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Ekim 2018... Dünya
bir kez daha zulüm ve
yoksulluktan kaçmaya
çalýþan binlerce aile-
nin, erkek ve kadýnýn,

annesiz ve babasýz kalmýþ çocuklarýn
yüzlerce kilometreyi yürüyerek “zu-
lüm ve yoksulluk üreticisi” bir ülke-
nin sýnýrýna dayandýðýna tanýklýk etti.
Terk edilen ülkelerde köylü halklarý
topraksýzlaþtýran, emek sömürüsünü
neredeyse kölelik boyutlarýna taþýyan,
sözde illegal kadýn ve çocuk ticaretin-
den aklanan “legal” kârlarý sermayeye
dönüþtüren, bu alçakça sömürü ve
baský sistemini devam ettirmek için
gerektiðinde darbeler düzenleyip yüz-
lerce insanýn katline sebep olan ABD
bir yanda... Aman dilenmek için deðil,
ilk adýmdan itibaren “göçmen kerva-
ný”ný emperyalizmin bu ikiyüzlü zu-
lüm ve sömürü politikasýný teþhir et-
menin bir mekaný haline getiren Gü-
ney ve Orta Amerikalý göçmenler
öbür yanda... Ortalarýnda bir sý-
nýr; biri saldýrýyor, diðeri direni-
yor. 

Dünyanýn böylesi bir haksýz-
lýk ve zulme tanýklýk ettiði bir
dönemde, göçmen kervanýn ön
gününde gerçekleþen II. Latin
Amerika ve Karayipler Kadýn
Buluþmasý, sanki tam zama-
nýnda toplan-

mýþ ve tüm bunlarýn öngörüsüyle hare-
ket etmiþ gibi, geriye dönüp bakýldýðýn-
da. Meksika, Dominik, Porto Riko,
Kosta Rika, El Salvador, Guatemala, Ve-
nezulea, Kolombiya, Peru, Þili, Brezilya,
Arjantin, Paraguay, Uruguay ve Ekvador
olmak üzere 15 ülkeden 1200 delege-
nin, 28-30 Eylül’de Ekvador’un Quito
kentinde bir araya geldiði Buluþma,
bölgedeki kadýn mücadelerinin zirve
toplantýsý bir anlamda.
BÝR ARAYA GETÝREN
ORTAK TEMALAR

Latin Amerika ülkelerinde patlak ve-
ren bir hareketin yaygýnlaþmasý sýk gö-
rülebilir bir durum. Bunda büyük oran-
da Ýspanyolca konuþulmasýnýn, kültür-
lerin benzerliðinin ve ortak bir tarihe
dayanmanýn payý büyük elbette. “Ama
asýl bizi bir araya getiren, karþý karþýya
olduðumuz sorunlarýn ortak olmasý”

diyor kadýnlar. Hemen her ülkenin
problemi olan yoksulluk ve iþsizliðin
yaný sýra, kayýtdýþý emek sömürüsü, ci-
nayet, insan kaçakçýlýðý ve ticareti, fu-
huþ, tecavüz, kürtaj yasaðý, saðlýk hak-
kýna kýsýtlý eriþim, kadýnýn aile dýþýnda
birey olarak tanýnmamasý bölgedeki ka-
dýnlarýn artýk kriz boyutlarýna varan or-
tak sorunlarý. 

Hal böyle olunca da Buluþma’da ma-
saya yatýrýlan ve atölye çalýþmalarýnda
tartýþýlan 11 tema bu sorunlar etrafýnda
þekilleniyor: 1) Kadýn Saðlýðý 2) Kadýna
Yönelik Þiddet 3) Kadýn-
lar, Sürdürülebilirlik ve
Çevre Korunmasý 4)
Kadýnlar ve Çalýþma 5)
Kadýnlarýn Ýnsan Hakla-
rý, Latin Amerika’da
Kadýnlarýn Siyasete Ka-
týlýmý, Ýlerleme ve Geri-

lemeler. 6) Eðitim, Bilim ve Teknoloji
7) Kadýn ve Ýletiþim Araçlarý 8) Kadýn-
lar ve Kültürlerarasýlýk 9) Farklý Kadýn-
lar (Engellilik, Çeþitlilik) 10) Kadýnlar
ve Göç 11) Köylü Kadýnlar. 
ORTAK HEDEFE DOÐRU
HER ALANDA MÜCADELE 

Latin Amerikalý ve Karayipli kadýnlar,
üç yýl önce Dominik baþkenti Santo Do-
mingo’da 12 ülkeden 400 kadýnýn katýl-
dýðý ilk buluþmanýn kararlarýný hayata
geçirerek buluþmanýn kapsam ve yaygýn-
lýðýný son derece geniþletmeyi baþarmýþ
görünüyor. “Kadýnlarýn Özgürleþmesi,
Halklarýn Kurtuluþu Ýçin” sloganýyla ör-
gütlenen bu yýlki buluþma için üç yýl bo-
yunca yoðun bir çalýþma yürüttüklerini
belirtiyorlar. Her bir kentte, her bir top-
lulukta, fabrikalarda, okullarda, üniversi-
telerde, mahallelerde, iþyerlerinde, kül-
türel ve sosyal alanlarda tartýþmaya yön
veren bu 11 temayý ele alýp mücadele
deneyimlerinden süzerek çýkardýklarý
sonuçlarý Buluþma’ya taþýmanýn haklý

gururunu yaþýyorlar.
Dünyaya dair ortak

ya da benzer bir bakýþ
açýsýna sahip olup onu
deðiþtirme hedefinde
de ortaklaþabilmenin
örgütlenerek güçlenme
sürecinde ne kadar
önemli olduðunun altýný
çiziyor Buluþma’nýn so-
nunda yayýnladýklarý
deklarasyon. Benimse-
dikleri çok temel ideolo-
jik ve politik ilkeyi “Bi-

zim mücadelemiz, sömürenler tarafýn-
dan maruz býrakýldýðýmýz, emek sömü-
rüsü, yoksulluk ve gericilik gerçeðinin
dönüþümü için iþçilerin ve halklarýn ör-
gütlülük ve mücadelesinin bir parçasý-
dýr” diyerek ifade ediyor ve ekliyorlar:
“Latin Amerika ve Karayipler Kadýn Bu-
luþmasý’nýn parçasý olan kadýnlar olarak
hem kendimize hem de topluma önemli
bir hedef belirliyoruz: Kadýn ve erkekle-
rin, insanlýðýn tam eþitliðinin bir ger-
çekliðe dönüþtüðü ve toplumsal ilerleme
ve geliþimin temel dayanaðý haline gel-
diði yeni bir toplum inþaa etme aciliyeti
ve kararý.” 

Latin ve Karayipli kadýnlarýn mücadele zirvesi

LATÝN Amerika ve Karayipler’de kadýn
hareketinin ortak bir özelliði de halk hare-
keti tabanýnýn neredeyse her ülkede yarýsýn-
dan fazlasýný kadýnlar oluþturuyorken siyasi
karar alma ve yönetme mekanizmalarýnda
kadýn temsiliyetinin birçok ülkede yüzde
10’u aþamamasý. Bu çeliþkiyi aþmak için eði-
timden saðlýða eriþime, ekonomik ve sosyal
haklardan faydalanabilmeye bir dizi deði-

þim talebi formüle ediliyor. An-

cak siyaset mekanizmalarýnda bir dönüþüm
yaþanmadýðý sürece kadýnlarýn politikaya
katýlýmýnda nicel ve nitel bir ilerlemenin ol-
mayacaðý bilinci deklarasyona da yansýyor.
Her þeyiyle kadýnlarýn azmi ve emeðiyle
örülen Buluþma, Arjantin’de patlak verip
hýzla yayýlan Ni Una Menos (Bir Eksik Olma-
yacaðýz) hareketinin deneyimine de dayana-

rak, 16 maddede özetle-
diði talep ve baþlýklarýy-
la kendine bir mücadele
programý oluþturmayý
baþarmýþ görünüyor.

‘NI UNA MENOS’ VE ÖTESÝNDE 
BÝR MÜCADELE PROGRAMI

15 ülkeden 1200
delegenin, 28-30
Eylül’de Ekvador’un
Quito kentinde bir
araya geldiði Buluþma,
bölgedeki kadýn
mücadelerinin zirve
toplantýsý bir anlamda.



2 23

K
apitalizm kadýnla-
ra karþý bir savaþla
baþladý; cadý avla-
rýyla... 500 yýl ön-
cesinde; dünya

nüfusunun bugünün yarýsýndan
bile az olduðu dönemlerde, 80
bini aþkýn kadýnýn yakýlarak, ka-
falarý koparýlarak, iþkence edile-
rek, sokaklarda pazarlarda linç
edilerek öldürüldüðü bu kara
tarih, tesadüfen olmuþ bitmiþ
bir olay deðildi. Ýnsanlýk tarihi-
nin hiçbir döneminde böyle bir
þiddet, bu þiddete ihtiyaç du-
yan, bunu teþvik eden bir daya-
nak noktasý olmadan gündelik
yaþamda kendiliðinden ortaya
çýkamaz.

Peki, kadýnlarý ve kadýnlýðý yaþamdan
tehcir eden, yok eden, ezen, tehdit eden ve
kadýnlýða korku salan böylesi bir vahþete
kimin, neden ihtiyacý vardý? 

Geliþmekte olan kapitalizmin temel ge-
reksinimleriydi söz konusu olan; iþgücü-
nün kitlesel birikimi ve sermayenin iþine
gelen korkunç bir emek disiplininin daya-
týlmasý ihtiyacý... Kadýnlarý “cadý” ilan edip
iþkence etmek kadýnlarýn erkeklere tabi ký-
lýnmalarýný meþrulaþtýrdý, mülkün koruyu-
cusu olan, sermayenin çýkarlarýný korumak
üzere kurulan devlete, yeni iþçi nesillerinin
üretimini garanti altýna alacak þekilde, ka-
dýnlarýn üzerinde kontrol imkâný verdi. 

Cadýlýkla suçlanan kadýnlarýn maruz bý-
rakýldýðý iþkence ve idamlar, sadece o ka-
dýnlarýn yaþamlarýnýn acýlar içinde son
bulmasýna neden olmadý; kadýnlara itaat-
kâr ve sessiz olmanýn, mülayimleþmenin
kadýnlýðýn esasý olduðunun da öðretilmesi
gösterisiydi bunlar ayný zamanda... 

Peki, susmayanlar? Ýþte onlara aðzý
tümden kaplayan, metal ve deriden ma-
mül “dýrdýrcý yularý” reva görülecekti.
Öyle bir iþkence aletiydi ki bu; konuþ-
maya cüret ederse dilinin kopmasýnýn,
damaðýnýn parçalanmasýnýn acýsýný çek-
mek zorunda býrakýlýyordu kadýnlar.
“Makbul kadýn dilsiz kadýndýr, boyun
eðen kadýndýr” düsturunu zorla, þiddet-
le, vahþetle kabul ettirmenin, kadýnlýðýn
kitabýný böyle yazmanýn þahikasý...

Cadý avlarý sona erdi de kadýnlýðýn
makbullüðünü dilsizlik ve boyun eðme
ile özdeþleþtirme, kadýnlarý hizaya çek-
me bitti mi? 

Biz; yakýlan, iþkence edilen cadýlarýn to-
runlarýyýz; bedenlerimize ve ruhlarýmýza
nakþedilmeye çalýþýlan yularlar hala orta
yerde duruyor. Ev içi þiddetin yakýn tarihe

kadar bir suç olmamasý bu sebepten. Dev-
letin, ebeveynlerin çocuklarýný cezalandýr-
ma hakkýný, geleceðin iþçilerinin eðitimi-
nin bir parçasý olarak meþrulaþtýrmasýna
paralel, kadýna yönelik ev içi þiddet, mah-
kemeler ve polis tarafýndan kadýnlarýn ev
içi vazifelerine uymamasýna meþru bir ya-
nýt olarak deðerlendirmesi, 21. yüzyýlda
halen “kadýnlýk vazifelerini yerine getirme-
di, erkekliðime laf etti, tahrik etti” denile-
rek öldürülen kýzkardeþlerimizin varlýðý
bir gösterge. 

25 Kasým günü Ýstanbul’daki bir kadýn
eylemine tekerlekli sandalyesi ve bedenine
takýlý sonda ile gelen Handan Aþkýn, vakur
bir duruþla gözleri çakmak çakmak anlattý
boþanmak istediði kiþi tarafýndan onlarca
kez ateþ edilerek nasýl felçli býrakýldýðýný...
Duruþmasýnda “Beni tahrik etti” demiþti
onu felç eden kiþi. Tahrik dediði, Han-
dan’ýn yaþadýðý þiddete daha fazla katlan-
mak istememesi, artýk çocuklarýyla birlikte
yeni bir yaþama baþlamak istemesiydi.

Tam da o gün kadýnlara reva görülen
þiddete, yoksulluða, sömürüye daha fazla
katlanmak istemediklerini beyan etmek
için sokaklarý dolduran binlerce kadýna uy-
gulanan polis þiddetini onayladý Ýçiþleri
Bakaný Süleyman Soylu da. “Bunlar tah-
rikçi” diyordu kadýnlara. Yalnýzca laflarý
deðil, zihniyet ve eylemleri de aynýydý felç
býrakan kocayla. Devlet; haklarýndan ve ha-
yatlarýndan vazgeçmek istemeyen kadýnla-
ra hayat diye eli, kolu, bacaðý, dili tutmayan
felçliliði reva görüyordu.

Bunlar bize 500 yýl öncesinin “dýrdýrcý
yularýný” bugün aðzýmýza dayayanlara karþý
sesimize sözümüze sahip çýkmanýn nasýl
da bir hayat memat meselesi olduðunu
gösteriyor. Tam da bu yüzden yeni bir yýla
hazýrlandýðýmýz bu ayýn dergisinde “sesini
birbirine duyuran kadýnlarýn” sözleri parlý-

yor ýþýl ýþýl...
Tuzluçayýr’da kadýn çem-

berinde birbirinin yerine ba-
ðýrabilmenin ferahlýðýný yaþa-
yan kadýnlarýn sesi var bu sa-
yýda. “Kazak bile içe sinmi-
yorsa deðiþtirilebiliyorken, ya-
þadýðý hayatý neden deðiþtire-
mez insan” diyen bir kadýnýn
þiddetle dolu yaþamý geride
býrakma mücadelesinin zor-
luðu kadar esenliði de sayfa-
larýmýzda. Yýllarca evli kaldýðý
adamdan ismini bir kez bile
duymayan Saniye’nin, azimle
dirençle muhtar olarak önce
tüm mahalleye, sonra kitap
yazarak tüm ülkeye ismini

söyletiþinin hikayesi var. Yerel seçimler
yaklaþýrken emekçi semtlerinde yükselen
kadýn talepleri ve dayatýlan yoksulluðun
iþçileþtirdiði Zeynep’in “Önceden sab-
retmek iyidir derdim, susardým, þimdi
artýk öyle olmayacak” diyen özgüveni var.
Tuzla’da bir iþçi kadýnýn “bizden susup
kabul etmemizi bekliyorlar” sözü ve bu
kabulleniþin neye mal olacaðýný tartýþan
kadýnlarýn birlikteliðinin gücü var. Tarih
sahnesinde linç edilen kadýnlara düþenin
tersine, “yeni insan”ýn yaratýldýðý esenlik
günlerinde öndere dönüþen kadýnlar, ka-
dýnlarýn direncini anlatan “Nasýl Yapma-
lý?” kitabý var. Þiddetin cadý avlarýný arat-
madýðý Latin Amerika’da 15 ülkeden
1200 kadýnýn insanlýðýn aydýnlýk günleri
için birbirine söz veren buluþmanýn not-
larý var. 

Evet; dilimizi koparan, damaðýmýzý
parçalayan yularlar bugün somut ma-
müller deðil belki, ama bizi kendi çýkar-
larýnda uzlaþtýrmak isteyen egemenler,
görünmez yularlarla devam ettirmek is-
tiyorlar saltanatlarýný… Kriz oluyor, tah-
rik oluyor, “Böyle gelmiþ böyle gider”
oluyor, “Senin gibi kaç tanesi var kapýda
biliyor musun?” oluyor, ekmek derdi
oluyor, çocuk kaygýsý, gelecek korkusu
oluyor o yularýn adý bazen... 

Tam da bu yüzden “Susmuyoruz,
Korkmuyoruz, Ýtaat Etmiyoruz” sözü o yu-
larlarý bir daha hiç tarih sahnesine çýkma-
macasýna parçalamanýn dilden dile yayýlan
sloganý bizim için...

Birlikte susmadýðýnýz, yan yana oldukça
korkmadýðýnýz, muktedirlere karþý kol kola
birbirinize çare ol-
duðunuz kadýnlar
çok olsun... 
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Uzun kirpikleri arasýndaki ela gözleri bede-
nine göre büyük kalýyordu. Zayýf ve huysuzdu.
Yaþamýn aðýrlýðýnýn farklý bir yansýmasýydý bu
Faika’nýn bedenine. Faika annesiydi Meh-
met’in. Onun varlýðýný görmek istemeyen Fey-
zullah’ýn da karýsý. 15 senedir evli olan Faika
ve Feyzullah’ýn hayatýna Mehmet çok geç gel-
miþti. Gerçi gelmesi de yaþamlarýný de-
ðiþtirmemiþti. Faika, Feyzullah’ýn þid-
detine maruz kalýyordu. Faika güçlü
kadýndý. Her þiddet gördüðünde poli-
se gittiði günlerin raporlarýyla bo-
þanma davasýný açmýþtý. Feyzullah
hazmedemediði bu çýkýþla daha çok
saldýrganlaþmýþ, tek bir eþya paylaþý-
mýna gitmemekle birlikte Faika’yý ev-
den eþya çalmakla bile suçlamýþtý. Üstüne
bir de saða sola borç yapýp Faika’nýn sigortalý
çalýþmasýný engellemiþti.

Faika evime temizliðe geldiðinde anlatmýþtý
yaþadýklarýný. Anlatýrken hiç keyifsizlenmiyor,
ezilmiþ hissetmiyordu, sanki baþkasýnýn yaþadýk-
larýný anlatýyordu. “Dünya üzülmeye deðmez”
diyordu. Hesap kitap yapýyordu. “Haftada bu ka-
dar temizliðe gidersem þu kadar para alýrým.

Mehmet’in kreþ parasýný çýkarýrým” diyordu.
Gelecek onun için umut doluydu. Mücadele et-
tiði sürece hayatýn yükü ona aðýr gelmiyordu.
Kendi ayaklarý üzerinde durmak, ailesinin ona
dayattýðý geleneksel baskýlara karþý durmaktý.
Gücüne güç katýyordu bu direnciyle.

Mehmet, Faika’nýn yanýndan hiç ayrýlmýyor-
du. Onu býrakýp gitmesinden korkuyor-

du. En dingin sesimizle aðlamalarý-
ný durdurmaya çalýþýyorduk ama iþe
yaramýyordu. Annesi ayrý bir odaya
geçtiði an tekrar baþlýyordu aðlama-
ya. Feyzullah tek çareydi. Gelip Meh-
met’i almasý gerekiyordu. Aldýktan
bir saat sonra aramaya baþladý. Meh-
met’i geri getirecekti. Ondaki sabýr-
sýzlýktan çok Faika’yý daha da çaresiz

hissettirmekti. Faika oralý bile olmadý. “Oðlum
ve kendim için çalýþýyorum. Asla vazgeçmeyece-
ðim. Beni yýldýramayacak” diyordu.

Büyük bir hayranlýkla izledim bu dik duruþu-
nu. Akþam olduðunda baþý dik canýnýn diðer
parçasýný almaya gitti...

EElliiff BBiilleenn TTAAÞÞ // AANNTTAALLYYAA

mektubumuz var

Merhaba Ekmek ve Gül okurlarý;
“Doðumda öldü de dað  gibi kýzlar. 
Dal gibi kýzlar iþkencede dayandý 
Aðrýmasa bilir miydim 
Yüreðimin yerini?”
Kadýnlarý ne kadar güzel özetle-

miþti ‘Direnç’ kitabýnda Sennur
Sezer. Kitap fuarýnda bana uzatý-
lan Ekmek ve Gül ekinin son say-
fasýnda da vardý bir þiiri . Ve benim
tanýþmam sizlerle yine O’nun saye-
sindeydi. Eki okumaya baþlayýnca ben de
sizlerle yaþadýðým bir olayý paylaþmak istedim. 

Abdülkadir Güllüoðlu Yurdu, Gaziantep’in
elit semti (!) olarak nitelendirilen Ýbrahimli’de
ve çevresinde binalar bulunan bir yurttur. Yur-
dumuzda belli aralýklarla yurda dair sorunlarý-
mýzý paylaþtýðýmýz konferanslar düzenleniyor.
Sonuncusunu yaklaþýk kýrk kiþiyle yaptýðýmýz
konferansta, yurt yemekleri ve gözetlenme (!)
sorununa deðindik. Konferansta Yurt Müdü-
rümüz perdelerimiz açýk olduðu için çevre-
mizdeki binalarda yaþayan insanlar tarafýndan
gözetlendiðimizi söyledi. Daha doðrusu þika-
yet edilmiþti. Bizim taciz edildiðimiz bu olay-

da yurt müdürümüz, “Perdeleri çekin” diyerek
bizi uyardý. Yanlýþ olan bizim perdemizin açýk

olmasý mýydý? Kendi yaþam alanýmýzda
gözetlendiðimizi yanlýþ bulduðumu
dile getirdiðimde ise yurt müdürün-
den önce benimle ayný tacizi yaþayan
yurt arkadaþým “Ee sen de açýk tut-
ma perdeni” dedi. Özel yaþam alaný-
na saygýsýzlýk edildiðinin bilincinde
bile deðildi. 

O an benim beklentim ya da bence
olmasý gereken; olayýn ne kadar çirkin

olduðunu dile getirdiðimde arkamda kadýn arka-
daþlarýmýn da beni destekleyici cümleler kurma-
larýydý. Bir çýðlýk yeter miydi sesimizi duyurma-
ya? 25 Kasým’da tartýþma konumuz perdemizi
kapatalým mý kapatmayalým mý olmalýydý? Aksi-
ne bizi dokunmadan taciz edenlere karþý nasýl
birlik olabilirizi mi tartýþmalýydýk? 

Sen sus, sen otur, sen konuþma... Toplu-
mun bize dayattýðý baskýlar bir kez daha kadýný
rencide etti.

