca fabrikaya geliyor. Kimin ne kadar tuvalete
gideceðinden tutun da tuvalette geçirdiðimiz
zamana bile sendika karýþýyor. Halbuki bu insani bir
ihtiyaç. Sendikanýn iþçilerin yanýnda duran bir
pozisyonda olmasý gerekir...” 

Fabrikadaki yaþadýklarý sorunlarý konuþtukça
çözümün hep birlikte hareket etmekten geçtiði fikri
güç kazanýyor. Ýþçilere göre bu birlikteliði saðlaya-
cak olansa sendika! Ýþyeri temsilcilerinin öncülük
etmesi gerektiðini söylüyorlar. 

Elbette bir açýdan haklýlar, ama bazý sorumluluk-
lardan ve yapýlmasý gerekenlerden biraz da bilinçli
olarak kaçtýklarýný gözlemliyorum. Çünkü her biri
ya komitede ya da sendikal mücadelede öne çýkmýþ
kadýnlar. Yani aslýnda asýl sorunlarý ve çözümlerini
hiç bilmiyor deðiller. Ýþler biraz yolunda gitmeyince
ve iþçiler arasýnda zaman zaman çözülmeler
yaþanýnca bu kadýn arkadaþlar da hemen kendilerini
geri çekme yolunu seçmiþler. Umutsuzluðun
sürekli pompalandýðý bu dönemde, sürekli birlik
olmak gerektiðinden bahsedip elini taþýn altýna sok-
maktan imtina etmek bir þeylerin deðiþeceðine olan
inancý da zayýflatýyor. 
ÝYÝ PARTÝ-KÖTÜ PARTÝ MESELESÝ

Siyasetten mahalle sorunlarýna kadar bir çok
konunun konuþulduðu sohbetimizde kimin hangi
partiye oy verdiði de ortaya çýkýyor. ÝYÝ Parti’ye oy

veren bir iþçi “Bizim iþçiler týpký koyun sürüsü gibi,
kim ne derse hemen kafa sallýyorlar. Bu seçimde de
yine gidip AKP’ye oy verdiler. Yani kendilerini ezen
patronla ayný partiye oy verdiler” diye konuþuyor.
AKP’ye oy veren iki iþçiden birisi “Aman býrakýn bu
siyaseti, seçim de geçti gitti. Ne yapalým? AKP’den
baþka kime oy vereceðiz ki? Baþka kim var?” diye
yanýt veriyor. AKP’ye oy veren diðeri ise sanki biraz
da piþmanlýkla “Ýþçilerin hali hal deðil” diyor. Baþka
bir kadýn iþçi AKP’ye oy veren arkadaþýnýn “Baþka
kimse yok ki” lafýna karþý çýkýyor; “HDP hepsinden
daha iyi. Ben HDP’ye oy verdim, çünkü gerçekleri
bir tek onlar savunuyor.” 

Sohbet bir anda iyi parti, kötü parti kavgasýna
dönüyor. Hem çok iyi arkadaþ olduklarý için kavga
etmek istemiyorlar hem de kendi inandýklarýnýn
kabul görmesini istiyorlar.
AYRIÞMA KOLAY, PEKÝ YA ÇÖZÜM?

Kadýnlarýn, hele de iþçi kadýnlarýn, en temel
ihtiyaçlarý ve talepleriyle ilgili konuþmalarýn bile

ayrýþtýrýcý ve sonuçsuz bir tartýþmaya evrilmesi çok
kolay oluyor. Mesela içlerinden birinin “Biz neden
kreþ talep etmiyoruz? Bakýyorum kadýn iþçilerin en
büyük sorunu kreþ. Ben dahil çocuklarýmýzý sýbyan
evlerine býrakýyoruz. Tamam, dini öðrenmesine
karþý deðilim ama kimin öðrettiði de önemli” söz-
leriyle gündeme gelen kreþ sorunuyla ilgili konuþ-
malar hemen din tartýþmasýna dönüyor.
Kadýnlardan ikisi imam hatip mezunu ve “Bizce
din okullarda öðretilmeli” diyorlar.

Kendi gerçeklerinden ve asýl sorunlarýndan,
onlarý birleþtirecek taleplerinden uzaklaþýp, day-
atýlmýþ gündemlere kafa yormak sanki daha cazip
geliyor. Çünkü çok fazla sorun var. Çözüm ise az
tartýþýlýyor ya da aslýnda hiç tartýþýlmýyor. Sohbet
boyunca “Hep baþýmýza yanlýþ adamlarý seçiyoruz”,
“Baþka kimse yok ki...”, “Bizim iþçiler koyun
sürüsü gibi”, “Sendikanýn yapmasý gerekiyor ama
yapmýyor” diye dile gelen þikayetlerle, yakýnmalarla
yol alýnamayacaðý ortada. Ve belki de çareyi
kendimizden uzakta aramaya gerek yok!

ÇARE KÝMDE?
içimizden biri 11

Kendi emeðiyle 
güçlenen 
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ÜNÝVERSÝTELÝ BÝR KADIN ÝÞÇÝNÝN ÝÞYERÝNDEN ALDIÐI DERS:

Ü
niversiteyi kazandýðýmdan beri sürekli
çalýþmak zorunda kaldýðýmý söylesem
abartmýþ olmam. Dört yýl boyunca sü-
rekli farklý iþlerde çalýþtým, çünkü aldý-
ðým burs bana yetmiyordu. Ailemden de

maddi bir destek görmeyince “Ýþ baþa düþtü” dedim.
Ýlk iki sene okul çýkýþlarýnda kafelerde çalýþýyordum,
iþten çýkmam gece yarýsýný, hatta bazen mekanýn top-
lanýp temizlenmesi derken üçünü buluyordu. O
yorgunlukla sabah yedide kalkýp okula gitmek ve
dersleri dinlemek giderek zorlaþýyordu. Ýlk zaman-
lar kendimce çözüm yollarý bulmaya çalýþtým. Çün-
kü derslerim gittikçe kötüleþiyordu, derslerde sü-
rekli uyuyakalýyordum ve sýnýfta kaldýðým taktirde
bursum krediye dönecekti. Bulduðum tek çözüm
yolu içtiðim kahve sayýsýný artýrmak oldu! Final haf-
tasýnda ise iþten izin vermedikleri için o yorgunluk-
la sýnava girip iþe gidiyordum ve benim için bekle-
nen son kapýya dayandý. Bir sene kaybettim ve bur-
sum krediye döndü. 

Çalýþtýðým kafelerde benim gibi okurken çalýþan
birçok arkadaþým oldu ve onlarla konuþtuðumda
birleþtiðimiz ortak payda verilen burslarýn hiçbir ihti-
yacýmýzý karþýlamadýðý, burs ücretlerine yapýlan artýþ-
larýn hayatýn pahalýlýðý içinde eridiði ve gelecekte bir
iþe sahip olmak için bugün okurken çalýþmak zorunda
kaldýðýmýz ironisiydi.

Ýki yýl kadar garsonluk yapýp; bu iþten nefret etme-
me sebep olacak bir dizi olay yaþadýktan sonra artýk
garsonluk yapmama kararý aldým. Bir keresinde çalýþ-
týðým kafenin müdürü yaz için bana staj konusunda
yardýmcý olacaðýný söylemiþti. Daha sonra kendisi bi-
zim bahþiþlerimizi çaldýðý için iþten kovuldu. Bir süre
sonra bana mesajlar atmaya baþladý. Ýlk baþlarda sade-
ce staj hakkýnda tanýdýklarýndan cevap beklediði ve
bana yardýmcý olmak istediðini yazýyordu. Ben teþek-
kür edip, netleþince haber vermesini rica edip konuþ-
mayý bitiriyordum ancak sürekli fazla samimi þekilde
hitaplarda bulunuyordu, ben de kendisini uyarý-
yordum. Sonunda sert bir þekilde staj ayarladýðýmý ve
mesaj atmamasýný, özellikle de bu þekilde konuþma-
masýný söyledim. Sinirli bir þekilde gayet normal þey-
ler yazdýðýný söyleyerek beni suçlamaya kalkýþmýþtý.
Baþka bir yöneticinin de ben müþterilere sipariþleri
götürürken sýrtýmý sývazlar gibi yaparak iç çamaþýrýma
dokunmaya çalýþtýðýný hissettiðimde çoktan bu iþten
nefret eder konuma gelmiþtim... 
FEDAKARLIÐIN KARÞILIÐI YOK

Bir gün sosyal medyada dolaþýrken eski bir arkada-
þýmýn paylaþýmýný gördüm. Çalýþtýðý gömlek maðaza-
sýna part time eleman alýnacakmýþ. Okulumdan dolayý
oturmak zorunda olduðum semte bir buçuk saatlik

uzaklýktaydý bu maðaza. Garsonluk yapmama kararý
aldýktan sonra uzun bir süre iþ bulamayýnca bu soru-
nun gözümde bir önemi kalmýyordu. Hemen arkada-
þýmla konuþtum ve  birkaç hafta içerisinde iþe baþla-
dým.

Maðazada iki müdür ve iki kadýn arkadaþ vardý ça-
lýþan olarak. Baþladýðým dönemin en yoðun zamana
denk geldiðini çünkü hem Babalar Günü hem de
bayram haftasý nedeniyle maðazanýn normalden çok
daha yoðun ve kalabalýk olacaðýný söylediler. Çalýþma
saatlerim belliydi, öðlen 12.00’de baþlayýp akþam
21.00’de paydos ediyordum. Ama hem müdürler hem
de satýþ danýþmanlarý bir hafta boyunca 13-14 saat ça-
lýþtýlar. Ben onlar kadar uzun saat çalýþmasam da
uzun süre iþsizliðin verdiði hamlýk vardý üzerimde ve
gün içinde kendimi yorgunluktan bayýlacakmýþ gibi
hissediyordum. Bazen dinlenmek bahanesiyle alt raf-
lardaki gömlekleri katlamak için oturma pozisyonun-
da birkaç dakika ayaklarýmý dinlendiriyordum.
Normalde bir saat dinlenme hakkýmýz var, ama o haf-
tanýn yoðunluðu ve personel eksikliðinden dolayý biz-
den ekstra bir özveri bekliyorlardý. 

Arkadaþlarýmýn çalýþma þartlarýný hatýrlayýnca
kendi yorgunluðumdan utanýyordum adeta. Çünkü
orada çalýþan ve üniversite sýnavýna hazýrlanan arka-
daþým eve gittiðinde ayakta kalmaktan bacaklarýnda
morluklar oluþtuðunu ve artýk ayaklarýnda sürekli
nasýrlar çýktýðýný söylüyordu. Evi tek baþýna geçindi-
riyordu. Annesi ile kalýyordu ve kira, elektrik, su fa-
turalarý derken o iþte kalmak zorunda olduðunu ha-
týrlatýyordu kendisine. Bayramda da izin yapamaya-

caktýk. Ancak tam zamanlý çalýþanlar karþýlýðýnda
hak ettikleri primleri ve mesaileri alacaklarýný ve
ellerine bir miktar toplu para geçeceðini düþüne-
rek dayanýyorlardý. Maaþ günü geldiðinde hiç de
düþünüldüðü ve olmasý gerektiði gibi olmadý.
Primler yatýrýlmadý, yatan fazla paralarý mesai üc-
reti olarak yansýttýlar, üstelik onu da eksik yatýr-
mýþlardý. Maðazanýn o hafta sadece bir günlük
geliri 20 bin liraydý. Önümüze konulan haftalýk
hedefi tutturmuþtuk. Ücretlerin eksik yatýrýlmasý
sadece satýþ danýþmanlarýna deðil müdürlere de

ayný þekilde yansýmýþtý. Herkes patronlardan bir
açýklama bekliyordu, ancak olayýn üstü kapatýldý ve
hiçbir açýklama yapýlmadý.

Bu olaydan sonra da sürekli bize haftalýk ve günlük
kota koydular. “Eðer prim almak istiyorsanýz bu kadar
satýþ yapmanýz lazým” gibi... Ama çalýþanlar tepkiliydi,
gerçekte ne kadar satýþ yaparsak yapalým o paralarýn
bir þekilde, hileyle, yalanla verilmeyeceðini görmüþ-
tük.
ONUN SINIFI AYRI, BÝZÝMKÝ AYRI

Orada çalýþan ve beni iþe alan müdür arkadaþýmla
sürekli konuþup þakalaþýrýz. Bana sürekli “Patronlar
kalleþ deðil mi, yaþasýn iþçilerin birliði” gibi espriler
yapar, “Ben beyaz yakayým, iþ yapmam, yaptýrýrým.
Çalýþcaksam neden müdür oldum!” gibi þeyler söyler-
di. Ama bu durum bir kez daha bize gösterdi ki ister
müdür ol ister iþçi, ister beyaz yaka ol ister mavi yaka
söz konusu patronun kendi çýkarlarý olduðunda üzeri-
ne basmayacaðý kimse yoktur. Bu dünyada onun sýnýfý
ayrýdýr, bizim sýnýfýmýz ayrý. Kimimiz kol emeðini ki-
ralýyor kimimiz kafa emeðini, ama neticede emeðimi-
zi kiralayarak hayatýmýzý idame ettirmek zorundayýz.
Ve birileri bundan kâr elde ediyorken bizim birleþ-
mekten baþka çaremizin olmadýðýný görmemiz lazým.
Çünkü gücümüz birliðimizden gelir. 

Çalýþmak zorundayým, dolayýsýyla iþi býrakamam,
ama daha iyi koþullarda çalýþmak ve emeðimizin kar-
þýlýðýný almak için yapmamýz gerekeni biliyorum: Ör-
gütlenmek.
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Umutsuzluk çýkmazýndan inatla sýyrýlan Leyla
Hasret KANAT

L
eyla: Çocuk yaþta istismara uðrayan,
tecavüzcüsüyle evlendirilen ve yaþamý
þiddet dolu bir kabusa dönen, ancak
bunlarý güçlenerek atalatan 27 yaþýnda
üç çocuk annesi genç bir kadýn.

Aðrý’nýn bir köyünde yaþayan Leyla, kalabalýk bir
ailenin en büyük kýzý. Kendi hikayesini anlatýrken:
“Memlekette benim gibi binlerce kýz ayný durumu
yaþýyordu” diyor.

11 yaþýnda askerden gelen amcasýnýn oðlu tara-
fýndan tecavüze uðradýðýný anlatmakla baþlýyor:
“Okuldan geldiðim bir gün oldu her þey.  Ne oldu-
ðunu, ne yaþandýðýný bilmiyordum. Üçüncü sýnýf-
taydým, gömleðime kan deðmiþti o gün annem de
“kýzým genç kýz oldu” diye sevinmiþti.

Ertesi günü anneme anlatmaya çalýþtým, o gün-
den sonra okula göndermediler. Eve kapatmaya ça-
lýþtýlar.”

O süreçte psikolojisinin bozulduðunu ve intiha-
rý bile düþündüðünü söylüyor Leyla, “Bizim coð-
rafyada zaten küçük yaþta evlendirilirdi kýz çocuk-
larý, ama ben çok küçüktüm. 2-3 yýl kadar niþanlý
kaldým. Tecavüz ne demek, evlenince ne olacak
bildiðim þeyler deðildi. Biriyle sözlüydüm, birileri-
nin gelini olmuþtum. Ama ben bu durumun far-
kýnda bile deðildim. Annem bana tecavüz eden
adamý hep çok severdi. ‘Niþanlýsýný görsün’ derdi.
Beni kandýrarak ikimizi ayný odaya koyardý. Ar-
kamdan kapýlar kilitlenirdi. O oda da yine taciz
ediyordu, dokunmaya çalýþýyordu. Sýrf bu yüzden
annemi hiç sevmedim. Babamýn da babalýðý-
ný görmedim ama birkaç kez de olsa
‘ben kýzýmý ezdirmem’ demiþti. Bunu
yapmamýþ olsa da demiþti.”
11 YAÞINDA TECAVÜZ 
14 YAÞINDA EVLÝLÝK 
15 YAÞINDA ANNELÝK

14 yaþýna geldiðinde evlendirilen Leyla,
daha evliliðin 15. günü þiddet görmeye baþ-
ladýðýný, elbirliðiyle hayatýnýn nasýl elinden
alýndýðýný anlatýyor:  “2-3 ay sonra hamile kal-
dým, sonra ilk çocuðum ben 15 yaþýmdayken ol-
du. Acýlar içinde ve istemeyerek doðurmuþtum. Bu
benim için doðum acýsý deðildi, baþka bir acýydý.
Þiddetin ardý arkasý kesilmiyordu. Bedenime hük-
mettiði gibi beynime de hükmetmek istiyordu.
Dayak, þiddet kesilmeyince ‘en azýndan hami-
le kalýrsam, dayak yemem’ diye 17 yaþýmda bir
erkek çocuk daha doðurdum. Zaten  istemesem de
çocuk yapmak zorundaydým.”

Yaþamýný bir kafese benzeten Leyla’nýn hayatý
çocuk doðurma ve þiddet gördüðü günler arasýnda
geçti. Ýlk baþlarda kaynanasý ile birlikte ayný evi
paylaþan Leyla daha sonra çocuklarý ve kocasý ile
birlikte gecekondudan bozma bir eve yerleþti. “O
adam inþaatta çalýþmak için baþka baþka þehirlere
gidiyordu. Elimizde para yok, ne benim annem ne
de kaynanam yardým ediyor. Çocuklarým aç yatý-
yordu. Ben antidepresan kullanýyordum. Çocukla-
rýma yemek yapamýyordum. Tandýrda ekmek yap-
mak istesem düþecekmiþ gibi oluyordum. Zorlaya
zorlaya kendimi çocuklar için yine yapýyordum. O
evde o kadar çok periþan ve rezillik çektik ki ne
kadar anlatsam az.”

ARTIK KENDÝ AYAKLARI 
ÜZERÝNDE DURUYOR 

Defalarca intihara yönelen Leyla, intiharýn bir
çözüm olmadýðýný görünce baþka kurtuluþ yollarý
aramaya baþladýðýný söylüyor: “Küçük eski bir te-
lefonum vardý onda siyasi parti kadýn örgütleri ne
yapýyor diye bakmaya baþladým. Mor Çatý’yý ara-
dým. Çocuklarýmla birlikte kaçýp Mor Çatý’da bir
sýðýnmaevine yerleþtik. Orada birkaç ay yaþadýk.
Bu arada köyde ne oluyor diye de merak ediyorum.
Öðrendim ki annem 10 gün boyunca yemek yeme-
miþ, öldüðümü sanmýþ. Vicdan yapýp yerimi söyle-
dim. O adam Mor Çatý’ya gelip yalvardý. Belki dü-
zelmiþtir her þey deyip çocuklarýmý da alýp Mor
Çatý’dan çýktým.Ancak en fazla 1-2 aydan sonra yi-
ne þiddet baþladý.”

Þiddet devam edince boþanmaya karar verdiðini
ve bu süreçte koruma kararý aldýðýný anlatýyor Ley-
la: “1 ay boyunca  çocuklarýmý okula göndermedim
evden dýþarý çýkmadým. Býçakla kapýma dayandý. Po-
lisi çaðýrýyordum, polis gelene kadar kayboluyordu.
Karþýmdaki komþum biz evden çýkamýyoruz diye
kendisine ekmek alýnca bize de alýyordu.” 

Bu süreçten sonra baþka bir yere taþýnarak ye-
pyeni bir yaþama baþlayan Leyla, evde taký yaparak
geçinmeye baþladýðýný, gerektiðin-
de çocuklarýyla sokakta su sattý-
ðýný, kuru temizlemecilik yaptý-
ðýný ve çamaþýr
yýka-

yarak ayakta kaldýðýný anlatýyor. Kocasý nerede kar-
þýsýna çýksa, nerede önüne taþ konsa o düzeni yýkýp
baþka bir düzen kurmaya çalýþtýðýný ekliyor. Tüm
bunlarýn yanýnda hala mücadele ediyor Leyla, iki
yýldýr çocuklarýnýn velayetini almak için uðraþýyor. 
‘BÝZ KADINLAR 
YAPABÝLECEKLERÝMÝZÝ 
GÖREMÝYORUZ’

Çocuklarýnýn tekrar ayný yoksulluðu ve þiddeti ya-
þamamasý için bu uðraþa devam edeceðini söylüyor:
Çocuklarýma tekrar ayný yoksulluðu onlara yaþatmak
istemiyorum. Yaþadýðým tüm psikolojik sorunlarýmý
atlattým çocuklarým ve kendim için. Umudum ve
gücüm var artýk. Biz kadýnlar yapabileceklerimizi
göremiyoruz, göremediðimiz için de boyun eðme-
yen devam ediyoruz. Bakýn en dipten, kendimce en
iyi noktadayým. Yeter ki kurtulma arayýþý olsun. Bu
kurtuluþta dayanýþma desteði sunan siyasi partiler,
kadýn dernekleri var. Kendinize inanýn. Týrnaðýn
varsa baþýný kaþýrsýn. Bu hayat bize týrnaklarýmýz ile
kazýya kazýya yaþamamýzý sunuyor. Kadýnlar hep bir-
likte, el ele, omuz omuza olmalýyýz.”