KYK yyurdundaa kkaalaan bbir ööððreencci
GAAZÝAANNTEP

Baþý dik bir kadýn Faika ‘Asla baþýma
gelmez’
dememek
lazýmmýþ

Eþimle ikimiz de aile hekimiyiz. Ýkimizde yoðun
olduðumuzdan için biraz geç denebilecek yaþlarda
evlendik. Ýlk çocuðumuz 2014 yýlýnda doðdu. 17 ay
sonra da ikinci çocuðumuz doðdu. Ýlk kýzýmýzýn ge-
liþim döneminde hiçbir sorun yaþa-
madýk. Ýkinci çocuðumuzda da nor-
mal gözüküyordu her þey. Eþim ve
ben çalýþtýðýmýz için çocuklarýmý-
za çoðu zaman annem ya da ka-
yýnvalidem bakýyordu. Çocuklarý-
mýza Ýngilizce öðretmek istiyorduk
ve erken yaþlarda alfabeyi, sayýlarý,
renkleri öðretmek amacýyla sürekli tele-
vizyonu ve tableti açýk tutuyorduk. Ýkinci çocuðumu-
zun 26-27 aylýkken seslendiðimizde bize bakmadýðý-
ný ve çok az konuþtuðunu fark ettim. Çocuðumuzda
otizm olabileceðinden þüphelendim ve m-chat deni-
len bir testi uyguladým.Testi geçemiyordu... Bunun
üzerine evdeki tabletleri ve televizyonu kaldýrdým.
Birkaç hafta sonra çocuðun göz temasýnýn arttýðýný
ve biraz konuþmaya baþladýðýný gözlemledim. Otiz-
mi aklýma bile getirmek istemiyordum. Daha sonra
çocuk psikiyatrisine gitmeye karar verdik. Bir çocuk
psikiyatrisinden randevu aldýk. Burada psikiyatri bi-
ze özel eðitim önerdi. Ýki ay sonra tekrar kontrole
gittiðimizde atipik otizm teþhisi konuldu ve özel eði-
tim raporu hazýrlandý. Daha sonra raporu elime al-
dýðýmda ‘özel eðitime muhtaç engelli çocuk’ ibaresi-
ni gördüm. Dünyam baþýma yýkýlmýþtý. Tabii biz ra-
poru beklemeden hemen özel ders almaya baþladýk.
Ama her gittiðimiz yerde “Aman dikkat edin, sizi sö-
mürmesinler” gibi telkinler alýyorduk. Demek ki ül-
kemizde engelli çocuk sahibi olmak sömürüye açýk
olmak demekmiþ. Bu biraz daha yaraladý beni. Ama
kreþ sahibi hocamýz bize çok yardýmcý oldu. Özel
eðitim sayesinde çocuðumuzun göz temasý ve çevre
ile olan iletiþimi arttý. Ýyileþmeye doðru yol almaya
baþladýk. Tabii önümüzde uzun bir süreç var. Bu sü-
reçten þu dersleri çýkardým kendi kendime; Asla ba-
þýma gelmez dememek lazýmmýþ. Gerçekleri kabul-
lenmek için acele etmek gerekiyormuþ. Cesur ol-
mak, duygusal olmamak, mantýklý olmak gerekiyor-
muþ. Ve en önemlisi güvenmek gerekiyormuþ. Lüt-
fen biraz empati kuralým çünkü baþka insanlarýn ya-
þadýklarý hiç uzaðýmýzda deðil. Her an baþýmýza ge-
lebilir. Çünkü hastalýk, sakatlýk, zorluk dediðimiz
þeyler hepimiz için var.

DDr. AAyþþee EER
Gaaziossmmaanpaaþþaa // ÝÝSTAANNBBUL

Bir çýðlýk yeter miydi
sesimizi duyurmaya...

DIRDIRCI YULARINI AÐZINA TAKMA!
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Sevda KARACA

U
zun bir zamandýr, söz ko-
nusu olan kadýnlar olunca
devletin her belge ve pro-
gramýnda, açýklamasýnda,
düzenlemesinde bir fiille

karþý karþýya kalýyoruz: “Uzlaþmak” 
Mesela kadýn istihdamý “iþ ve aile ya-

þamýnýn uzlaþtýrýlmasýna”, boþanmalarýn
engellenmesi “aile arabulucularý ile uz-
laþtýrmalara”, þiddet sorunu “þiddetin
failinin ve þiddete uðrayan kiþinin uzlaþtý-
rýlmasýna”, çocuk yaþta evlilikler “karþý-
lýklý rýza söz konusu olduðu için uzlaþma-
ya” baðlanýyor. 

Hayatýn her alanýnda haklarýmýzdan ve
hayatlarýmýzdan vazgeçmemiz pahasýna
bir “uzlaþma” dayatýlýyor bize. En sýra-
dan, en gündelik uðraþýlarýmýz, duygula-
rýmýz ve isteklerimiz sanki kafamýzýn üs-
tünde bir hiza çizgisi varmýþçasýna “uz-
laþmaya” tabi tutuluyor. Ne giydiðimize,
nasýl davrandýðýmýza, ne isteyeceðimize,
ne yapacaðýmýza bu “uzlaþma” kurallarý
karar veriyor adeta. Bir bakýyoruz; hiza
çizgisi o kadar aþaðýya çekilmiþ ki, ne
yapsak ne etsek olmuyor, bu kurallara ria-
yet etmek hiç yaþamamak anlamýna geli-
veriyor. 

KÝMÝN YARARINA VE
NE PAHASINA UZLAÞMA?

Uzlaþmak... Türk Dil Kurumu “arala-
rýndaki düþünce veya çýkar ayrýlýðýný, kar-
þýlýklý ödünlerle kaldýrarak uyuþmak, kar-
þýlýklý anlaþmak ve mutabýk kalmak” ola-
rak açýklýyor fiili. Demek ki uzlaþma için
iki eþit taraf lazým, iki tarafýn farklý çýkar-
larý olmasý lazým. Ýki tarafýn anlaþmasý
için de karþýlýklý ödün veriyor olmalarý la-
zým.  

Peki, varlýðý vatandaþlarýnýn haklarýný,
çýkarlarýný korumak olan bir devlet, ne-
den “iki ayrý çýkar” söz konusu olduðun-
da, üstelik de iki taraf “eþit” olmadýðýnda;
örneðin patronlar karþýsýnda iþçilerin,
þiddet uygulayan erkekler karþýsýnda þid-
dete uðrayanlarýn, boþanmayý kabul et-
meyen kocalar karþýsýnda kadýnlarýn “çý-
karlarýndan” ödün vererek “uzlaþmasýný”
ister? Kimin yararýna ister bu “uzlaþ-
ma”yý? Ne pahasýna ister? Hele ki söz
konusu yaþamýn her veçhesinde eþitsiz-
likle karþý karþýya olan, çýkarlarý hep göz
ardý edilen kadýnlar olduðunda, devletin
asýl yapmasý gereken bu eþitsizliði yok et-
mekken, neden hep kadýnlarý feda eder? 

ADALET DEDÝKLERÝ:
HERKES OLANA
RAZI GELSÝN!

Uzun süredir üretim süreçlerinin par-
çalandýðý bir dönem yaþýyoruz, bu dö-
nemde “ucuz ve denetlenebilir” kadýn
emeði sermayenin iþtahýný daha da artýr-
dý. Esnekleþme, güvencesizleþtirme bata-

ðýna öncelikle kadýnlar çekilmek isteni-
yor. Hiçbir haklarý olmadan gönderildik-
leri evlerden devþirilen atölyelerde, ka-
dýnlarýn kendilerini “iþçi” olarak bile gör-
medikleri, “aile bütçesine katký” adý al-
týnda korkunç koþullarda çalýþtýrýldýklarý,
bütün bunlarý da “fýtratlarý gereði” kabul
etmelerinin beklendiði bir çalýþma haya-
týyla uzlaþmalarý isteniyor kadýnlarýn. 

“Kadýn istihdamýný artýracaðýz” diye-
rek giriþtikleri ucuz emek gücü inþasý,
çalýþma yaþamýnýn cehenneme çevrilme-
si, sosyal devlet kalýntýlarýnýn da temizle-
nerek yükün kadýnlarýn omzuna bindiril-
mesi, evlerin fabrikalara dönüþtürülmesi
süreci “aile ve iþ yaþamýnýn uzlaþtýrýlma-
sý” olarak sunuluyor. Bu “uzlaþmada” ka-
dýnlar açlýða, sefalete, iþsizliðe mahkûm

olmamak için devletin ve sermayenin kar-
þýsýnda tüm sosyal ve ekonomik haklarýn-
dan vazgeçmesi beklenen taraf oluyorlar.
Tam da bu yüzden “eþitlik yoktur, adalet
verelim” diyorlar aslýnda. Eþitlik olsa yö-
neten olarak patronun yanýnda duramaz-
sýn, ama olan bitene adalet dersen “sana
düþen bu, herkes olana razý gelsin” diye-
bilirsin.

KÖLELÝKLE UZLAÞILIR MI?
Uzun süredir “aile”nin kadýnlarýn

haklarý ve hayatlarý pahasýna ayakta tu-
tulmasý gereken bir “deðer” olduðunu
duyuyoruz. “Aile” her ne pahasýna olursa
olsun ayakta kalsýn ki, tüm sosyal ve eko-
nomik haklardan yapýlan kýsýntýlar o aile
içinde, “sevgi ve güven” içinde, yerine

konabilsin, devletin elini eteðini çektiði
her ne varsa, kadýnlarýn duygusal eme-
ðiyle tamamlansýn. Bu “ayakta tutma”
politikasý kadýnlarýn babaya ya da kocaya
baðýmlý olarak aile içinde yaþamaya mah-
kûm edilmesiyle, aile irþat programlarýy-
la, “aile ombudsmanlýðý”, aile arabulu-
culuðu düzenlemeleriyle, boþanmak is-
teyen kadýnlara yönelik engelleme meka-
nizmalarýyla son sürat devam ediyor...
Kadýnlarýn “uzlaþmasýný” istedikleri bir
bakýma kölelik aslýnda; her ne olursa ol-
sun boyun eðilecek, “ailenin bekasý için”
içinde kalýnacak bir hapishanede yaþa-
makla uzlaþmak...

MÜLAYÝMLEÞTÝREMEDÝK-
LERÝNÝZDENÝZ! 

Uzlaþmamýzý istedikleri sistem ka-
dýnlarý köleliðe, yoksulluða, yoksunluða,
güvencesizliðe, örgütsüzlüðe, saðlýksýz-
lýða, eðitimsizliðe, iþ cinayetlerine, er-
kek þiddetine, cins kýrýmýna mahkûm
eden; baðýmlýlýða, çaresizlik ve umut-
suzluða, yalnýzlýða iten; dini ve gerici
propagandayla tevekküle, kaderciliðe,
itaate, siyasi ve toplumsal kayýtsýzlýða ve
daha birçok musibete sürükleyen koca
bir sistem...

Ýlginçtir; Arapça bir kelime olan “mü-
layim”, “uyma, uzlaþma fiiline rýzayla ria-
yet etmek” anlamýna gelen bir kökten ge-
liyor. Bizi “uzlaþtýrmak” istedikleri düze-
nin kurucularý biliyor; haklarýmýzdan ve
hayatlarýmýzdan ne koparýrlarsa koparsýn-
lar mülayimce baþýmýzý önümüze eðersek
onlar için güzel olacak her þey. 

Peki ya biz? 
Biraz ekmek parasý, bir kere fazla ne-

fes almak, bir gün daha fazla yaþamak
için rýza göstereceðimiz “uzlaþma”, nere-
ye kadar sürdürülebilir? 

UZLAÞMAK YOK!
Kadýnlarýn
“uzlaþmasýný”
istedikleri bir
bakýma kölelik
aslýnda; her ne
olursa olsun
boyun eðilecek,
“ailenin bekasý
için” içinde
kalýnacak bir
hapishanede
yaþamakla
uzlaþmak...

UUZZUUNN süredir gündelik hayatýn insanca sür-
dürülmesinde en çok iþlevi olan eðitim, saðlýk,
sosyal hizmetler gibi alanlar dini referanslarla
yeniden dizayn ediliyor. Kadýnlarýn eðitim alma,
saðlýklý ve güvenli bir yaþam sürme, meslek sa-
hibi olma, toplumsal ve ekonomik hayata katýl-
ma gibi en temel haklarý “kadýnla erkek eþit de-
ðildir” söylemiyle, “kadýnlar erkeklere verilmiþ
bir emanettir” kisvesiyle tehdit altýnda. Kadýnla-
rýn bir birey deðil, “emanet edilen bir mal” ol-
makla uzlaþmasý, bu uzlaþmaya boyun eðmesi
isteniyor. Ya boyun eðmezse?

Ýþte bu riske karþý kadýnlarýn bedenini ve
emeðini saldýrýya, sömürüye açýk hale getiren
erillik, üzerine muhafazakar sos dökülerek poh-
pohlanýyor. Kadýnlarýn bahanelerle katledildiði,
kýþkýrtýlan erkekliðin kendisinde “öldürme hak-

ký” gördüðü bu düzende adalet, “eþitliðin” yeri-
ne ikame edilerek öte dünyada hesap sormaya
indirgeniyor. Kucaðýnda çocuk, sýrtýnda evin ve
ailenin yükü, bacaklarýnda zorlu mesainin yor-
gunluðu, aklýnda ne yapsa yetiþilemeyen iþler,
yüreðinde yarýný nasýl kotaracaðýnýn derdi ve ka-
ygýsýyla yaþamak zorunda býrakýlan kadýnlar
“100 metre koþusunda erkeklerle yarýþamaz” de-
nilerek “fýtrata” sýkýþtýrýlýrken, aslýnda kadýnlarýn
haklarý için mücadele eden kadýn hareketini de
“kadýnýn týpký erkek gibi bir insan olduðu”nu sa-
vunma noktasýna geriletmek için manevra yapý-
lýyor. Kadýnlarý ekonomik, sosyal, siyasal, cinsel
anlamda her türden sýkýþmýþlýða, 3sonra da çö-
zümsüzlüðe mahkum eden iktidar, binyýllar ön-
cesinin retoriðiyle, haklarýmýzý insanlýk tarihinin
çoktan aþtýðý en geri noktaya götürmek istiyor.

ÝNSANLIK TARÝHÝNÝN AÞTIÐI
EN GERÝ NOKTAYA DÖNMEK MÝ?

G
ünlük hayatýmýzda, iþyer-
lerimizde, evde, sokakta
tüm kadýnlarýn ortak ya-
þadýðý þey; sömürü, þid-
det, baský… Maruz kal-

dýðýmýz tüm sorunlarý dile getirme-
miz gereken bir süreçteyiz. Biz böyle
bir süreçte Esenyurt’taki Emek Partili
kadýnlarla bir araya geldik. Daha son-
ra güzel bir kadýn, Clara Zetkin’in bir
kitabýný tutuþturdu elime. Merakla
okudum. Üzerine konuþmalar yaptýk.
Kendimce çýkarýmlarým oldu.

Zamanýn öncü kadýn sosyalistlerin-
den olan Clara Zetkin, kadýn haklarý
konusunda yürüttüðü çalýþmalarla bi-
liniyor. Ancak beni en çok etkileyen,
kadýn hareketinin tam merkezinde bi-
ri olarak Clara’nýn kadýn sorununu
bu sömürü düzeninden ve sýnýf mü-
cadelesinden ayrý ele almamasý, kadýn
iþçilerin kapitalist üretim sisteminin
ortadan kaldýrýlmasý için erkek yol-
daþlarýyla yan yana mücadele etmesi
gerektiðini, ayný zamanda sosyalizmin
zaferinin de kadýnlarýn kurtuluþu
mücadelesine baðlý olduðunu söyle-
mesiydi. 

ZETKÝN’ÝN
UYANDIRDIÐI SORULAR

Okuduðum kitap (Clara Zetkin:
Seçme Yazýlar, der. Philip S. Fober,
Notabene Yayýnlarý) ilk andan itibaren
bende birçok soru uyandýrdý. Mesela
kadýn erkek iþçiler gerçekten eþit
þartlarda mý çalýþýyor? Eþit þartlarda
mý çalýþmasý gerekiyor? Sosyalizm bi-
ze bu konuda ne sunuyor? Kadýnlarýn
kurtuluþu meselesi sadece ekonomik
soruna mý baðlýdýr? Tüm sol-sosya-
list örgütler kadýn sorununa ayný mý
bakýyor? Ortak çalýþmalar yapmak
mümkün müdür? Patron için kadýn
iþçi avantaj mýdýr dezavantaj mý?.. gi-
bi pek çok soru.

Kendimce yanýtlarým da oldu bu
sorulara. Kadýn ve erkekler eþit þart-
larda deðil. Kadýnýn en az erkekler
kadar hatta çoðu zaman daha fazla
çalýþtýðýný biliyorum ve hiçbir zaman
emeðinin tam karþýlýðýný alamadýðýný.
Ýþten atmalar yapýlacaðý zaman önce
kadýnlar çýkartýlýyor. Bir fabrikada ka-
dýn ve erkek ayný iþi yapmasýna rað-
men kadýnýn daha düþük ücretli çalýþ-
týðýný biliyorum. Evdeki sorumluluk-
lar, çocuk bakýmý, kadýnýn omuzlarýn-
da ve bunlar karþýlýðýnda hiçbir ücret
almadýðýný, üstüne üstlük kadýn oldu-
ðu için her türlü baskýya ve þiddete
maruz kaldýðýný da...

EKONOMÝK
ÖZGÜRLÜK ÞART

Sonra kadýnýn kurtuluþu meselesi-

nin büyük oranda ekonomik soruna
baðlý olduðunu, ancak bunun yanýnda
kadýn sorununun bir cinsiyet ve de-
mokrasi sorunu olduðunu da biliyo-
rum. Evet, kadýnýn ekonomik özgür-
lüðü zorunlu bir ihtiyaçtýr. Diyoruz ya
erkek egemen zihniyetli bir toplumda
yaþýyoruz diye. Kadýnýn ekonomik öz-
gürlüðü onun her anlamda bir adým
daha önde ve güçlü olmasýný saðlar.
Ekonomik özgürlüðü olan kadýn eþine
muhtaç kalmaz, eþi ekonomik baský
yapamaz. Mutsuz giden bir evliliði
varsa çaresizlik yüzünden evliliðini
sürdürmek zorunda kalmaz, koptuðu
yerden yeniden devam edebilecek gü-
ce sahiptir çünkü.

Ekonomik özgürlük kadýn için sa-
dece zor zamanlarýn kurtarýcýsý deðil,

ayný zamanda yaþam kalitesini yüksel-
ten de bir durumdur. Çalýþan kadýnla-
rýn çocuklarý da yaþam boyu sahip ol-
duklarý imkanlar da bunlara dahildir. 

PATRON ÝÇÝN
KADIN ÝÞÇÝ AVANTAJ

Sosyalist örgütler meselesine ge-
lince. Ben örgütsüz biri olarak kadýn
mücadelesinde bazý sosyalist örgütle-
rin tutumunu gözlemliyorum, kadýn
sorununa en az kadýnlar kadar sahip
çýkan erkekler gördüðümü söyleyebi-
lirim. 

Son olarak patron için kadýn iþçinin
avantaj olduðunu düþünüyorum. Daha
ucuz iþ gücü olarak görüyor, erkeklere
nazaran üzerinde daha kolay baský ve
otorite kurabiliyor. Birden fazla iþ ve

angarya iþ yaptýrabiliyor. Þu an günü-
müzde genç ve kadýn istihdam teþvik-
leri vurguna çevrilmiþ durumda. Kapi-
talizm çarklarý yine kadýnlar üzerinde
dönmeye devam ediyor.

Daha nice soru ve cevap var kafam-
da Clara’yý anlamaya çalýþýrken dü-
þündüðüm. Sorularý yalnýzca onun
önderlik ettiði dönemle deðil, günü-
müzdeki sistem içerisinde, kapitaliz-
min inþasýndan süre gelen emek-ser-
maye çatýþmasýndan ve kadýnlarýn sa-
nayiye girmesiyle birlikte, bir de siz
deðerlendirin. Çünkü biliyorum ki bu
emek-sermaye çeliþkisi bir döneme
mahsus deðil. Kapitalizm var oldukça
var olan bir çeliþki. 

SUSMAYACAK,
ÝZÝN VERMEYECEÐÝZ

8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar
Günü’nün yaratýcýsý iþçi kadýnlarýn oy
hakkýný, cinsel, ulusal ve sýnýfsal sö-
mürüye karþý taleplerini savunan Cla-
ra Zetkin’in iþaret ettiði sorunlar, gü-
nümüzdeki sorunlardan pek de uzak
deðildir aslýnda. 

Ben kendimce bir yerlerden baþla-
dým. Babamla konuþtum. Ev iþlerinde
anneme yardýmýnýn ona ve ailemize
neler kazandýrabileceðini, bu hayatýn
eþit birliktelikte daha güzel süreceði-
ni anlattým. Deðiþim görüyorum,
þimdilik yardým elini uzatýyor. Za-
manla bunun yardým deðil, onun da
görevi olmasý gerektiðini aþýlayaca-
ðým, biliyorum.

Bununla bitmiyor. Kendi ev ve iþ-
yerlerimizden baþlayacaðýz. Susmaya-
cak, sömürüye izin vermeyeceðiz. Bu
sadece bize yapýlanla sýnýrlý olmaya-
cak, sömürünün olduðu her yerde
baþka bir yoldaþýmýz için de ses ola-
caðýz. Sokaklarda mesela hep birlikte
sesimizi yükselteceðiz, kadýn cinayeti
ve her türlü þiddete hayýr deyip ses
çýkaracaðýz. En yakýnýmýzdakine, ka-
dýn erkek fark etmez, anlatmaktan yo-
rulmayacaðýz. Tarihte de günümüzde
de pek çok þeyi baþardýk, baþarmaya
devam edeceðiz...

PPllaassttiikk ffaabbrriikkaassýý iiþþççiissii bbiirr kkaaddýýnn
EEsseennyyuurrtt // ÝÝSSTTAANNBBUULL

Clara Zetkin’in düþündürdükleri
Genç bir kadýn iþçi 

ilk defa Clara Zetkin
okudu. Sorularýný ve 
yanýtlarýný paylaþtý:

Susmayacak sömürüye
izin vermeyeceðiz.
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T
uzluçayýr Kadýn Dayanýþma
Derneðimizde drama hoca-
mýz ile birlikte her ay bir defa
‘Kadýn Çemberi’ etkinliði
gerçekleþtirmeye karar ver-

miþtik. Ýlkini 25 Kasým öncesi “Kadýn ol-
mak ve þiddet” baþlýðý ile yaptýk. Bir yaný
ile etkileyici ve sarsýcý, diðer yaný ile iyileþ-
tirici ve birleþtirici bir etkinlikti.

Önce drama hocamýzýn yönlendirici
cümleleri ile doðduðumuz eve gözümüzü
açtýk, her yaþýmýzý hatýrlayarak bugüne
geldik. Etkinliðin bu oturumunda gözleri-
miz doldu, gülümsedik, her yaþtaki hali-
mizin kulaðýna bir þeyler fýsýldadýk. Ken-
dimizi þu an hangi halimizde, hayat içinde
hangi pozisyonda hissediyorsak anne, eþ,
iþçi vs. orada durmamýzý ve içimizden ge-
çenleri söylememizi istediðinde; “Mutsu-
zum”, “Daha iyisini yapabilirim”, “Her

þey güzel olacak”, “Yetemiyorum” gibi
cümleler döküldü aðýzlarýmýzdan.

Devamýnda hayata baþladýðýmýz yerden
bir çizgi çektik; kadýn ya da erkek diye ay-
rýlmadýðýmýz sýfýr noktamýz olsun bu çizgi
dedik, karþýlaþtýðýmýz her kötü olay, hak-
sýzlýk, ayrýmcýlýk için çizgiden geriye doð-
ru birer adým attýk. Durduðumuzda o baþ-
langýç çizgisinden öyle uzaktýk ki... Sonra
da dayanýþma, mücadele, kendini güçlen-
dirme gibi her iyi þey için yeniden çizgiye
doðru birer adým attýk. Hepimizin yol kat-
tettiðini, ama çizgiye ulaþmak için daha
yolumuz olduðunu gördük. 
KENDÝMÝZLE YÜZLEÞTÝK 

Çoðumuzun en çok etkilendiði bölüm
ise ‘Sessiz Çýðlýklar’ oldu. Sessiz çýðlýklar
adýný bu bölüme bizler verdik, çünkü diþ-
lerimizi sýktýk, yumruklarýmýzý sýktýk, göz-
lerimiz doldu ama çýðlýklarýmýzý atamadýk.
Aslýnda bu bölümde yüksek bir müzik eþ-
liðinde, o güne kadar öfkemizi kusamadý-
ðýmýz, kendimizi ya da bir baþkasýný affe-
demediðimiz hangi olay varsa onu düþü-
nüp, tam o andaymýþ gibi baðýracaktýk.
Ama öyle derin bir sessizlik oldu ki, birbi-
rimizin yutkunma seslerini bile duyduk. 

O anlar bizi bir gerçekle yüzleþtirmiþ
oldu: Mücadele ediyorduk, hayat çizgimiz-
de yol almýþtýk, dayanýþmanýn önemini bi-
liyor ve büyütmek için çaba sarf ediyorduk
ama henüz korkusuzca baðýrmak, aklýmýz-
dan geçenleri söylemek kolay deðildi. Za-
man geçtikçe, müzik yükseldikçe kýsýk
sesle, yavaþça baþladýk baðýrmaya.
BÝRBÝRÝMÝZÝN SESÝ OLDUK

Atölyeyi ‘Mektup’ bölümü ile bitirdik.
Bizleri perdesizleþtirerek birbirimize yak-
laþtýran, kendimizle yüzleþtiren bir bölüm
oldu. Önce hepimiz kendimize ne söyle-
mek istiyorsak bunu bir mektup olarak
yazdýk, kaðýtlarýmýzý ortaya koyduk ve rast-
gele baþka bir kaðýt seçtik. Artýk elimizde
hangi arkadaþýmýzýn olduðunu bilmediði-
miz, farklý kaðýtlar vardý. Sýrayla elimizdeki
kaðýtlarý sesli okuduk. Cümlelerde anlatý-
lanlarý içimizde hissettik, sanki bizim sý-
kýntýmýzmýþ gibi... Kendi derdini dillendi-
remeyip yazan bizler, birbirimizin yazdýk-
larýný okuyarak birbirimizin sesi olduk.

‘Kadýn Çemberi’ bittikten sonra
yaptýðýmýz deðerlendirme sohbetinde,
bu tarz ekinliklerin kadýnlarýn iç dün-
yalarý, birbirileri ve toplumla iletiþimle-
ri için ne kadar olumlu etkisi olacaðýný
konuþtuk. Tuzluçayýr Kadýnlarý Daya-
nýþma Derneðinden kadýnlar olarak,
tüm kadýnlara tavsiyemizdir: Siz de
çocukluðunuzla yeniden tanýþýn, kendi-
nize mektup yazýn, birbirinizin sesi
olun, dayanýþmamýzý büyütün! Çünkü
gücümüz buradan geliyor.

‘Kadýn Çemberi’nden geçtik

B
en iki valizimi elime alýrken,
iki çocuðumu býrakýp git-
miþtim ardýmda. Ne gariptir
hep bir umut, hep bir yaþam
sevinci varken valizimin ön

gözünde, arka tarafta ise hep özlemle-
rim, hasretlerim varken yola düþmüþ-
tüm. 35 yaþýnýn verdiði emin adýmlarla,
bir üniversitenin öðrenci iþlerinde bul-
muþtum kendimi.

Kolay mý? Elbette deðildi. Onca þey-
den vazgeçerek, yalnýzca özgürlüðün
peþinden gitmekti belki de benimkisi.
Ben anneydim. Güçlüydüm ve güçlü
kalmam gerekiyordu. Düþündüðümde
belki bir yatak odasý takýmým olmaya-
cak ya da günlere ne ikramlýk hazýrla-
yayým derdi, akþam olunca hangi kanal-
da, hangi dizi?

Ben bir anneydim, gündüzleri çalýþtý-
ðým iþyerinde kazaklarý özenle raflarda
düzenleyen, geceleri altýný yine ýslatmýþ,
saçýný yan tarafa savurarak ürkek gözler-
le yanýna gelen çocuðun annesiydim. Ýs-
tediðim hayat bu muydu? Hep düþü-
nürken belki de harekete geçiren o gün
olmuþtu beni. Müþterim Müberra Ha-
ným, yine aldýðý kýyafeti ertesi gün getir-

miþ, içine sinmediði için deðiþtirmiþti.
Düþündüm. Kazak bile içine sinmiyor-
sa, deðiþtiriyorsan, yaþadýðý hayatý ne-
den deðiþtirmez insan? Ben de bendeki
hayatý iade edip, yenisini istedim. Belki
elimde satýþ fiþi yoktu fakat benim gü-
cüm vardý, cesaretim vardý.

Sonra ne mi oldu? Gökten üç elma
daha düþmedi elbette. Ýþten kovuldum
okuma niyetim anlaþýlýnca. Kadýn dedi-
ðimiz o güçlü varlýða iþ olmaz mý? Vardý
elbette. Bir baktým matbaadayým. Ken-
dime kartvizit bastýrýyorum. Evde pasta,
börek vs. yapýp satacaðým. Bir gecelik
muhasebeyle karar verdiysem de okul
harçlýðým ve diðer masraflarýmý karþýla-
yacaðýný düþündüðüm iþ, evi geçindir-
meye baþlamýþtý. Dedim ya anne dediði-
miz varlýk, bambaþka bir þey. Üç saatlik
uyku yetiyordu ve biraz artýyordu bile.
Durmak, yýlmak yoktu artýk benim için.
Tadýný alamadýðým uzaktan eðitime biz-
zat dokunarak ve yaþayarak devam et-
meliydim. Ve artýk yalnýzdým. Tek baþý-
ma, dul bir kadýndým.

Yine gökten üç elmanýn biri dahi
düþmezken, bir bakmýþým örgün ve en
ön sýrada oturan benim. Kendime dedi-

ðim ve kendimi teselli ettiðim cümleler
ve ben kalmýþým bir KYK yurdunun
dört kiþilik odasýnda. “Ýnsan kendini
nerede görmek istiyorsa oradadýr.” Bu
sýralarda oturmak için hayatýmdan on
dört yýlýmý verdiysem de, ne kadar acýlý,
ne kadar sancýlý bir dönem geçirmiþ ol-
sam da güzel olan her þeye sahip olmak
için bedel ödemek gerekmez miydi? Bu
bedel suratýma inen yumruklar, layýk ol-
madýðým hakaretler ve çocuklarýmdan
ayrý kalmak olsa da yine de pes etme-
dim. Ben her gördüðüm fiziksel þiddet-
ten sonra aðlar, sonrasýnda susar ve açar
kitabýmý bir ünite daha bitirir, sanki hiç-
bir þey olmamýþ gibi kalkýp çocuklarýma
yemek yapardým. Kolay mýydý? Elbette
çok zordu. Fakat sonucunu hep hayal
ederek, kendimi güçlü kýlmayý baþarý-
yordum. Þimdi bu yazdýklarýmý bir oku-
lun müdür yardýmcýsý odasýndan yazma-
nýn gururuyla sizlerle paylaþmak istedim.

Hiçbir acý, hiçbir sýkýntý sonsuza dek
sürmez. Yeter ki insan kendini sevsin ve
kendine güvensin.

Bir DDin KKültürü vve 
Ahlak BBilgisi ÖÖðretmeni
Yenimahalle // AANKARA

Özgürlüðünün peþinden 
giden bir kadýndan mektup

M
utluluk, huzur nedir bilmeden, piþ-
manlýklarla yaþadým 39 yaþýma kadar.
Çalýþan bir annenin en büyük kýzý ol-
manýn sýkýntýsýný çektim hep; evin,
kardeþlerin sorumluluðu küçük yaþta

üzerime kalýnca annemle çok sorun yaþadýk. Be-
ni isteyen bir akrabamýzýn oðluyla kaçýp evlen-
meyi kurtuluþ gördüm. Ama hayatýmýn en büyük
yanlýþý oldu. Pire için yorganý, yorganla birlikte
hayatýmý yakmýþtým. Piþmanlýðým, kaynanam, ka-
yýnbabam, eltilerim, 20 kiþi bir evde yaþamaya
baþladýk.

Evliliðimin ikinci haftasý dayaklar baþladý. He-
men hamile kaldým. Daha ben çocukken bir oð-
lum oldu. Ama hayatta piþmanlýk duymadýðým tek
þey, iki çocuðum. Oðlum hastalandý, beþ kuruþ
para yok, hastaneye götürdüm, ilaç yazdýlar, ço-
cuðu rehin býrakýp dayýmdan borç buldum, gelip
oðlumu aldým.

Kocam olacak adam, “Sen nasýl buldun parayý,
çocuk iyi mi” diyeceðine beni dövdü. Ailemden
kurtulmak için kaçtýðým memlekette kime gide-
yim? Dayak yedim, küfür yedim, yine de kaldým o
evde. Oðlum 4 aylýkken, kýzýma hamile kaldým.
Doðum yaptýðým gün iki çocukla beni evde bir ba-

þýna, aç býrakýp pikniðe gittiler, o günü asla unu-
tamam. O adama öfkem o gün daha da arttý. Za-
manla kavgalar, þiddet, yoksulluk arttý; bir de iþ-
ten çýktý. 

HHEEPPSSÝÝ SSEEVVDDÝÝÐÐÝÝNNDDEENNMMÝÝÞÞ!!
Bir gün “Halama gideceðim” dediðim için da-

yak yedim, ayaðým kýrýldý, iki ay yattým. Kýzým za-
türre oldu, bakan yok. Bacaðým iyileþince babamý
aradým, geldi. Ama ailem varken melek gibi oldu,
sanki tüm suçlu benmiþim gibi gösterdi. Yalvardý
yakardý babamý ikna etti, babam beni o zalimin
eline býrakýp gitti. Beni sevdiði için yapmýþ her þe-
yi, kaybetmekten korktuðu için! Beni sevdiði için
kýrdý bacaðýmý, sevdiði için kafamda tabaklar kýr-
dý, kaþýmý patlattý! Ýnsan sevdiðini dövermiþ. Ko-
cam olamadý ama Azrailim olacaktý. Öldüresiye
dayak mý yemedim, intihar mý etmedim, aç mý
kalmadým, kanlar içinde kapýlara mý atýlmadým...

OO ‘‘AADDAAMM’’DDII,, BBEENN PPÝÝSS
En son beni copla öldüresiye dövdü, sonra

hastaneye götürüp ilaç aldý.
Yalvardý yakardý, ‘Yardým et bana’ dedi, psiki-

yatra götürdüm onu. Doktor bana ondan uzak

durmamý söyledi, “Kimsen yoksa sýðýnmaevine
yerleþtirelim” dedi. Tekrar babamý aradým, gelip
beni o halde görünce eþyalarýmý topladýk, oðlum-
la beraber babamýn evine döndük ama kýzýmý ala-
madým. Allah kimseyi evlat acýsýyla sýnamasýn, ký-
zýmýn acýsýnýn yanýnda yediðim dayaklar hiçbir
þeydi. Boþandýk, oðlum benimle, kýzým onunla kal-
dý. Mahkemede ailesiyle birlikte beni kötülediler,
evi terk ettiðimi söylediler ama çektiðim iþkence-
leri söylemediler. Kýrýlan kafamý, bacaðýmý, küle
dönen hayatýmý anlatmadýlar. O adamdý. Pis olan
bendim!

YYEENNÝÝ HHAAYYAATT,, YYEENNÝÝ DDEERRTTLLEERR
Kurtuldum derken, psikolojim bozuldu. Aile-

min yanýna dönünce 6 ay ne yedim, ne de içtim;
sadece uyudum. Hayatým mahvoldu, kýzým yoktu,
duldum, sýrtýmý dönüp gittiðim eve geri dönmüþ-
tüm. Bir gün baþucumda oðlumun “Kalk bugün
bayram” sesi ve gözyaþlarýyla uyandým. O zaman
“Yeter” dedim. Ýþe baþladým, yeniden yaþamaya
baþladým.

Oðlum büyüdükçe dertler yine büyüdü. Yanlýþ
yollardan geçti. Ben nasýl o adamý kurtuluþ gör-
düysem o da kurtuluþu madde kullanýmýnda ara-

dý. Ben durumunu hiç fark edememiþtim, ta ki po-
lisler komaya girmiþ halde onu buluncaya kadar.
Onunla ilgilendim, kýzým da geldi sonra yanýmýza.
Bana destek oldu. Annem oðlumu evde isteme-
yince, artýk dayanamadým, çýktýk o evden. Eþya
yok, para yok. Ama zamanla iþ buldum. Bir daha
sýfýrdan baþladým. Yeni bir ev, yeni bir düzen, yi-
ne bir yýkým...

HHÝÝÇÇ YYEENNÝÝLLMMEEDDÝÝMM
Ana, baba, koca, evlat dayaðý yedim. Ama hiç

yanlýþa düþmedim. Þimdi kimseye muhtaç deði-
lim. Oðlum madde kullanýmýný býraktý, annemle
barýþtýk, ailemle yeniden görüþmeye baþladým.
Dýþarýda dostlarým, evde oðlum beni hiç yalnýz bý-
rakmadý. Evet çok zulüm gördüm ama piþmanlýk-
lar hayatý geri vermiyor. Çocuklarým ve torunum-
la þimdi mutluyuz. Çocuk ve torun sevgisi bana
acýlarýmý unutturdu.

Verdiðimiz hiçbir emek boþa gitmiyor. Kimse-
ye boyun eðmedim ben, bazen sabrettim ama
her þeye raðmen yenilmedim, ayaktayým. Siz de
yenilmeyin, zulmün karþýsýnda susmayýn.

MMaammaakk // AANNKKAARRAA

Aycan ÇÝLOÐLAN
Antep

A
ntep’te Düztepe Mahalle-
si’nde küçük bir gözleme
dükkanýnda kadýlarla bir ara-
ya geldik. Gündemimiz þid-
detti. Kadýnlarýn yaþamýnda

karþý karþýya kaldýklarý þiddeti konuþa-
lým, derdimizi paylaþalým, neler yapabi-
leceðimizi konuþalým istemiþtik. Soh-
betimiz bitip de ben bu yazýyý yazmaya
baþladýðýmda Antep’te ve Hatay’da 2
kadýn daha öldürüldü. Biri boþanmak
istediði için, diðeri ise müzik eþliðinde
oynamadýðý için öldürülmüþ. O an bir
kez daha anladým ne kadar çok konuþ-
mamýz, paylaþmamýz ve dayanýþmamýz
gerektiðini.

Bizim sohbetimizde de kadýnlar þunla-
rý anlattý birbiri ardýna...

ARTIK BÝR KADININ DAHA
ÖLMESÝNÝ ÝSTEMÝYORUM

Yeter abla, çalýþmaya baþladýðýnda ko-
casý iþsizmiþ. Yeter abla yevmiyesini sa-
bahtan alýyormuþ çünkü eþine sigara pa-
rasý ve çocuklara harçlýk vermesi gereki-
yormuþ. Sonra kocasý bir fabrikada iþe
baþlamýþ ama, Yeter abla için daha kötü
günler de baþlamýþ. Ev iþleri, yemek,
çocuklar sorun olmaya baþlamýþ. Eþinin
kardeþi, “Ayaðýný kýrsýn evinde otursun.

Kadýn kýsmý çalýþmaz, çalýþan kadýnýn yü-
zü gözü açýlýr evde otursun anamýza bak-
sýn” demiþ. Bunun üzerine iþten çýkmýþ
Yeter abla. Ama tek maaþla 3 çocuklu evi
geçindirmek zor tabii. Hep sýkýntýlarla
dolu bir yaþamý olmuþ.

Bir de arkadaþýna içi yanmýþ Yeter ab-
lanýn. Bir yýl önce yakýn arkadaþý intihar
etmiþ. Sürekli þiddet görüyormuþ, Koca-
sýndan ayrýlmýþ ama kocasý çocuklarý al-
mýþ. O da kendini 9. kattan atmýþ. Kadýn
cinayetlerine, tacize, tecavüze, þiddete
karþý cezalarýn yeterli olmadýðýný düþünü-
yor Yeter abla: “Erkekler güç alýyor. Cay-

dýrýcý cezalar olsaydý korkar bir daha yap-
mazlardý.” 

“Bir daha bir kadýnýn öldüðünü duy-
mak istemiyorum” diyor, þiddetin önüne
geçmeyen hükümete de tepkili: “Biz Ak
Parti’ye oy verdik þimdiye kadar. Ama ar-
týk vermeyeceðim.” 

ÇOCUKLARA ÖMÜR BOYU
ÇÝLE ÇEKTÝRMEYÝN

Ayþe abla kadýnlarýn sýrtýna bindirilen
yüklere öfkeli: “Sanki kadýnlar bütün ev
iþlerini yapmak zorundaymýþ gibi bir an-
layýþ var. Kadýn evin iþlerini yapacak,

çocuklara bakacak, yaþlýlara bakacak, köy-
deyse tarlaya gidecek, hayvanlarla ilgile-
necek, bunlardan birini yapmadýðýn za-
man suçlu oluyorsun!”

Ayþe abla da içini yakan baþka bir ko-
nuyu gündeme getiriyor; çocuk yaþta evli-
likler. “Asýl þiddet böyle baþlýyor. Kýzlarý
çocuk yaþlarda evlendirip ömür boyu çile-
ye mahkum ediyorlar” diyor.

Onun da kocasý fabrikada iþçi. “Ben
hiç sinemaya gitmedim, çünkü geçim
derdinden 1 liranýn bile hesabýný yapan
insanlarýz biz” diyor. Geçenlerde bir ar-
kadaþý sinemaya gitmiþ ve toplanýp filmi
ondan dinlemiþler. 

SÖYLEYECEK
ÇOK ÞEY VAR AMA...

Zöhre ananýn fazla vakti yok ama iki
çift laf etmeden de ayrýlmýyor yanýmýz-
dan: “Ölmemek için daha fazla bir arada
olmalýyýz. Korkmadýðýmýz gösterelim on-
lara. Aslýnda size anlatacak çok þeyim var
ama gitmem gerekiyor. Devletten de ba-
rýþ, adalet, insanlýk istiyorum.”

Sohbetimizi Öznur’un sözüyle bitire-
lim. “Mahallenin terzisi Öznur ben. Kü-
çükken aðabeyim beni erkek gibi ‘karde-
þim’ diye severdi. Büyüdüm ve çalýþmak
istediðimi söylediðimde ‘Kadýnlar çalýþ-
maz’ dedi. ‘Hani erkek gibiydim. Erkek-
ler çalýþmýyor mu’ dedim ona ve baþladým
çalýþmaya.”

Biz þiddeti konuþurken iki kadýn daha öldürüldü

Bazen sabrettim ama hiç yenilmedim
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Eylem LODOS
Eskiþehir

K
andýrýlarak yapýlan bir evlilik... Tam 30
yýl süren þiddet... Saniye Çelik’in hikâ-
yesi aslýnda o kadar tanýdýk ki... Türki-
ye’de birçok kadýnýn yaþadýðý sorunlara
ses oluyor þimdi Saniye Çelik. Yaþadýðý

þiddeti, Doðan Cüceloðlu ile çýkardýklarý ‘Bir Kadýn,
Bir Ses’ kitabýnda anlatýyor. Þiddete, baskýya baþ eð-
mezliði ve yaptýklarýyla birçok kadýna örnek olan Sa-
niye, 10 yýldýr Adana Seyhan’ýn Pýnar Mahallesi’nde
muhtarlýk yapýyor. Þimdilerde de seçime hazýrlaný-
yor. 

Onunla Eskiþehir Odunpazarý Belediyesi tarafýn-
dan 25 Kasým için düzenlenen ‘Birleþeceðiz, Þidde-
te Son Vereceðiz’ paneli öncesinde tanýþtýk. Panelin
konuþmacýlarýndan biriydi. 30 yýl boyunca uðradýðý
þiddeti ve birey olma mücadelesini zaman zaman
gözyaþlarýyla dile getiriyor...

SOYADIMI BÝLMÝYORDUM
Osmaniye’nin bir köyünde çiftçi bir ailenin 19 ço-

cuðunun 9’uncusu olarak dünyaya gelmiþ. “Düþü-
nün 66 yýl önce bir köyde, kýz çocuðu olarak doða-
caksýnýz. O dönemde kýz çocuklarý çok okutulmazdý;
‘iyi bir kadýn olarak yetiþsin, sesini kimse duymasýn,
erkeklerin yanýnda gülmesin, hizmeti, ev iþini bilsin’
denirdi. Büyüdükçe, aklým erdikçe bunun yanlýþ ol-
duðunu düþünürdüm” diyor. 