Leyla bizlere hayatýn en umutsuz noktasýnda;
umudu yaratacak gücü kendisinde ve dayanýþma da
bulduðunu söylüyor. Oysa zaten bizi güçlü yapan
þey ‘yapabildiðimizi’ görmek  ve burada sadece
kendimizi deðil diðer kadýnlarýn da yapabilecekleri-

ni görüyoruz. Sýrf bunun için bile daha fazla
kadýnla deðiþtirmeyi mücadele et-

meyi istiyoruz. Peki, siz bu
umutsuzluk çýkmazýn-

dan bizimle birlikte
çýkmak istemez mi-

siniz?

Üniversitede okurken çalýþmak
zorunda kalan kadýnlarýn
yaþadýklarý hiç de kolay deðil.
Tacizin, baskýnýn, þiddetin
yanýna bir de koca bir emek
sömürüsü ekleniyor.

Birleþmekten baþka çare yok! 



Ü
niversiteler kapanýnca
özellikle kafelerde çalýþmak
zorunda kalan üniversite
öðrencilerinin, genç kadýn-
larýn yaz sendromu baþladý.

Kimileri yazýn tadýný çýkartýrken, kimi-
leri harç parasýný, ev kirasýný ödemek
için tempolu bir koþturmacanýn içine
atýyor kendini. 

Uludað Üniversitesinin öðrenci yerleþ-
kesi olan Görükle de tam böyle bir koþuþ-
turmacanýn merkezi haline gelmiþ du-
rumda. Saðýmdaki kafede felsefe okuyan
arkadaþým solumdaki kafede iktisat oku-
yan... Hepsinin ortak derdi para biriktir-
mek, kira ödemek, harç yatýrmak...  Üni-
versitenin þehirden kopuk olmasýndan
kaynaklý, öðrencilerin en çok tercih ettiði
çalýþma alanlarý kafeler oluyor dolayýsýyla. 

“Güzellik” kýstas alýnarak iþe alýnan
üniversiteli kadýnlar, girdikleri kafelerde
her gün sözlü, bazen fiziksel tacize ma-
ruz kalýyor. Masalara býrakýlan notlar, pe-
çeteler, çiçekler cabasý... Ýþyerindeki taciz
yetmiyormuþ gibi, bir de gece yorgun bir
þekilde iþten çýktýktan sonra karanlýk so-
kaklarda yanýnda duran arabalar, peþine
takýlanlar, laf atanlarla karþý karþýya geli-

yoruz. Hayatýmýzýn her alanýnda, her sa-
atinde tacize maruz kalýyoruz. Kendimizi
kurtarmak için attýðýmýz karakolda da,
yoldan geçen herhangi bir erkeðe eþya
emanet edilir gibi emanet edilip eve gön-
deriliyoruz. Bu da yetmiyormuþ gibi “Siz
bu saatte dýþarý çýkarsanýz biz de kalemle
kaðýt bitmez, siz uðrarsýnýz biz yazarýz”

gibi söylemlerle tacizin ve tecavüzün
meþrulaþtýrýldýðýna tanýk oluyoruz.

KENETLENELÝM VE 
MÜCADELE EDELÝM

Geçen yýl imza kampanyamýzýn sloganý
“5 kadýndan 5’i de tacize uðramýyor diye-
bilene kadar”dý. Ve “Mücadelemizden

vazgeçmeyeceðiz” demiþtik. Bugün de
vazgeçmeyeceðiz. Gece iþten, evden, bar-
dan çýktýktan sonra karanlýk bir yolda ar-
kamýzdan gelen gölgeden kaçmayacaðý-
mýz, yanýmýza yanaþan arabalardan tedir-
gin olmayacaðýmýz günler için sesimize
ses katmaya devam edeceðiz. 

Peki ne yapacaðýz? Daha iyi bir semte
daha iyi bir üniversiteye mi gideceðiz?
Veyahut pembe vagonlara binip gece dýþa-
rýya çýkmayacak mýyýz? Tabii ki HAYIR! 

Tacizin hayatýmýzýn her alanýnda; iþye-
rinde, iliþkilerimizde, okulda, evde her
yerde olduðunu birlikte mücadele ederek,
birbirimize kenetlenerek anlatacaðýz.
Çünkü biliyoruz ki bizler çocuk istisma-
rýna “Dur” demek için milyonlar olup so-
kaða çýkan kadýnlarýz; bizler Özgecan
için, Þule için, Helin için tek yürek tek
ses olmuþ kadýnlarýz...

Demokratik üniversite talebimizle ge-
leceðimiz için, bir gece yolda yürürken
arkandan gelen gölge tarafýndan öldürül-
memek için kollarý sývayýp daha fazla ka-
dýna, daha fazla sese ulaþmanýn tam za-
manýdýr.

Uludað ÜÜniversitesi 
öðrencisi bbir kkadýn // BBURSA
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Serap CAN
Esenyalý Kadýn Dayanýþma 

Derneði / Ýstanbul

B
ir an kapýdan içeri kuca-
ðýnda bebekle bir kadýn
girdi. Ne istiyordu, ne an-
latýyordu, neydi bu kadýnýn
derdi? Ne biz onun dilini

biliyoruz ne o bizim. Biz anlayamasak
da o ýsrarla anlatmaya çalýþýyor. Belki
diyor; tek anlaþýlýr bir kelime ilaç olur
derdime. Bebek uyuyor kucaðýnda her
þeyden bir haber. Öyle masum, öyle
güzel; ama huzurlu bir uyku deðil
onunki.

Kadýn belli ki bebeðin ya babaan-
nesi ya anneannesi. Konuþarak anla-
tamayýnca çantasýndaki mama kutu-
sunu ve biberonu gösteriyor. Mama
kutusu boþ, biberonun içine de su
koymuþ. Bebeði suyla avutmaya çalýþý-
yor. O zaman anlýyoruz ne demeye
çalýþtýðýný. Bebeðin karnýný bir an ön-
ce doyurmak için mama alamaya gi-
derken, ikiz bebeði olan karþý komþ-
umuza denk geliyoruz, durumu anla-
týnca da hemen gidip kendi bebekle-
rinin mamasýndan getiriyor. Hazýrla-
yýp verdiðimizde mamayý soluksuz
içiþinden ne kadar aç olduðunu daha
iyi anlýyoruz. Öyle yormuþ ki açlýk
onu, doymaya baþladýkça kapanýyor
minik gözleri. Merak ediyoruz kadý-
nýn yaþadýklarýný. Hep konuþuyor hep
bir þeyler anlatmaya çalýþýyor. Arapça
bilen bir arkadaþýmýz geliyor sonra
aklýmýza hemen onu arýyoruz. Onun
aracýlýðýyla biraz da olsa öðrenebiliyo-
ruz hikayesini.

Kadýn bebeðin babaannesi, bebe-
ðin adý Ömer. Ömer daha 1 aylýk, do-
ðumdan sonra annesi terk edip git-
miþ. Babaanne bakýyor Ömer’e. 8 kiþi
yaþýyorlar bir evde ama sadece
Ömer’in babasý çalýþýyor. Devletten
hiçbir yardým almýyorlar. Eve gelen
parayla geçinemiyorlar. O yüzden be-
beðe mama da alamýyorlar. O yüzden
Ömer 10 saattir aç. Babaanne de be-
beðe yemek bulabilmek için çýkmýþ

dýþarý o esnada denk gelip girmiþ der-
nekten içeri. Ömer doyduktan sonra
biraz olsun rahatlýyoruz. O esnada
panodaki Ýranlý kadýn posterini gö-
rünce duygulanýyor ve tutmaya çalýþ-
týðý gözyaþlarý bir anda boþalýveriyor
kadýnýn ve aðlayarak tekrar konuþma-
ya baþlýyor. Ama bu sefer anlayabiliyo-
ruz ne dediðini çünkü isyan var, öfke
var sesinde, özlem var, hasret var göz-
lerinde. 

Esnaf bir Suriyeli arkadaþý çaðýrýp,
Ömer için mama ve kýyafet ayarlaya-
caðýmýzý, elimizden geldiðince yar-
dýmcý olacaðýmýzý söyledikten sonra
Ömer ve babaannesi gidiyorlar.

BU HÝKAYEYÝ SÝZLERLE 
PAYLAÞMAK ÝSTEDÝM
ÇÜNKÜ;

Birilerinin iktidar hýrsýyla baþlat-
týklarý paylaþým savaþlarýnýn sonucu-
dur Ömer ve Ömer gibilerinin mah-
kum edildiði hayatlar. 

Bu savaþlarýn sonucudur insanlarýn
kendi topraklarýný terk etmeleri, terk
etmek zorunda kalmalarý.

Bu insanlar savaþta yaþadýklarý acý-
lar azmýþ gibi bir de yaþayabilmek
için gittikleri ülkelerde, “Geldiler bu-
rada sefa sürüyorlar, bizden çok para
kazanýyorlar, devlet onlara her konuda
olanak saðlýyor, hýrsýzlar, çok pisler,
plajlarýmýzý iþgal edip nargile içiyor-
lar, burada bunlarý yapana kadar gidip
savaþsýnlar, ülkelerini korusunlar” gi-
bi söylemlerle hep bir ötekileþtirme-
nin hedefi olup her türlü hakarete,
ayrýmcýlýða, suçlamalara, maruz kalý-
yorlar. 

Ne Ömer’in ailesi ne de diðer yok-
sul Suriyeliler bu savaþýn ve savaþýn
dayattýklarýnýn suçlusu. Sadece birile-
rinin refahýný korumak için kimse öl-
mek istemez. Ne için, kim için sava-
þacaðýný bilmediðin bir savaþta ölmek
istemez. Eðer bir suçlu arayacaksak
bu masum insanlara bu hayatý reva
görenlerde, bu insanlarýn topraklarýný
iþgal etmeye çalýþanlarda ve bu suça
ortak olanlarda aramalýyýz.
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1 aylýk Ömer bebek 10 saattir aç! 
SUÇLU KÝM?

Babaannesi 1 aylýk Ömer’i getirdiðinde 
10 saattir açtý. Ne Ömer’in ailesi ne diðer 
yoksul Suriyeliler bu savaþýn suçlusu. Eðer
suçlu arayacaksak bu insanlara bu hayatý 
reva görenlerde aramalýyýz.

Lezzetþah PLAZAGÜLÜGÝL

B
en lisedeyken evden okula
yemek götürdüðümde “Iyyy,
yemeðini evden getiriyoooo”
diye burun kývýrýrlardý. Her-
kes ya kantine ya da okulun

yemekhanesine gider, sosyal sosyal ye-
mek yerdi, yemek dediðimiz de ya
hamburger ya da iþte bir okul kanti-
ninde yemek niyetine ne olursa o... 

El kadar hamburgere anamýn bana
haftalýk niyetine verdiði para gidiyor-
du. Yemekane desen, güya okul ye-
mekhanesi ama aylýk istedikleri paray-
la biz ev alýþveriþinin tamamýný yapý-
yorduk. E ben de ne yapayým, kendime
bir kuytu köþe bulur annemin akþam
yemeðinden kalaný koyduðu sefertasý-
mý açar yerdim yemeðimi. Dolma gö-
türmüþlüðüm var benim okula, dolma-
aaa! Oh, olsa da yesek... 

Okudum, uðraþýp didinip plaza in-
saný oldum, ayný tipler þimdi “Hadi
yemeðe gidelim” deyince “Olmaz þe-
kerim, ben temiz besleniyorum, yeme-
ðimi evden getirdim” diyerek acayip
þekilli sefertaslarýný masaya hoppidik
açýyor, acayip þekilli mataralarýný da
çalkalaya çalkayala göz süzüyorlar. Kýz
o nasýl sefertasý, anam o nasýl matara...

Bir seferinde gaza geldim, “E ben de
alayým bunlardan, ne var yani, ben de
getiririm evden yemek” dedim. Gugýla
yazdým da sefertasýnýn markasýný ne
göreyim, el kadar sefertasý 297 liray-
mýþ ya! 

Zaten ben içine smootie bowl’lar,
badem sütünde bekletilmiþ kýzýl chia
ve dut unundan yapýlmýþ granola bar-

lar filan koyamam ki, akþamdan kalan
patlýcan musakkayý, yanýna da cacýðý
getirsem, açsam mataramý akþama ka-
dar millet ofiste “Ayy ne kokuyo ya bu-
rasý, snýf snýf” diye burunlarýný masa-
ma dayayarak burnumdan getirirler. 

Ya o matara! Bir bardak su koysan,
almaz ama 395 lira... Sebep? Çok sað-
lýklý. Ama öyle böyle deðil, aþþýrý sað-
lýklý... Sanki içine ne koyarsan koy,
kendiliðinden detoks suyu yapýyor ba-
basýna tükürdüðümün matarasý... Ney-
se bu kýsmý geçeyim...

Ben paþa paþa patronumun her ay
daðýttýðý sodexolarýmdan pinçik pinçik
harcayarak en ucuza nerede ne yerim
araþtýrmasý yaparken (çünkü plazala-
rýn etrafýndaki simitçiler bile simidi 5
liraya satar, ama benim artan sodexo-
larla marketten un, bulgur, deterjan fi-
lan almak gibi ulvi isteklerim vardýr),
bizim ofisgirl’ler temiz gýdalar konu-
sunda birbiriyle yarýþýr oldular. Hepsi
masasýnýn üstüne açar pötikareli örtü-
sünü, sefertasýný koyar, üstüne þekil
þukul matarasýndan doldurur bardaða
“içimlediði” acayip karýþýmlarýný, önce
þak þak insta fotosu, sonra týrtýklaya
týrtýklaya yerler. Zati iki lokma yemek
getirmiþsin, bari bitir de mi? Ama yo-

ookkk, bir avuç yemeðin içinde avoka-
dosundan, blueberry’sine, chia’sýndan
keten tohumuna her þey var, maliyeti
onbinþeyüzbinmilyon ama iki çatal,
bitti... Kýz bitirsene o yemeði! Ya o
rengarenk sular; buðday çimi mi arar-
sýn, karalahana-pazý-limon mu, þefta-
lili ve ananaslý kombu çayý mý ararsýn...
Hayýr, ne ara kalktýn da sabah sabah
slowjuicer’ýna o sebze-meyveleri koy-
dun da, sýktýn da, doldurdun da mata-
rana geldin... Hadi bunlarý yaptýn, kýz
o saçýný makyajýný nasýl yaptýn? Anam
sizin 24 saat 32 saat mi yoksa?

Kýskanýyor muyum, hayýr caným
n’alakasý var (kýskandý....) 

Neyse sayýn okur, plaza masasýndan
bildirdim, yan masamda kýzlarýn bu-
günkü menüsünü dinliyorum, yine ye-
ni keþiflerde bulunmuþlar. Çok cahil
görünmeyeyim diye aðýzlarýndan çýkan
kelimeleri havada kapýp gugýla yazýyo-
rum, çok acayip nimetler var ha bu ye-
ryüzünde, bu kýzlar aðýzlarýnýn tadýný
biliyor. 

Çok yoruldum, ben de þimdi çýkýp
üzerine tereyaðý gezdirilmiþ döner gö-
meceðim. Yüce manitu affetsin... Ney-
se, akþam servisten iki durak önce
iner yürürüm, göbek yapmasýn.

Plaza masasýndan bildiriyorum, öðle yemeði hazýr!

Görükle’de taciz son bulana dek...
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Uzm. Dr. Senem ASLAN

K
alp ve damar hastalýk-
larý son 20 yýlda büyük
bir artýþ göstererek
dünyadaki hastalýk se-
bepli ölümlerin üçte

birine neden oldu. Dünya Saðlýk
Örgütü verilerine göre 2005 yýlýnda
17,5 milyon kiþi hayatýný hipertansi-
yon ve onun oluþturduðu hastalýklar
nedeniyle kaybetti. 

Yine Dünya Saðlýk Örgütü’nün
verilerine göre yapýlan tüm çalýþma-
lara ve bulunan yeni ilaçlara raðmen
2020 yýlýnda bu rakamýn 23,4 mil-
yona yükseleceði öngörülüyor. 

Türkiye’de ise bugün itiba-
riyle, 40 yaþýný geçmiþ her iki
kiþiden biri hipertansiyon
hastasý. Hipertansiyon, kadýn-
larda biraz daha fazla görülü-
yor. Bunun nedeni olarak ise
Türkiye toplumunda
kadýnlarýn daha hare-
ketsiz olmasý, kilo
yatkýnlýðý ve hormo-
nal faktörler gösteri-
liyor.

Hipertansiyon
yüksek kan basýncý-
nýn damar duvarýna
yüksek basýnçla çarp-
masý sonucu oluþur.
Damar elastikiyeti
ne kadar iyiyse da-
mar bu basýnca o ka-
dar dayanýklýdýr. Bu
da genetik faktörlerin
yaný sýra sigara içicili-
ði, alkol kullanýmý, ko-
lesterol yüksekliði, kötü
ve saðlýksýz beslenme, ileri yaþ
gibi birçok diðer faktörle bes-
lenen bir durumdur. 

Elastikiyeti iyi olmayan ve bu
yüksek basýnca dayanamayacak
kadar güçsüz ve zayýf damarlar,
özellikle hassas beyin damarlarý
farkýnda olmadýðýmýz bir yüksek
basýnç etkisiyle çatlamaya ne-
den olur. Beynin konuþma, yü-
rüme, hareket etme alanlarýný
besleyen bu kan damarlarýnýn
çatlamasý bu bölgenin hasarlan-
masýna neden olur. Bu durum
kontrolsüz hipertansiyonun yol
açtýðý felçtir.

Sinsi düþman:
Hipertansiyon

SARIMSAK VE LÝMON SUYU
MUCÝZE MÝ?

SARIMSAK, nar, yaban mersini, so-
ðan, marul, mercimek, lahana, kýzýlcýk,
çilek, ýspanak, brokoli, balýk yaðý gi-
bi birçok meyve ve sebzede bulu-
nan flavonoidlerin kullanýmýnýn

saðlýklý kiþiyi kalp damar hastalýk-
larýndan koruduðuna inanýlýyor.

Ancak özellikle flavonoidler olarak bi-
linen ve sülfür içeren bitkisel kaynak-
lý, birçok meyve ve sebzede bulunan
maddelerin kullanýmý konusunda ye-

terli bilimsel veri bulunmuyor.
Yukarýda sayýlan besinleri veya

vitaminleri sofrada makul ölçülerde
kullanmanýn sakýncasý yoktur, ancak

bu besinleri veya vitaminleri hipertan-
siyon tedavisi ile kesin olarak iliþkilen-
dirmek ve “Bitkidir nasýl olsa zararsýz-
dýr” gibi düþünmek yanlýþtýr. Özellikle

ilaç tedavisini kesip bu tür bir tedavi
arayýþýna girmek ise ölümcül sonuçlar
doðurabilir.

ÖNERÝLER
ÝLAÇ dýþý tedavilerin baþýnda: sigara içiminin býrakýlmasý, zayýflama,

tuz kýsýtlamasý, besinlerle yeterli potasyum, kalsiyum ve magnezyum
alýnmasý, doymuþ yaðlardan kaçýnýlmasý, alkol kýsýtlamasý, fizik aktivitenin

arttýrýlmasý ve streslerin azaltýlmasý olarak sýralanabilir.
Günlük tuz alýmýnýn 4 gramýn altýna düþürülmesi, özellikle fast food

yiyeceklerden uzak durulmasý, tempolu yürüyüþlerle damar geniþlemesinin
saðlanmasý ile tansiyonu düþürmek mümkündür. 

BELÝRTÝLERÝ
NELERDÝR?