Okula da neredeyse kendi kendine yazýlmýþ zaten.
Komþu kýzýnýn peþine takýlýp gitmiþ okula. O günü
þöyle anlatýyor: “Öðretmen sýnýfa girdi. Hepimize
adýný, soyadýný soruyor. Nasýl bir þey ki ben soyadýmý
bilmiyormuþum. Yanýmdaki arkadaþým ‘Fatma To-
sun’ dedi, bana sýra gelince ben de ‘Saniye Tosun’
dedim. Bir arkadaþýmýz kalktý, ‘Hayýr öðretmenim o
Saniye Demirci’ dedi. Annem beni okuldan almaya
geldi. Öðretmen müsaade etmedi, ‘Yaþý geldi, okula
gelecek’ deyince, annem bir þey yapamadý. Öðretme-
nin ýsrarýyla okula baþlamýþ oldum.”

Yaþar Kemal’in köyünün tam karþýsýndaymýþ Çe-
lik’in doðduðu köy. Komünist bir yazarýn karþý köy-
den olduðu söylenirmiþ hep. Kendisi de lise yýllarýn-
da solcu olduðunu, hatta 15 gün gözaltýnda kaldýðýný
anlatýyor: “Evdeki kitaplarýmý mühürlediler. Nazým
Hikmet, Yaþar Kemal, Orhan Kemal, Dostoyevski
hep bunlardý kitaplarým. Çocuðuz daha ve suçumuz
kitap okumak. Býraktýlar bizi ama öðretmenler,

komþular baþka gözle bakmaya baþladý... ‘Lise yýlla-
rýnda bunlar olduysa üniversitede neler olur’ diye
korkup, üniversite okumama izin vermediler.”

ADIMI HÝÇ SÖYLEMEDÝ
Adana’da daktilo kursuna giderken tanýþmýþ eþiy-

le. Sadece üç gün önce tanýþtýðý adam, ‘Seni beledi-
yede iþe sokacaðým diyerek, fotoðrafýný ve kimliðini
almýþ. Nikah iþlemlerini baþlattýktan sonra da, evlen-
me teklif etmiþ. Aslýnda evlenmeyi hiç istememiþ,
onun hayalinde okumak varmýþ. Ancak eþi, ‘Okuma-
na izin vereceðim’ diyerek evliliðe ikna etmiþ onu.
Evlendikten sonra ise ‘Hiç evli kadýn okur mu’ diye-
rek Çelik’i hýrpalamýþ. “30 yýllýk evliliðimde gözya-
þým hiç durmadý. Açlýk, yoksulluk görmedim belki
ama hep hýrpalandým, þiddet gördüm, hayallerimi
gerçekleþtiremedim, aldatýldým, kandýrýldým... Alýþ-
veriþe tek gidemezdim, kendi kararlarýmý kendim
veremezdim, çocuklarým okula giderken veli toplan-
týlarýna bile saklý gizli gittim. Eþim alkol alýrdý, o za-
manlar çok daha kýrýcý olurdu” diye anlatýyor evliliði-
ni.

Eþi kalp krizinden ölene kadar da devam etmiþ
þiddet. “Eþim adýmý hiç söylemezdi, duyma-
dým hiç, çok zoruma gidiyordu” diyor.

KOCADIR YAPAR!..
EÞÝNDÝR DÖVER!..

“Þiddete uðradýðýnýzý, aldatýldýðýnýzý
söylediðinizde çevreniz nasýl tepki ver-
di” diye soruyorum, yanýtý þu oluyor:
“Kocadýr yapar diyorlardý. Hatta eþim
‘Ben doðudan eþ alsam biri ayaðýmý yý-
kar, diðeri havlumu tutar ama sen nan-
körsün’ derdi. Beni yediriyormuþ, aç bý-
rakmýyormuþ ama ben yine de karþý
çýkýyormuþum. Þiddet gördü-
ðüm zaman karakola da
gittim. Bana ‘Eþindir,
döver de sever de’ dedi-
ler. Ama bana sunulan
þiddet ve baskýlanmýþ

hayata karþý hep dik durdum. Sorguladým, kabullen-
medim. Sadece ev süpüreyim, çocuk doðurayým de-
ðildi hayat benim için. Geleceðe iliþkin hayallerimizi
konuþalým, bir þey alýyorsak birlikte karar verelim is-
terdim. Mesela eþim gider eþya alýrdý eve, ben ‘Ne-
den bana da sormadýn’ derdim. O da ‘Bir de sana mý
soracaðým’ deyip vurup kýrardý. Yakýnlarým da ‘Ne
getirirse teþekkür et’ derlerdi.”

Peki, boþanmayý hiç düþünmedi mi? “Doðmadan
ölen kadýnlar o kadar çok ki...” diye baþlýyor söze...
“Gelinlikle çýktýn evden, kefeninle döneceksin den-
miþ. Benim yüzümü karartma, baþýmý aþaðý indirme
denmiþ. Bir sürü toplum baskýsý var üzerinizde.
Çocuklarýmý alýp ailemin yanýna gitmek istediðimde
beni tehdit etti. Zorla çocuklarý alýp arabaya koydu.
Orada da bir kavga kýyamet...”

ÖÐRETMEN, ÖÐRENCÝ, MUHTAR... 
Eþini 2002’de kalp krizinden kaybettikten sonra

ekonomik sorunlarla boðuþmuþlar. “330 TL emekli
maaþý baðladýlar, ama üç çocuk da okuyor. Temizlik
ürünleri satýþýna baþladým” diyor.

Geçmiþin olanca yükünü býrakýp bugüne geliyo-
ruz. Muhtar olmaya nasýl karar verdiðini þöyle anlatý-
yor: “Oðullarýmýn okullarý bitti, para kazanmaya baþ-
ladýlar. Bana da ‘Anne canýn ne isterse onu yap’ de-
diler. Hayallerimi gerçekleþtirme zamaný gelmiþti.
Erkeklere de kadýnlara da mesaj vermek için muhtar
olmaya karar verdim.” Bu düþüncesini açtýðý Yazar
Doðan Cüceloðlu da kendisine cesaret ve destek ve-

rince iþe koyulmuþ. 
2009 seçimlerinde muhtar seçilmiþ Sa-
niye Çelik; “Kahvehanelere girmeye

baþladým seçimlerde. Erkekler baþta
þaþýrdýlar. Bu bir bilgi iþi, erkek ka-
dýn iþi deðil diye anlattým. Kadýndan

muhtar olmaz diyen kadýnlar bile
oldu, çünkü eþi öyle demiþ. Ben de,
sen bir bireysin, eþin vermese bile

sen kendi kararýný ver diyordum. Ve
yüzde 70 oyla muhtar oldum.”

Bir yandan da Anne Çocuk
Vakfýnýn gönüllü okuma
yazma kursunda öðret-
menliðe baþlamýþ Çe-
lik. “Muhtar olacak-

sam kamu yönetimi
okumalýyým, bilgili
bir muhtar olma-

lýyým” diyerek
üniversite
okumuþ...

Bu röpor-
tajý okuyan
kadýnlara da

bir mesajý var:
“Dünyaya bir

kere geldiklerini unut-
masýnlar, bu yüzden de
kendilerine saygýlarý ol-
sun. Kadýn kimsenin kulu

kölesi deðildir.”

‘Hayallerimi gerçekleþtirme
zamaný gelmiþti. Erkeklere de
kadýnlara da mesaj vermek için
muhtar olmaya karar verdim.’

Saniye Çelik inadýna ayakta!

DOÐAN CÜCELOÐLU ÝLE TANIÞMA
SANÝYE Çelik, Doðan Cüceloðlu ile tanýþma öyküsünü þöyle anlatýyor: “2004’te

kýzým dershaneye gidiyordu. Dershane Doðan Cüceloðlu’nu konferansa davet et-
miþ. Kýzým da beni çaðýrdý, gittim. Birçok kitabýný okumuþtum ama oraya yaným-
da götürmedim. Orada da kitap alamadým, çünkü eþim ölünce bir kuruþun bile
hesabýný yapmaya baþlamýþtým. Yine de sýraya girdim, hem teþekkür edeyim
hem de yazdýðým bir þiirimi vereyim dedim. Þiirimi verip ‘Ýsterseniz kitapla-
rýnýzda kullanabilirsiniz’ dedim. 150’ye yakýn yazýmýn olduðunu da söyleyin-
ce iletiþim adreslerimi istedi. Daha sonra beni aradý ve yazýlarýmý istedi.
Hocamla böyle çýktýk yola ve ‘Bir Kadýn Bir Ses’ kitabýnda bana yer verdi.”

içimizden biri

Nida IÞIK
Ýstanbul

B
undan 4 yýl önce, 14 ya-
þýmdayken evimizde her
gün fýrtýnalar kopuyordu.
Kardeþlerim küçük oldu-
ðu için olanlarý yalnýz ben

idrak edebiliyordum. Annem babam-
dan boþanmak istiyordu, aldatýldýðý
ve babamýn ona yaptýðý “bazý” þeyler
için. Fakat babam yanaþmýyordu.

8. sýnýftaydým, bir öðle arasýnda iki
polis okula gelip beni karakola götür-
düðünde tartýþma kýsmýný çoktan aþ-
mýþtýk. Babam annemi boþanýrsa “öl-
dürmekle” tehdit etmiþti. Annemi hýç-
kýrýklar içinde gördüðüm o an, sonraki
yýllarýn habercisiydi adeta. Sonrasý
doðrudan mahkeme oldu.

Babam, erkek kardeþimin velayetini
almak þartýyla boþanmayý kabul etti. Ýlk
yýllarda, kýz kardeþimi ve beni anne-
min minik matruþkalarý olarak görüyor
olmalýydý ki ne zaman onunla görüþ-
sek varoluþumuza kan kusarak yanýn-
dan ayrýlýyorduk. Bizi annemin yanýn-
da yer almakla suçluyordu. Babamlay-
ken bunalýmýn eþiðine geliyorduk. Bu
yaptýklarý zaten iliþkimizin bitmesine
neden oldu.

Bir yaz bizi evinden kovdu, öteki
yaz evlendiðini duyduk. Sonraki yýl an-
neme ödediði iþtirak nafakasýnýn kesil-
mesi için dava açtýðýnda kendisinden
ancak haber alabildik, zira kendisi be-
nim ve kardeþimin telefonlarýný engel-
lemiþti.

DEVLET BÝZÝM 
NASIL GEÇÝNDÝÐÝMÝZÝ
DÜÞÜNÜYOR?

“Siz nasýl geçiniyordunuz” sorularý-
nýzý duyar gibiyim, þöyle anlatayým:
Annem okutulmamýþ, 16 yaþýnda ev-
lendirilmiþ. Bir iþi yoktu, yalnýzca bo-
þanmadan kalan bir evden kira alýyor-
du. Bir süre sonra, bizi geçindirmek
ve ailesinin baskýlarýndan kurtulmak
için ikinci bir birlikteliði oldu. Yaþamý-
ný sürdürmek için yeniden bir erkeðin
boyunduruðuna itildi. “Asgari ücretle
çalýþabilirdi” diyenler elbette olacak,
fakat 40 yaþýndan sonra asgari ücretle
çalýþabildiðiniz o iþleri yapmaya saðlý-
ðýnýz elvermeyebilir.

Babam, iyi bir geliri olmasýna rað-
men, devletin vermesi gerektiðini söy-
lediði 300 lira dýþýnda, kardeþime ya da
bana hiçbir þey vermemek için uðraþtý.
Bu süreçte biz yalnýzca annemin çocu-

ðuyduk. Zira babama hiçbir þekilde
ulaþamadýk. Okuluma gelip neredeyse
okuldan atýlmama sebep olacak kavga-
larý etmeyi sürdürmesindense, babasýz
olmayý tercih etmiþtim. Fakat bunun
bir gerçeklik boyutu vardý. Ben, bir
üvey baba figüründen medet ummak-
tan, annemin ben ve kardeþim için tü-
kenmesini beklemekten yorulmuþtum.

Bu yýl annem, kardeþim ve benim
için ödenen nafakanýn artýrýlmasý için
dava açtý. Dava yaklaþýk bir yýl sürdü.
Her mahkemede kendimle ilgili baþka
bir gerçek öðreniyordum; “babamla
yaþadýðým, babamla çok iyi anlaþtýðým”
gibi mesela. Bunlarýn hiçbirinin ger-
çekle en ufak bir ilgisi olmamasýna
raðmen davayý o kazandý. Davayý ka-

zanma sebepleri arasýnda, maaþ bord-
rosunun gerçeði yansýtmamasý, yeni
eþinin 18 yaþýndan büyük çocuklarýna
ve emekli maaþýyla geçinen annesine
bakmasý vardý! Hem sonuca itiraz hak-
kýmýzýn tanýnmamasýyla, hem de dava-
mýza bakan hakimin “Aa, bu kýz zaten
18 yaþýna giriyor, iyi” diyerek nafaka-
mýn kesilmesinden duyduðu mutlulu-
ðu saklayamamasýyla, oldukça þanssýz
bir dava süreci yaþamýþtýk. Bu noktada,
gerçekten merak ettiðim bir soru var:
Devlet bizim nasýl geçindiðimizi dü-
þünüyor?

Beni en çok þaþýrtan, çocuklarýndan
boþanan babalar hakkýnda tek kelime
edilmemesi. Kadýnlarýn boþanamama-
sý, boþansa dahi nafaka alamamasý ve
daha da fakirleþmesi; onlarýn iþ sahibi
olmasýný ve kamusal alanda yer alma-
sýný engelleyen ataerkil düzen yüzün-
dendir. Bunu deðiþtirmezsek, benim
gibi bütün “kadýnlarýn çocuklarý”, iki
insanýn boþanmasýndan en çok hýrpa-
lananlar olacaktýr.

Son zamanlarda, erkeklerin, ka-
dýnlarýn “nafaka avýnda” maðdur ol-
duklarýna dair yükselen sesleri iþiti-
yorum. Kadýnlarý kamusal alanda gö-
rünmez hale getiren bu düzeni de-
ðiþtirmek için gerekenleri yapmadan
bu sözde reformu gerçekleþtirmeye
çalýþmak, çocuklarý uðruna kendi ya-
þamlarýný feda eden annelere ve o
annelerin çocuklarýna doðrudan sal-
dýrýdýr.

Puslu bir
yola girmeyi
tercih ettim

19 yýllýk problemli bir evlilik içerisinde güzel
olan tek þey 2 kýz çocuðumun olmasýydý. Çekil-
mez evliliðimin sonuna geldiðimizde eski eþime
artýk evden ayrýlmasý gerektiðini söyledim “Zaten
kredi ödüyorum. Kiraya çýkamam” yanýtýný aldý-
ðýmda ödeyecek krediyi deðil, ondan ayrýlmak is-
teyiþimi hazmedemediðini anlamýþtým. Beni ça-
resiz býrakýp, cehennem hayatýný sürdürmemi is-
tiyordu. Ben ise kararlýydým, bu evlilik bitecekti.
Eþyalarýmý alýp evden ayrýldým. Önümdeki yol
puslu ve zorlu bir yoldu. Nafaka talep etmemiþ-
tim, kýzlarýmýn velayeti bana verilmiþti ama mad-
di yetersizliklerden onlarý yanýma alamamýþtým. 

Bir süre kýz kardeþimle kaldým, 6 ay sonra bir
ev tuttum. Çocuklarým kendilerini bir yere ait
hissetsin istemiþtim. Hiç eþyam yoktu ve çevre-
min yardýmýyla eksikleri tamamladýk.

Çok geçmeden resmi olarak boþandýk. Gün-
delik iþlere giderek hayatýmý devam ettirmeye ça-
lýþtým. Sonra çiðköftecide düzenli bir iþ buldum,
haftanýn 6 günü mutfakta çalýþýyordum, ancak si-
gortam yoktu. Burada çalýþýrken sigortalý olduðu
için Leke’ye üretim yapan tekstil firmasýna gir-
dim. Yaklaþýk 8 ay çalýþtým, çýrak maaþý alýyor-
dum, maaþým asgari ücretten de düþüktü. 7. ayda
iþ kazasý geçirdim, sol elim 170 derece yandý. 1
aya yakýn tedavi gördüm. Elim enfeksiyona çok
açýktý ve iþe devam edemedim. Çocuklarýmý yaný-
ma alamýyordum çünkü kendime yetmeyen bir
maaþým vardý. Sonra özel bir hastaneye girdim.
Hastanede çalýþan kadýnlarýn çoðu eþinden ayrýl-
mýþtý ve bu kadýnlarýn hepsini gece çalýþtýrýyor-
lardý. Kadýnlarýn çalýþmasý gerektiðini bildikleri
için durumu fýrsata çevirmiþlerdi. Esnek çalýþma,
baský, az insanla çok iþ yapma, mesailerimizin

verilmemesi gibi problemlerin yanýnda aldý-
ðýmýz ücret asgari ücretti. Gelen baskýlara
karþý iþ yavaþlatma, iþ býrakma gibi eylemler
yaptýk. Yaþanan baþka bir sorun sonrasý bana
tutanak tuttular ve savunmamý istediler. Ora-
daki baský ve stresi de kaldýramayarak istifa
ettim.

Þimdi bir özel þirketin mutfaðýnda çay,
kahve yapýyorum. Asgari ücretle geçiniyo-
rum, daha doðrusu geçinemiyorum. Hele de
ekonomik krizle daha da geçinemez hale gel-
dim. Boþanalý neredeyse 5 yýl oldu. Hâlâ
çocuklarýmý yanýma almak istiyorum. 40 yaþý-
na kadar çalýþmamýþ olmak, bir nitelik geliþ-
tirememek, aldýðým ücretin yetmemesi ve bir
aileye bakacak durumda olamamak çok zor.
Asgari ücret, bir de üstüne bu kriz kadýnlarý
güvencesiz, çocuklarýndan uzak bir yaþama
savuruyor iþte. Sadece günü kurtardýðýmýz,
sosyal yaþamýn olmadýðý bir hayat yaþýyoruz.
Maalesef  bu devlet kadýnlarý korumak yerine
onlarý çaresiz býrakmayý tercih ediyor. 

Sultangazi // ÝÝSTANBUL

Birileri nafaka 
hakkýnda mý konuþuyor?

Okuyacaðýnýz yazý bir
nafaka hikayesi, evet.
Ancak anlatýlanlar
sadece boþanmýþ 
bir kadýnýn deðil
ebeveynlerinin
ayrýlmasýyla babanýn
kendilerinden de
ayrýldýðý kýz
çocuklarýnýn hikayesi.
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ZEHÝRLENME; hayati fonksiyonlarý bozan ve bazen de yaþamý tehdit eden maddelerin vücuda solunum,
dolaþým, aðýz, deri ve benzeri yollardan alýnmasý sonucu organizmanýn zarar görmesine denir. Ülkemizdeki
zehirlenmelerin yüzde 66’sý ilaçlar, yüzde 7’si böcek ilaçlarý, yüzde 7’si temizlik ürünleri ile oluyor.

Ýlaçlarýn çocuklarýn ulaþabileceði yerde bulundurulmasý, en ufak bir dikkatsizlikte küçük çocuklarýn bunlarý
yemesi sýk karþýlaþýlan bir durum. Özellikle çocuklara ilginç gelen küçük þekerlemelere benzeyen kalp ilaçlarý geri
dönüþü olmayan zehirlenmelere yol açabilir. Deterjan ve lavabo açýcýlar aðza alýndýktan sonra geri
dönüþü olmayan yanýklara neden olur; çocuk kurtulsa bile ömür boyu yapay bir
yemek borusuyla beslenmek zorunda kalabilir. Tüm ilaçlar, temizlik
malzemeleri vb. çocuklarýn ulaþamayacaðý kilitli dolaplarda saklanmalý. 

Böyle bir madde içtiði bilinen kiþi asla kusturulmamalý.
Zehirlenmelerde genel yaklaþým zehrin vücuttan uzaklaþtýrýl-
masý mantýðýna dayanýr. Halk arasýnda ‘kusturma’ bilinen en
kolay zehir uzaklaþtýrma metodudur. Ama zehirlenenin
kusturulmamasý gereken durumlar da vardýr: 

Yanýcý/yakýcý madde alýndýðýnda 
Komadaki hastalarda 
Nöbet geçirenlerde 
Petrol ürünleri ile olan zehirlenmel-

erde 
Psikiyatrik ve nörolojik ilaç zehirlen-

melerinde
6 aydan küçük çocuklarda 
Pýhtýlaþma bozukluðu olanlarda

ÝLAÇLARA, TEMÝZLÝK ÜRÜNLERÝNE DÝKKAT!

SÝZE BÝR
NOTUM VAR

ATEÞLÝ silah yaralanmalarýný özellikle
anlatmadým. Bireysel silahlanmaya karþýyým.

Kitlesel silahlanmaya da karþýyým. 2018 yýlýnýn
Ekim ayýnda 40 kadýnýn en yakýnlarýndaki erkekler

tarafýndan ateþli silahla katledildiði bir ülkede
“bireysel silahlanmaya hayýr” diyorum. Evinizde

bulundurmadýðýnýz þey size kaza yaptýrmaz. Kazasýz
belasýz günler dilerim.

Mahallemizin sütçüsünün
sütü ne kadar saðlýklý?

Cansu ERTAÞ
Gýda Mühendisliði Öðrencisi

B
irçoðumuz, hafta sonu mahallemize gelen sütçüden süt
almak için pencereden sütçünün yolunu gözlüyor, sütçü
göründüðündeyse elimizde tencerelerle ya da boþ su þi-
þeleriyle sokaða koþuyoruz. Bunu neden yapýyoruz?
Çünkü her hafta sokaðýmýza gelen tanýdýðýmýz, bildiði-

miz ve en önemlisi de süt konusunda güvendiðimiz kiþiden “doðal
süt” almak için. Marketteki sütü ise uzun süre bozulmadan kala-
bildiði için, katký maddesi olduðu ve artýk “doðal süt” olmadýðý dü-
þüncesiyle almýyoruz. Peki, bu düþünce doðru mu? 