Halsizlik
Yorgunluk
Baþ aðrýsý
Yüzde kýzarýklýk, ateþ basmasý
Göz içinde kanama
Burun kanamasý
Kulaklarda çýnlama
Yürüme ve merdiven çýkmada

zorlanma
Çok sýk idrara çýkma, gece uy-

kudan uyanýp idrar yapma
Bacaklarda þiþlik 

YARISI...
Hipertansiflerin yaklaþýk yarýsý, hasta-

lýklarýnýn farkýndadýrlar.
Taný konulanlarýn yaklaþýk yarýsý teda-

vi görmektedir.
 Tedavi görenlerin de yaklaþýk yarýsýn-

da kan basýncý kontrol altýna alýnabilmek-
tedir.

SEBEPLERÝ
NELERDÝR?

HÝPERTANSÝYON nedenleri arasýn-
da günlük 4 gramýn üzerinde yüksek
tuz alýmý, stres, obezite, ailede hiper-
tansiyon öyküsünün bulunmasý gibi
genetik faktörler, þeker hastalýðý, ha-
reketsiz yaþam tarzý, kalsiyum, po-
tasyum, magnezyum gibi elementler
içeren besinlerin günlük olarak ye-
tersiz tüketilmesini sýralayabiliriz. Ti-
roid ve böbrek üstü bezinin hastalýk-
larý ve bazý ilaçlarýn kullanýmý da yük-
sek tansiyona neden olabilir. 

ERKEN TANI
HAYAT KURTARIR!

BAÞ aðrýsý, baþ dönmesi, yüzde kýzarýklýk;
kalp çarpýntýsý, kolay yorulma hipertansiyonun
belirtileridir ve hayat kurtarýr. Bazen kiþilerde
sessiz sesiz ilerleyen fark edilmeyen tansiyon
yükseklikleri ne zaman patlayacaðý belli olma-
yan bomba gibidir. Toplumumuzda farkýndalý-
ðý yüksek olmayan bir hastalýk olan hipertan-
siyon, ilaç kullanýlarak düzelebilen ve kontrol
altýna alýnabilen bir hastalýktýr. Ama hem ilaç
kullanýp hem de tansiyon kontrollerini sýk ara-
lýklarla yapmadýðýnýzda hastalýktan arýnmýþ ol-
mazsýnýz. Hipertansiyon genelde ömrün sonu-
na kadar ilaç kullanmayý gerektiren kronik bir
hastalýktýr. 120/80 optimal tansiyon deðeridir.
130/85 normal olarak kabul edilirken üzeri her
deðer için öncelikli olarak ilaç dýþý tedaviler
önerilmelidir. Ancak yine de sebat eden yük-
sek tansiyonda mutlaka erken dönemde tansi-
yon ilacýna baþlanmalýdýr. 

Tansiyon hastalarýnda tansiyonun yük-
sekliði kadar her 3-6 ayda bir yapýlan kontrol-
lerle organ hasarý takip edilmeli, tedavi stra-
tejisi ona göre deðiþtirilmelidir. Yüksek ba-
sýnçla meydan gelen böbrek hasarý ya da göz
dibi damarlarýnýn hasarý geri dönüþümsüz
aðýr sonuçlar doðurmaktadýr. 

Sarya TUNÇ

C
ihatçý örgütler ve eylemleri
Türkiye açýsýndan çok yabancý
olunmayan bir konu maalesef.
Son yýllarda IÞÝD terörünün
Suriye’de özellikle Kürt Alevi ve

Ezidi halkýna yaþattýklarýna tanýk olan, ar-
dýndan yüzlerce cana kýyan örneklerini biz-
zat yaþayan en yakýn komþulardan biri þüp-
hesiz Türkiye oldu. Göç etmek zorunda
kalan Suriyeliler vesilesiyle, Suriye’deki sa-
vaþ hýzla halk gündemine girdi. Hükümet,
yardýmdan veya çözüm giriþimlerinden çok,
bu durumu batýya karþý kullanmayý tercih
etti orasý ayrý, ama batýda Suriye savaþýnýn
en çok duyulduðu zaman, þüphesiz mülte-
cilerin ‘daha güvenli bir yaþam’ için Avrupa
topraklarýna akmasý ile oldu. Savaþýn onlar-
dan kilometrelerce uzakta olduðunu sanan-
lar, ayný bombalar batý topraklarýnda da pat-
lamaya baþlayýnca biraz daha gündemlerine
girdi IÞÝD gerçeði. 

Bu cihatçý
örgütlerden bir
diðeri Afrika ký-
tasýndaki Boko
Haram. Ýsmini
ve eylemlerini en
çok 2014 yýlýnda
bir okuldan 276
çocuðu kaçýrdý-
ðýnda duyurdu.
Hala bize bile
–Türkiye’ye–
uzak bir örgüt(!),
Avrupa’nýn da dikkatini pek çekebilmiþ de-
ðil. Nijerya Avrupa’ya bize olduðundan
daha da uzak. Nijerya merkezli bölgeden
kaçmaya çalýþanlarýn çok az bir kýsmý Avru-
pa’ya ulaþabiliyor. Açlýk, yoksulluk diz boyu. 

Alman gazeteci Wolfgang Bauer bu ger-
çeðin yeterince araþtýrýlmadýðýný fark edip
2015 yýlýnda, aslýnda “bir beyaz olarak”
kendisi için oldukça tehlikeli bir araþtýrma-
ya giriþti. Boko Haram tarafýndan kaçýrýlan
ve sonra tesadüfen onun elinden kaçabilen

bazý kadýnlarla görüþmeler yaptý ve bu gö-
rüþmeleri kitaplaþtýrdý Bauer. Kitap, ‘Çalý-
nan Hayatlar - Boko Haram ve Afrika’nýn
Kalbindeki Terör’ ismiyle, Kor Kitap tara-
fýndan henüz Türkçeye kazandýrýldý. 
GERÇEKLE YÜZLEÞMEK

Kadýnlarýn anlattýklarý sinirleri o kadar
alt üst ediyor ki bir an gerçeklikle algýnýzý
koparýp bir kurgu senaryo okuyor gibi his-
sediyorsunuz. Bunun gerçek olduðuyla ye-
niden yüzleþmek ise en korkunç olaný. 

Bu kadýnlar, bir þekilde, tesadüfen öl-
meden Boko Haram’dan kaçabilmiþler;
canlarý sað ama iyi deðiller. Her an yeniden
kaçýrýlma tehdidi altýndalar bir kere. En
“iyi” durumda olaný, en fazla ailesinden bir
kiþinin sað olduðunu biliyor, kaçarken yaþlý
ve kaçamaz halde olan aile fertlerini örgü-
tün insafýna býrakmak zorunda olanlar var.
Çoðu tecavüzcülerinin çocuklarýný doður-
muþ, onlara bakýp bakmama vicdan ikile-

mindeler. 
Agnes þöyle

tarif ediyor “Ço-
cuðu sevmiyo-
rum. Biliyorum,
o suçlarý babasý
iþledi, çocuk
suçsuz. Do-
ðumdan sonra
bebeðe süt ver-
meyi reddet-
tim. Diðer
çocuklarým da
bebeðin baba-

sýnýn, gerçek babalarýnýn yani eþimin ka-
tili olduðunu biliyor. Sýk sýk ona bakýp
aslýnda bu çocuða karþý bir þeyler hisset-
mem gerektiðini düþünüyorum. Ama
hiçbir þey hissetmiyorum. Onu öldür-
mem gerekirdi...”

Kaçabilip tesadüfen sað kalan kadýnla-
rýnsa yaþayabilmek için ciddi entegrasyon
sorunlarý var. Döndükten sonra artýk dev-
letin kýt kanaat saðladýðý yardýmlardan bile
mahrum kalýyorlar. Tehlike altýndaki köy-
lerine dönüyorlar çünkü baþka gidecek

yerleri yok. Resmî kurumlardan uzak du-
ruyorlar çünkü kendilerine kuþku ile ba-
kýldýðýnýn farkýndalar. Hatta ayný aile fert-
leri arasýnda bile bu güvensizliðin yaþandý-
ðýný söylüyorlar. 
‘BANA SADECE 
ÝSMÝMÝ BIRAKTILAR’

Ordu kaçýrýlan ve bir þekilde kurtulan
kadýnlar için “normalleþtirme kamplarý”
kurmuþ, ama kadýnlarýn söylediðine göre
bu kamplarda onlarýn sadece gardiyanlarý
farklý; yine sorgulanýyor, tehdit ediliyor ve
hatta dövülüyorlar. 

Kaçýrýlmadan önceki günlerini taným-
larken, “O günlerin hafifliðini özlüyo-
rum” diye bir cümle kurmuþ Sadiya.
Çok etkileyici. Aklýma Maraþ Katliamýn-
da yaþamýný yitirenlerden Ümmühan
Duman’ýn, evlerini basmaya gelen
“komþularý”ný görünce eþine “Beni on-
lara býrakma. Beni sen öldür” diye yal-
varmasý geldi. Ayný aðýrlýkta acýlar. Sadi-
ya’nýn psikolojisini ise þu cümleleri özet-
liyor: “Kocamla ben dükkâna özel bir ad
koymuþtuk, ama adýný unuttum. Çok tu-
haf, deðil mi? Dükkânýn adýný unutmu-
þum. Artýk baþka birisiyim. Bana sadece
ismimi býraktýlar.”

CESARET VE UMUT 
YÝNE DE VAR

Hala bilmiyoruz. Bize “dokunmayaný”
bize uzak sanýyoruz. Bilmeyince bir þeyler
yapabilme ihtimalinden de uzaklaþýyoruz.
Boko Haram gerçeði ve onun özelinde ci-
hatçý örgütlerin kadýnlara bakýþ açýsýný bu
yüzden okumalýyýz. 

Asla bir baþucu kitabý deðil, asla uyu-
madan önce okuyabileceðiniz bir kitap
deðil. Bu kitap, rahatsýz edici bir kitap.
Yazýlanlar/yaþananlar hayatýn “tasta-
mam” içinde, “tastamam” gerçek. Ve bu
gerçek ayný rahatsýz ediciliðinde yaþan-
maya devam ediyor. Yazarýn notuyla;
“Tam þu anda, hiçbir haritada yer alma-
yan küçük bir köyde, her þey yeni baþtan
tekrarlanýyor.”

“Eskiden kendimi güçlü bir kadýn sanýr-
dým, ama yanýlmýþým. Eðer Boko Haram ta-
rafýndan bir kere kaçýrýldýysanýz, bir daha
asla normal olamýyorsunuz.” 

Geriye isimlerinden baþka bir þeyleri
kalmasa da, bir daha asla eskisi gibi olama-
salar da bu kadýnlar acý ve þiddetle yoðrul-
muþ seslerini duyurma kararýný almýþ; ve
bu ses, cesaretten, umuttan hiç de yoksun
olmayan güçlü bir ses.

8

ÇALINAN HAYATLAR, UZAK SAVAÞLAR, ‘DOKUNMAYAN’ YILANLAR

‘O günlerin 
hafifliðini 
özlüyorum’

kitap
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Hatice  BOYRAZ
Yenimahalle / ANKARA

G
ün geçmesin ki bir
çocuk istismarý veya
çocuk kaçýrma olayý (sa-
dece haziran ve temmuz
ayýnda 6-7 çocuk kaçýrý-

lýp öldürüldü) duymayalým. Kaçýrýlan
çocuklarýn ölüm haberini almak ise
korkunç ve kahredici. Bütün bu yaþa-
dýklarýmýz artýk biz ebeveynleri
çocuklarýmýzý bir dakika gözümüzün
önünde ayýramaz duruma getirdi. Bir
de bunun yanýnda çocuklarýn yaþadýðý
travmalar var. Çünkü her yerde bu
korkunç olaylar konuþuluyor. 

Haziran ayýnda kaçýrýlan çocuklar-
dan minik Leyla’nýn akrabasý tarafýn-
dan kaçýrýlýp öldürüldüðünü 9 yaþýn-
daki kýzým arkadaþlarýndan öðrenip
eve gelince “Anne biliyor musun kaçý-
rýlan çocuk bulunmuþ. Hem de akra-
basý yapmýþ o kötü þeyleri” diyerek
tedirginliðini dile getirdi. Kýzým çok
korktuðunda benimle paylaþýr hemen.
Çocuklar da bir þekilde bütün bu
olaylardan haberdar oluyorlar, arka-
daþlarýyla konuþuyorlar, metroda, oto-
büste, televizyonda, gazetede ve tabii
ki sosyal medyada çocuk kaçýrma
olaylarýnýn olduðunu, çocuklara çok
kötü þeyler yapýldýðýný öðreniyorlar.
Bütün bunlarý duyan çocuklarýn psi-
kolojileri de týpký biz ebeveynlerinki
gibi bozuluyor. Çocuklar evin önüne
çýkmaya korkuyor, kendi odasýnda yat-
maya korkuyor, yolda yürürken bir sa-
niye anne veya babasýnýn elini býrak-
mýyor. Sürekli bir tedirginlik, kaçýrýl-
ma korkusu yaþýyorlar. Çocuklarýmý-
zýn kendine ve kimseye güvenmeyen
bireyler olarak yetiþeceði düþüncesi
haliyle bizi endiþelendiriyor. Buna çö-
zümü yine biz anne babalar bulmak
zorundayýz. Ýliþkilerimizi geliþtirerek

kendimizi ve çocuklarýmýzý yalnýzlaþ-
týrmadan bütün bunlarýn üstesinden
gelebiliriz diye düþünüyorum.
‘ÇOCUKLAR
NÝYE SUSSUN ANNE!’

Ne zaman çocuklara yönelik saldý-
rýlar olsa yetkililer hep bir aðýzdan
“hadým ve idamý” gündeme getiriyor-
lar. Ama biz biliyoruz ki ne idam ne
hadým bütün bunlara çözüm olmaya-
cak. Özellikle kadýnlar bu konuda çok
tedirgin. Okula giden çocuklarý varsa
gidip okulun önünde bekliyor. Yaz ayý
geldi, okullar tatil. Eðer evde çocukla-
ra göz kulak olacak kimse yoksa
çocuklarý tek baþýna evde býrakmýyor-
lar. Hoþ çocuklar da bunca duyduklarý
olaylar varken evde kalmak istemiyor
haklý olarak. Her gün koþullarý uy-
gunsa ya iþe götürüyor ya babayla dö-
nüþümlü izin kullanarak çözmeye ça-
lýþýyorlar. Hani eylemlerde atýlan
“Çocuk susar sen susma” sloganý var
ya kýzým onu “Bu doðru bir slogan
deðil anne, neden çocuklar sussun”
diyerek eleþtirdi ve asýl çocuklarýn
susmamasý gerektiðini söyledi. Onun
için bu sloganýn bir çocuk tarafýndan
kabul görmediðini de sizinle paylaþ-
mak istedim.

Hülya AKDAÐ
Alibeyköy / Ýstanbul

O
boncuk mavisi gözleriyle bize
“Beni neden yaþamdan ko-
pardýnýz” diyen Leyla’nýn;
kocaman gülüþü ile “Eylül”
ve kaybolan, kaybedilen

çocuklarýn hayattan koparýlýþýnýn üzerin-
den daha bir hafta geçmiþti. O kýzgýnlýk,
öfke, çaresizlik içerisindeki günlerden iþe
gittiðim bir sabah caddede bir çocuk bir
anda fýrladý önümüze. Nereden firladýðý-
ný bilemediðimiz iki ya da üç yaþlarýndaki
çekik gözlü ufaklýk ipini koparan uçurtma
misali koþuyordu. Etrafýmýza baktýk, te-
laþla “Kimi kimsesi yok mu” diye aranýr-
ken bizimle ayný telaþa kapýlmýþ karþý ta-
raftan gelen kadýn, baþý boþ koþan çocu-
ðun önüne geçti ve tuttu. “Kimin bu
çocuk” diye seslenirken biz de arkadan
“Dur, koþma” diye baðýrdýk. Çocuk ara-
basýyla takipte olan dedesi “Ben burada-
yým” deyince derin bir “Oh” çektik. 

Çok eskilere gittim bir anda, daha 2-3
yaþlarýnda iken sarý lastik çizmelerim elle-
rimde, ayaklarým yalýnayak babama gidiyo-
rum diye evden epeyce uzaklaþmýþým da
bütün mahalleli beni arar olmuþ. Babamýn
bir arkadaþý da beni bulup evimize getir-
miþti, hayal meyal hatýrlýyorum. Annemin
beni bulduðundaki sarýlýþýný hiç unuta-
mam. On üç yaþýnda evlendirilen annemin
çocukluðundan mý, çaresizliðinden mi, ih-
malden mi bilinmez doðup ölen 5 çocu-
ðundan sonra yaþayan son çocuðu olmam-
dan dolayý üstüme titrediðini, eline ne ge-
çerse yedirdiðini, gözünün nuru gibi baktý-
ðýný hatýrlarým bana. 
KAPI KOMÞUMUZDAN
ÞÜPHELENÝR OLDUK

Mevsimlik iþçi olarak çalýþýrdý annem,
çoðu zaman tarlalara beni de götürürdü ya-
nýnda. Konu komþu sahip çýkarlar, korur-

lardý. Çekinmemiz, korkmamýz olmazdý.
Çocuðu olmayan kadýnlar çocuklarýymýþ gi-
bi gözetirler, sevgiyle bakarlardý. Birlikte
var olmanýn, paylaþmanýn olduðu topraklar-
da ayný tarlalarda ekmeðini kazanan, ayný
yunaklarda çamaþýr yýkayan, tenesindeki
hamuru hep birlikte ekmek yapan, tarlasýn-
daki iþi bitmeyene yardýma giden, kadýný,
erkeði birlikte halay tutan bir coðrafyada
büyüdük. Bizler de öyle öðrendik yaþamý
çevremizden, ailemizden; paylaþmanýn,
birlikte yaþamanýn tadýna vararak. Ama
þimdi nasýl da bireysel yaþamlarýmýza gö-
müldük; evrildik, deðiþtik “dönüþtürül-
dük”... Bilerek ve isteyerek zarar verir ol-
duk korumasýz bir çocuða, bir canlýya. Du-
ygularýmýz bile deðiþti. Korkar olduk sev-
mekten, dokunmaktan...

Gün geçmiyorki duymayalým ölüm, ta-
ciz, tecavüz, istismar vakalarýný. Ýþe gidip
geldiðimiz toplu taþýmalarda aðlayan, azý-
cýk muzýrlýk yapan çocuklara dahi sabýr
gösteremez olduk. Bir çocuðun baþýný se-
vemez, saçlarýný okþayamaz olduk. Ýki er-
kek çocuðum var, bu nedenle kýz çocukla-
rýna karþý hassasýz. Eþim nerede kýz çocu-
ðu görse saçlarýndan sevmek ister. Ama
duyduklarýmýz, okuduklarýmýz, yaþadýklarý-
mýz bizi çocuklarý bile sevmekten alýkoyar
oldu. Uyarýrdým eþimi, “Sakýn dokunma
çocuklara, dikkatli ol, yanlýþ anlaþýlýr” diye.
O da kýzardý bana “Hep kötüsünü düþünü-
yorsun” diyerek. Ama ilk defa kendisi dedi
bana “Korkuyorum artýk, psikolojim bo-
zuldu. Nasýl kýyarlar masumlara” diye.Yine
bir arkadaþýmýn eþi, komþusunun çocu-
ðuyla  bahçede bile yalnýz kalmamak için
çocuðu uzaklaþtýrdýðýndan “korktuðun-
dan” bahsetti. Bakýþlarýmýz deðiþti toplum
olarak. Þüpheyle bakar olduk kapý komþ-
uya, arkadaþlara, babalara, aðabeylere, de-
delere, eniþte ve kuzenlere... Güven duy-
gumuzu yitirdik, insanlýðýmýzý yitirdik,
sevgimizi yitirdik...

Çocuklarýn kaçýrýlmasý
ve çocuk istismarý

haberlerinden yalnýzca
biz anne-babalar

tedirgin olmuyoruz.
Aklý eren, sosyal medya

kullanan çocuklar da
artýk dýþarýya çýkmaktan

tedirgin.

Çocuklar evin önüne
çýkmaya korkar oldu

Güven duygumuzu yitirdik,
sevgimizi yitirdik...

Kýzýl Meydan’ýn sosyalist dengbeji: Sûsika Simo
Elvan BAÞKALA

S
aat 16.00. Erivan radyosunda cýzýrtýlý ses-
lerle Stranên Kurdî programý baþlýyor. Ön-
cesinde çocuklarýn 42 dilde söylediði Ýþçi
Marþý çalýyor. Sonra yoldaþ Lenin’e selam,
ardýndan Sovyet Marþý giriyor. Sunucu

Gulizera Casým’ýn sesi geliyor sonra; “Silav e gelê
kurd” diyor. Radyolarý baþýnda pür dikkat bekleyen
Kürt halkýnýn yüreðine dolan huþuyla nefesler ritim
kazanýyor. 