Sokak sütü tamamen “kötü” ya da raflarda gördüðümüz süt tama-
men “iyi” diyemeyiz. Ancak þu bir gerçek ki sokaktan aldýðýmýz çið
süt, yararlý bakterilerden çok, patojen bakteri yani hastalýk yapýcý mik-
roorganizmalar içerir. Sadece mikroorganizma deðil, küflerin ürettiði
mikotoksinler de bulunabilir. 

Bütün bunlar ciddi rahatsýzlýk-
lara sebep olur. Sütün saðýldýðý
hayvana “ziyan olmasýn” diyerek
verilen küflü ekmekle, küflerin
ürettiði toksinler süte ge-
çer. O sütü ne kadar kayna-
týrsak kaynatalým, toksinle-
ri yok edebilmemiz imkan-
sýzdýr. Hayvandan sütü sa-
ðýp, bize getiren sütçü tabi
ki kötü niyetle bunu yapma-
mýþtýr ve bunlarýn yol açaca-
ðý durumlarý ön görmesi ol-
dukça zordur. Sütün, saðýl-
dýktan sonra bize gelene ka-
dar hangi koþullarda bekle-
tildiði, sütün doldurulduðu
materyalin temizliði, saðýl-
dýðý ortamýn temizliði veya
saðýlan hayvanýn hasta olup
olmadýðý, sütteki mikrobi-
yal yükü etkiler. Biz sütü
alýp kaynattýðýmýzda da bütün pato-
jenleri öldürebilmemiz zordur. Ayný zaman-
da “mikroplarý ölsün” diye, uzun zaman kaynatma so-
nucu patojenlerle birlikte içindeki besleyici maddelerin de (vitamin
kayýplarý, proteinlerin denatürasyonu...) yok olmasýna sebep oluyoruz.

Marketlerden aldýðýmýz UHT (ultra hightemperature) sütlerin,
raflarda uzun süre kalabilmesinin sebebi içerisinde antibiyotik veya
herhangi bozulmayý önleyici katký maddesi deðildir. Burada yapýlan
135°C - 150°C’de, 2-6 saniye ýsýl iþlemle çið sütteki bütün zararlý pa-
tojenlerin ve sütün bozulmasýna sebep olan mikroorganizmalarýn yok
edilmesi saðlanýr. Bu iþlemde uygulanan sýcaklýk yüksek olmasýna
raðmen, kýsa süre uygulandýðýndan kaynatýlan süte göre besin deðeri
kayýplarý azdýr. Bu da sütün uzun süre bozulmadan kalabilmesini sað-
lar. Son günlerde sosyal medyada gördüðümüz kaynatýlan sütün pat-
lamasýnýn sebebi; sütün içinde bulunan havanýn birden yüksek sýcak-
lýk verilmesiyle sütten ayrýlmaya çalýþmasýdýr. Ýçerisinde bulunan her-
hangi bir kimyasaldan ötürü deðil.

Sosyal medyada ya da akþam haberlerde bazen rastladýðýmýz kiþi-
ler, kasýtlý ya da kasýtsýz olarak toplumun gýda alýþkanlýklarýný kötü
yönde etkileyebilmektedir. Böyle bir bilgi kirliliði ortamýnda bize dü-
þen gýda ile ilgili her duyduðumuz þeye inanmamak, araþtýrmak ve gý-
da konusunda uzman kiþilerin dediklerine kulak vermektir. 

Tüm kazalarýn
yüzde 41’i evlerde
yaþanýyor.
Bunlarýn yüzde
26’sý evin içinde
yürürken, yüzde
25’i ise oyun
oynarken
gerçekleþiyor.
Tahmin
edeceðiniz gibi
en çok kadýnlar,
çocuklar ve
yaþlýlar
etkileniyor. 

Dr. Rengin GÜVENÇ
Uzman Psikiyatrist

C
insel þiddet; Dünya Saðlýk Ör-
gütünün tanýmlamasý ile temel
insan haklarýnýn aðýr bir ihlali,
cinselliði kontrol etmek, de-
netlemek, küçük düþürmek,

aþaðýlamak ve cezalandýrmak amacýyla bir
þiddet aracý olarak kullanýlmasýdýr. Cinsel
þiddet; kadýnýn karþýlýk olarak tekrar cinsel
þiddet uygulayamayacaðý, ona hamilelik ve
çocuk bakmak gibi sorumluluklar yükleye-
bilen, diðer saldýrý biçimlerine göre çare-
sizlik, þok, vücut bütünlüðünün tehdidi gi-
bi ruhsal etkilerin daha fazla görüldüðü bir
saldýrý eylemidir. Cinsel þiddet sonrasýnda
kiþinin iyileþmesi için en önemli basamak-
lar olan kiþinin yaþadýðý olayý anlatabilmesi,
yakýnlarý ile bað kurabilmesi, saldýrganýn
adil bir düzende yargýlanýp cezalandýrýlma-
sý gibi basamaklarýn gerçekleþmesi de
daha zor olmaktadýr.
‘GERÇEK TECAVÜZ’
GERÇEKLERÝ SAKLIYOR

1980’lere kadar “gerçek tecavüz” kavra-
mý, saldýrganýn yabancý olduðu, sokakta ýs-
sýz ve karanlýk yerlerde gerçekleþen, saldý-
rýya maruz kalanýn fiziksel olarak karþý
koyduðuna dair kanýtlarýnýn olduðu, hatta
saldýrganýn akýl saðlýðýnýn yerinde olmadýðý
bir durum olarak tanýmlanýyordu. Bu ta-
nýmlamanýn sonucu olarak tecavüzü en-
gelleme görevi kadýna yükleniyor, “kadýnýn
yerinin evi olduðu”, sokakta “uygun” kýya-
fetlerle dolaþmasý gerektiði gibi toplumsal
cinsiyet rolleriyle bu “görevi” yerine geti-
rebileceði öðretiliyordu. Cinsel þiddete
maruz kalmak, kiþi için bir utanç sorunu
olarak ele alýnýyordu. Uygarlýk kadar eski
olan bu savaþta cinsel þiddeti bir utanç so-
runu olarak deðil, üzerinde konuþulabilen
bir suç durumu haline getirmek için kadýn
hareketi “karþý savaþýný” baþlatmýþtý. Kadýn
hareketinin etkileri bilim dünyasýnda da
kendini göstermiþ, cinsel þiddet araþtýrma
konusu olarak ele alýnmaya baþlandý ve
cinsel þiddetle ilgili “gerçekler” araþtýrma
sonuçlarýyla birlikte deðiþti.
TARTIÞMA 1980’DE BAÞLADI
2005’TE YASALAÞTI

Yine de evlilik içi tecavüz konusundaki
yasal geliþmeler kadýna yönelik þiddete
karþý alýnan diðer önlemleri geriden izle-
mektedir. Örneðin ülkemizde 1980’li yýlla-
rýn sonlarýnda sivil toplum kuruluþlarýnýn
gündemine gelen evlilik içi tecavüz kavra-
mý ancak 1 Haziran 2005 tarihinde yürür-

lüðe giren Türk Ceza Kanunu’nda (TCK)
‘Cinsel Dokunulmazlýða Karþý Ýþlenen
Suçlar’ baþlýðý altýnda yapýlan deðiþiklikler-
le suç sayýlmýþtýr. Bu yasada tanýmlamanýn
ýrza tecavüz olarak deðil kiþiye yönelik suç-
lar baþlýðýnda cinsel saldýrý olarak taným-
lanmasý büyük bir geliþmedir. Bununla
birlikte yasada “suçun eþe karþý iþlenmesi
halinde soruþturma ve kovuþturma mað-
durun þikayetine baðlýdýr” ibaresinin ol-
masý, evlilik içi tecavüz gibi dile getirilmesi
dahi zor bir suçta, ihbar ve ispat zorunlu-
luðu olmasý bu yasanýn fiiliyatta iþleyiþini
neredeyse imkansýz hale getirmektedir.

FAÝLLER ÝÇÝN ‘SUÇ’ DEÐÝL,
‘KADINLIK GÖREVÝ!’

Araþtýrmalar göstermektedir ki kadýnlar,
yakýn partner iliþkisinde maruz kaldýklarý
cinsel þiddeti; bu þiddetin boyutu yasal
olarak tanýmlanan tecavüz kavramýný karþý-
lasa bile, tanýmlamakta ve ifade etmekte
hâlâ zorlanmaktadýrlar. Kadýnlarýn bu zor-
lanmasýnda yakýn iliþkilerde kadýnýn cinsel
iliþkide bulunmasýný bir “kadýnlýk görevi”
olarak tanýmlayan kültürel normlar da
önemli bir rol oynamaktadýr. Yapýlan çalýþ-
malar da göstermektedir ki; yakýn partner
iliþkilerinde cinsel þiddet uygulayan erkek-
lerin çoðu bu durumu sadece “eþlerine
cinsel görevlerini hatýrlatma” olarak
görmektedir. Erkeðin; kadýnýn ve
çocuklarýn maddi ihtiyaçlarýný
karþýladýðý, buna karþýlýk kadý-
nýn; erkeðin sevgi, yakýnlýk
ve cinsel iliþkilerini karþýla-
mayý üstlendiði iliþki, þid-
det üzerine kurulu bir gö-
rev paylaþýmýdýr. Yakýn
partner iliþkilerinde cin-
sel þiddet bir güç göste-
risi, mutlak bir kontrol
saðlama isteði ve istis-
mara dayalý iliþkinin
bir parçasýdýr.

Partner cinsel
þiddet termino-
lojisiyle ilgili li-
teratürde tar-
týþmalar olsa
da; taraflardan
birinin cinsel
iliþkide rýzasý-
nýn olmamasý ve
özgür karar ve-
rebilmesi için
uygun bir orta-
mýn olmamasý
vurgulanan or-

tak noktalardýr. Kadýnlarýn ekonomik öz-
gürlüðünün olmadýðý, istihdam olanakla-
rýndan erkeklerle eþit olarak yararlanama-
dýðý bizim gibi ülkelerde cinsel þiddetin
hem fiziksel zorbalýkla giden hem sözel
manipülasyonlarla giden hali fazla görül-
mektedir.

Kültürel normlar erkeðin maddi olanak
saðladýðý, kadýnýn sevgi ve cinsellik ihtiyaç-
larýný giderdiði bir rol paylaþýmý yapmakta-
dýr. Kadýnýn bu tip bir iliþkiyi sonlandýrdý-
ðýnda ekonomik özgürlüðünü saðlarken
karþýlaþacaðý zorluklar özgür karar vermesi
için bir ortamýn saðlanmasýný daha da zor-
laþtýrmaktadýr. Cinsel iliþkiye girmediðin-
de; elindeki maddi imkanlarýn gideceði
tehdidi, sosyal çevresinin kýsýtlanacaðý yö-
nündeki söylemler, ertesi gün kendine ve
çocuklarýna kötü davranýlmasý gibi durum-
lar kadýnýn rýzasýna yönelik karar vermesi-
ni engellemektedir.

ÞÝDDETÝN EN DÝLE
GETÝRÝLEMEYENÝ…

Partner tarafýndan ve yabancý biri ta-
rafýndan maruz kalýnan cinsel þiddettin
ruh saðlýðýna etkisinin farklý olup olma-
dýðýna baktýðýmýzda, maruz kalýnan
partner cinsel þiddeti; tüm cinsel þiddet
biçimlerindeki gibi kendini güvende

hissetme, kendilik deðeri ve
otonomi duygularýnda yarat-

týðý bozulma, kiþinin ruh-
sal saðlýðýný olumsuz et-
kilemektedir. Partner
cinsel þiddeti istisma-
ra dayalý iliþki teme-
linde geliþtiði için,
tek seferlik bir olay
deðildir; etkisi istis-
marýn toplamýnýn
yaratacaðý etkiyle
deðerlendirilmeli-
dir. Kadýn sokakta
uðradýðý tecavü-
zün adýný daha

kolay koyabil-

mekte, evde süreðen bir þekilde devam
eden cinsel þiddeti ise kendisini bile ta-
nýmlamakta zorluk yaþamakta, kadýnlýk
rolü gereði kendisini suçlayýp kendini
cinsel sorunlu biri olarak deðerlendir-
mesi daha fazla olmaktadýr. Her tür cin-
sel þiddeti anlatabilmeyle ilgili utanç,
sosyal desteðin saðlanmayacaðýyla ilgili
endiþeler, yargý sisteminin failden çok
þiddete uðrayanda suç arayan iþleyiþi gi-
bi zorluklar, partner cinsel þiddeti için
de geçerli olup; kadýnýn maruz kaldýðý
þiddetin en dile getirilemeyeni partner
cinsel þiddetidir. Bu dile getirilemeyiþ
yaþanan olumsuz deneyimin ruhsal etki-
lerinin iyileþmesindeki sosyal destek ba-
samaklarýnýn devreye girmemesine ne-
den olmakta, iyileþme ve mücadele süre-
cini bozmaktadýr.

Kate Millet’in “kiþisel olan politiktir”
sözüyle de vurguladýðý gibi yakýn iliþkilerde
maruz kalýnan cinsel þiddetin evin duvar-
larýnýn içindeki “mahrem” alanýn dýþýna
çýkartarak konuþulabilmesini saðlamak;
partner cinsel þiddetini, bireysel bir sorun
zemininden toplumdaki cinsiyet eþitsizli-
ðinden köken alan politik bir sorun zemi-
nine taþýmak, kadýn mücadelesi önemli bir
alanýný oluþturmaktadýr.

KAYNAKLAR:
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Intimate Partner SexualViolence : A Review of Terms ,
Definitions , and Prevalence. 2015.

Basile KC. Prevalence of Wife Rapeand Other in a
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Vict. 2002;17(5):511–524.

Brownmiller, Susan Cinsel Zorbalýk, Suðra Ön-
çü(çev) (Ýstanbul Cep Kitaplarý, 1984)

Godenzi, Alberto. Cinsel Þiddet, Sultan Kurucan
Coþar, Yakup Coþar(çev) (Ýstanbul Ayrýntý Yayýnlarý,
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Ozdemir O. Tecavüzü Hegemonik Erkeklik Ze-
mininde Anlamak. Fe Dergi: Feminist Eleþtiri Cilt2
Sayý 2

Partner cinsel þiddeti tek seferlik
bir olay deðildir; kadýn, süreðen
bir þekilde devam eden cinsel 
þiddeti kendisi bile tanýmlamakta
zorluk yaþar. Öte yandan þiddetin
en dile getirilemeyenidir.

Partner cinsel þiddeti:
Þiddetin en görünmeyeni...



18 7kitapsaðlýk

Cevriye AYDIN

Ç
erniþevski’nin “Nasýl Yapmalý?” adlý roma-
ný yaklaþýk 150 yýlý aþan bir süre önce yazýl-
dý. Hâlâ okunuyor olmasýnýn nedeni, yazýl-
dýðý çaðdan çok ileriye bakan ve ýþýk tutan,
bugün hâlâ güncelliðini koruyan tartýþma-

larý, sorularý ve sorunlarý içermesi.
Sanatsallýk ve gerçekçilik tartýþmasýndan

kadýn sorununa, kadýn-erkek eþitliði ve aþktan, sosya-
list üretim ve bölüþüm konusuna oldukça kapsamlý te-
malarý iç içe iþleyen bir roman ‘Nasýl Yapmalý?’

Benzer baþka romanlardan da söz edilebilir; Nasýl
Yapmalý’nýn onlardan farký nedir, diye sorulabilir haklý
olarak. Bu soruya tek bir cümleyle yanýt vermek zor.

Nasýl Yapmalý’yý 1862’de tutuklandýktan sonra, 4
Aralýk 1862 ile 4 Nisan 1863 arasýný kapsayan dört aylýk
sürede, Petropavlovsk zindanýnda yazan Çerni-

þevski’nin, serfliðin 1861’de kaldýrýldýðý feodaliteden
henüz çýkmakta olan Rusya’da sosyalizmin düþünü
kurduðu bir roman tasarlamasý -tek baþýna bu bile-
onu tarihin önemli bir yerine yerleþtiriyor.

Ekim Devrimi’nin önderi Lenin henüz doðma-
mýþken, henüz Paris Komünü yaþanmamýþken, Çer-
niþevski; insanlarýn ortak bir çalýþma düzeninde ya-
þadýðý, bozkýrlarýn aðaçlandýrýldýðý, doðanýn verimli-
leþtirildiði, ortak mutfaklarda yemek yendiði, yaþlý ve
çocuklarýn mutfak iþleri ve yemek yaparak ortak ha-
yata katýldýðý, herkesin çalýþtýðý ve herkesin ayrý oda-
sýnýn olduðu ortak konutlarda yaþadýðý, çalýþma ka-
dar dinlenmenin de önem taþýdýðý, günlük pratik bir
yaþamýn canlý tasvirini yapýyor.
YENÝ ÝNSANIN ROMANI 

Çerniþevski’nin hayal gücü, ufukta henüz doðmuþ
sosyalizm fikrini yaþanan bir gerçek olarak tasvir etme-
yi baþarmakla sýnýrlý deðil. Ýnsanlarýn toprakla birlikte
alýnýp satýldýðý bir çaðýn henüz tümüyle ortadan kalk-
madýðý bir zamanda kadýn özgürlüðünü, kadýn-erkek
eþitliðini romanýn kahramanlarýna yaþam içindeki iliþ-
kileri ve rolleri içinde tartýþtý-
rýyor. 

Nasýl Yapmalý’nýn bir bu-
çuk yüzyýlý aþan bir süreden
sonra bugün yeniden, ilginç,
canlý, güncel ve akýcý kýlan
pek çok özelliði var. Onu bel-
ki daha uzun yýllar yeniden
okutacak asýl kalýcý yönü ise;
kahramanlarýnýn tarih sahne-
sine çýkan “yeni insan” tiple-
ri olmasý.

Bu insanlarýn ütopik bir
dünyada deðil, somut bir
gerçeklik içinde, somut ya-
þam uðraþlarý içindeki in-
sanlar olarak canlandýrýlmýþ
olmasý, romanýn bugüne ve
geleceðe ýþýk tutan en baþa-
rýlý yönlerinden biri. Bu yeni
insanlarýn en önemli
özelliði, sadece kendileri
için yaþamamalarý, ya-
þamlarýný tüm toplumu
deðiþtirip dönüþtürme
amacýna baðlamýþ olma-
larý ve bu amaçla uyumlu
bir yaþam sürdürmeyi il-
kesel bir temelde tutum
ve davranýþlarýnýn merke-
zine koymuþ olmalarý.

Bu ilkesel temel o ka-
dar güçlü ve etkili ki, ev-
lilik ve aþktan iþ yaþamýn-
daki iliþkilerine kadar ya-
þamlarýnýn her alanýnda,
etraflarýndaki her insaný
derin etkilerle yüz yüze
býrakarak bir dönüþüme de yol açýyor.

Bu dönüþümü bizzat yaþarken, kendisi de bu dönü-
þümde rol üstlenen kadýn kahramanýmýz, dönemi açý-
sýndan bir ilk örnek oluþturuyor. Nitekim Çerniþevski,
bu kadýn kahramaný ile Rus edebiyatýnda ilk olumlu
devrimci kadýn tipini yaratan yazar olarak biliniyor.

Çerniþevski, esas olarak dört roman kahramaný -Ve-

ra, Lopohov, Kirsanov ve Rahmetov- üzerinden kurgu-
ladýðý olaylar içinde kahramanlarýndan birine -Rahme-
tov’a- farklý bir rol vererek, baský ve sansür koþullarý al-
týnda sosyalizm fikrini savunan ve yayan insanlarla pro-
fesyonel olarak hayatýný sosyalizme adayan insan yaþa-
mý arasýndaki farký gösteriyor.

Elbette, aradan geçen bir buçuk yüzyýlý aþan bir za-
man dilimi içindeki tarihsel geliþmelerin ortaya çýkar-
dýðý devrimcilerle karþýlaþtýrarak, -özellikle iþçi sýnýfý-
nýn devrimdeki tarihsel rolünün pratik olarak gerçek-
leþtiði bir sürecin ardýndan- Rahmetov’a baktýðýmýzda
bizi zaman zaman gülümseten abartýlý bir devrimci
tiplemesi görüyoruz. Romanda ütopik sayýlabilecek, ya
da sonraki geliþmelerin önemsizleþtirdiði yönler var
kuþkusuz. Ancak yaratýldýðý dönemin koþullarýný göz
önünde bulundurduðumuzda, bu yönlerin romanýn si-
yasal, tarihsel ve edebi deðerinden bir þey eksiltmedi-
ðini söyleyebiliriz.

ÇERNÝÞEVSKÝ’YLE 
TARTIÞMAYA HAZIR OLUN

Vurgulanmasý gereken bir diðer yön, romanýn kur-
gusundaki dinamik yapý.
Hikayenin akýþý içinde ki-
mi zaman olaylarýn girdi-
ði çýkmazlarýn Vera’nýn
gördüðü rüyalar üzerin-
den açýklýða kavuþturul-
masý, kimi zaman gelece-
ðin geliþmeleri, kimi za-
man da sosyalizmin bu
rüyalarda temsili, okurun
akýþýn rehavetine kapýlma-
sýna kapýyý kapatýyor.

Bir baþka çarpýcý özel-
lik, yazarýn araya girerek
okurla tartýþmasý, hatta
atýþmasý! Hikayenin dü-
ðümlerinin bu yazar-okur
tartýþmasý içinde çözülme-
si. “Bilgelerin bilgesi basi-
retli okur”un önüne sürekli
üzerine düþüneceði bir so-
ru, çözeceði bir sorun ko-
nulmasý, bugünün deyimiy-
le  “interaktif” bir okuma
zorunluluðu getiriyor. Bu

durum bir yandan okumayý zevkli kýlarken, öte
yandan sýkça olaylarýn geleceðini tahmin etmeye
ya da bazý geliþmelerin aktörünün hangi kahra-
man olduðunu düþünmeye, bulmaya, hayal gücü-
nü çalýþtýrmaya zorlayarak adeta okura hikayenin
yaratýmýna katýlýyormuþ duygusu veriyor.

Nasýl Yapmalý, zor zamanlarýn, yeni bir devrim-
ci atýlýmýn mayalanma süreçlerinin kitabý. O yüz-
den güncel ve bugün de yayýmlandýðý yýllardaki gi-
bi ilginç, düþündürücü, etkileyici. Yazarýn, roma-
nýn çizdiði yeni insan tipi hakkýnda söylediði gibi
“yeni insan”a ihtiyaç olduðu sürece güncel kala-

cak. “...Bu iþ taa insanlar ‘artýk her þey güzel, kötü hiç-
bir þey yok’ diyene kadar böylece sürüp gidecek.Tüm
insanlardan ayrý olan bu tipe ancak o zaman gerek kal-
mayacak; çünkü o zaman bütün insanlar bunlar gibi
olacak ve yeni kuþaklar bu tipin ayrýksý bir tip sayýldýðý,
bütün insanlarýn onlar gibi olmadýðý zamaný anlamakta
güçlük çekecekler.”

Nasýl 
Yapmalý

BUGÜNE VE GELECEÐE IÞIK TUTAN BÝR KÝTAP

‘DEVRÝMCÝ MÜCADELE
NEVSKÝ BULVARI’NDA
KALDIRIM DEÐÝLDÝR’

YAZILDIÐI yýllardan sonraki genç kuþaklarýn
Rusya’daki devrim mücadelesine katýlmasýnda
önemli bir rol oynayan Nasýl Yapmalý’nýn yazarý
Çerniþevski’nin kendisi de Rusya’da 1860’lý yýllar
devrimci hareketinin önderlerinden. Ondan þöyle
söz edildiðini aktarýyor, romanýn çevirmeni:
“Tüm Rus Ýmparatorluðuna yayýlmýþ olan bütün
ilerici örgütler aðý, Petersburg’ta Çerniþevski
tarafýndan yönetiliyordu.” Çerniþevski, ayný
zamanda bilim insaný, yazar, eleþtirmen.

Nadejda Krupskaya, Çerniþevski’nin, sosyalizm
için kapitalist geliþmenin önemini anlamýþ olmasý
ve liberalizme karþý uzlaþmaz tutumu yanýnda,
“...onuru ve kaderde onun payýna düþmüþ
inanýlmaz zorluklar karþýsýnda muhafaza ettiði
gururu” ile Lenin’i etkilediðini aktarýr.
Mücadelenin zorlu karar anlarýnda Lenin’in,
Çerþinevski’nin “Devrimci mücadele Nevski
Bulvarý’nda kaldýrým deðildir” sözünü andýðýný
ifade eder.

?

Uzman Dr. Senem ASLAN

M
emlekette çok alýþkýnýz;
aslýnda önlenebilir se-
beplerle gerçekleþen,
can yakan, can alan olay-
lara “elim bir kaza” de-

nir. Bakýn, daha bu hafta Gebze’de çö-
ken viyadüðün altýnda kalan iþçilerin
yaþadýklarýna... Ýnsanlýk dýþý çalýþma
koþullarýnda, yetiþtirme baskýsýyla,
alýnmayan iþgüvenliði önlemleri nede-
niyle yaþanan bu olaya “elim bir kaza”
demek nasýl mümkün olabilir ki?

Peki ya kadýnlar? Günlerinin büyük
kýsmýný ev içinde geçiren, ev içinde ger-
çekleþtirdikleri üretim görülmeyen ka-
dýnlar? Biliyor musunuz, tüm kazalarýn
yüzde 41’i evlerde yaþanýyor; tahmin
edebileceðiniz gibi en çok etkilenenleri
ise kadýnlar, çocuklar ve yaþlýlar. Ne yazýk
ki bu kazalar bazen ölümle sonlanabili-
yor. Bu kazalarýn yüzde 26’sý evin içinde
yürürken, yüzde 25’i ise oyun oynarken
gerçekleþiyor. Ev içi kazalarýn yüzde 18’i
oturma odasýnda, yüzde 17’si mutfakta,
yüzde 16,5’i ev giriþinde yaþanýyor. 

Ev kazalarýný önlemenin iki temel
prensibi vardýr: Ev standartlarýný düzen-
leyen genel önlemler ve ev kazalarý ve
önleme konusunda bilinçlenme. Bu iki
prensibi benimsemek ev kazalarýnýn gö-
rülme sýklýðýný düþürür ve önlenebilir
ölüm nedenlerinin büyük çoðunluðu da
ortadan kalkmýþ olur. 

Alýnmayan önlemler evde de can alýr 
ELEKTRÝK ÇARPMALARI

TÜM elektrikli gereçler ve kordonlarý su ve sýcak yüzeylerden uzak tutulmalý.
Saç kuruma makinasý, ütü, týraþ makinasý, vb. kullanýlmadýðýnda prizden çekilme-
li.Kordonlarýn yol üstünde, karmaþýk ve mobilyalarýn altýnda sýkýþmýþ olmamasýna
dikkat edilmeli. Prizlerde kablolar açýkta olmamalý, priz kapaklarý kullanýlmalý.

Elektrik çarpmalarýnda ilk yardým:Önce elektriði sigortadan kesin. Kalýn tahta
veya gazete destesi üzerine basarak (elektrik iletken olmayan bir cisimle) ve tah-

ta sopa kullanarak kazazede çekilmeli.

GÖZ AÇIP KAPAYINCAYA KADAR...
SOLUK borusuna fýndýk, fýstýk gibi cisimler kaçmasý ile soluðun
kesilmesi, su ile boðulma ev içi kazalar arasýnda ikinci sýk nedenler-

den. Ortada býrakýlan yarý dolu bir temizlik kovasýnda bile
çocuklar birkaç saniye içinde boðulabilir. Bu nedenle havuz,
su kovasý, küvet gibi tehlikeli noktalara dikkat edilmeli.

Çocuklar hiçbir zaman banyoda, havuzda yalnýz ya da
baþka bir çocuðun kontrolüne býrakýlmamalý.

Havuzun etrafý çitle çevrili olmalý, yüzme sonrasý
havuzdaki oyuncaklar alýnmalý, þiþme havu-

zlardaki su kullanýldýktan sonra tamamen
boþaltýlmalý. Unutmayýn þiþme yelek, kol-

luk vb. asla yeterince güvenilir
deðildir.

Yeni doðan bebekler yumuþak
yerlere yüzüstü yatýrýlmamalý,

yataðýna yastýk, oyuncak vb. koyulma-
malý, boynuna emzik, kolye, boncuk,
çengelli iðne vb. asýlmamalý.

DÜÞÞME ve çarpmalar da ev içinde en sýk gö-
rülen kazalardýr. Çarpýlan veya kafanýn vurul-
duðu yer çok sert deðilse ciddi bir sorun yarat-
maz. Ancak kolon, kiriþ ve seramik gibi kitlesi
yoðun yerlerdeki özellikle kafa çarpmalarýnda
kýsa ve uzun sürede ortaya çýkabilecek ciddi
komplikasyonlar görülebilir.

Ev içinde düþme/çarpma kazalarýndan korun-
mak için: Merdivenin kenarýnda mutlaka korkuluk
olmalý, merdiven baþýnda ve sonunda ýþýklandýr-

ma ve elektrik düðmesi olmalý, küçük halý/kilimler
yere sabitlenmeli, merdivenlerde oyuncak, terlik
vb. cisimler býrakýlmamalý, yatak odasýnda hemen
yatak baþýnda elektrik düðmesi/ gece lambasý ol-
malý, merdiven baþlarýnda kapýlar olmalý, pence-
relerde güvenlik kilitleri bulunmalý.

Banyoda tutacaklar olmalý, küvet/ duþ zemini

kaymayý önleyecek materyaller ile kaplanmalý.
Banyo zemini kuru ve temiz olmalý.  

Özellikle yazýn yanlýþlýkla açýk býrakýlan bal-
kon ve sokak kapýlarý, düþme sonucu ciddi sa-
katlýklara ve ölümlere neden olabiliyor. Çocuk-
lar asla balkon ve merdiven baþlarýnda yalnýz
býrakýlmamalý ve çocuða emanet edilmemeli.
Kadýnlar da cam silerken ciddi tehlike altýnda-
lar, býrakýn eriþemediðiniz yerler kirli kalsýn,
canýnýzdan önemli deðil!

AMAN DÜÞMEYÝN!
YANIK YERE
DOKUNMAYIN

KKAAYYNNAARR su, süt ve çay yanýklarý en
sýk görülen kazalardandýr.

Yanýklardan korunmak için; yangýn
alarmlarý evin her katýnda, her yatak
odasýnýn içinde ya da yakýnýnda
olmalý. Aylýk olarak kontrol edilmeli.
Bataryalarý en az yýlda bir
deðiþtirilmeli.

Yemek yaparken mutfaktan
ayrýlmamalý, tutuþabilecek cisimler
soba/ýsýtýcý/ ocaktan uzakta
bulundurulmalý, kibrit/ çakmak
çocuklarýn ulaþamayacaðý yerlerde
tutulmalý, evde, özellikle yatakta iken
sigara içilmemeli. Evde kullanýlacak
su sýcaklýðý en fazla 50 dereceye
ayarlanmalý, ocak üstündeki
çaydanlýk, tava ve benzeri sap
kýsýmlarý içe doðru çevrilmeli. 

Yanýklarda ilkyardýmda hiçbir þey
sürülmemeli, dokunulmamalý, deri
soyulmamalý. Sývý dolu kese
patlatýlmamalý. Yalnýzca 15 dakika
soðuk su altýnda soðutulmalý.
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Özlem YILMAZ ÞENER
BES Genel Örgütlenme ve

Eðitim Sekreteri

K
ESK tarafýndan 9-10 Kasým
tarihlerinde Ankara’da Kadýn
Emeði ve Ýstihdam Çalýþtayý
gerçekleþtirildi. Çalýþtayýn ilk
gününde ‘Geçmiþten bugü-

ne kadýn istihdamý politikalarý ve mevcut
durum’, ‘Kadýn istihdamýna, iþ güvencesi-
ne ve sosyal haklara dair uluslararasý
normlar’, ‘Kadýn emeði ve istihdamýndaki
dönüþümün kamudaki biçimleri’, ‘Top-
lumsal cinsiyet istihdam iliþkisi’, ‘Ekono-
mik krizlerin kadýn emeðine ve istihdamý-
na yansýmalarý”, “Kadýn emekçilerin ör-
gütlenme, mücadele ve dayanýþma dene-
yimleri” baþlýklarýnda sunumlar yapýldý. 

Ýkinci gün ise ekonomik krizin kadýn
kamu emekçilerine yansýmalarý ve müca-
dele olanaklarý, örgütlenme ve mücadele
stratejileri, ne yapmalý, nasýl yapmalý baþ-
lýklarý altýnda atölye çalýþmalarý yapýlarak
tamamlandý. Gerek sunumlar, gerek atölye
çalýþmalarý bilgi ve deneyim aktarýmý yö-
nünden verimliydi. 

ÝÞYERLERÝNE YETERÝNCE GÝ-
DÝLEMEDÝ 

Çalýþtay, yerellerde yapýlacak atölyeler
ve merkezi çalýþtay olmak üzere iki aþama-
lý olarak planlanmýþtý. Daha somut sonuç-
lar elde edilebilmesi için yerel atölyelerde,
genel deðerlendirmeler yerine her ilde ve
iþyerinde bu süreçlerin nasýl yaþandýðýna
dair verilerin ortaya çýkarýlmasýnýn hedef-
lenmiþ olmasý önemliydi. 

Eylül ayýnýn ilk haftasýnda sendikalara
gönderilen konu baþlýklarýyla birlikte ye-
rellerde mümkün olduðu kadar atölyeler
gerçekleþtirildi. Bazý sendikalar þube þu-
be, bazýlarý bölgesel düzeyde toplantýlar
yaparak hazýrlandý. 

Siyasi iktidarýn kadýnlarýn kazanýlmýþ
haklarýna yönelttiði saldýrýlar ve çalýþma
yaþamýnda hayata geçirmeye çalýþtýðý hak
gasplarý deðerlendirildiðinde, bu süreçte
böyle bir çalýþtayýn yapýlmasý, krizin kadýn
emekçiler üzerindeki etkileri ve kamudaki
dönüþümün tartýþýlmasý ihtiyaçtý. Ancak
yerel hazýrlýklar için belirlenen sürenin ký-
sa olmasý, tartýþmalarýn iþyerlerine doðru
daha fazla geniþletilmesinin olanaklarýný
ortadan kaldýrdý.  

Kamuda istihdam þekillerinin deðiþme-
si ve güvencesizliðin adým adým hayata ge-
çirilmesi, keyfi ve liyakatsýz atamalar, iþ yo-
ðunluðu, mobbingin yaygýnlaþmasý nede-
niyle genelde kamu emekçileri özelde ise
kadýn emekçiler yoðun baský altýnda. Ýþ-
yerlerinde kadýn emekçilerin maruz kaldý-
ðý haksýz ve keyfi uygulamalarýn daha fazla
açýða çýkarýlmasý için çalýþtay hazýrlýklarý-
nýn yaygýn bir þekilde iþyeri hedefli olarak
hayata geçirilmesi, önümüzdeki dönem

oluþturacaðýmýz politikalar açýsýndan da
önemliydi. 

MUHAFAZAKARLAÞMANIN
ETKÝLERÝ

Ancak eksiklerine raðmen yerellerde
yaptýðýmýz çalýþmada kadýnlarýn tartýþma-
lara ilgi göstermesi, deneyim aktarýmlarý,
kadýn çalýþmasýnýn yeniden gündem olma-
sý olumluydu ve iþkollarýnýn raporlarý bu
tartýþmalar üzerinden oluþturuldu. 

Yürüttüðümüz çalýþmada dikkat çekici
noktalardan birisi, güvencesizliðin en
önemli adýmlarýndan olan kamuda yarý za-
manlý esnek çalýþma konusunda kadýn
emekçilerin kafa karýþýklýðý yaþadýklarýnýn
açýða çýkmasýydý. Ýþ yoðunluðu, cinsiyet
rollerinden kaynaklý yaþanan eþitsizlik, ba-
kým yükümlülükleri, ev iþleri gibi kadýnla-
rýn bütün yaþamýný zorlaþtýran etkenlerin,
siyasi iktidar tarafýndan esnek çalýþmaya
rýza üretmek için kullanýldýðýna bir kez
daha tanýk olduk. Yine toplantýlara katýlan
kadýnlar muhafazakarlaþmanýn etkilerinin
iþyerlerinde deðiþik biçimlerde hissettiril-
diðini belirttiler. Örneðin Ýstanbul’da Ma-
liye biriminde bir kadýn çalýþanýn açýk giy-
diði gerekçesiyle mükellef tarafýndan þika-
yet edilmesi, görevde yükselme sýnavlarýn-
da yapýlan mülakatlara katýlýrken, kadýnla-
rýn kýlýk kýyafetlerine daha bir dikkat eder
hale gelerek kapalý giyinmeye özen göster-

mesi, iþyerlerinde mobbing çok yaygýn ol-
masýna raðmen yaratýlan korku iklimi ne-
deniyle üstünün kapatýlmasý ve sineye
çekme tutumunun hakim olmasý gibi... Yi-
ne iþ yoðunluðu, personel eksikliði ve per-
formans ölçümü nedeniyle gönüllü fazla
mesai yapma oranýnýn arttýðý ifade edildi. 

KATILIM VE 
ÝLGÝ YÜKSEKTÝ

Yerellerde yapýlan çalýþmalarýn sonucu
olarak merkezi çalýþtaya katýlým iyi düzey-
deydi.  Sendika toplantýlarýmýzda ve eðitim
çalýþmalarýmýzda sýkça yaþadýðýmýz, top-
lantýyý takip etmeme, yarýda býrakma gibi
genel alýþkanlýklarýn dýþýnda bir tablo var-
dý. Kadýnlar bütün sunumlarý dikkatle
dinlediler.

Kadýn istihdamýna, iþ güvencesine ve
sosyal haklara dair uluslararasý normlara
iliþkin sunumda, Türkiye tarafýndan da
imzalanan birçok sözleþmenin ayrýntýsýna
yer verildi. Bu sunumdan sonra salondan
en çok sorulan, bütün bu sözleþmelere
uyulmadýðý takdirde siyasi iktidara yaptýrý-
mýn ne olduðu oldu. Çünkü sözleþmelerin
isimlerinin ve içeriklerinin “güzelliðine”
bakýlýrsa þimdiye kadar kadýnlarýn yaþamý-
nýn da güzelleþmiþ olmasý gerekirdi! An-
cak sadece uluslararasý sözleþmeler ve
uyulmadýðý takdirde verilen tavsiye karar-
larýyla kadýnlarýn yaþamlarýnýn deðiþmedi-

ðini, sadece ve sadece mücadelenin deðiþ-
tirici güç olduðunu, kadýnlar en çok da
bugünlerde kendi yaþam deneyimlerinden
biliyorlar. 

‘EÞÝT ÜCRET’ VE 
KAPÝTALÝZM TARTIÞMASI

“Ekonomik krizlerin kadýn emeðine ve
istihdamýna yansýmalarý” ve “Kadýn emek-
çilerin örgütlenme, mücadele ve dayanýþ-
ma deneyimleri” sunumlarý üzerinden
gerçekleþen, “eþit ücret” talebinin bir sýnýf
talebi mi, yoksa bir kadýn talebi mi olduðu
ve kapitalizmle ne yapacaðýz tartýþmasý, bi-
ze bazý kavramlarý yeniden gözden geçir-
memiz gerektiðini hatýrlattý. Aslýnda tar-
týþma, toplumu sýnýf kavramýný temel ala-
rak (Marksizm) analiz eden bir yaklaþým-
la, cinsiyeti temel alarak (feminizm) analiz
eden yaklaþým arasýndaki kýymetli bir tar-
týþmadýr ve en çok da sýnýf örgütü olan
sendikalarda gündeme gelmesi gerekmek-
tedir. Bazý feminist kadýnlar, tartýþmayý bu
iki kuramýn kadýn sorununa yaklaþýmýnda-
ki farklar olarak görmek yerine, feminizme
“aðýr eleþtiri” yapýldýðý yönünde itirazlarda
bulundular. 
KOLEKTÝF ÝÞÝN KEYFÝ

Her þeye raðmen, farklý bakýþ açýlarýnýn
tartýþtýðý, fikren zenginleþtirici bir çalýþtay
oldu. Ýkinci gün yapýlan atölye çalýþmalarý-
na da katýlým yoðun oldu. Konuþacak çok
þey vardý, bu nedenle atölyelere ayrýlan sü-
re yetersiz kaldý. Ayrýca ilk günden itiba-
ren, epeyce bir aradan sonra, yeniden ko-
lektif bir iþ yapmanýn keyfine varýldýðý his-
sediliyordu. 

Evet çalýþtayý bitirdik. Þimdi sýra bu ça-
lýþmadan doðru sonuçlar çýkararak müca-
deleyi örgütlemeye geldi. Kadýnlar önle-
rinde biriken devasa sorunlarla ancak ve
ancak örgütlü mücadeleyle baþa çýkabilir. 

Çalýþtayý yaptýk, sýra mücadelede
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Burcu YILDIRIM
Ankara

O
yunlar ve oyuncak,
çocuklarýn fiziksel duy-
gusal geliþiminde ve
hayata hazýrlanmalarýn-
da önemli iki araç. Bu

iki aracýn kullanýmý, çocuklarýn
üzerindeki etkileri ve kiþiliklerinin
þekillenmesi açýsýndan da son dere-
ce önemli. 

Çocuklarýn oyuncaklarý ve oyun-
larýnda nasýl bir kültür ile yetiþtiði-
ni görmek de mümkün. Çocukluk-
tan itibaren oyuncaklar yoluyla bile-
rek ya da bilmeden kadýna yönelik
þiddetin nasýl örüldüðünü, küçücük
aðýzlardan þiddet söylemlerinin na-
sýl ifade edilebildiðini, çocuklarýn
oyuncaklarýna dair söylemleri bize
anlatabilir. 

KIZ ÇOCUKLARININ
OKULDA AYRIMCILIÐI
HÝSSETMESÝ

Bu konu üzerinden bir öðretmen
arkadaþýmýn anýsý söylenenleri des-
tekler nitelikte olduðu için bu say-
fada sizlerle paylaþmak istiyorum.
Arkadaþým üçüncü sýnýf ‘fen bilgisi’
dersinde hýz ve kuvvet konusunu
iþlerken, ders kitabýnda kullanýlan
bir görsel ile hikâye baþlýyor. 

Görselde erkek çocuðun yanyana

olan kýrmýzý ve mavi oyuncak araba-
larýný ayný anda iterek hareket ettir-
mesi, hýzlý ve yavaþ hareketlerle ör-
nek gösteriliyor. O sýrada bir kýz
çocuðu söz istiyor; “Bu sayfada niye
hiç kýz çocuðu fotoðrafý yok da hep
erkek çocuklar var?” Bu soru üzeri-
ne etkinliðin yönü deðiþiyor. Çünkü
kýz çocuðunun orada kendini kötü
hissettiðini, ayrýmcýlýða uðradýðýný,
hatta görseller aracýlýðýyla þiddete
uðradýðý düþüncesine kapýlýyor. 

ERKEKLERE BEBEK,
KIZLARA ARABA VERÝNCE...

Eðitimci olarak sürece müdahale
etmek gerekirdi. Diðer öðrenciler-
de durum neydi? Kaynaþmalarýný
saðlayacak bir yol denenmeliydi.
Bunun üzerine ertesi gün iþlenecek
‘oyun ve fiziksel etkinlikler’ dersin-
de, “Nesnelerin kullanýmýna dönük
kazanýmdan yola çýkarak öðrenci-
lerde kaynaþmayý, paylaþmayý ve

oyuncaklarýn cinsiyetinin olmadý-
ðý”ný göstermeye dönük bir etkinlik
planlamak iyi olacaktý. 

Etkinlikte kýz öðrenciler hediye
edebilecekleri bir bebeklerini erkek
öðrencilerden birisine, erkek öð-
renciler de hediye edebilecekleri
bir arabasýný kýz öðrencilerden biri-
sine vereceklerdi. Oyuncaklar pa-
ketlenmiþ sýnýfa getirilmiþti.
“Oyuncaðýna kim daha hýzlý ulaþýr”
oyunuyla, oyuncaklar deðiþ tokuþ
yapýldý. Artýk kýzlarýn arabasý, er-
keklerin de birer bebeði olmuþtu. 

SÝDÝKLÝ ÞAZÝYE,
KEMÝK KAFA AYÞE!..