Sunucu dinleyicileri hiç bekletmeden, ezgilerini
çocuk yaþta kendi eliyle yaptýðý kavalýyla dünyaya
duyuran Egîtê Cimo’yu baðlýyor kulaklara. Ardýn-
dan Kawis Aða’nýn yanýk sesi duyuluyor. Kürt top-
lumunda kadýnlarýn þarký söylemesinin uygun gö-
rülmediði bu dönemde Meyrem Xan, Eyþe Þan gibi
kadýnlar da peþi sýra seslendiriyor kýlamlarýný. Onla-
rýn baþýný ise, Kýzýl Meydan’ýn sosyalist dengbêjî
olarak tanýnan Sûsika Simo çekiyor.
AYAÐINDAKÝ PRANGALARI 
KOPARAN KADIN

Sûsika Simo, 1925 yýlýnda Elegezê bölgesinde
Ahbaranê’ye baðlý Mîrekê köyünde, Êzidî bir ailede
gözlerini açar dünyaya. O doðduktan kýsa bir süre
sonra ailesi, Gümrü’ye göç eder ve oraya yerleþirler.
Sûsika Simo, Gümrü’de okur ve doktorasýný ta-
mamlar. Birkaç sene bir hastanede çalýþýr. Bu süre
içerisinde hayatýnda büyük sorunlar yaþamasa da,
koca koca zorluklar dizilmiþ olmasa bile ayaklarýna,
her zaman yüreðinin, ruhunun bir tarafýnýn eksik
olduðunu hisseder. Kulaðýna bir yerlerden uçup ge-
len her stranda kendinin tamamlandýðýný fark edin-
ce hastanede çalýþmayý býrakýr, sanat yolculuðuna
baþlar. Yaþadýðý toplumun kural diye bellediði zin-
cirlerle mücadele etmek kolay olmaz, ama stranlara
olan sevdasý o zincirleri tarumar eder.  

O dönem, Kürt örf-adet ve dini anlayýþlarýyla
zincirlenen kadýnlar, özellikle Kafkasya’ya göçün
ardýndan daha da gericileþen aðlarla sarýlýr. Ancak
Kafkasya’da hakim olan Sovyet yönetimi, kadýn ve
erkeðin eðitime ve tüm sosyal ve kültürel haklara
eþit eriþimini, toplumsal eþitliði esas aldýðýndan
kadýnlar, aþiret ve feodal düzene karþý güçlenir.
Tam da bu ortamda Sûsika Simo  ayaðýndaki pran-
galarý koparan kadýnlardan olur ve Kafkasya’da
Kürt toplumu içinde ilki baþarýr. Toplumun tabu
gördüðü kurallarý yerle yeksan eder. Bu asi duru-
þunu sanatla da süsler. 

1946 yýlýnda Kürdi geleneðiyle ilk kez sahneye
çýkarak Ermeni ve Kürtçe þarkýlar seslendirir. Ýki
grup kurarak opera ve bale tarzýnda sanatýný icra
eder. Ayný þekilde Elegezi tiyatro gruplarýyla tiyat-
rodan önce veya sonra sahneye çýkarak Anonim
Kürt Halk þarkýlarýný seslendirir. Þarký seslendir-
mek kadar halaya da meraklýdýr Simo, halay grup-
larýna da hocalýk eder. O dönemlerde yani 1946 yý-
lýnda ilk kez Kürt bir sanatçý resmi olarak tanýnýr,
sahneye çýkar ve þarkýlar seslendirir. Bu, o dönem-
de bir ilktir. 
SOVYETLERÝN BÝR UCUNDAN 
DÝÐERÝNE ÇINLAYAN SES

Gün geçtikçe tanýnan, sanat alanýnda etkisi bü-
yüyen Sûsika Simo, Ermeni Kulya Neftalyan ile ta-
nýþýr ve bir süre sonra birbirlerine aþýk olurlar. Sû-
sika Simo Êzidî bir kadýndý, inanýþlarýna göre bir

Ermeniyle evlenmesi sakýncalýydý. Bu yüzden bu
evlilik çevresini rahatsýz eder. Ancak Sûsika Simo,
bilgisiyle sesiyle kendini Kürt halkýna kabul ettir-
miþti. Sadece Ermenistan’da deðil, ayný zamanda
Gürcistan ve genel olarak Sovyet ülkelerinin ço-
ðunda yýldýzý parlamýþtý. O, sahneye çýkardý ve ez-
gilerini, þarkýlarýný Ermenice ve Kürtçe seslendi-
rirdi. Eþi Kulya Neftelyan ona çoðu konuda destek
olurdu. Birlikte programlara katýlýr, sahneye çýkar
ve düet yaparlardý. 

Sûsika Simo heybetli ve iç okþayýcý sesiyle atalar-
dan kalan ezgileri seslendirirdi, ayný zamanda Kaf-
kasya halkýna Kürt halay ve oyunlarýný tanýtmýþtý,
seslendirdiði onlarca ezgiyi Klasik Kürt Müziðine
kazandýrdý. Kürt kültür ve sanatýnýn ilerlemesi ko-
nusunda bir mihenk taþýydý, çünkü Kafkasya’ya bu
kültürü tanýtan oydu. Neredeyse bütün zamanýný
sanatýna adayan Simo’nun yýldýzý
gün geçtikçe daha çok parladý.
Sanatý, sesi sýnýrlarý aþýp milyon-
larca insanýn yüreðine dokundu. 

Sûsika Simo’nun hiç çocuðu
olmadý. Sanatla geçen koca ömre
raðmen, dönemin þartlarýndan
dolayý hiç kaset çýkaramadý. Ye-
þillendiði, yaþam bulduðu, sanat-
la dolu nefesi 1977’de Erivan’da
soldu, gözlerini dünyaya yumdu.
Gümrü’de defnedildi. Arkasýnda
ulusal Kürt kýyafetleri ve modern
Kürt motifleriyle süslenmiþ elbi-
selerini, þarký ve ezgilerini, keyif-
li, coþkulu, öncü ve isyankar
Kürt kadýn karakterini, koca bir
kültür zenginliðini ve kadýnýn di-
renç örneðini býraktý.  

ERÝVAN RADYOSUNDAN
KAFKASLARA; ‘BÝZÝM SUSIK’ 

Sûsika Simo, Gulizar ile 1955 senesinde Erivan
Radyosu’nda þarký söyleyen ilk Kürt
kadýnlardandý. 1965 yýlýnda sanat hayatýnýn
zirvesini yaþar ve Kýzýl Meydan’da çoðu kez
büyük konserler verir. Bu konserleriyle ismi
bütün Sovyet coðrafyasýna yayýlýr. Egîdê Cimo
kavalýyla, Karapetê Xaço da sesiyle onun
ahengine eþlik ederler. Kýzýl Meydan’da ilk kez
konser vermeden önce Wezîrê Eþo, ‘Riya Teze’
gazetesinde ‘Bizim Susýk’ baþlýðýyla bir yazý
yayýmlar. Yazýda; “Onu geleneksel bir kadýn gibi
hayal etmeyin. Sahnelerde gösterdiði artistik
performans büyük bir hayranlýk uyandýrýrdý. Yani
müzik kulaðý ve parça seçiciliði muhteþem bir
sahne performansý ile birleþince sadece Erivan
radyosunda deðil kýsa sürede Kafkaslarda üne
kavuþtu. Zaten Sûsika Simo Erivan radyosundan
önce vardý” der. 

LENÝN’E KILAM
Ekim devrimi ve sosyalizmi müjdeleyen

kýlamlara imza atan Sûsika Simo’nun Lenin için
de bir bestesi vardýr. “Devra berê, devra berê,
belengaz bû/ Lenin rabû em xilas bûn/ Navê
Lenin þirin þa bûn...”

Eskiden, eskiden hep yoksulduk
Lenin kalktý biz kurtulduk
Lenin’in ismiyle mutlu olduk.
Sovyet halklarý kardeþliði yaþýyor
Genç ömürleri aþk ve hoþlukla geçiyor
Büyük Lenin her daim akýllarýnda dolaþýyor...
Þikayete yer yok yaþamlarýnda
Hepsinin gönlü barýþ ve kardeþlik dolu bir

dünyada
Kýzlar ve delikanlýlar nasýl istiyorsa
Aynen öyle istiyor yaþlýlar da...
Partimizden çok memnunuz biz
Partinin her iþi bizim müjdemiz
Ondan geliyor ve gelecek hayrýmýz ve

güzelliðimiz.”
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Sevda KARACA

B
u kadim coðrafyanýn kadýnlarýnýn
dilinden dökülenleri, büyükan-
nelerimizin ahlarýný, ilenmeleri-
ni, dirençlerini bugünün kadýn
kadýna eðlencelerinin, eylemleri-

nin, direniþlerinin sözü haline gelmesinin
en önemli aracýlarýndan onlar... Kardeþ
Türküler 25. yýlýný kutluyor. Bu bir, “iyi ki
varlar” yazýsý olduðu kadar, sesleri sözleri
hep kuytuda kalan kadýnlarýn sesini sözünü
görünür kýlma çabalarý karþýsýnda bir saygý
duruþu ayný zamanda... Çünkü çok iyi bili-
yoruz ki bu çaba, bize anneden, büyükan-
neden türkü dinleyip öðrenmenin, onu
akýlda tutmanýn, paylaþmanýn, hep birlikte
söylemenin aslýnda nasýl da kadýnca bir di-
reniþ olduðunu öðretiyor.

Hikaye 94 yýlýnda Boðaziçi Üniversite-
sinde baþlýyor. Kýrmýzý Salon önünde ka-
dýn kitaplarý sergisi var, söyleþi ve panel-
ler arka arkaya, salon dolu. Salonun kapý-
sýnýn önü daha dolu, çünkü þenlikli kadýn
þarkýlarý dökülüyor genç kadýnlarýn dilin-
den. Diler Özer, Güzin Orcan, Banu
Yumrukçaðlar, Demet Demirkol, Emine
Akan, Ülker Uncu, Gülten Küçük, Gülay
Erdem, Fehmiye Çelik, Feryal Öney, Seçil
Kýzýlkaya, Ayþenur Kolivar, Selda Öztürk,
Iþýn Kucur, Yelda Yücel... 

Mercedes Sosa ve Joan Baez’in meþhur
ettiði Gracias A La Vida, Maria Farandou-
ri’den Ay Carmela, Ajda Pekkan’ýn meþhur
þarkýsý Kime Ne, Sana Ne... Nana Mouska-
ri’den Ayde Tomalona, Ýran’da tarlada çalý-
þan emekçi kadýnlarýn dilinden Gole Gan-
dom... Bizim buralardan Fabrika Kýzý... Ka-
dýnlara ya da kadýnlýða göz kýrpan bütün
þarkýlar kýz yurtlarýnda, öðrenci evlerinde
arana tarana, duyula söylene coþuyor, coþ-
turuyor... “Ders çalýþmayý býrakýn kýzlar,
bugün þenliðimiz var” diyerek yapýlan yurt
þenlikleri kadýn kadýna söz üretmenin, fikir
üretmenin alaný oluyor.

‘97 yýlýndan itibaren 8 Martlar Anado-
lu, Mezopotamya ve Trakya’daki farklý
halklarýn dillerinde söylenmiþ türküler-
den oluþan tamamý kadýn müzisyenler ta-
rafýndan meþhur edilen ya da kadýnlara
dair temalarý anlatan zengin bir repertu-
arla doluyor: Süreyya, Burçak Tarlasý, Sa-
rýkamýþ Aðýdý, Fosforlu Cevriye, Yarim Ýs-
tanbul’u Mesken Mi Tuttun, Asiye, Heya-
mo, Leyla Leyla Ewarê, Fadîke, Keça
Kurdan, Mýþo Aðçik, Esmer Aðçik, Ar-
menitsa Mu, Çergi... 

Sonra 1999 yýlýnýn 8 Mart’ýnda Boðaziçi
Gösteri Sanatlarý Topluluðu ve Feminist
Kadýn Çevresi üyesi müzisyen kadýnlarýn
ilk bestesi: Özgürlük Þarkýsý... “Dönüþ yok,
kadýnlar hep bir olmadýkça çýkýþ yok/ Yeter
artýk nereye kadar!... Ateþ ile duman, yýkýlan
yok olan, nedir bu gittikçe büyüyor/ Çocuk-
larýna mý aðlýyor analar/ Acýlar bitmek bil-
miyor / Göçler, ölümler, ne bu çileler/ Ka-
dýnlar barýþ istiyor!”

2004 yýlýnda kadýn aðzý türküleri araþtýr-
mak için yollara düþen kadýnlarýn emeði
2005 yýlýnda Sözümüz Var Þarkýlarla, 2006
yýlýnda El Kýzý isimli 8 Mart dans-müzik

gösterileriyle görünür hale geliyor. Kardeþ
Türküler Bahar albümü ve ardýndan gelen
dans müzik gösterileri kadýn aðzý türküleri
kadýnlar olarak düzenleyip icra etmenin ve
beste yapmanýn önemli dönemeçlerinden
oluyor.

Sonrasý... Her 8 Mart’ta, 25 Kasým’da
memleketin neresinde kadýnlar toplaþsa,
biriken söz bir de þarkýyla türküyle dile ge-
tirilirken, hep onlardan öðrenilenler eþlik
ediyor coþkuya... Onlarýn ritimleriyle... 

Biz onlarý, çaðrýldýklarý bir tek kadýn
etkinliðini bile reddetmeyen emektar-
lýklarýndan biliyoruz. Dað taþ, ova bayýr
gezerek, sözü sessiz kalmýþ kadýnlarýn
sesine verdikleri deðeri büyük bir emekle
yoðurup hepimizin diline pelesenk eden
çalýþkanlýklarýndan biliyoruz. Bembeyaz
kýyafetleriyle en zor dönemlerde barýþý
söylememizi kolaylaþtýran, önyargýlarý ký-
ran güvercinliklerinden biliyoruz... Biz
Kardeþ Türkülerin kadýnlarýný, kadýnca
deneyimlerimizi bir miras gibi kimler-
den, hangi zorluklarla ve nasýl da büyük
bir emekle edindiðimizi hatýrlattýklarý
için seviyoruz. Ama sadece bu deðil; bizi
birbirimizden farklý ve birbirimize ben-
zer kýlan o müthiþ daðarcýðý önümüze bir
vaha gibi sunduklarý için seviyoruz. 

Kardeþ Türküler, bu üllkenin baþýna ge-
len en güzel þeylerden biri...

Nice 25 yýllara, umarýz ülke bir gün
Kardeþ Türküler sahnesi gibi olur...
Mutluluk, neþe ve beraberlik içinde... El
ele... Kardeþçe... 

Kaynakça:
Kardeþ Türküler, 15 yýlýn öyküsü,

BGST Yayýnlarý
Feryal Öney, ‘Türkülerin tanýklýðý... 

Kadýn aðzý türküler’

MÝS GÝBÝ PLAYLÝST
KARDEÞ Türküler’den kadýn aðýzlý tür-

küler... 
Süreyya; Ekim Devrimi sonrasýnda bes-

telenen, iþçi/köylü kadýnlara seslenen ve yeni
ülkenin çalýþkan kadýnlarca inþa edileceðini
anlatan Azeri türküsü 

 Kadýnlarýn karþý cinsle ilgili pek de kolay
dile getiremedikleri istekleri, özlemlerini çap-
kýn, cesur bir kadýnýn aðzýndan söze döken Ev-
leri Köndelen Yar.

 Baharý ve yaþamýn güzelliðini, yeniden
doðuþu çaðrýþtýran ve  bunu kadýnlarla özdeþ-
leþtiren Men Baharýn Gýzýyam...

 Evleneceði gün annesiyle içli içli veda-
laþan Ermeni kýzýn dilinden dökülen Hars em
Knum, Kardeþ Türküler repertuvarýna giren ilk
Ermenice þarkýlardan.

 “Bu þarký Türklerin mi, Ermenilerin mi,
yoksa Azerilerin mi?” polemiðiyle uzun zaman
tartýþýlan, oysa hepimizin türküsü olan Sari
Gyalin... 

 60-70’li yýllarda Tülay German’ýn sesin-
den, 80-90’lý yýllarda Ruhi Su kasetlerinden
dinlenen Burçak Tarlasý... 

 Fadike; henüz sokakta oyun oynarken
gelin edilen kýz çocuklarýnýn ahýnýn hepimizin
üzerine olduðunu anlatan Zazaki þarký. 

 Qumrike (Kumru); istemediði bir adam-
la evlendirilen Kumru, kayalara konan Kumru,
yaban ellere giden Kumru...

 Ve Keçe Kurdan; “Biz güzel ve cesur
Kürt kýzlarýyýz, isyanýmýz cahilliðin önünü ke-
siyor...” diyerek özgüvenlerini ve mücadele is-
teklerini dile getirdikleri, dinleyeni de söyleye-
ni de el ele tutuþup halay çekmeye davet eden
Kürtçe þarký. 

 Leylâ; bir Kürt kýzýna yapýlmýþ güzelle-
me, Kardeþ Türküler elinde kadýnlýða övgü, ka-
dýnlarýn özgürlük ve barýþ taleplerine melodi
olurken, tam da þarkýnýn isyan þarkýsýna dö-
nüþtüðü günlerde bir anda Özcan Deniz’in “ça-
vuþ kýzý Leylasýna” dönüþmüþtü! Çavuþ kýzý
unutuldu, Çawa Civane Leylâ yaþýyor! 

 Hem Okudum Hem Yazdým; 90’lý yýllar
boyunca bu topraklarda yaþanmýþ savaþýn, bu
savaþlarda evlatlarýný yitirmiþ analarýn acýsý-
nýn bir sembolüydü. Türkünün sonuna eklenen
Çaðrý isimli uzun hava ise, gelecek güzel gün-
lere çaðrýydý aslýnda... 

 Gülsüm; ah Gülsüm... Hepimizin öfkesi-
nin adý olmuþ, görünmeyen emeðimizin sözü
olmuþ Gülsüm. Kýna gecesinde kadýnlarýn ken-
dilerine biçilen bu hayata isyan edip “öff be di-
yelim hele...” diye baþka bir hayatýn mümküna-
týný dile getirdiði o güzelim türkü... 

 2004 Þubatýnda kardeþleri tarafýndan
namus kisvesiyle katledilen Güldünya’nýn acý
hikayesi, ayný yýlýn 8 Mart’ýnda bu topraklarda
“namus uðruna öldürülen” tüm kadýnlar için
Güldünya isimli aðýtla isyana dönüþtü. 

 Aynalý Körük; bir genç kýzýn “bir dediði-
nin iki edilmediði”, belki de kendini bu denli
kýymetli hissettiði tek gün olan düðün günün-
de söylenen bir gelin nazlanmasý. 

 Heyamo; tarlada çalýþan Laz kadýnlarýn
imece þarkýsý. “Teyzenin imecesi var; kazalým
da gidelim, çabuk çabuk kýzkardeþler...”

‘Kýnamýzý soldurana, gülümüzü kurutana’ karþý her dilden 

KARDEÞ TÜRKÜLERMevhibe AKDENÝZ
Sultangazi / Ýstanbul

B
eþ sene önce bir öðleden
sonraydý. Evde yalnýzdým,
kapý çaldý. Gelen bir yaký-
nýmýn 14 yaþýndaki kýzýy-
dý. Çok kötü durumda,

dokunsam elimde kalacak haldeydi.
Mutfaða geçtik, sandalyeye oturt-
tum. “Ne olduðunu anlatmak ister
misin?” diye sorduðumda kafasýný
sallayarak “Hayýr” dedi.

Yazarak daha rahat anlatabilir di-
ye düþünerek kaðýt kalem getirdim,
arkamý dönüp iþimi yapmaya devam
ettim. Yazmayý bitirince kaðýdý al-
dým ve okumaya baþladým...

Yýllardýr maruz kaldýðý istismarý
anlatýyordu yazdýklarý. Ýlk altý yaþýn-
dayken istismar edilmiþti ve bu is-
tismar aralýklarla 11 yaþýna kadar
devam etmiþti. Bunu ailesiyle konu-
þamadýðýný, korktuðunu yazmýþtý
ama istismar edenin kim olduðu ile
ilgili en ufak bir bilgi yoktu. Önce
“Yazamam” dedi ama ona inandýðý-
ma ve destek olmaya çalýþtýðýma ik-
na olunca yazdý. 