Öðretmen arkadaþým devamýnda
sýnýfta neler yaþandýðýný þöyle anlatý-
yor: “Hemen oyuna baþlarlar düþün-
cesiyle biraz geriden izlemeye baþla-
dým. Kýzlar büyük bir heyecanla ara-
balarla oynarken bir kaç erkek öð-
rencinin bebeklerin saçýný yolduðu-

nu, kolunu bacaðýný çýkardýðýný, çý-
kardýklarý kol ve bacaklarla oyunlar
oynadýklarýný görünce hemen yanla-
rýna gittim. “Bebeðin saçýný neden
yoldun” dediðimde ‘Caným sýkýldý,
sevmedim, yoldum’ gibi yanýtlar al-
dým. ‘Arabaný sevmesen de kýrar mý-
sýn?’ dediðimde ise ‘Onlar bebek
deðil ki!’ gibi yanýtlar verdiler. 

Bebeklerine bir ad koymalarýný
istediðimde, genellikle yakýnlarýnýn
adlarýný koyarken 5-6 öðrencinin
bebeklere “Sütlü Huriye”, “Sidikli
Þaziye”, “Kemikkafa Ayþe”, “Ke-
mikli Þadiye” gibi isimler takmasý
da þiddetin minicik beyinlerde nasýl
örüldüðünün, çocuklarýn diline na-
sýl yansýdýðýnýn aynasýydý. Neden bu
isimleri taktýklarýný sorduðumda ise
“Komiklik olsun”, “Eðlenmek için”,
“Þakacýktan yaptým”, “Ben erkeðim
bebekle oynadýðým için” gibi ifade-
lerle yanýt vermeleri daha vahimdi.
Size böyle bir þaka yapýlsa ne hisse-
dersiniz sorusuna ise verilen yanýt-
lar “Kötü hissederim”, “Aþaðýlýk bir
varlýkmýþ gibi hissederim”, “Bebek
ile oynamak da beni kötü hissettir-
di” oldu.

Elbette bu þekilde býrakmak ol-
mazdý. Etkinliði oyuncaklarla farklý
oyunlar kurarak devam ettirdik. Bu
çalýþmanýn sonunda çocuklarla
oyuncaklarýn cinsiyetsiz olduðu
üzerine, þiddet üzerine epeyce ko-
nuþtuk, tartýþtýk. Etkinliðin sonun-
da ise herkes oyuncaðýna çok güzel
davranýyordu. Çocuklukta oyunlar
ve oyuncaklar yoluyla baþlayan ay-
rýmcýlýk, þiddet kültürünün aktarýl-
masýnda da bir araca dönüþüveri-
yor. Oyunlara ve oyuncaklara bu
gözle de bakmak zorundayýz.”

Oyun ve oyuncaklarýn

cinsiyeti

‘Kýzlar büyük bir
heyecanla arabalarla
oynarken birkaç erkek
öðrencinin bebeklerin
saçýný yolduðunu,
kolunu bacaðýný
çýkardýðýný, 
çýkardýklarý kol ve
bacaklarla oyunlar
oynadýklarýný gördüm.’
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Ayhan AYDOÐAN
OSTÝM / Ankara

O
STÝM’de 150 kiþinin çalýþtýðý, iþ makinele-
rine yedek parçalar üreten bir fabrikadayýz.
Bu sefer metal iþçileriyle deðil, biraz daha
perdenin arkasýnda bulunan çaðrý merkezi
çalýþanlarýyla konuþacaðýz. “Çaðrý merke-

zinde ne gibi bir dert olabilir?” diye düþünebilirsiniz
fakat 2013 senesinde ülkemizde, oluþturduðu kronik
hastalýklar sebebiyle “çok tehlikeli iþler” listesine alýndý.
Tüm dünyada tehlikeli kategorisinde bulunmasýna rað-
men, 2017 senesinde ülkemizde ise “az tehlikeli” iþler
kategorisine geçirildi. Bunu iki þekilde açýklayabiliriz.
Ülkemizdeki teknik geliþmeler dünyanýn da ötesine ge-
çip çaðrý merkezlerinin tehlikeleri bertaraf edilmiþ ola-
bilir. Ýkinci ihtimal ise “Az tehlikeli iþlerde uzman bu-
lundurma süresi çok tehlikeli iþlerin dörtte birine teka-
bül ettiði için ve patronun iþçi saðlýðýna ayýracaðý bütçe-
nin dörtte birine düþeceði için patronlara kýyak geçil-
miþtir”. Cevabýn kolay olduðu sorumuzdan sonra, iþçi
saðlýðý parantezini kapatýp, OSTÝM’deki fabrikamýza
tekrar dönelim. 

30 ÇALIÞANIN 27’SÝ KADIN AMA HER
VARDÝYAYA BÝR ERKEK AMÝR DÜÞÜYOR

Fabrikaya biz çaðrý merkezi diye gittik ama bölümün
giriþinde bizi “Müþteri Ýletiþim Alaný” tabelasý karþý-
ladý. Patronun daha havalý, daha kurumsal olarak
düþündüðü bir isimmiþ. Bu bölümde 8’er sa-
atlik üç vardiya bulunuyor. 30 çalýþanýn sadece
3 tanesi erkek, diðerlerinin hepsi kadýn. Her
vardiyada bir kadýn amir ve altýnda çalýþan 8

çaðrý merkezi emekçisi bulunuyor. Bu son cümlemiz
gerçek olsun isterdik, fakat tabi ki öyle deðil, her vardiya-
ya bir erkek amir düþecek þekilde ayarlanmýþ, telefonlara
tamamen kadýnlarýn baktýðý bir bölüm burasý. Çaðrý
merkezinin koþullarýný konuþmaya Zeynep’le baþladýk. 

‘KÝMSE BÝZÝM ÝÞ YAPTIÐIMIZI
DÜÞÜNMÜYOR’

Zeynep 23 yaþýnda, sosyoloji bölümü mezunu. Okul
bittikten sonra fabrikada CNC operatörü olarak çalýþan
babasý, “Zaten tüm gün telefonla uðraþýyorsun, gel bi-
zim fabrikaya da, bari yaptýðýn uðraþtan para kazan” di-
yerek, Zeynep’i fabrikaya götürmüþ. Fabrikada diðer iþ-
çilerin algýsýnýn da çok farklý olmadýðýný söylüyor Zey-
nep. Patronun bakýþ açýsý ise kýsmen farklý. Patron dav-
ranýþlarýyla onlarý önemsediðini belirtiyor, hatta bölü-
mün giriþine “Bir telefonla deðiþir her þey” bile yazdýr-
mýþ. Ama iþ ücrete gelince, “Sadece telefonla konuþup
bundan daha fazla kazanacaðýnýz bir yer varsa, buyurun
gidin” diyormuþ. Zeynep, en büyük sýkýntýsýný “Kimse
bizim iþ yaptýðýmýzý düþünmüyor, en çok bu hiçe sayýl-
ma onurumuzu kýrýyor” þeklinde ifade ediyor.  

ASGARÝ ÜCRETÝ ALABÝLMEK ÝÇÝN
KRÝTERLER YERÝNE GETÝRÝLMELÝ

Zeynep’in okuldan da arkadaþý Ezgi’yle fabrikanýn
ücret politikasýný konuþuyoruz. Ezgi genelde ay sonu al-

dýklarý paranýn asgari ücreti bulduðunu söylüyor
ama performans kriterini yakalamak kay-

dýyla. Fabrikanýn çaðrý merkezinin çalý-
þanlarý için belirlediði asgari ücretin

2/3’üne tekabül eden bir kök ücret
politikasý var. Kök ücreti, asgari

ücrete çýkartabilmen için tele-
fonda kalma süren, konuþma

sayýsý, sorunun çözülüp çö-
zülmemesi gibi tutturman
gereken kriterler var. Bu
kriterleri tutturamazsan
ilk ay asgari ücret alýp,
sonraki aya performans
borcuyla giriyorsun, yani
ikinci ay da asgari ücret
alabilmek için hem ikinci
ayýn kriterlerini yerine
getirmek hem de birinci
aydan eksik kalan kriterle-
ri tamamlamak zorunda-
sýn. Ayrýca bu kriterlerin
birçoðunun saðlanmasýnýn

çalýþanlarýn elinde olmadý-
ðýný belirtmek gerekir. Ör-

neðin müþteri memnuyetini

saðlamak, ustabaþýnýn söylediklerinin müþteride iþe ya-
rayýp yaramamasýyla alakalý, eðer iþe yaramýyorsa iki ucu
birbirine baðlayan çaðrý merkezi çalýþanýnýn kibarlýðý
burada yeterli olmuyor. Surata kapanan telefon, çaðrý
merkezi çalýþanýna eksi puan olarak geçiyor ama tabii. 

‘ÝZNÝM UÐRADIÐIM TACÝZE
SAVUNMA YAZARAK GEÇÝYOR’

Yaþça Ezgi ve Zeynep’den büyük olan Füsun ise, iþin
taciz boyutunu ele alýyor. Füsun þöyle baþlýyor anlatma-
ya: “Telefonda müþteriyle muhatap olanlar hep kadýn.
Bunu patronumuz ‘Arkadaþlar iþ makineleri yedek par-
çasý yapýp satýyoruz, bunu þantiyelerde kullananlarýn
hepsi erkek, kadýnýn olmadýðý ortamdan arýyorlar, kadýn
sesi duymak onlardaki gerginliði alýyor’ diye açýklýyor.
Zaten seçilen kiþilerin istisnasýz kadýn olmasý, bu iþin
tesadüf olmadýðýný da gösteriyor. Mesela iki saat önce
Gölbaþý’ndaki þantiyeye yolladýðýmýz mobil vincin vanti-
latör kayýþýnda esneme olmuþ. Vinç operatörü aradý, us-
tabaþýna aktardým, sonra tekrar hattý aldýðýmda konuþ-
ma bir türlü bitmedi. Kayýþtan mevzu geldi ‘Senin sa-
çýn ne renk’ muhabbetine. Sonunda dayanamadým ka-
pattým. Konuþma ‘uygun olmayan bir biçimde sonlan-
dýrýldý’ diye kaydedildi. Ben onu savunma verip düzelte-
ceðim. Mesela geçen ay, bunlardan 25 defa falan oldu,
25 savunma yazýsý götürdüm. Haftada 1 gün izinim var,
onda da tüm taciz mevzularýna dair savunma yazdým.
Günün gittiðine mi yanayým, tüm taciz vakalarýný tekrar
hatýrlayýp sinirlerimin bozulduðuna mý yanayým, bile-
miyorum artýk.  Amir bana ‘Bu çok olmamýþ mý?’diyor.
‘Amirim size kaç lazým, sayýsý sizi irite ediyor, ben bir
de bunlarý dinliyorum’ dedim. Füsun ayrýca evde ne ya-
þarsa yaþasýn, sevimli bir biçimde konuþmanýn, bu ikili
duygusal durumun büyük stres yarattýðýný söylüyor ve
“Biz de kavga ediyoruz, bizim de anamýz ölüyor ama
gelip burada alttan almak, sevimli olmak zorunda kalý-
yoruz, bu da ruh halimizi bozuyor’ diye ekliyor. 

PATRONA GERÝ ADIM ATTIRMAYI
ÖÐRENDÝK

Yazýmýzý Zeynep’in “Ne yapýlmalý” sorusuna verdiði
yanýtla bitirelim: “Ýki hafta önce iþçilere, parçanýn maki-
nede çok kaldýðýný, bu boþ zamanda depolamaya gidil-
mesi söylenmiþ. Ýþçiler de karþý çýkmýþ tabii. Bizim de
þöyle bir durumumuz var. Ýki görüþme arasýnda geçen
bekleme süresi toplam 1 saati geçerse öðlen izninden
düþüleceði söylendi. ‘Ne makinede parçanýn geçirdiði
zaman, ne de telefon geliþ süresi bizim elimizde olan
bir þey deðil ama dinlenmeyi seçmiþiz gibi bedel ödeti-
yorlar’ diyerek topluca iþ býraktýk. Üretemeyince ve
müþteriler telefonla bize ulaþamayýnca patron ertesi
gün uygulamayý geri çekti. Biz hem geri adým attýrma-
nýn yolunu öðrendik hem de aramalara dönülmemesi-
nin sonuç almadaki etkisi iþçilerde ‘bunlar da bir þey
yapmýyor’ algýsýný biraz olsun yýktý. Þimdi bakalým bir
sendika çalýþmamýz var, biz yalap þap iþ býrakmayla hak
kazandýk, sendikayla olsaydýk kim bilir neler olurdu. Bi-
raz geç öðrendik ama hayýrlýsý artýk”.

ÇAÐRI MERKEZÝ ÇALIÞANI KADINLARIN YAÞADIKLARI

Taciz, hiçe sayýlma, mutsuzken
mutlu görünme zorunluluðu...

‘Çaðrý merkezinde ne gibi
bir dert olabilir’ diye
sorabilirsiniz. Ama say say
bitmez dertleri var. Kronik
hastalýklar sebebiyle 
çok tehlikeli iþler
durumundan bertaraf
edilmiþliklerine
bakmayýn siz...

Adile DOÐAN
Esenyalý / Ýstanbul

B
eþ yýlda bir tekrarlanan yerel seçim süre-
cine girdik. 31 Mart 2019 tarihinde yapý-
lacak yerel seçimler için, siyasi partiler
hummalý bir çalýþmaya baþladý. Bir ay-
dan uzun süredir belediye baþkanlýðý

aday çalýþmasý, meclis üyeliði için yürütülen yarýþ,
hangi isim daha etkili olur, hangi isim daha çok oy
alýr koþuþturmasý devam ediyor. 

Emekçilerin yoðun olarak yaþadýðý Pendik ve Tuz-
la’nýn birçok mahallesinde kadýnlar ciddi sorunlarla
karþý karþýya. Bir önceki seçim döneminde “Kreþ
açacaðýz” sözünden tutun da her yere ulaþým saðla-
maya kadar birçok vaat verilmiþti. Geçen 5 yýlda bu
vaatler tabii ki yine havada kaldý. Seçimler yaklaþýrken
ücretsiz kreþ ve ulaþým sorunlarý tekrar kadýnlarýn
gündeminde. ÝSMEK projelerinin dýþýna çýkmayan
anlayýþ kadýnlarýn üretime katýlmasýnýn önünde ciddi
engel. Çocuk ve yaþlý bakýmý yine kadýnlarýn omzun-
da. Bakým için ödenen paralar çok düþük. Zaten si-
gortanýz, eviniz ya da üzerinize kayýtlý bir mülk varsa
istediðiniz kadar bakýma muhtaç olun, yardým alamý-
yorsunuz. Asgari ücret ise 1600 TL, dört kiþilik bir
ailenin nesine yetecek? 
YOKSULA HÝZMET YOK!

Bir diðer sorun ise okullardaki eðitimin yetersizli-
ði. Aileler “iyi bir okul” ya da anne çalýþýyorsa tam za-
manlý eðitim alabileceði yer arayýþý içinde. Yine bele-
diyelerin her yerde “etüt merkezleri açtýk” övünme-
leri bu mahallelerde hayat bulmuyor. Aileler çocukla-
rýnýn eðitimi için kredi alarak dershanelere baþvuru-
yor ya da ÝSMEK’lerde sýranýn kendilerine
gelmesini bekliyor. 

Toplumda her türlü þiddete maruz kalan
kadýnlarý ve çocuklarý güçlendirecek hiçbir
politika üretmeyenler, Kuran kurslarý ve dini
eðitimin verildiði yerler açmaya devam edi-
yor. Sohbet ettiðimiz birçok kadýn buralara
gitmezlerse dýþlanmaktan korktuklarýný ifa-
de ediyor. Genelde yoksul emekçilerin yo-
ðun yaþadýðý mahallelerde sosyal ve kültürel
alanda pek olanak bulunmuyor. Yollarýn ve
kaldýrýmlarýn bozuk olduðu,
çocuklarýn oynayacaðý doðru dü-
rüst bir parkýn bile olmadýðý bu
mahallelerde þikayetlere raðmen
bir düzenleme yapýlmýyor. Se-
çim öncesi vaatlerin ilk sýrasýn-
da gençler için spor kompleks-
leri var ama emekçi semtlerde
bu vaadin de karþýlýðý yok.
Gençler, çok erken yaþta uyuþ-
turucu bataðýna düþmüþ, kimin
umrunda!

Bu eksiklerin giderilmesi için
zaman zaman kadýnlarýn öncü-
lüðünde imzalar toplanýp beledi-
yeye ulaþtýrýlsa da genelde dik-
kate alýnmýyor. Bu tür hizmet-
lerle genellikle daha merkezi
semtler ya da lüks siteler tercih ediliyor.
Sadece zenginlerin faydalandýðý fakirin
ise kaderine terk edildiði eþitsiz bir hiz-

met anlayýþýyla yeniden aday olanlara bu kez bir yanýt
verilebilir. 

Siyasi partiler adaylarýný belirlerken oylarýna muh-
taç olduklarý halka fikrini sorma gereði bile hissetmi-
yor. Yerel sorunlardan en çok etkilenen kadýn ve
çocuklar olmasýna raðmen onlarýn görüþlerine asla
baþvurulmuyor. “Nasýl bir belediyecilik?” diye bir
tartýþma zaten yok.
NEDEN SÝZE OY VERELÝM?

Bu olumsuzluklar devam ederken iyi þeyler de olu-
yor. Kadýnlar bu dönem yerel yönetimlerde yer alabil-
mek için epey çaba sarf ediyor. Emekçi semtlerin he-
men hepsinde kadýn muhtar adaylarý görüyoruz. Ay-
rýca belediye meclis üyeliðinde de kadýnlar epey ýs-
rarlý. Siyasi partilerin “Bize oy verin, her þeyi hallede-
riz” söylemine karþý yönetimlere aday olan kadýnlar
konuþmalarýnda, pankart ve afiþlerinde birlikte yönet-
mekten bahsediyor ya da daha fazla kadýnla buluþma-
yý hedef alan iþler yapýyorlar. 

Esenyalý Kadýn Dayanýþma Derneði olarak yerel
yönetimleri tartýþmak üzere baþlattýðýmýz çalýþmada
birçok kadýnla yüzyüze gelip konuþma olanaðý yakala-
dýk. Kadýnlarýn yerel sorunlarýn çözümü için müca-
deleye olan isteklerini gördük. “Bir kez daha size ne-
den oy verelim? Koca koca binalarla mahalleyi yaþan-
maz hale getirdiðiniz için mi? Çocuklarýmýza bir par-
ký çok gördüðünüz için mi? Bozuk kaldýrýmlara ve
sokaklara el atmadýðýnýz için mi? Kadýnlarý þiddete
karþý güçlendirmediðiniz için mi? Söz verdiðiniz hal-
de gençler için sosyal alanlar, ücretsiz etüt merkezle-
ri açmadýðýnýz için mi? Söz verip yapmadýðýnýz her
þeyin faturasýný biz ödüyoruz” diyen kadýnlarýn, ta-
lepleri ve çözümü için mücadele etmeye olan istekle-

ri çok açýk. 

Fabrikalardan
kriz notlarý

Yasemin AKPINAR
Esenyalý / Ýstanbul

B
ir tatil gününde farklý iþ kollarýnda çalýþan
fabrika iþçisi kadýnlarla Esenyalý Kadýn Daya-
nýþma Derneði’nde bir araya geldik. Kadýnla-
rýn çoðu, uzun yýllardýr çalýþýyor, çoðu sendi-
kal mücadele içinde yer almýþ. Ýþyerlerinde

maruz kaldýklarý hak gasplarýndan iþten atmalara, mob-
bingden tacize kadar pek çok sorunu paylaþtýlar. 

Metal iþçisi bir kadýn; çalýþtýðý fabrikanýn kapanmasýyla
eþinin iþsiz kaldýðýný, kendi fabrikasýnda da “gönüllü” çý-
kýþlarýn baþladýðýný anlatýyor. “Patron kadýnlarýn daha yo-
ðun olduðu bölümlerde üretim yapýlmadýðýný, bunun da
tüm üretimi etkilediðini söylüyor. Aslýnda iþçiyi iþçiye kýr-
dýrmaya çalýþýyor. Ýþçileri gönüllü çýkýþa zorluyor. Sürekli
eften püften sebeplerle tutanak tutuluyor. Herkes atýlmak-
tan korkuyor” diyor.

Bu konuþmanýn ardýndan baþlayan tartýþmada bazý ka-
dýn iþçiler, fabrikada bant usulü çalýþtýklarý için lavaboya
bile zor gittiklerini, gereksiz yere tuvalette uzun kalan iþ-
çiler yüzünden zor durumda kaldýklarýný söylüyor. Patron-
larýn uyguladýðý baskýnýn, iþçileri birbirini kontrol eder ha-
le getirdiðini gözlemliyoruz.

Aktardýklarý, sendikalý iþyerlerinde iþçilerin kriz ve gö-
nüllü/gönülsüz iþten çýkýþlar karþýsýndaki durumunu da
ortaya koyuyor aslýnda. 

Patronlarýn ekonomik kriz bahanesiyle üretimin azaldý-
ðýný söyleyerek iþçileri gönüllü çýkýþa zorladýðýný, 10 yýldan
fazla süredir çalýþan iþçilere tazminat ödememek için per-

formans düþüklüðü gerekçesiyle ya da çeþitli asýlsýz
suçlamalarla haksýz yere iþten attýðýný anlatýyorlar.
Bir iþçi kendi iþyerinde, iþten çýkmaya teþvik için
tazminatlarýna ‘bonus’ eklendiðini söylüyor farklý
olarak. Patronlar, nispeten yüksek ücret alan, belli
haklara sahip eski iþçilerden kriz ortamýnda kurtul-
maya çalýþýyor belli ki. Bunun farkýnda olduklarýný
ama yine de iþçilerin “gidiþat kötü, ne olacaðý belli
olmaz” diyerek, borçlarýný ödemek kaygýsýyla bunu
kabul eden iþçiler bulunduðunu, hatta onlardan biri-
nin sendika temsilcisi olduðunu belirtiyor. Ýþçilerin
sorunlarýnýn çözümünde sendika adýna baþvuracaðý
ilk kiþinin tutumu bu olunca, diðer iþçilerin krize
karþý mücadele inancý da bundan olumsuz etkileniyor
haliyle. 

Ýþçilerin “kriz” gerekçesiyle iþten çýkarmalarý,
“olaðan” karþýladýðýný gözlemliyoruz. Oysa yine ken-
dileri anlatýyor: “Patronlar fabrikayý kapatacaðýný söy-
lediði halde teknolojisini yenilemeye devam ediyor.
Kriz var diye iþçi atýyor ama yerlerine daha düþük üc-
retle yenilerini alýyor.”