Ýstismar eden yengesinin erkek
kardeþiydi. Aralarýnda 5 yaþ var, yani
kýz 6 yaþýndayken çocuk da çocuk
denilecek yaþtaymýþ. Kýz 11 yaþýn-
dayken çocuk 16-17 yaþlarýnda... Yaz
dönemlerinde ve sömestr tatillerinde
ablasýnýn yanýna geldiðinde yaþadýðý
istismarý yýllarca herkesten sakla-
mýþ, kendi iç dünyasýnda büyütmüþ. 

‘ÝNSANLAR DUYAR, 
KÖTÜ OLUR!’

“Ailene anlatmalýsýn” dedim. Kor-
kuyordu, her durumda yanýnda ola-
caðýmý söyledim. Ertesi gün anne-
siyle görüþmek üzere evlerine git-
tim. Anne anlamýþtý bir þeyler oldu-
ðunu. Bana tek bir soru sordu;
“Kim?” Çünkü çocuðunun ruh hali
iyi deðildi; aðlama krizlerine girme-
si, intihar teþebbüsleri... 

Kim olduðunu öðrendiðinde fe-
nalaþtý annesi, onu sakinleþtirmekle
uðraþýrken çocuk geldi. Fail yýllarca
susmasý için tehdit etmiþ; “Söyler-
sen seni öldürürler” gibi þeylerle
konuþmasýný engellemiþ. Yýllar son-
ra dökebilmiþti içini ama hâlâ kor-
kuyor, kendini suçluyordu. Anne te-
leþa kapýlmýþtý; “Ýnsanlar duyar, ba-
basý duyar, kötü olur...” Bana düþen-
se ona güç ve güven vermekti. 

Anne çocuðunun yaþadýklarýný bir
türlü anlatamýyordu babaya. Bir ak-
þam anne, baba ve ben dýþarýda bir
yerde oturduk. Her þeyi eksiksiz an-
lattým. Adam þoka girmiþ gibiydi,

hiç konuþmadý. Bir süre düþündük-
ten sonra sadece “Ne yapmamýz ge-
rekiyor” dedi. Önce çocuðun tedavi
olmasý gerektiðini söyledim. Baba
“Çocuðumun arkasýndayým” dedi. 

Önce bir psikolog bulduk. Bu gö-
rüþmeden sonra psikolog “Bu adli
bir vaka, mahkemeye siz taþýmazsa-
nýz ben taþýmak zorundayým” dedi.
Psikolog da böyle konuþunca aile ar-
týk olayý adli mercilere taþýmak du-
rumunda kaldý. 

O EVDE OLMAKTANSA
HASTANEDE OLMAYI
TERCÝH ETTÝ

Mahkeme süreci 1-2 yýl kadar
sürdü. Dava gününden önce baba
aile büyüklerini toplamýþtý evinde.
Aramýzda kirvelik baðý olduðu için
ben de çaðrýldým. Baba durumu aile
büyüklerine anlattý, çocuðunun ya-
nýnda olduðunu, onu asla yalnýz bý-
rakmayacaðýný söyledi. Amcasý, istis-
mar edenin kayný olduðunu öðre-

nince “Böyle bir þey ispatlanýrsa onu
yaþatmam, öldürürüm” gibi sözlerle
esip gürledi. 

Ertesi gün anne ve çocukla birlik-
te otururken amca beni aradý ve evi-
ne çaðýrdý. Orada söylenecek her-
hangi bir þeyde zan altýnda kalmak
istemedim. Anne ve çocukla birlikte
fittim. Onlarý beklemedikleri için
þaþýrmýþlardý. “Caným burasý Ýstan-
bul, okula gidip gelirken dýþarýda
baþýna bir iþ gelmiþ olmasýn?” gibi
þeyler söylemeye baþladýlar. Bizse
“Sizinle bu durumu konuþmayaca-
ðýz, bu adli bir durum. Siz istediði-
niz þeye inanýn ya da inanmayýn, so-
nuçta burada bir çocuk yýllardýr
kendi içinde bir travma taþýyor. Biz
çocuðumuzu kaybetmek istemiyo-
ruz; onu hayata kazandýrmalýyýz”
dedik ve oradan ayrýldýk.

Tedavi süreci baþlamýþtý. Adli Týp
muayenesi gerekiyordu. Bir gün iþ-
teyken beni aradý ve “Teyze ben çok
korkuyorum, bacaklarýmý kontrol

edemiyorum, titriyorum” dedi. Be-
karet muayenesi yapacaklardý ve bu
çok aðýr bir þeydi. Muayeneden son-
ra “Çok korktum, çok zordu ama iþ-
te yaptým” dedi. 

Aðýr ilaçlar kullanmaya, sürekli
uyumaya ve hiçbir þeye tepki verme-
meye baþlamýþtý. Anne ve baba da
kötü durumdalardý, ama güçlü dur-
maya çalýþýyorlardý. Yine bir gün te-
lefonum çaldý, arayan diðer yengey-
di. “Çabuk yetiþ” diyordu, “Anne
çok kötü durumda, çocuðu Bakýr-
köy’e yatýrdýlar.” Nasýl koþtuðumu
hatýrlamýyorum. Evde kýzýlca kýya-
met kopuyordu, sonra durum aydýn-
lýða kavuþtu, bunu bizim kýzýmýz is-
temiþti. Evin içinde o duvarlarý, hiç-
bir þeyi görmek istemediðini söyle-
miþti. Bir hafta hastanede yattý. 

‘YAÞADIKLARIM AÐIR,
AMA AYAKTA 
DURMALIYIM’

Bu bir hafta bile ona iyi gelmiþti.
“Çok aðýr þeyler yaþadým, ama ben-
den daha kötü durumda olan insan-
lar gördüm. Daha büyük travmalar
yaþayan küçük kýzlar... Bu iyi bir þey
deðil, ama ben daha iyi olmalýyým”
demiþti. Tedavisine devam etti, bu
arada mahkeme de sürüyordu. Karþý
taraf ise sosyal medya üzerinden
tehdit dolu mesajlarý, paylaþýmlarý
oluyordu. 

Mahkemeye tanýk olarak çaðrýl-
dým. Çocuk o arada askere gitmiþ
gelmiþ, sanýk koltuðunda oturuyor-
du. Komþularýn yanýsýra amca da þa-
hit olarak dinlendi, anlattýklarý her-
kesi þaþýrtmýþtý. Olay açýða çýktýktan
sonra eþiyle birlikte konuþtuklarýnda
zanlýnýn “Kesinlikle bana iftira atýlý-
yor. Ama ikna olmuyorsanýz ben as-
kere gidiyorum, kýzý babamlara býra-
kýn, ben döndüðümde evleneyim”
dediðini anlatmýþtý. Ýþte bu þahitlik,
mahkemenin seyrini deðiþtirmiþti.
Ýki yýlýn sonunda mahkeme çocuðu
suçlu buldu. Ancak ikisinin de o yaþ-
ta çocuk olduklarýna karar verip ço-
cuða ceza vermedi. Baba temyize git-
ti. Mahkeme hâlâ temyiz aþamasýnda. 

YARALARI SARAN 
DAYANIÞMA 

Zaman hiçbir þey unutturmuyor,
fakat yaralar kabuk baðlýyor. Kýzýmý-
zýn tedavisi uzun süre devam etti.
Öz güven sahibi genç bir kadýn oldu
artýk. Þu an cývýl cývýl, hayat dolu. Ai-
lesinin dik duruþu, onu kucaklama-
sý, sonuna kadar yanýnda olmasý bir
çocuðu hayata kazandýrdý. Iþýl ýþýl
gözleriyle bakýyor etrafýna artýk, ha-
yata baðlanmýþ gözleriyle...

Sevgi ve dayanýþma hayata baðlýyor

Her þeyi eksiksiz anlattým. Adam þoka girmiþ gi-
biydi, hiç konuþmadý. Bir süre düþündükten
sonra sadece “Ne yapmamýz gerekiyor” dedi.
Önce çocuðun tedavi olmasý gerektiðini söyle-
dim. Baba “Çocuðumun arkasýndayým” dedi. 
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Annem ‘Akþamlarý
ýslýk çalýnmaz’ derdi!

Zelal ARAR / Ayþegül NARÝN
Adýyaman

I
slýðýn geldiði yöne bakmamaya çalýþtý. Adýmlarýný hýzlandýrýr-
ken sokak lambalarýnýn birçoðunun bozulmuþ olduðunu fark
etti. “Hay Allah! Bir bu eksikti” diye geçirdi içinden. Saat ak-
þamýn 11’i idi.
Bu kadar sessiz miydi bu sokak? Halbuki kaç defa geçmiþti bu-

ralardan.Tüm bunlarý içinden geçirirken kaldýrýmdan inip sokaðýn or-
tasýna doðru yürümeye baþladý. Apartmanlarýn balkonlarýna bakýp bel-
ki birilerini görürüm umuduyla ilerliyordu o ýssýz sokakta.

Arkadaþýnýn düðününden geliyordu. Büyükçe küpeleri, gözleriyle
ahenk içerisinde olan askýlý mavi bluzu, mini eteði ve hýzlanan adým-
larýndan canýný yakan topuklularýyla çok güzel görünüyordu.

Eski mahallesini geçirdi aklýndan. 4 yýl önce taþýnmýþlardý oradan.
Evlerinin bulunduðu sokakta dilediðince top koþturur, saklambaç oy-
narlardý. Ne çok severdi yaþýtlarýyla bisiklete binip pedallarý gökyüzü-
ne çýkmak istercesine hýzla çevirmeyi.. Tatlý bir tebessüm etti bunlarý
anýmsarken.

Yine o ýslýk sesi geldi. Takip edildiði hissi onu gittikçe ürkütüyor-
du. Eve daha on dakika vardý tahminine göre. Belediye otobüsleri ara
mahallelerden geçmediði için yürümek zorundaydý. Çalan telefonu-
nun sesiyle irkildi. “Tamam anneciðim geliyorum merak etme” dedi
tedirginliðini belli etmeden. Korktuðunu belli etmemeliydi.

Çok þey atlatmýþtý... Küçüklüðünde kimseye anlatamadýðý, anlat-
maktan çok korktuðu o kötü an’lar, cýlýz bedenine dokunan o çirkin
eller geldi aklýna.

Birileri “Sus” iþareti yapardý. Çocukluðunun en masum bakýþlarý
çaresizliðine mahkum olmuþtu o zamanlarda. Tüm bunlarý yaþarken
geçirdiði deðiþim okuldaki rehber öðretmeni tarafýndan fark edilince
daha fazla susamamýþtý. Aðlayarak ama neden aðladýðýný bile bilme-
den anlatmýþtý her þeyi öðretmenine. Sonunda ailesi de durumu öð-
renmiþ, gereken cezayý almýþtý onu susturanlar. Ne susmak ne de
korkmak vardý artýk onun hayatýnda...

“Sonunda ýþýðý yanan bir sokam lambasý” diyerek derin bir nefes
aldý. Islýk seslerinin de son bulduðunu fark edince artýk daha iyi his-
sediyordu kendini. Önünden geçtiði apartmanýn ikinci katýnda oturan
kadýný hatýrladý. Birkaç gün önce erkek arkadaþýyla sarýldýðý için ma-
halleli tarafýndan darp edilmiþ, çocuklara kötü örnek olmasýndan en-
diþe edilerek hakaretlere uðramýþtý. Ne çok isterdi þimdi onun yanýn-
da olup ona sarýlarak teselli vermeyi... Kýzgýndý mahalledekilere. Bun-
ca yaþanan taciz ve tecavüzler, erken yaþta zorla evlendirilenler, hasta-
nelerde henüz erginleþmemiþ bedenlerinde can taþýyanlar... Hangisi-
ne tepki göstermek gerekirdi?

Sarýlmak bu kadar mý tehlikeli bir eylemdi?
Tüm bunlarý düþünürken sonunda eve vardý, çantasýndan anahtar-

larý çýkarýp sessizce kapýyý açtý. Salondaki kanepeye oturup dinlenmek
istedi. Göz kapaklarý aðýrlaþtý iyice. “Annem akþamlarý ýslýk çalýnmaz
derdi” diye mýrýldandý yavaþça. Uyuyakalmýþtý çoktan...

Canýmýzýn hiçe sayýlmasýna
izin vermeyeceðiz

Sýla ALTUN
Ankara

Þ
ule Çet’ in cinsel saldýrýya uðrayýp öl-
dürülmesinin üzerinden üç ay geçti.
Ýlk baþta sanýklarýn verdiði ifadeye
göre bir plazanýn 20. katýndan atlaya-
rak intihar ettiði belirtilmiþti. Fakat
otopsi sonucu ve olay yerindeki araþ-

týrmalar bunun doðru olmadýðýný gösterdi.
Þule Çet, Gazi Üniversitesi Tekstil Tasarýmý

Bölümünde ikinci sýnýf öðrencisiydi ve okur-
ken ayný zamanda eðitim masraflarýný karþýla-
mak için çalýþýyordu. Fakat çalýþtýðý iþ yeri ka-
pandýðý için iþinden olmuþtu. Çalýþtýðý iþ yeri-
nin ortaklarýndan biri olan Çaðatay A. Þule’ye
baþka bir iþ bulabileceðini söyleyerek onu bir
iþ görüþmesine çaðýrmýþ; arkadaþý Çaðatay A,
arkadaþý Berk A. ve Þule, Þule’nin öldürüldüðü
plazaya geçmiþlerdi. Plazadayken, Þule arka-
daþlarýna adamýn ona taktýðý ve oradan çýkama-
dýðý mesaj atmýþtý. Daha sonra zanlýlarýn ifade-
lerine göre Þule plazanýn 20. katýndan atlaya-
rak intihar etmiþti. Þule atlamaya çalýþýrken
Berk A. orada deðilmiþ, güya Çaðatay A. onu
tutmaya çalýþmýþ ve Þule’nin týrnaklarý zanlýnýn
koluna batmýþ. Þule’ nin týrnak arasýndan çý-
kan DNA bu þekilde açýklanmaya çalýþýlmýþtý.
Çok geçmeden Þule’nin kanýnda uyutucu bir
madde olduðu ve cinsel saldýrýya maruz kaldýðý
ortaya çýktý. Bunlar ortaya çýkana kadar Þu-
le’nin arkadaþlarý, ailesi Þule’nin intihar etme-
diðini, olayýn bir cinayet olduðu defalarca be-
lirtti. Zanlýlar ise olaydan bir buçuk ay sonra
ise ancak tutuklanabildiler.

Þule gibi birçok kadýn cinsel saldýrýya uðra-
yýp öldürüldü ve öldürülüyor. Devletin bu ko-
nuda yaptýðý þey ise ancak gözaltýna alýp sal-
mak, ta ki ciddi bir kamuoyu oluþana kadar. 
SÖZDE ÇÖZÜMLER:
ÝDAM VE HADIM

Uzun zamandýr cinsel istismar vakalarý ba-
hane edilerek uygulamaya sokulacaðý söylenen
iki ceza var: Ýdam ve hadým. Özellikle artan
çocuk istismarý ve çocuk cinayetleri kullanýla-
rak bu sözde çözümler bizlere kabul ettirilme-

ye çalýþýlýyor. Ýdam ve hadýmýn insanlýk dýþý bi-
rer ceza yöntemi olmasý bir yana, bizlerin bu
konu ile ilgili sormasý gereken birçok soru var.
Kadýn cinayetlerinde, çocuk cinayetlerinde, is-
tismar vakalarýnda mevcut hukuk sistemindeki
cezalar dahi uygulanmazken idam ve hadým na-
sýl uygulanabilir? “Gece sokaða çýkan kadýn te-
cavüzü hak eder”, “Bir kereden bir þey olmaz”
zihniyetini taþýyan bir hükümet “bu konulara
karþý samimi(!)” görüntüsü oluþturmak için mi
bu tür cezalar istemektedir? Bu cezalarýn he-
defi aslýnda tecavüzcüler ve katiller midir?

Ýdam ve hadým cinsel istismarýn önlenmesi-
ni saðlayacak yöntemler deðildir, ki idam ve ha-
dýmýn birer ceza olarak uygulandýðý ülkelerdeki
istismar vakalarýnýn sayýlarý bizlere bunu açýkça
gösteriyor. Ayrýca bu tür cezalar suçun birey-
selleþmesine ve istismarcýnýn sapýk ya da hasta
biri olarak görülmesine yol açýyor. Fakat bizim
için aslolan kadýna ve çocuða yönelik cinsel is-
tismarý ve þiddeti toplumsal ve politik baðla-
mýndan koparmamak olmalý. Cinsel istismarý
önlemeye, maðdurlarý korumaya ve toplumsal
eþitliði saðlamaya yönelik politikalar üretmek-
ten baþlamak gerekiyor. 
DAYANIÞIRSAK BAÞARABÝLÝRÝZ

Kadýna ve çocuða yönelik cinsel saldýrý vaka-
larýnda devletin yapmadýðý fakat bizim yapabi-
leceðimiz þey birbirimizle dayanýþarak kadýný,
çocuðu zayýf birer obje haline getiren bu sis-
teme karþý sesimizi yükseltmektir. Þule’nin va-
kasýnda birbirimizle dayanýþmanýn, “parasý
olan düdüðü çalar” sistemini nasýl zorladýðýný
gördük ve birlik olursak daha fazlasýný da baþa-
rabiliriz. Son olarak bir üniversite öðrencisi
olarak dayanýþmanýn bir diðer ayaðý ODTÜ
Toplumsal Cinsiyet Çalýþmalarý Topluluðunun
baþlattýðý ve tüm üniversite topluluklarýný des-
teðe çaðýrdýðý imza kampanyasýndan bir alýntýy-
la yazýmý noktalamak istiyorum: “Þule için ada-
let istiyoruz! Üniversite gençliði olarak arka-
daþlarýmýzýn hayatlarýnýn hiçe sayýlmasýna ve
yaþananlarýn üstünün kapatýlmasýna müsaade
etmeyeceðiz. Katiller cezalarýný bulana kadar,
gerçek adalet saðlanana kadar bu davanýn ta-
kipçisiyiz. Bir kiþi daha eksilmeyeceðiz!”

Müslime KARABATAK
Erkan ERSOY

1
905 Devriminin 12. yýldönümünde Lenin,
Ýsviçreli genç iþçilere sesleniyordu. “22
Ocak 1905 öncesinde Rusya’daki devrimci
partiler bir avuç kis¸iden olus¸uyordu. (...)
Birkaç yüz devrimci örgütleyici, birkaç bin

yöresel örgüt üyesi, bir aydan daha sýk çýkamayan
ve çogˆunlukla dýs¸arýda basýlýp büyük zorluklarla
Rusya içine sokulan altý devrimci gazete; 22
Ocak’tan önce Rusya’da devrimci partilerin ve
devrimci sosyal demokrasinin durumu buydu.” 

Fakat o ‘birkaç yüz’ devrimcinin, sadece birkaç
ay sonra binlere çýktýðýný ve onlarýn da iki, üç mil-
yonluk proleterin önderi olduðunu söylüyordu.
“Proletaryanýn kavgasý güçlü bir maya oluþturdu.
(...) Böylece 130 milyon nüfuslu koca bir ülke dev-
rime yöneldi; böylece Rusya, devrimci proletarya
ile devrimci halkýn Rusya’sýna dönüs¸tü.” 

Bu devrim ‘mücadele yöntemleri açýsýndan
bir proletarya devrimi’ydi. Çünkü görünüþ itiba-
riyle burjuva demokratik bir devrim olsa da,
uyanan kitlelerin kullandýðý en büyük araç grev-
lerdi. Grevlere katýlan iþçi sayýsý 1905’e kadar
her yýl ortalama 43 bin iþçiden ibaretken, sadece
devrimin ilk ayý olan Ocak 1905’te bu rakam 440
bindi. Bu grevlerin en büyük özelliklerinden biri
de, ekonomik taleplerin siyasal taleplerle kesiþ-
mesiydi. Ýþyerlerindeki koþullarýn düzeltilmesini
isteyen yýðýnlar, mücadeleleri boyunca siyasal

grevlere de çýkmýþlardý. 
‘BAÞ BELASI’ ÖÐRENCÝDEN
ÖRGÜTÇÜLÜÐE

Nasýl örgütlüyorlardý bu kadrolar kitleleri, nasýl
harekete geçiriyordu? Stratejileri, taktikleri, me-
todlarý neydi? Bugün onlarýn deneyimlerinden ya-
rarlanabilmek o kadar da kolay deðil. Yeraltýnda
gizlilikle çalýþma yürütmeleri, sýnýrlý kaynaklarýn
sadece bazýlarýnýn çevirisinin yapýlmasý gibi ne-
denler, o devrimci hareketin geliþimini öðrenme-
mizi zorlaþtýrýyor. Fakat, adý bugüne kalan bir
Bolþevik kadýnla tanýþtýralým sizi: Concordia Niko-
laevna Gramova (Samoilova), nam-ý diðer Nataþa

Bolþevikova.
Sibiryalý bir papazýn kýzý olarak 1876’da Ir-

kutsk’te doðan Concordia, St. Petersburg’a gel-
diðinde, çarlýðýn ‘baþ belasý’ devrimci öðrencile-
rine katýlýr. Grevlerin artýðý bir dönemde, eylem-
leri yüzünden tutuklanýr ve okuldan atýlýr; ama
onun ‘devrim öðrenciliði’ iþte tam burada baþlar.
1902’de Paris’e gittiðinde, Lenin ve arkadaþlarý-
nýn propagandacýlara verdiði Marsist eðitimlere
katýlýr. Öðrendiklerini uygulamak üzere Rusya’ya
döner. Tver, Baku, St. Petersburg ve daha nice
þehirde görevden göreve koþar. Fabrika örgüt-
lenmeleri, kulüpler, toplantýlar, sosyalizm ders-
leri... Tekstil, maden, metal, liman, petrol iþçile-
ri, kadýn iþçiler ve ev kadýnlarý içinde yürütülen
çalýþmalar... Gizlilik, tutuklanmalar, sürgünler...
Zamanla en iyi örgütçü ve propagandacýlardan
biri olur. Yeraltý örgütçülerinin çoðu gibi o da
takma isimle anýlýr; Nataþa Bolþevikova. Bu ara-
da aþýk olduðu yoldaþý Arkady Samoilov ile evle-
nirler. 
KADROLAR YETÝÞTÝRDÝ

Nataþa’nýn çalýþtýðý alanlardaki faaliyetleri sonu-
cunda kazandýðý en büyük özellik, kadýn ve erkek
iþçiler arasýnda lider özellikleri olanlarý fark ede-
bilmesi ve onlarý kadrolaþtýrmasýdýr. Onlara örgüt-
lenme eðitimleri verir. Ýþçi ve köylü kadýnlarýn
kendi güçlerine güvenmelerini saðlar. Nasýl çalýþ-
ma yürüteceklerini gösterir. Yeni toplumun savaþ-
çýlarý ve kurucularý haline getirir.Yetiþtirdiði kadro-
lar Rusya’nýn her yanýna daðýlýr.

Nataþa Bolþevikova
tarih
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bir kadýn örgütçü

1917 Devrimi’nden sonra kadýn konferanslarýnýn
örgütlenmesi, 8 Mart kadýn komiteleri kurulmasý,
gazetelerde kadýn sayfalarýnýn kurulmasý ve öncesin-
de olduðu gibi çalýþma gruplarýnýn örgütlenmesi gibi
birçok adým Nataþa ve diðer Bolþevik kadýnlarýn ön-
derliðinde olur. Partisiz kadýnlarýn konferansýný özel-
likle kitlelere ulaþmanýn ve kitle eðitiminin bir aracý
olarak görür. Devrimden sonra kadýn çalýþmasýnda
hem delege eðitimleri ve seçimleri yapýlmasý, iþçi
okuluna kadro seçilmesi gerekir hem de üretimin ar-
týrýlmasý ve kadýnlarýn erkekler tarafýndan ayrýmcýlýða
uðramamasý gerekir. Nataþa da bu konular çerçeve-
sinde kurar çalýþmalarýný. Yazmaya ve eðitimlerine de
devam eder. Ýkisinde de en anlaþýlmaz konularý bile
herkesin anlayacaðý sade bir dille aktarmak gibi bir
yeteneði vardýr. Süslü, aðýr cümleler kullanmaz.
Onun konuþmalarýnýn ve yazýlarýnýn amacý, okurlarý-
nýn anlamasý, dersler çýkarmasý ve uygulamasýdýr. Ýþ-
çi ve köylü kadýnlarýn da yayýnlarý sahiplenmelerini
ister;  kadýnlarýn kendilerini ifade edebileceði, yeni
kurulan toplumun iyileþtirilmesi için önerilerini su-
nabilecekleri, eleþtirebilecekleri bir platform olduðu-
nu buluþtuðu kadýnlara her fýrsatta anlatýr.

Devrime adadýðý hayatý 2 Haziran 1921’de son bu-
lur Nataþa’nýn. Ýþçi sýnýfý ýrmaðýnýn yönünü belirle-
yen, her koldan onu besleyerek gürül gürül akmasýný
saðlayan o “birkaç yüz” kadronun yaptýðýna örnektir
Nataþa’nýn yaptýklarý: Karþýsýndakinin sorunlarýný
anlayýp pratik çözümler sunabilen aktif bir dinleyi-
ci... Ýþçiler içinde lider özellikleri olanlarý bulabilen,
komiteler kuran, onlara pratik içinde ve özel olarak
hazýrladýðý kýsa örgütlenme eðitimleri veren bir eðit-
men... Yazýda ve konuþmada çok yalýn bir dil kullanan
iyi bir konuþmacý, yazar... Kendisi gibi kadrolar yetiþ-
tiren bir alan örgütçüsü.

NATAÞA, 1912’de Pravda gazetesinin editörlüðünü
üstlenir. Ýþyerleriyle ilgili sorunlarý gazeteye bildirmek
ve tavsiye almak için gelen yüzlerce
iþçi mektubunu usanmadan okur ve
cevap verir. Yazýlarýný öyle bir basit
dille kurar ki iþçiler kolayca anlaya-
bilsin. Gazeteye her gün gelen on-
larca iþyeri temsilcisi, sendikacý, iþ-
çi mutlaka Nataþa’nýn odasýna uð-
rar. Nataþa, çok sert karakterli biri
olarak bilinmesine karþýn, gelen
iþçileri sabýrla, kibarca ve ilgiyle
dinler. Ýþte bu aslýnda Nataþa’nýn
en önemli kadro özelliði olur; on-
lara sosyalizme dair nutuklar at-
mak yerine, onlarýn ne düþündü-
ðü dinler ve pratik çözümler öne-
rir. Gazeteyi, gündelik iþçi so-
runlarý üzerinden kitle eðitimi-
nin ve örgütlenmenin bir aracý
haline getirir.

1913’te ilk Uluslararasý Ka-
dýnlar Günü’nün örgütleyicileri
arasýnda yer alan Nataþa, kadýnlar
Pravda’ya geldiklerinde özellikle mutlu olur. Onlarý iþ-
çi sýnýfýnýn genel hareketiyle birleþtirmek için ayrý bir
çaba harcar. Pravda’da yer alan kadýnlara yönelik çeþit-
li ajitasyon yazýlarý giderek ‘Kadýnlarýn Ýþi’ köþesine ve
‘Uluslararasý Kadýnlar Günü Ýçin’
bölümüne dönüþür. dönüþür.
Nataþa, iþçileri dinlemeyi,
mektuplarýný okumayý, daha
da sistematikleþtirerek bu se-
fer kendisi anketler hazýrlar.
Pravda aracýlýðýyla kadýn iþçile-
re ulaþan bu anketler sayesin-
de, kadýnlarýn iþyerlerindeki
koþullarýný takip edebilir. Sen-
dikalardan da bilgiler alýr. Ka-
dýnlarýn ücretlerinin düþüklü-
ðü, iþten çýkarmalar, kadýnlarýn
çýktýklarý grevlerin sonuçlarý ve
mücadeledeki önemi üzerine ya-
zýlarý topladýklarý bu bilgilerle
yazar. Kadýnlarý sýnýfýn kendi ör-
gütleri olan sendikalarda örgüt-
lenmeye çaðýrýr.

Pravda’nýn kadýn meselesine
daha da eðilmesiyle iþçi sýnýfý içindeki yelpazesi de ge-
niþler. Kadýnlar, baþta iþyerlerindeki kötü koþullarýný ya-
zarken, sonra nasýl küçük eylemler yaptýklarýný yazmaya
baþlar. Mücadele deneyimlerini paylaþýrlar. Grev çaðrý-
larýný gazete üzerinden yaparlar. Tekstil iþçileri, iðne iþ-

çileri, çamaþýrcý kadýnlar... Farklý sektörlerdeki kadýn iþ-
çiler mücadeleye çekilmeye baþlar. Zamanla bireysel çý-

karlarýný bir yana býrakýp iþçi sýnýfý bilinciyle
nasýl hareket ettiklerinin örnekleri
aktarýlýr. Bu örneklerden biri þöyle:

1914’te Triangle Lastik Fabrika-
sý’nda toplu zehirlenmeler baþ gös-
termeye baþlar. Bütün Rusya’daki
lastik sektöründe durum aynýdýr as-
lýnda. Ýþçilerin Sigortasý Yasasý gere-
ðince kazalara karþý sigorta yapýlma-
larý zorunludur. Sigorta için bir
kampanya düzenlemek oradaki iþçi-
leri örgütlemenin de bir yolu olacak-
týr. Fakat ilginç bir þekilde kadýnlar
sigorta formlarýný yýrtýp atar ve karþý
çýkar. Onlarýn koþullarý diðer iþçile-
rinkinden daha iyi deðildir, ama onlar
sýrf ücretlerini yüksek tutabilmek için
durumun deðiþmesini istemezler. Fa-
kat örgütlenme çalýþmalarýnýn yaný sý-
ra, Pravda’da çýkan diðer sektörlerden
kadýn iþçilerin mektuplarý, kadýnlarýn
ücretlerinin düþüklüðü, iþten çýkarma-
lar, çýktýklarý grevlerin sonuçlarý ve mü-

cadeledeki önemi üzerine somut ve açýk örneklerle do-
lu yazýlar lastik iþçisi kadýnlarýn da eðitiminde kullanýlýr.

Tüm bu çalýþmalar sonucunda lastik iþçisi
kadýnlar da örgütlenmeye baþlar ve talep-
leri için greve hazýr hale gelirler. 

Yýllardýr ezilen kadýn iþçilerden yeni
bir devrimci gücün doðduðunu göz-
lemleyen Nataþa’nýn hayali bir kadýn
dergisi çýkarmaktýr. Çünkü artýk Prav-
da’da çýkan yazýlar yetmez hale gelir.
Ve Rabotnitsa (Ýþçi Kadýn) dergisi çý-
karýlýr 1914’te. Nataþa da bundan
sonra kadýnlarýn örgütlenmesinde
daha fazla yer alýr. Bu dergiyle fabri-
kalardaki kadýnlarý örgütlerler. Kadýn
iþçi liderlerini de derginin yayýn ku-
ruluna katarlar ve her hafta yapýlan
düzenli toplantýlarla fabrikalarda ne
olup bittiðini, yaklaþan devrimin
dalgalanmalarýný doðrudan kadýn-
lardan öðrenirler. 

Kaynaklar:
1905 Devrimi Üzerine Yazýlar - V. Ý. Lenin, 

Yöntem Yayýnlarý
http://www.marxist.com/oldsite/women/natasha.html
Natasha - A Bolshevik Woman Organiser - A Short

Biography - L. Katasheva 

KADINLARI ÖRGÜTLEMENÝN ARAÇLARI;

PRAVDA VE RABOTNÝTSA

sadece kanunda yazýlý olanýn uygulanmasý olu-
yor ve ama için bunun dahi mücadele etmek ge-
rekiyor. 
SOMA’DA ADALET KATLÝAMI 

Kamuoyunun yakýndan takip ettiði, acaba
mahkeme ne karar verecek, adalet yerini bulacak
mý diye beklediði davalardan da, adaletin tatmin
edildiði bir sonuç çýkmýyor. “Adalet istiyoruz”
cümlesi boðazýmýzda takýlý kalýyor. Bunun en acý
örneði, yakýn zamanda karara baðlanan Soma da-
vasý oldu. Bundan dört yýl önce ülke tarihinin en
büyük maden faciasýnda 301 maden iþçisi hayatý-
ný kaybetti ve 486 maden iþçisi yaralandý. Ýþte bu
davada dört yýldýr adalet talebi ile mahkemenin
yolunu aþýndýran eþlerini kaybetmiþ kadýnlar,
çocuklarýný kaybetmiþ anne-babalar bir kez daha
yüzlerine tokat gibi çarpan bir kararla kalakaldý-
lar. 301 iþçiyi göz göre göre ölüme gönderen ve
tedbir almayan iþveren ve vekilleri hakkýnda 15 yýl
ve 22 yýl arasýnda deðiþen hapis cezalarý verildi.
Þirketin patronu hakkýnda ise beraat kararý veril-
di. Çünkü mahkeme nezdinde bu bir kaza! Ka-
muoyunda büyük yanký uyandýran, ülkenin en bü-
yük iþçi katliamýnda böyle bir ceza verilince, iþçi-
lerin adalet talebinin de mahkemeler nezdinde
pek dikkate alýnmadýðý en çarpýcý þekilde bir kez
daha görüldü. 

Üstelik, Soma davasý için verilen bu karar,
“emsal” olarak baþka bir mahkeme tarafýndan da
hemen uygulandý. Makinelerin durmasýnýn ya-
sak olduðu ve iþçilere çalýþan makinenin
temizliðinin yaptýrýldýðý bir iþyerin-
de, parmaklarýný maki-
neye kaptýran iþçinin
ne kadar da kusurlu
olduðunu; limanda
tonlarca aðýrlýðýnda
konteynerýn altýnda
ezilen iþçinin aslýn-
da daha dikkatli ol-
masý gerektiðinin
söylendiði; yýllar-
ca tatil yapmadan
çalýþan iþçi yýllýk
ücretli izin hak-
kýný talep etti-
ðinde hakimin
“hiç izin yap-
madan çalýþýlýr
mý” diye inan-
madýðý; çalýþ-
ma hayatýnýn
gerçeklerinden
(siz bunu kapi-
talizmin acý-
masýzlýðý diye
okuyun) kopuk
bir yargýnýn iþ-
çiler için ada-
let saðlayaca-
ðýný, hakkýný
tam olarak
teslim ede-
ceðini söy-
lemek çok
zor. 

ÇIÐLIÐIMIZ SUSMAYACAK
“Adalet istiyoruz” diye haykýran ailelerin, kadýn-

larýn, gençlerin, çocuklarýn, sendikalarýn, partilerin
yakýndan takip ettikleri bir dava daha var. Yazýnýn
yazýldýðý tarihlerde henüz kararý açýklanmayan ama
sonuçlanmasý beklenen bir dava. Ülkemizdeki en
büyük katliam olan 10 Ekim 2015’te yaþanan Anka-
ra Garý Katliamýnýn davasý. 103 kiþinin yaþamýný yi-
tirdiði katliamdan bir yýl sonra baþlayan yargýlama
süresince, son derece organize bir biçimde planla-
nan katliamla ilgili ihmali ve sorumluluðu ortaya çý-
kan hiç bir kamu görevlisi hakkýnda deðil dava aç-
mak soruþturma izni dahi verilmedi. Failleri koru-
narak adeta geliyorum diyen katliam dosyasýndaki
pek çok delil hiç araþtýrýlmadý, ifadesi alýnmasý ge-
rektiði halde alýnmayan kiþiler var... Kamuoyundan
kaçýrýlmak istenen dava, mahkeme heyeti tarafýndan
alelacele karara baðlanmak istendi. Bütün bunlar
ölen evlatlarý, eþleri, yoldaþlarý için ama daha da
ötesi baþka katliamlar olmasýn diye yýllardýr “Ger-

çek bir adalet” çýðlý-
ðý atanlarý tatmin

edecek bir ka-
rar çýkmaya-

caðýnýn
göstergesi
oldu as-

lýnda.
Ama

görünen bir þey daha var; bu katliamýn arkasýndaki
gerçekler aydýnlatýlmadýðý, gerçek sorumlular yargý-
lanýp cezalandýrýlmadýðý müddetçe, “Adalet” çýðlýðý
da susmayacak.
GÜÇLÜNÜN ADALETÝ

Siyasi iktidar tarafýndan yargýnýn araçsallaþtý-
rýldýðý bir dönemi yaþýyoruz. Ýktidara en küçük
bir eleþtiri yapan kiþinin kendini hýzla hakim kar-
þýsýnda savunma yaparken bulmasý iþten bile de-
ðil. Sosyal medya paylaþýmlarý nedeniyle gözaltýna
alýnanlar, yazdýðý bir yazý nedeniyle yargýlananlar,
gösteri hakkýný kullanýp kendini nezarette bulan-
lar... Yargý mekanizmasý içindeki görevlilerin, si-
yasi iktidarý korumak adýna, dava açmaktan, yayýn
yasaðý getirmekten, tutuklamaktan hiçbir þekilde
imtina etmediði ortada. Öte yandan insanlar,
OHAL yasalarý ve KHK’larla, en temel haklarýný
kullanamaz hale gelmiþ durumda. 

Yargýnýn adeta bir sopa gibi kullanýlmasý karþý-
sýnda toplumda adaletsizliðe karþý tepki de büyü-
yor. Yaþlý bir emekli öðretmenin facebook paylaþý-
mý nedeni ile gözaltýna alýnmasýný, içeriði bellli
olmayan güvenlik soruþturmasý gerekçesi ile in-
sanlarýn iþlerinden atýlmasýný, þort giydiði için
tekmelenen kadýnlara saldýranlarýn korunmasýný,
öldürenlere, tecavüz edenlere ödül gibi cezalar
verilmesini kabul edemiyor toplum. Yargýyý hakký-
ný aradýðý bir yer olarak görmeyen, adliyeye hiç
yolunun düþmemesiyle övünen insanlarýmýzýn, bu
bakýþý da giderek deðiþiyor. Adaletin terazisinin

güçlüden yana aðýr bastýðýný her geçen gün
daha fazla görüyor artýk. 

KADINLAR 
OLMADAN OLMAZ

Çünkü adaletsizlik ar-
týk her yerde! Gelir ada-

letsizliðinden örgüt-
lenme hakkýna, dü-

þünceyi ifade etme
özgürlüðünden
yaþam hakkýna, ça-
lýþma hakkýna, vü-
cut bütünlüðünün
korunmasýna ka-
dar, ayrýmcýlýk ya-
saðýna, kadýnlarýn,
emekçilerin,
gençlerin, muha-
liflerin hayatla-
rýnda adalet yok
artýk. Bu yüzden
ülkenin demo-
kratikleþmesi
için verilen her
mücadele, ada-
let talebini de

içeriyor aslýnda.
Bu mücadele,

adaletsizliði haya-
týnýn her alanýnda
iliklerine kadar
yaþayan kadýnla-
rýn gücü, sözü,
birliði, eylemi ol-
madan kazanýla-
maz.
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A. Çiðdem ÖZERDOÐAN

N
uri Bilge Ceylan’ýn son filmi Ahlat Aðacý,
üniversiteyi yeni bitiren ve atama bekle-
yen iþsiz öðretmenler ordusuna katýlan
Sinan’ýn, taþrada geçen hikayesine odak-
lanýyor. Sinan’ýn, yazdýðý kitabý bastýrabil-

mek için gösterdiði çaba, babasýyla, ailesiyle, çevresiy-
le olan iliþkileri ve çatýþmalarý çerçevesinde ülkemizin
ve insanlarýmýzýn içinde bulunduðu durum da mer-
cek altýna alýnýyor filmde. 

Film üzerine epey yazýldý çizildi. Bu yazýda, filmde
yer alan kadýnlar üzerine birkaç söz söylemeye, filmi
bir de kadýn yönüyle deðerlendirmeye çalýþacaðýz. 

Sinan’ýn ailesindeki kadýnlar film boyunca nadiren
çýkýyor karþýmýza. Yer aldýklarý sahnelerde de hep iç
mekânlarda görünüyorlar. Anne, kýz kardeþ, köydeki
nine hep evin içindeler. Sinanlarýn evi daracýk. Odalar
karanlýk denecek derecede loþ. Kadýnlar evin içine sý-
kýþmýþ gibidir. 

Filmin hikayesine temel olan, taþrada erkeklerin
sýkýþmýþlýðý, görece sýnýrlarý geniþ olan bir sýkýþmýþlýk-
týr. En azýndan kasabanýn sýnýrlarý, köyün sýnýrlarý
içinde serbestçe dolaþabilir erkekler. Kendilerine ait
mekanlara, kahvehaneler, ganyan bayiine gidip otura-
bilir, vakit geçirebilirler. Civardaki kýrlara açýlabilirler,
hayat üzerine konuþarak yürüyebilirler daðda bayýrda.
Etraftaki tepelerden, yaþadýklarý dünyanýn ne kadar
küçük olduðunun ayrýmýna vararak sýkýntýyla bakabi-
lirler kasabalarýna. Birkaç arkadaþ arabaya doluþup bir
su kenarýna gidebilir, efkârlanýp içki içebilir, kavgaya
tutuþabilirler. Gözleri geniþlikleri, yükseklikleri göre-
bilir. Farkýna varabilenler için bir fýrsattýr bu. Açýlýp
geniþleyebilmek, merak edebilmek, hayal kurabilmek
için bile tetikleyici bir etkisi vardýr onca sýkýþmýþlýk
içinde.
‘DIÞARIYA’ ÇIKMANIN YOLU 

Oysa kadýnlarýn bu kadarcýk bile özgürlükleri yo-
ktur taþrada. Kapana kýsýlmýþ gibidirler. Televizyon
seyrederken görürüz onlarý hep. Belki de dýþarýya çýk-
manýn tek yoludur bu onlar için. 

Sinan’ýn annesi (Asuman), kocasý eve doðru dü-
rüst para getirmediði için çalýþmaktadýr aslýnda. Ama
yaptýðý iþ çocuk bakýcýlýðýdýr. Orada da evin içinden

kurtulamaz kadýn. Daracýk dünyanýn içinde öyle kö-
relmiþtir ki Asuman, oðlunun yazdýðý kitabý bile me-
rak edip okumaz.  

Kumar düþkünlüðü, borç bataðýnda debelen-
mesi nedeniyle Ýdris’in (Sinan’ýn babasý) otoritesi
iyice sarsýlmýþ, saygýnlýðý eriyip gitmiþtir aile için-
de. Evde kimse umursamaz onu, eve gelince kim-
se kýpýrdamaz yerinden. Ancak Ýdris, otoritesinin
son kýrýntýlarýný kimi zaman evde kýzýna (ailede en
zayýf durumdaki birey lisede okuyan Yasemin’dir
ve otorite en zayýf üzerine kurulmaktadýr), kimi
zaman okulda küçük bir kýz öðrenciye karþý kulla-
nabilmektedir halâ. Yasemin karþý koymaya çalýþsa
bile fazla direnememekte, otoriteye boyun eðmek-
tedir henüz. Ekonomik özgürlüðünü kazanamadý-
ðý sürece de bugün babasýna, yarýn kocasýna bo-
yun eðmek durumunda kalmaya devam edecektir.
Geleceði annesininkinden veya Hatice’ninkinden
pek de farklý olmayacaktýr.

Filmde dýþarýda gördüðümüz kadýnlardan biri Ha-
tice. Çalýþmak için (ceviz toplamaya) ceviz bahçesine
baþkalarýyla birlikte gelmiþ, su almaya çeþme baþýna
gittiðinde, yani geçerli bir nedenle salýverildiðinde,
yalnýz kalabilmiþtir dýþarýda. Yakýnda evlenecektir Ha-
tice, kendinden çok yaþlý bir kuyumcuyla. Bunu ken-
disi istiyormuþ gibi anlatýr Sinan’a. Yalan söylediði her
halinden bellidir. Çaresiz bir umutsuzluk içindedir.
Hatice Sinan’la gizli saklý konuþurken gecikince, onu
alýp geri götürme iþi de yine bir kadýn tarafýndan ger-
çekleþtirilir. 

Filmde bir kadýn daha vardýr. Topu topu birkaç sa-
niye görürüz onu. Belki fark etmeyiz bile filmin akýþý
içinde. Kim olduðunu bilmeyiz. Kitabevine gelir bu
kadýn. (Kitabevi, kadýn ve erkeðin bir arada buluna-
bildiði, aydýnlanmanýn sembolü karma bir mekandýr.)
Üstelik yalnýz baþýna! 

Filmde kadýnlarýn görünürlüðünün çok az olduðu-
na yönelik eleþtiriler bulunmaktadýr. Oysa taþrada,
gerçek yaþamda ne kadar görünür ise o kadar görün-
mektedir kadýnlar filmde.  

Belki de Yasemin’in, Hatice’nin, Asuman’ýn kurtu-
luþu, bu üç saatlik film boyunca 3-5 saniye anca gör-
düðümüz kitapçýdaki kadýnýn hikayesinde saklýdýr.
Kim bilir!

Ayný iþte çalýþýyorduk
ama kocam
hep çok yorgundu

Meþrure KULYA
Ýzmir

B
üroda daha sabah baþlar yemek muhabbeti. Ama
muhabbet; “Dün gece þu mekanda þöyle bir ye-
mek yedik, çok güzeldi” muhabbeti deðil ne ya-
zýk ki. “Akþama ne yemek yapacaksýnýz kýzlar”
muhabbeti. 

Bir taraftan bilgisayara dosyalarý giriyor bir taraftan da ak-
þam evde hangi yemeði yapacaðýmýzý düþünüyorduk. Çayý ge-
tiren Songül abla bu muhabbet açýldýðýnda bize hep gülerdi.
Çünkü o sabahýn köründe kalkmýþ, yemeði piþirmiþ olurdu
akþam için. Sabah iþe geldiðimizde o bitkin yüzü ve üzerine
sinmiþ yemek kokusuyla karþýlardý bizi. Erkek arkadaþlar
alaylý bir tavýrla Songül ablanýn evinde ‘akþam ne yemeði var’
tahminlerinde bulunurlardý.

Kocamla tanýþtýktan sonra, yani evlenmeden önce anlatýrdý
hep “Ben bir kuru fasulye yaparým. Offf... Parmaklarýný yer-
sin. Ütü hele ütü, herkesin yaptýðý ütüyü beðenmem. O göm-
lek jilet gibi olacak. Ütü benim göbek adým...” Bir gün sor-
muþtum ona, “Evlendikten sonra bana ev iþlerinde yardým
edecek misin?” diye. “Hayýr” demiþti, “Hayýr yardým etmeye-
ceðim, onlar senin iþlerin deðil ki yardým edeyim, birlikte ya-
pacaðýz...” Ne kadar sevinmiþtim, ‘kýsmen doðru’ olduðunu
sonradan öðrendiðim bu sözlere.

Evlendik. Bir süre daha böyle devam etti. Yapacak pek bir
þey de yoktu iþin doðrusu. Ýki kiþiydik, ev kirlenmiyordu, ye-
meði iki kiþilik yapýyorduk. Ütü doðru düzgün çýkmýyordu
bile. Sonrasý... Sonrasý vahim. 

Çocuklarýmýz olmuþtu. Evdeki iþ yükü artmýþtý. Yemek,
bulaþýklar, çamaþýr, ütü. Ama o hep yorgundu. Ayný iþ kolun-
da, ayný iþi yapýyorduk ama o yorgundu. Sadece çocuklarým
için çabalýyordum; Aman aç kalmasýnlar, derslerini yapsýnlar,
mutlu olsunlar... Çocuklarýma hizmet etmek beni üzmüyor-
du. Ama yüzüme gülümseme zahmetinde bile bulunmayan
kocama hizmet etmek dokunuyordu. 

Gel zaman git zaman dedim ki kendi kendime “Dört bo-
ðazý, üç boðaz yapsak ne olur ki?” Evet çok zor bir süreçti,
ama yaptým. Þimdi çocuklarým da rahat, ben de rahatým. Sa-
dece kendimize ve birbirimize hizmet ediyoruz. Hep birlikte
yemek yapýyor, sofrayý kuruyor ve topluyoruz.

Songül abla ise hala sabahlarý erken kalkýp yemeðini yap-
maya devam ediyor. Dünya acýmasýz. Songül abla mutsuz...

Ya taþradaki
kadýnýn sýkýþmýþlýðý?

Yolu adliyeden 
geçen geçmeyen 
herkesin talebi 

Devrim AVCI

B
ilgisayarýn baþýnda nasýl
bir yazý yazacaðýmý düþü-
nürken, annem ne yazdýðý-
mý sordu. Adaletle ile ilgili
bir yazý olacak deyince, “Bu

kadar düþünme. Yok ki” diyerek he-
men herkesin konuyla ilgili ortak dü-
þüncesini de kýsaca özetlemiþ oldu. 

Yolu bir þekilde adliyeye düþen her-
kes, adaletin olmadýðýndan þikayet edi-
yor. Gerçekten uzun zamandýr yargý,
ülkemizde en çok eleþtirilen kurumla-
rýn baþýnda geliyor. Yargýya güvenin
azaldýðý yapýlan anketlerde de açýkça
ortaya çýkýyor. 2013 yýlýnda Kadir Has
Üniversitesi tarafýndan yapýlan bir an-
kete göre Türkiye’de toplumun yargýya
güveni yüzde 26.5 dolaylarýnda. 2012 yý-
lýnda bu oran yüzde 38 imiþ. Günü-
müzde bu oranýn daha da azaldýðýný
söylemek için anket yapmaya gerek yok.
Hatta, toplumun yargý mekanizmasýnýn
adaleti saðlayacaðýna olan inancý o kadar
düþük ki, artýk anket bile yapmýyorlar. 

Bunu bizzat yargý mekanizmasý içinde
çalýþanlardan duyuyoruz. Yani, adaleti
saðlamakla yükümlü olanlardan, mesleði
bu olanlardan... Örneðin Yargýtay Baþkaný
Ýsmail Rüþtü Cirit, bir konuþmasýnda,
yargýya güvenin yüzde 70’lerden yüzde
30’lara düþtüðünden þikayet ediyor. Ya da
Danýþtay Baþkaný Zerrin Güngör, adil yar-
gýlanma hakkýnýn öneminden, hakimlerin
baðýmsýzlýðýndan, halkýn yargýya güven
duymasýnýn öneminden bahsetmek zo-
runda hissediyor. Barolar Birliði Baþkaný
Metin Feyzioðlu, yargýya güvenin, tarihin
en düþük seviyesinde olduðunu ifade edi-
yor. Siyasi iktidarýn en üst temsilcisi, “Ül-
kede halk bunalmýþ, ellerini açarak adalet
çýðlýðý atar hale gelmiþse, oradaki yargý sis-
teminde bir sorun var demektir. Adaleti
kaybettiðimizde her þeyimizi kaybedeceði-
mizi de bilmek zorundayýz” diyerek, sanki bu sorun
kendiliðinden ortaya çýkmýþ gibi þikayet edebiliyor.
Halka adalet saðlamak için çalýþmasý gerekenlerin,
adalete güven duygusunun zedelenmesinden þika-
yetlerinde, halktan fazla seslerinin çýkmasýný da bir
ironi olarak buraya ekleyelim. 
BÖYLE ADALET OLMAZ OLSUN!

Gerçekten yolu adliyeden geçen herkesin adaletin
olmadýðýndan þikayet etmesini, sadece istedikleri so-
nucu almamýþ olmalarý ile açýklamak mümkün deðil.
Çünkü kamuya yansýyan çoðu davada da gördüðü-
müz üzere, sadece taraflarýn deðil, davayý basýndan

izleyen herkesin hoþnutsuzluðu artýk gizlenemeye-
cek kadar açýk. Kaldý ki gizlenmiyor da zaten. “Böyle
adalet mi olur” ya da “Böyle adalet olmaz olsun”
haykýrýþýný duymadýðýmýz bir gün geçmiyor. Bu hay-
kýrýþlarý daha sýk duyar olduk. Adaletsiz her yargýla-
mada, her kararda da duymaya devam edeceðiz.
Çünkü, artýk bu minareye hiç bir kýlýf uymuyor. 

Adaletsizliði en aðýr þekilde yaþayanlarýn baþýnda
kadýnlar geliyor. Kadýnlara karþý iþlenen bir suçun
soruþturulmasý, dava açýlmasý, adaletin saðlandýðý
anlamýný taþýmýyor. Yargý mekanizmasýnýn kadýnlara
bakýþýnýn acý bir þekilde ortaya çýktýðý bu davalarda,
sanýklara kanunun öngördüðü cezalar dahi verilmez-

ken, uygulanan indirimlerle kadýnlarýn
vücut bütünlüðünü ihlal eden, saldý-
ran, tehdit eden, tacizde bulunan, öl-
dürenler adeta ödüllendiriliyor. 

Hatice Çelik eþi tarafýndan öldü-
rülen kadýnlardan biri. Bir hemþire.
Öldürülmeden önce, kendisine tele-
fonla tehdit mesajlarý gönderen eþin-
den þikayetçi oluyor. “Seni öldürece-
ðim”, “Ölümün benim elimden ola-
cak” þeklinde gayet açýk ve net teh-
ditler ki savcý dava açýyor. Yapýlan
yargýlamada sanýða para cezasý veri-
liyor ama ne ceza! Verilen para ceza-
sý, kararda yazýlan avukatlýk ücretin-
den daha az. Avukatlýk ücreti yargý-
lamanýn yapýldýðý tarihte 1.500 TL.
Varýn gerisini siz düþünün. Üstelik
bu para cezasý bir de erteleniyor!
Bu davadan kýsa bir süre sonra Ha-
tice, eþi tarafýndan öldürüldü. Ýn-
san düþünmeden edemiyor; ger-
çekten önleyici bir ceza verilseydi,
belki de Hatice hala oðlunun ya-
nýnda olabilirdi. 

Bir cinsel saldýrý davasýnda, ka-
dýnýn olaydan dört ay önce sanýkla
çekilen bir fotoðrafýný ‘rýzasý var’
olarak yorumlayýp beraat kararý
veren mahkeme heyetinin, “Peki
siz aile içi tecavüz davalarýnda na-
sýl karar vereceksiniz, nikah fo-
toðrafý var diye aile içinde olan
cezasýz mý kalacak?” þeklindeki
sorumuz (ki bu sorudan çok bir
isyandý) karþýsýnda hiç bir þekil-
de cevap vermemesi, yargýnýn
kadýnlara bakýþýný sarsýcý bir þe-
kilde göstermiþ olmuyor mu? 

Herhangi bir adliyede hemen
her gün bir kadýnýn haykýrýþý du-
yulur: “Bu mu adaletiniz!” Çün-
kü, boþanmak istediðinde öldü-

rülen, erkeklerle konuþuyor diye töre cinayetine kur-
ban giden, yemeðe tuz koymadýðý için dövülen, cinsel
tacize uðrayan, iþyerinde eþit iþe eþit ücret alamayan
kadýnlar için adalet, sadece bir kelime olarak var. Bu
örnekleri çoðaltmak mümkün. Bir kadýn cinayeti da-
vasýnda örneðin, mahkemenin “haksýz tahrik” indiri-
mi uygulamadan karar vermesi “örnek karar” diye
deðerlendiriliyor ve bu sevindirici bir hal olabiliyor.
Oysa, mahkeme sadece kanunu uyguluyor, yani göre-
vini yapýyor. Örneðin kadýnýn çantasýnda doðum
kontrol hapý bulundurmasý, telefon rehberinde er-
keklerin isimlerinin bulunmasý “haksýz tahrik” nede-
ni sayýlabiliyor. Oysa bunlar gayet doðal ve hukuka ay-
kýrý da deðil. Yani zaten çoðu zaman istenen  

ADALET
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aþamý adeta çitlerle çevirerek,
o çitlerin içinde “dertsiz, tasa-
sýz” küçük dünyamýzda yaþaya-
rak mutluluðu ve özgürlüðü el-
de edeceðimiz sanrýsý nicedir

pek popüler. Hele hele vasatýn kural, bir-
likte yaþamanýn asgari nezaketinin kayýp
olduðu günümüzde; gündelik hayattaki
her þey aðýr bir yük haline gelmiþken gi-
derek içe doðru dönen bir ruh hali için-
deyiz. Kýyýda bir köyde küçük bir ev, in-
sanlardan uzak kendi halinde kapalý bir
hayat, daðýn baþýnda bir küçük arazide ot
biçerek yaþamak adeta mutluluk formülü
oldu. Biz bize benzerlerin bile bir arada
olamadýðý, oldurulamadýðý aðýr zamanla-
rýn huzur formülü “azýcýk aþým, kaygýsýz
baþým, kendi halimde yaþamým” oldu.
Olan bitene bakýp “Ama olmasý gereken
bu deðil! Ýstediðimiz bu deðil!” nidalarý
atýyor, içimize içimize patlayýp, umut et-
tiklerimizi sayýklýyoruz... Oysa...

Olmasý gerekenle olan arasýnda hep
bir mesafe vardýr. Beklenenle yaþanan
arasýnda... Umulanla baþa gelen arasýn-
da... 

Ýstenen odur ki mesafe kýsa olsun. Ol-
masý gerekenle olan benzeþ, beklenenle
yaþanan özdeþ, umulanla baþa gelen tür-
deþ olsun. 

Mutluluk da huzur da hep bu mesafe
darlýklarýnda aranýr. Her istediðimizin ol-
duðu bir hayat, ah ne rahat! 

Oysa ne mutluluk ne de huzur aradaki
mesafenin ne kadar dar olduðunda deðil-
dir ki... 

Nerededir peki?
Söyleyelim; 
Darlýklarda yanýnýzda biri olup olmadý-

ðýnda, olanla baþ etmek için elinizde bir
araç olup olmadýðýndadýr... 

Olmasý gerekene kurmuþken siz sa-
atinizi, bozuluverdiðinde akreple yel-
kovanýn dengesi, olan olduðunda
yani... Yani hayat size hiç bitme-
yen bir dersin sýnavýný yapýyor-
ken yine... “Dur bakalým, telaþ
yapma, olana göðüs gereriz el-
bet birlikte” diyenleriniz, gö-
ðüs germek için sizi güçlendi-
recek birlikteliðinizdir mutlu ya-
pacak olan da, huzurlu yapacak
olan da. 

Ve hatta, özgür yapacak olan

da... 
Durun; kuþlar gibi, kelebekler gibi öz-

gür olmak deðil bahsettiðimiz. “Olan”ýn
zoruyla karþý karþýya kalýnca buralardan
uçup gitmek, baþka bir yere konmak, bu-
ralara benzemeyen bir yerlere kanat çýrp-
mak deðil... Buralara, buralarda olup bite-
ne etkilenmeden, ýrgalanmadan, takýlma-
dan taa uzaklardan bakmak deðil. 

Ne peki?
Ýnsan iki ayaðýnýn üzerine dikildiðin-

den beri neyse o... 
Ýnsanýn toplumsal tarihi, zorunlulukla-

rý kendisi için olanak haline getiriþinin ta-
rihidir. Özgürlük, zorunluluðun bilincine
vararak, onu kendi iradi eylemini engelle-
yecek durumdan çýkarmak, onu engel ol-
maktan çýkarýp deðiþtirmenin olanaðý ha-
line dönüþtürmektir.

Nasýl yapýlabilir peki bu? 
Araçlarla... Ýnsanýn insanla birlikteli-

ðiyle... 
Ýnsanlar arasýndaki iliþkiyi saðlayan her

türden birlikler, örgütler, bir araya geliþ-
ler, planlar, programlar, toplumsal ve siya-
sal eylemin aletleri olarak anlam kazanýr. 

Ve olaný olmasý gerekene yaklaþtýrmak
için, farklý alanlarýn hareketini istenilen
yönde etkileyebilmek
için, örgütlü güç,
bireysel güçten her
zaman daha sonuç
alýcýdýr.

Her birlikte,
her örgütlen-
mede
farklý
hayat-

larý, farklý kiþisel özlemleri ve özellikleri
olan pek çok insan ortak bir amaç için
birleþir. Kendi iradeleriyle, kendi seçtik-
leri biçimde toplumsal hayat üzerinde et-
kide bulunmak, deðiþtirmek ya da yön-
lendirmek istedikleri için baþka insanlarla
birleþmiþlerdir. Böylesine devasa bir yolda
birlikte yürünen herkes, bir diðerinin ira-
desiyle kendisininkini birleþtirmiþ, ortak
hedeflere varmak için uygun bir ortak ira-
de oluþturmuþtur. Ýþte bu hal içinde, bü-
yük deðiþimi gerçekleþtirme eylemi, birey
için, yalnýzca iradi olarak seçtiði ve so-
nuçlarýnýn sorumluluðunu üstlendiði için
bile, bir özgürleþme eylemidir.  

Ekmek ve Gül, farklý hayatlarý, özlem-
leri, özellikleri olan çok sayýda kadýnýn, ol-
masýný istediði hayat için olana etkide bu-
lunduðu, olaný deðiþtirmek ve yönlendir-
mek için baþka insanlarla iradelerini or-
taklaþtýrdýðý bir “araç”. Biz bu aracý “öz-
gürleþmek”, mutlu ve huzurlu olmak için
yarattýk, bu bir zorunluluktu bizim için.
Ýnsan, iki ayaðýnýn üzerinde dikildiðinden
beri ne yapýyorsa, onun devamý olarak... 

Bu araç (her araç gibi) maharetli eller
elinde amaca tam uygun, yeni kullanmaya
baþlayanlar için sonsuz imkan yaratacak
bir araç. Her kullananýn deneyimi ile geli-
þen, geliþtiren, deðiþen, deðiþtiren bir
araç... 

Dergimizin bu sayýsý; bugün ayakta
durmaya çalýþýrken en çok ihtiyaç duy-
duklarýmýzýn bir listesini yapýyor adeta.
Bu listede adalet var, insan gibi yaþa-
mak, insan gibi çalýþmak, ölmeden ve
öldürmeden, gülerek yaþamak var...
Bunlar için ne yapmak gerektiði, elbirli-
ðimizin terini nereye akýtmak gerektiði
var. Birbirini anlamanýn, dinlemenin
feyzi var. 

Alýp baþýnýzý gitmek istediðiniz yerler
kýyýlar, köþeler olmasýn... Gelin; birlik-
teliðe gelin. Zorluklar var elbet, zorun-
luluk dediðimiz özgürlüðün ön adýmý
dedik zaten... Gelin... Çektiðimiz cefa,
kýyýsýnda kaldýðýmýz ve asla yalnýz mutlu
olamayacaðýmýz yaþam için olmasýn,
birlikte yorulduðumuz, sýrf birlikte dur-
mayý baþardýðýmýz için bile özgürlüðü
tadabileceðimiz
birlikteliklerimiz
için olsun...

Bekliyoruz...   
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Romeo ya da Juliet olmak

Çocuk sahibi olmak isterken...

Bir grup kadýn arkadaþ Ýtalya turuna katýldýk.
Roma, Napoli, Floransa, Venedik, Toskana, Ponpei
ve son olarak Milano ile tamamladýðýmýz gezi ol-
dukça keyifli bir o kadar da öðretici oldu. Gerçek-
ten Ýtalya görülmeye deðer bir ülke. Ben ta-
rihi eserlerin o ülkeye deðil insanlýða ait
olduðunu düþünenlerdenim.

Shakespeare’in ünlü Romeo ve Juliet
eserini herkes bilir. Büyük bir eser ay-
ný zamanda büyük bir aþktýr. Birbirini
seven iki düþman ailenin çocuklarý-
nýn zorluklara raðmen süren aþklarýnýn
hazin bir sonla bitmesini anlatýr. Ýtal-
ya’da Juliet’in yaþadýðý evde ziyaret yerleri
arasýnda idi. Nedense Romeo’nun deðil de Ju-
liet’in evi turistlerin ilgi odaðý olmuþ. Ünlü balkon
sahnesinin olduðu bahçede duvarlara mektuplar
asýlýyor, dilekler tutuluyordu ve özellikle kadýn zi-
yaretçilerin ilgi odaðýydý burasý. Bahçede bronz-

dan yapýlmýþ Juliet heykeli ilginçti. Bana göre bir o
kadar da taciz kokan bir ritüele sahne oluyordu.
Aslýnda Avrupa’daki birçok turistik þehirde olan
bir durumdu bu. Bazý heykellerin belirgin bir or-

ganýna dokunarak dilek dileme gibi
bir þey var. Dilekler ise; aþýk ol-
mak, o þehre tekrar gelmek gibi
þeylerdi. Juliet’in memesine do-
kunarak aþýk olmayý dilemek bana
sanki taciz ediliyormuþ duygusu-
nu veriyordu. Kim büyük aþk ya-
þamak istemez ki. Yaþadýðýmýz aþ-
kýn büyük olmasý için “kavuþama-
mak mý gerek” diye geçiyor içim-
den. Romeo ve Juliet, Kerem ile

Aslý ve diðerleri gibi. Ben Juliet olmak istemiyo-
rum. Siz buna ne dersiniz?

Songüül KKEÞKEK // AANNKAARAA

Merhaba Ekmek ve Gül okurlarý, ben mali müþavirim,

35 yaþýndayým. Þu an anne adayýyým. Sizlerle anne olma-

dan önce yaþadýðým süreci paylaþmak istiyorum. Evlen-

diðimde her aile gibi çocuk yapmak fikri zamanla bende

kabusa dönüþtü. Özel hastanelerin insanlarý ticari olarak

kullandýklarýna þahit oldum. Bu mektubu da kimse bu sü-

reci yaþamasýn diye yazýyorum. 
Evlendiðimde bir süre çocuk sahibi olmayýnca eþimle

beraber özel bir hastaneye gittik. Bir sürü test uygula-

yýp eþimin sperm deðerlerinin standardýn çok çok

altýnda olduðu ve tedavi sürecinin baþla-
masý gerektiði söylendi. Þaþkýndýk. Yine de
bu tedavi sürecini baþlattýk.

Yapýlan uygulamalar da bir süru ilaç ve pe-
riyodik saatlerde iliþkiye girme süreci
baþladý. Bu belirlenen iliþkiye girme saat-
leri sabahýn dördü ya da gecenin ikisi de
olabiliyor. Bir nevi her þey iþkenceye dö-
nüþmeye baþladý. Özellikle kadýn olarak ben
de psikolojik sýkýntýlar yarattý. Hep çevremdeki
insanlara bir þey anlatmak, ebeveynlerimin gözle-

rinde o meraklý bakýþlarý görmek beni son derece üzüyor-

du. Geçen zamanla birlikte hiçbir þekilde sonuç alamayýnca

baþka bir özel hastaneye gitmeye karar verdik.

HEM PPSÝKOLOJÝK HHEM DDE MMADDÝ BBÝR YYIKIM
Orada da yine bir sürü test falan derken eþimin de te-

davi olmasý gerektiði söylendi. Yaklaþýk sekiz ay eþimin

tedavisi sürdü. Benim karnýmdan yapýlan iðnelerle bir-

likte yine uzun zaman  geçmesine raðmen hiçbir sonuç

alýnamýyordu. O kadar zor zamanlar yaþadým ki artýk psi-

kolog desteðine ihtiyaç duymaya baþladým. Tam üç yýlý-

mýz bu þekilde geçti. Bir gün bir 
arkadaþ “Üniversite hastanesinde iyi bir hoca var, is-

tersen ona da git” tavsiyesinde bulundu. Eþimle birlikte

gittimizde çarpýcý gerçeði öðrendik.
Birkaç hastaneden yapýlan tüm sonuçlarý hocaya

gösterdiðimde direkt “Biz bunlarýn gerçekliðini kabul et-

miyoruz. Tekrar tüm testler yapýlacaktýr” dedi. Oysa

içinde  bulunduðumuz ay içerisindeki testlerdi ve bunu

söylediðimde “Sizin gibi buraya birçok hasta geliyor ve

özel hastanelerin yaptýðý testlerle buradaki testler fark-

lý oluyor” cevabýný aldým. 
Ne demek istediðini anlamamýþtým. Ta ki test sonuç-

larýný yorumlayana kadar. Test sonuçlarý gayet normal

çýkmýþtý. Çok þaþýrmýþtým, daha bu ay içerisinde yapýlan

test sonuçlarýnda sperm deðerlerinin çok düþük
olduðu söylenmiþti. Daha önceki özel has-

tanede olduðu gibi... Doktor “Ýþte bunu
demek istedim size, sizin gibi maðdur
birçok hasta geliyor. O hastanelerde ya-
pýlan testler tamamen ticari oluyor” de-
diðinde yýkýlmýþtým. 

Üniversite hastanesinde yapýlan test
sonuçlarýna göre sadece tiroid hormonla-
rýnda sýkýntý varmýþ. Tiroid tedavisi ile bir-
likte þu an altý aylýk hamileyim. Yaþadýðým
þeyler gerçekten dehþet vericiydi. Hem ev-

liliðimize yansýyan problemler hem psikolojik olarak be-

nim yýpranmýþ olmam... Tabii ekonomik açýdan da bizi

zorlayan bir süreç oldu. Çocuk sahibi olmak isteyen aile-

ler gerçekten evini arabasýný satýp, bu tacirlere dünyanýn

parasýný harcýyor. Üniversite hastanesindeki doktora

“Dava açacaðým, bu haksýzlýk. Ayný testler ayný ay içinde

nasýl bu kadar farklý olur” dediðim, “Sizi anlýyorum, o ka-

dar çok maðduriyet var ki bu konuda. Dava açan insanlar

da oldu ama ‘Hastanýn psikolojik durumu ile ilgilidir’ gibi

sonuçlar çýktý” dedi. O kadar kýzgýndým ki ne yapacaðýmý

bilemedim. Ýnsan saðlýðýnýn ve psikolojisinin hiçe sayýldý-

ðý þu günlerde baþýmdan geçen süreçi çocuk sahibi ol-

mak isteyen ailelere mektubumla duyurmak istedim.

BBeerrnnaa ÞÞAAHHÝÝNN
AANNTTAALLYYAA

Yan yana
durursak
eðer...

Birçok erkek, belki de birçok araþtýrmacý
kadýnlarýn ne kadar çok dizi seyrettiklerinden
bahseder ve çoðu insan bu durumu kýnar,
hatta bir aþaðýlama aracý olarak kullanýrlar. Bu
noktada olaya baþka bir bakýþ açýsý ile bak-
makta fayda var diye düþünüyorum.

Ýnsanlar, özellikle kadýnlar yaþa-
dýklarý kasamsar-
lýklarý, keþmekeþ-
leri hatta hayat ký-
rýklýklarýný, bek-
lentilerini, bu-
lamadýklarý
huzuru her ha-
týrladýklarýnda
bu onlara ayrýca
bir kasamsarlýk du-
ygusunu beraberinde
getirir.

Deðiþtirmek isteyip deðiþtiremediklerini,
“Birileri yapabiliyorsa belki ben de yapabili-
rim” cesaretini dizilerden almak istiyorlar. 

Bazen düþünürüm de gerçekten bir kadý-
nýn özgür olabileceði bir toplum düzeni olsay-
dý, bu nasýl bir etki doðururdu?

Kadýnlarýn gerçekten “Hayýr!” diyebildikle-
ri, yaþamlarýna kendilerinin hür iradesi ile yön
verdikleri bir yaþam olsaydý, eminim dünya
daha iyi bir yer olacaktý ve bu dünyanýn içeri-
sinde olan her kim ya da kurum varsa bu sis-
temin vermiþ olduðu temkinle hareket ede-
cekti.

Bu durumda ve bu kýsýtlý imkanlar içeri-
sinde dahi üremeyi, güçlenmeyi ve her halü-
kârda kendisine bir kapý aralamayý baþaran
kadýnlarýmýz elbet bir gün hak ettikleri deðeri
ve sevgiyi göreceklerdir.

Mücadelemiz her zaman bu özgürlüðün
neler kazandýracaðýna olan inancýmýzla devam
etmelidir. “Elimizden hiçbir þey gelmiyor” di-
ye düþünmektense çocuðumuza, kardeþimize,
aðabeyimize, ablamýza veya anne-babamýza
yaþam haklarýmýzýn önemini anlatarak baþla-
yabiliriz. 

Bu geleceðin inþasý için saygýyý, emeði, sev-
giyi, hoþgörüyü bilen bireyler yetiþtirmeliyiz.

Ve en çok da biz sahip çýkmalýyýz hemcin-
simize. Birbirimizin hayatýný kolaylaþtýrdýðý-
mýz sürece yaþam güzelleþecektir, emin olun.

Sonsuz saygý ve sevgilerimle...

Zeliþ TTUNÇÇ
ANTTALYA

mektubumuz var



‘O günlerin hafifliðini
özlüyorum’

Kýzýl Meydan’ýn
sosyalist dengbeji:
Sûsika Simo

Yolu adliyeden geçen
geçmeyen herkesin
talebi; adalet

ekmek ve gül
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Kanla sulanmýþ bir coðrafyanýn 13 Gül’ü...
Hilal TOK

C
armen Barrero Aguado (24), Martina Bar-
roso García (22), Blanca Brissac Vázquez
(29), Pilar Bueno Ibáñez (27), Julia Cone-
sa Conesa (19), Adelina García Casillas
(19), Elena Gil Olaya (20), Virtudes Gon-

zález García (18), Ana López Gallego (21), Joaquina
López Laffite (23), Dionisia Manzanero Salas (20),
Victoria Muñoz García (19) ve Luisa Rodríguez de la
Fuente (18)

Tarihe ‘13 gül’ (Las Trece Rosas) olarak geçen faþiz-
me karþý barýþý, özgürlüðü, eþitliði savunan ve bu uðurda
can veren komünist kadýnlarýn isimleri... Hayalleri ve ya-
rýnlarý için savaþan, mücadele eden kadýnlarýn tarihin-
den ilham alarak bu mücadeleyi beyaz perdeye aktaran
bir gerçek hikaye ‘13 Gül’ filmi de... Bundan 79 yýl önce-
sinin hikayesi...
ÖVÜNÜLEN FRANCO’NUN 
KATLÝAMLARI DEÐÝL, 13 GÜL!

Avrupa’yý milyonlarýn öleceði bir savaþa götüren fa-
þizm bataklýðýnýn Ýspanya’daki ayaðýydý Franco diktatör-
lüðü. Bir coðrafyayý kanla sulayacak, kendisinden olma-
yaný bu kana bulayacaktý. Bu diktatörlüðe karþýydý 13
Gül ve beraberindeki mücadele dolu komünistler. 

Franco faþizminde direten milliyetçilerin ve bu faþiz-
me teslim olmak istemeyen cumhuriyetçilerin arasýnda
yýllarý bulan savaþýn sona yaklaþtýðý süreçte, ‘özgürlük’
isteyen kýzýl kadýnlarýn vahþi bir nefretle nasýl iþkenceye
maruz kaldýðýný görmüyoruz yalnýzca filmde. Bu iþken-
celere, bu katliamlara karþý kahkahalarýyla, dayanýþmala-
rýyla, birliktelikleriyle, sosyalizme olan inançlarýyla nasýl
dimdik ayakta durduklarýný da odaðýna alýyor 13 Gül. 

Her birinin ayrý hikayesi, ayrý hayali, ayrý bir yaþamý,
aþklarý olsa da çok büyük bir ortak noktalarý var; yürüt-
tükleri mücadele... Bu mücadele ve birliktelik ölüm
anýnda dahi kopmaz bir baðla sürüyor. Bu savaþta her ne
kadar Franco ülkenin baþýna gelse de, bu filmle galip ge-
lenin Franco deðil bu 13 gül olduðunu görüyoruz. Çün-
kü film; tarihin Franco’nun katliamlarýyla övünmediðini,
13 Gül’ün ise sevgiyle hatýrlandýðýný söylüyor. 
VENTAS CEZAEVÝ, SEÇKÝN BÝR OTEL!

Ýç savaþta Franco’nun galip geldiði ilk günlerde kaç-
mak yerine ülkelerinde kalýp mücadele yürüten, yaþama
bir þekilde devam etme kararý alan ve savaþta yenik dü-
þen halký ayaða kaldýrmak için çýrpýnan kadýnlarýn kesi-
þen yollarýyla ilerliyor film.

Ýhbarcýlýðýn “görev” haline getirildiði bir ortamda
kapana kýsýlmýþ bir vaziyette koþturuyor, ellerinden
geldiðince halký Franco faþizmine karþý örgütlemeye
çalýþýyor kadýnlar. Ancak komünistlerin içinden bir
muhbirin itiraflarýyla teker teker yakalanýyorlar. Son-
rasý iþkence, taciz, insanlýk dýþý uygulamalar... Fran-
co’nun ‘hizaya getirme’ çalýþmasýyla binlercesi tutuk-
lanýp ayný iþkencelerden geçiyor. Sonra sahte suçla-
malarla Ventas Hapishanesinin yolu görünüyor kadýn-
lara. Farklý koðuþlarda kalsalar da aralarýndaki birlik-
telik ve dostluðun kaynaðý, ‘yanlýþ yapmadýklarýna’
olan inançlarý oluyor. 

Kendilerini yenilgi ve umutsuzluðun ruh haline bý-
rakmak yerine güzel günlerin geleceðine olan inançlarýy-
la birbirlerine ve hapishanedeki diðer kadýnlara moral
oluyorlar. Þen kahkahalarý, þarkýlarý, danslarý eksik olmu-
yor Ventas Hapishanesinde. Gaddar gardiyanlarý dahi yo-
la getiren bu genç kadýnlarýn sevgileri ve muziplikleri
seyirciyi de gülümsetiyor.

Ancak hapishanedeki koþullar insanlýða müsaade et-
miyor. Hücre cezalarý, aþýrý kalabalýk, açlýða baðlý çocuk
ölümleri ve her sabah Lider Franco için okutulan min-

net marþý... 
Hapishanedeki tüm bu tabloya karþý kadýnlar hücre

cezalarýnda birbirlerine þu þarkýyý söyleyerek duyuruyor
seslerini: 

Ventas Cezaevi, seçkin bir otel
Yiyecek ve serviste mükemmel
Ama ne uyku var, ne yatak
Daha iyidir cehennemde olmak
Kuyrukta beklersin tuvalet için bile
Çimento yersin ekmek yerine
Mercimek verirler yemekte
O da tek tastýr bir günde
Döþekler için süslü fayanslar
Bize kalan her sabah aðrýyan sýrtlar...

‘ÖLMEYE DEÐER BÝR FÝKÝR’
Ventas hapishanesinde günler böyle geçerken Fran-

co’nun mahkemesi tarafýndan ferman verilir. Adil ve ba-
ðýmsýz olmayan yargýnýn kararý ölümdür. Kadýnlarýn son

sözleri, son mektuplarý, birbirleri arasýnda geçen diya-
loglarla filmin sonuna da yaklaþýlýr. 

Virtudes’in babasýna yazdýðý mektubun ilk satýrlarý
þöyledir: “Beni suçlu olduðum için deðil sadece ölmeye
deðer bir fikre sahip olduðum için öldürecekler...”

Ýstemeden de olsa güllerin bazýlarýnýn yakalanmasýna
sebep olan Carmen, kadýnlarýn ardýnda kalýr ve Virtudes
ona þunlarý söyler: “En çok neyin önemli olduðunu
unutma Carmen. Haklý olduðumuzu unutma... Bir dava
uðruna savaþtýðýmýzý... Korkmamýza gerek yok. Çok ce-
sur olmalýyýz, çok yürekli. Çünkü bizi affetmeyecekler
ufaklýk. Birimizin kalýp yaþadýklarýmýzý anlatmasý gereki-
yor. Unutma...”

5 Aðustos 1939’da kamyonlarla götürülen kadýnlar,
birbirlerine sarýlýrken öldürülür.

Franco rejiminin intikamý, nefreti ve güç gösterisi bu
insan avýyla Ýspanya’nýn yüz karasý olarak tarihe geçer. 13
Gül’ün mücadelesi ise dillerde ve yüreklerde gururla ye-
rini alýr.

UNUTMAMAYI ÖÐRETEN BÝR FÝLM
EEmmiilliioo Martínez Lázaro’nun yönetmenliðini yaptýðý film, gösterildiði 2008 yýlýnda Ýspanya Sinema

Akademisi tarafýndan verilen Goya ödüllerine 13 dalda aday oldu, 4 dalda ödül aldý. Türkiye’de ise gös-
terime girmedi. 

Savaþýn hele de iç savaþýn iþçi ve emekçilerin yaþamýna etkilerini görmek açýsýndan da izlenmesi ge-
reken bir film 13 Gül. Bir yandan Avrupa’nýn hali anlatýlýrken, bir yandan da iç savaþýn etkisindeki Ýs-
panya’yý görme fýrsatý yakalýyor izleyici. Her ne kadar ‘eski’ bir olayý anlatan ‘eski’ bir film olsa da ta-
rihin ve mücadelenin asla eskimeyeceði hissi yaþatýlýyor. Unutmamayý öðütlüyor... 

HAYATIN TAM ORTASINDAYIZ

KIYIDA KÖÞEDE DEÐÝL
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