Kadýn iþçilerin karþýlaþtýklarý ya da tanýk olduklarý taciz
olaylarýna iliþkin paylaþtýklarý deneyimler ise sendikalý iþ-
yerlerinde bile tacize karþý gereken tutumun alýnmadýðýný
ortaya koyuyor. Yer yer gündeme gelen þikayetlerin gereði
yapýlmýyor. “Oysa” diyor bir kadýn iþçi, “Patronun aleyhin-
de en küçük bir durumda disiplin kurallarý iþletiliyor. Biz-
den ise susup kabullenmemizi bekliyorlar.” Zaten tartýþ-
manýn baðlandýðý en önemli yer de burasý “Susup kabul
etmeye devam mý edeceðiz, bir þeyler yapacak mýyýz?” Bu
sorunun doðru yanýtýný örgütlemek için daha fazla bir ara-
ya gelmeliyiz gibi görünüyor.

Mahallelerde seçim havasý
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Aynur SEYREK
Antalya

Ö
zlem ile yollarýmýz,
Antalya’da Novamed fab-
rikasýnda 2006 yýlýnda grev
yapan kadýnlarý konu edi-
nen bir söyleþide kesiþti.

Yanýnda kýzý ile gelmiþti. Ýkisi de heye-
can içinde, sinevizyonu izliyorlardý. O
zaman Özlem’in kýzý, grev çadýrýnda,
biberon aðzýnda dolaþýyormuþ. Þimdi
ise büyümüþ ve annesi ile gurur duyu-
yor. 

Özlem Kýlýnç’ýn, 2002’de çalýþmaya
baþladýðý Novamed’e girmesi çok kolay
olmamýþ. Bazý mülakatlardan geçtikten
sonra, bir referans aracýlýðýyla fabrikaya
girebilmiþ. 2002’den 2013’e kadar, 11
sene, vardiyalý çalýþmýþ. Serbest Böl-
ge’deki fabrikalardan o güne kadar hiç
bir bilgisi yokmuþ. Çalýþtýklarý ortamýn
zorluklarýna karþý, þartlarý deðiþtirmek
için arkadaþlarý ile ne yapabiliriz diye
konuþurken, sendikalaþmaya karar ver-
miþler. 
HAMÝLELÝK SIRASI!

Özlem, o günleri þöyle anlatýyor:
“Çalýþma þartlarýmýz aðýrdý. Vardiyalýy-
dýk ve hareket halindeki bir bant üze-
rinde üretim yapýyorduk. Konuþmak
yasaktý, ihtiyaç molalarýmýz çok kýsýtlýy-
dý, þartlara göre aldýðýmýz ücretler ye-
terli deðildi ve en önemlisi hamilelik
sýrasý vardý. Yani çalýþanlarýn yüzde 80’i
kadýn olunca böyle bir sistem uygulaný-
yordu. Bir personel hamile kalýyor, al-
týncý ayýnda ikinci personele artýk sýra
sende deniyordu. Ýkinci kiþi hamile kal-
mayý baþaramazsa üçüncü kiþiye sýra

geçiyordu. Ýkinci kiþinin hakký yanýyor-
du. Bir daha sýra ne zaman gelirse...
Biz de bu þartlara karþý sendika üyesi
olduk.

Sendikalý olduktan sonra sözleþme
görüþmelerinde anlaþmazlýklar yaþa-
nýnca grev gündeme geldi. Biz hiçbir
zaman greve çýkma taraftarý olmadýk.
Bir grev oylamasý yapýldý, biz sendikalý
iþçiler greve ‘hayýr’ oyu verirken, sendi-
ka üyesi olmayan iþçiler iþverenin oyu-
nu ile ‘evet’ oyu verdi. Onlar bizden
fazla olunca greve zorlandýk. Grevde
birçok zorluk yaþadýk. En baþta çalýþa-
mýyorduk, maaþýmýzý alamýyorduk, iþ-
yerinden ailelerimiz ve bizler telefonla
aranýp tehdit ediliyorduk. Referans ola-
rak gösterilen insanlar bile rahatsýz
ediliyordu. Fakat biz kararlýydýk, yolu-
muzdan dönmemeliydik, öyle de oldu.”
ÇOK ÞEY KAZANDIK

Örgütlenme sürecinin ve grevin,
kendisine, Novamed’deki diðer kadýn-
lara çok þey kattýðýný söylüyor Özlem:
“Özgüven kazandým, kendimi ifade et-
meyi öðrendim, hakkýmý savunmanýn
önemini kavradým... Susmamam gerek-
tiðini ve birleþmenin önemini anladým.
Baþka þehirlerden, ülkelerden bize des-

teðe gelen insanlarý görünce çok etki-
lendim, duygulandým ve gurur duy-
dum. Dayanýþma büyüdükçe biz daha
da kararlý olduk. Direniþimiz bizi des-
tekleyen insanlar sayesinde baþarý ile
sonuçlandý. Kazancýmýz çok büyük ol-
madý gibi görünse de sözleþmemizde
kabul edilen þartlar çoðunlukta olmasa
da, biz kadýnlarýn gücünü göstermesi-
nin gururunu yaþýyorduk. Biz aslýnda
çok þey kazanmýþtýk...”

Özlem, grevden önce 4 yýl, grevde
1.5 yýl ve 5.5 yýl da grevden sonra olmak
üzere 11 yýl çalýþtýðý Novamed’den om-
zundaki sinir sýkýþmasý nedeniyle aðýr
iþ göremez raporu ile ayrýlmak zorunda
kalmýþ. “Genç yaþta iþ hayatýmý sonlan-
dýrmak zorunda kaldým. Þimdi fabrika-
da çalýþan arkadaþlarýmdan duyduðum
kadarýyla çok da deðiþiklik yokmuþ.
Fabrika büyümüþ, iþçi sayýsý artmýþ.
Duyumlara göre þef gibi personellerin
bir kýsmýný erkek eleman olarak almýþ-
lar” diye aktarýyor þimdiki durumu.
‘ASLA VAZGEÇMEYÝN’

Novamed’deki grev deneyiminden
sonra nerede bir direniþ olsa gözü ku-
laðý orada olmuþ Özlem’in. “Kendimi
hatýrlayarak duygulanýyorum, kalbim
orada atýyor” diyor. Þimdi Flormar’da
direnen kadýn iþçilerle attýðý gibi;
“Flormar direniþindeki kadýn arkadaþ-
lara selam olsun diyorum. Kalbimiz si-
zinle, bu onurlu direniþlerini saygý ile
ayakta alkýþlýyorum. Ben de þimdi iþçi
arkadaþlarýma ve çevreme sizin direni-
þinizi anlatýyorum. Hiçbir zaman vaz-
geçmeyin. Direne direne, birleþe birle-
þe kazanacaðýz diyorum ve baþarýlar di-
liyorum.”  

‘Bu millet onu
iþçi düþmaný
olarak anacak’

M
erhaba, ben Nazire Cengiz. Aydýn
Büyükþehir Belediyesinin sendikaya üye
olduktan sonra iþten çýkardýðý Yunus
Cengiz’in eþiyim. 
Eþimle Ýzmir’de oturuyorduk. Belediyede

iþe gireceðim deyince memleketime döneceðime çok
sevinmiþtim. Evimizi Aydýn’a taþýdýk ve belediyeye
güvenip bir de üstüne kredi çekip ev aldýk. Zor
geçiniyorduk, ileride maaþý artar rahatlarýz dedikçe
tam tersi olmaya baþladý. Eþim ek iþ yapmaya baþladý,
yüzünü göremez olduk. Eve 3-4 saatliðine sadece
uyumaya geliyordu. Bu duruma çok üzülüyordum.
Kýzým, “Anne, babam hâlâ niye gelmedi, gece oldu,
sabah da ben uyurken gitmiþ...” dediðinde içim
parçalanýyordu. “Baban bizim için çalýþýyor kýzým”
deyip onu avutuyordum. Bir anne için bu çok zor bir
durum. Özlem Çerçioðlu bu duruma düþmediði için bu

duyguyu anlayamaz. 
Hakkýmýzý aramak suç

oldu. Asgari ücret, iki
çocuk, kredi borcu
derken nasýl geçinelim!
Eþim çalýþýrken cebinden
para harcamasýn diye
yemek yapýp yanýna
götürürdüm. Eve ihtiyaç
alýnacak, eþime
söylemeye çekiniyorum,
“Acaba yanýnda parasý
var mýdýr, alabilir mi?”
bunlarý düþünüyorum. 

Ama Özlem Haným
bunlarý düþünmez,
haksýz yere iþten çýkarýr
hemen. Bu insanlar
bayram yapamayacak,
çocuklarýna üst baþ
alamayacak... O bunlarý
yaþamamýþ bilemez. Ben

nereden kýssam, nasýl yapsam diye düþünüyorum. Evin
kadýný olarak geceleri uykum kaçýyor, ne olacak bu
halimiz!

Özlem Çerçioðlu’na sormak isterdim, karþýsýna
geçip. Suçsuz yere, sýrf haklarýný istediler diye iþten
çýkardý. Ýnsanlarýn ekmeðine kan doðramaktan çok mu
mutlu? Kendi rahat rahat yaþarken bu garibanlar nasýl
geçiniyor hiç düþündü mü acaba? Ýki çocuðumun
hakkýný yedi. Ben hakkýmý helal etmiyorum. Bir kadýn,
bir anne bunu yapamaz, yapmamalýydý. Onun kalbi
körleþmiþ. Ama o da bir gün düþecek ve bu millet onu
iþçi düþmaný olarak anacak. Unutmasýn ki kazanan biz
olacaðýz. Sizden ricam bir anne olarak sesimizi duyun,
birlik olmamýz için yardým edin. Biz ancak birleþerek
kazanabiliriz. Buradan herkese selamlar, teþekkürler.

Özzleem
ÇÇeerçiiooððlu’na
soormak iisteerdiim,
karþýsýna ggeeçiip.
Suçsuzz yyeeree, 
sýrf hhaklarýný 
iisteediileer ddiiyee
iiþteen ççýkardý.
Ýnsanlarýn
eekmeeððiinee kkan
dooððramaktan
çook mmu mmutlu?

AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝNDEN 
ATILAN ÝÞÇÝNÝN EÞÝ: 

NOVAMED GREVCÝSÝ ÖZLEM: 

‘Kalbim Flormar’da atýyor’

ÝÞÇÝ ZEYNEP’ÝN ASGARÝ ÜCRET BEKLENTÝSÝ

3 bin lira olsun istiyorum, çok mu?
Ayþe ÖZ

Sincan / Ankara

Y
eni asgari ücretin belirleneceði günler yaklaþýr-
ken iþçi kadýnlarý da bir dert aldý. Hele de eko-
nomik sorunlar iyice artmýþ, iðneden ipliðe her
þeye zam gelmiþ, kýþ kapýya dayanmýþ, asgari üc-
retle bir ev geçindirmek mucizelere kalmýþken...

Henüz üç aydýr iþçi olan Zeynep ile sohbetimizin odaðýna
da geçim derdi ve asgari ücret tartýþmalarý oturdu doðal
olarak.

Son günlerde kadýn iþçiler arasýnda “Keþke 9asgari üc-
ret þu kadar olsa...” yönlü konuþmalar sýk duyulur oldu.
Bütün sohbetler gelip geçim derdi ve asgari ücrete dayaný-
yor. Malum ekonomik kriz, hayat pahalýlýðý, zamlar, vergiler,
fabrikadaki çalýþma koþullarýmýz, hergün bu hayata nefretle
bakmamýza neden oluyor. 

Bir çok kadýn iþçinin aklýna, “Baþka bir hayat mümkün
olmalý” düþüncesi daha sýk geliyor, hatta dilinden dökülü-
yor. Önceleri memleket meseleleriyle ilgili, býrakalým ikti-
darý eleþtirmeyi, sohbet etmenin bile zor olduðu pek çok
kiþi bu aralar, kocaman laflarla bizi yönetenlerin yaptýklarý-
na, yapmadýklarýna tepki gösteriyor. Alternatif parti tartýþ-
malarýnýn yanýsýra “Kendimize güvenmeliyiz”, “Artýk çok
oldular”, “Bir ders vermek gerekli”, “Bu dünyanýn kahrýný
bir biz mi çekeceðiz” sözlerini her geçen gün artan sayýda
kiþiden duymak mümkün. 
‘SON 3 AYDA, 3 YIL YAÞLANDIM’

Zeynep, 40 yaþýnda, iki çocuk annesi. Yaklaþýk 3 aydýr
Sincan Organize’de, genellikle kadýn iþçilerin çalýþtýðý bir
fabrikada taþeron iþçi olarak çalýþýyor. Eþi esnaf, oðlu 19 ya-
þýnda. O da yine Sincan Organize’de, bir fabrikada iþçi.
Küçük kýzý lise birinci sýnýfta. Çocuklar büyüyünce Zeynep
bir yerde çalýþmak istemiþ. Eþi önceleri izin vermemiþ.

Zeynep de evde poþet katlama, bez katlama gibi
iþler yaparak, aile bütçesine katkýda bulunmaya
çalýþmýþ. Bir süre böylece evde çalýþmýþ, fakat
yaptýðý ücretini almakta sorun yaþayýnca,  eþini
de bir þekilde ikna ederek fabrikalara baþvuru
yapmýþ. Tabi kriz dönemi olduðundan bu iþ
bulma süreci bayaðý uzamýþ. Neyse, sonra bir
tanýdýk aracýlýðýyla þehir hastanelerinin inþaat
temizliði için taþeron olarak iþe alýnmýþ. Üç

hafta sonra “Kriz var, ödemelerde so-
run olacak” denilerek, bir çok kiþiyle
birlikte iþten atýlmýþ. Daha sonra Orga-
nize’de þimdi çalýþtýðý fabrikaya girmiþ. 

Çalýþma koþullarý çok zor, sürekli
butonla saniyeye göre çalýþma. Yeni iþçi

olmanýn verdiði sýkýntýlarla da baþ etmeye
çalýþýyor. Evi ve iþi ayný anda idare etmenin
zorluðunu “Son 3 ayda, 3 yýl yaþlanmýþým

gibi hissediyorum” diye anlatýyor. Önceleri
büyük bir sorumluluk ve özveriyle yaptýðý iþler

için þimdi, “Býktým ya biri de bir iþin ucundan
tutmaz mý?” diyerek ev ahalisine kýzýyor. “Artýk

çalýþan bir kadýným ben, her þeyi benim yapmam
olmaz” diye eþine bolca gönderme yapýyor.

3 BÝN LÝRA OLMASINI 
ÝSTÝYORUM, ÇOK MU?

Zeynep’le asgari ücreti konuþuyoruz. Kaç lira olmasý-
ný istersin, diye soruyorum. Þöyle yanýtlýyor: “Etrafýmda
her gün çokça konuþuluyor, herkes ‘en az 2 bin lira olsun’
diyor. Ama bence gerçek istedikleri bu deðil. Yani sanki bu-
na razý olmak gibi bir þey var ortada. Ben þahsen 3 bin lira
falan olmasýný istiyorum. Çok mu oldu sence? Ama yetmi-
yor ki! Önceleri çok umrumda deðildi bu. Haberlerde falan
duyardým da çok az derdim hep. Þimdi gerçekten çok daha

az geliyor.” 
KÜFÜR EDER MÝLLET!

Hükümetin belirleyeceði rakamýn 1800 lira olacaðýný
tahmin ediyor Zeynep. “Kötü durumdayýz, bütçe kötü, pat-
ronlarý düþünmek gerek diyecekler” diyor. Ama iþçilerin
beklentisi en az 2 bin lira olmasý. “Küfreder millet” diyor,
“Ben de ederim. Üç aylýk çalýþan da olsam ederim. Yani as-
lýnda 2 bin olsa bile bir þey fark etmez bence. Altý ay önce
olsa çok fark ederdi, ama þimdi herþey çok pahalý...”
‘GÝDERÝMÝZ EN AZ 4 BÝN 430 LÝRA’

Aylýk giderlerini birlikte hesaplamayý deniyoruz Zey-
nep’le; “Þimdi  aylýk toptan market alýþveriþi 800, belki
daha fazla. Elektrik 120, su 90, internet 60, doðalgaz 250,
kredi kartý ve taksit kredi ödemeleri 2 bin 600 falan, çocu-
ðun servisi 250, günde 4 ekmek 110, çocuðun okul harçlýðý
var, o da 150 falan. Aklýma gelen þimdilik bunlar.” Hesaplý-
yoruz 4 bin 430 lira tutuyor. Kendisi, eþi ve oðlu çalýþýyor
Zeynep’in. “Oðlumu sayma, onun kazandýðý kendi gezme
tozmasýna ancak yetiyor. Sonra yine benden alýyor ay so-
nunda” diyor, “Yani ortada durum, yetmiyor, hele de kýþ
olunca. Bir de köyden kýþlýk erzaðýmýzý fala getiriyoruz dü-
þün yani.” 
‘KARNIN DOYMUYORSA ÝÞLER DEÐÝÞÝR’

Bu zamana kadar hep AKP’ye oy vermiþ Zeynep. Þöyle
sürdürüyor sözlerini: “Muhafazakar bir aileyiz biz. Oðlum
imam hatip okuluna gitti mesela. Ama karnýn doymuyorsa,
çok önemi kalmýyor bir süreden sonra. Her gün bir çok
olay oluyor bu ülkede. Neyin doðru, neyin yanlýþ olduðunu
çoðu zaman anlayamýyoruz. Ama  günde 10 saat çalýþýp, al-
dýðýn para 1600 olunca, zam isteyip de bu þartlarda maaþý-
na 200 lira zam yaparlarsa, insanlarý tutmak zor olur bence.
Önceden ‘sabretmek iyidir’ derdim, susardým bir çok ko-
nuda, ama öyle olmayacak gibi.”
‘ÇALIÞANLARI DÜÞÜNEN 
BÝR PARTÝ OLMALI’

Yerel seçimlerde oy kullanmayý düþünmüyor, ama kafa-
sý da karýþýk. Çünkü boþ oy atmanýn, en çok oy alanýn iþi-
ne yarayacaðýný biliyor. “Artýk alternatif bir parti lazým”
diyor. Kafasýndaki alternatif partiyi ise þöyle tarif ediyor:
“Önce bizi, çalýþanlarý, eþim küçük esnaf, onlarý düþünen
bir parti olsun. Hep zengin, kodamanlarý düþünmesin.
Bir de eðitim çok önemli, çocuklarýmýn üzerinde denen-
meyen sýnav yöntemi kalmadý. Oðlum imam hatipe gitti,
iþçi oldu. Kýzý imam hatipe yollamadýk, anadolu lisesini
kazandý, ama girerken yakýn çevredeki okullar, bir imam
hatip çýkacak diye çok korktuk. Yalan söylemeyen, kendi
çýkarýný düþünmeyen siyasetçiler olmalý bence. Tamam
dinimizi yaþamak da çok önemli. Ben kapalýyým mesala,
kýzým da kapalý. Bu yüzden bir sýkýntý çekmek istemiyo-
rum.” 

Merhaba kadýn arkadaþlarým, 
Ben özel bir hastanede asgari ücretle çalýþan bir iþçiyim. Bu ülkede hem ka-

dýn olmak, hem de asgari ücretle ev geçindirmek ne kadar zor hepimiz biliyoruz.
Bir de bunun üzerine iþyerindeki baskýlar artýnca durum daha çekilmez oluyor. 

Kriz var diye patronlar fýrsatçýlýk yapýp, iyice bunaltýyor. Ýþimizi kaybetmemek
için kötü koþullarda çalýþmaya razý oluyoruz. Yemek molasýný unuttuk, ayakta ye-
mek yiyip iþimize devam ediyoruz. Ne evimize ne de çocuklarýmýza ayýracak vak-

timiz yok. Eve gelip uyuyoruz sadece... Sosyal hayatýmýz hiç yok. Zaten dýþarýda
harcayacak paramýz da kalmýyor. Mutfakta neyi ucuza piþirebiliriz onun derdin-
deyiz. 

Bir de þu var ki, bu kadar sýkýntý yaþarken çocuklarýmýz hissetmesin diye dü-
þünmek, hep güçlü görünmek ve çabalamak... Aslýnda güçlüyüz de, bu yaþadýðý-
mýz sorunlarý haykýrýr ve bir araya gelirsek. O yüzden bir araya gelmeli ve tüm
ezilenler olarak hakkýmýz olaný söke söke almalýyýz. 

Güzel günlerde görüþmek umuduyla... 
TTaaþþeerroonn iiþþççiissii bbiirr kkaaddýýnn BBoorrnnoovvaa//ÝÝZZMMÝÝRR

HAKKIMIZ OLANI ALMALIYIZ
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Müslime KARABATAK

G
ustave Klimt’in ‘Judith ve
Holofernes’ adlý tablosunu
mutlaka görmüþsünüzdür;
Klimt’in ‘altýn dönem’in-
de ayrýntýlý süslediði, ger-

çek altýnla resmettiði o meþhur tablo-
lardan biri. Günümüzdeki her süslü
þey gibi fazlasýyla kopyasý üretilmiþ,
kah psikolog bekleme salonlarýnda, kah
pazardaki ayna kapaðýnda bulacaðýnýz
narin, seksi, cazibeli kadýnlardan biri
Judith. Elinde Holofernes’in kafasý.
Sanki kendi kesmemiþ de tutturulmuþ.
Nedir peki arkasýndaki hikaye?

Ýncil’de anlatýldýðýna göre, Judith adlý
dul bir kadýn, Asur kralý Nebukadnezar’ýn
astýðý astýk kestiði kestik generali Holofer-
nes’i tongaya düþürür, Yahudileri, yani
kendi insanýný kurtarýr. Holofernes, kötü-
lüðün simgesi bu adam, kral Nebukadne-
zar’a itaat etmeyen kavimlere kan kusturur
ordusuyla. Hikayeye göre, diðer kavimler
teslim olurken, direnen Ýsrailoðullarý olur.
Holofernes’in ordusuyla sarýlmýþ kentin
içinde çoluk çocuk susuzluktan ölmek
üzeredir. Teslim olma söylentileri yayýlma-
ya baþlar. Ýþte, Judith’in rolü burada baþlar.
Ölen kocasýndan kalan mirasla, bir hiz-
metçisiyle yaþayan dindar Judith, halkýný
kurtarma planý yapar. Kentin ileri gelenle-
rine planýn detaylarýný deðil ama amacýný
açýklar. “Ne münasebet, kadýn baþýna!
Otur oturduðun yerde!” dense de, Judith
kararý vermiþtir. Sabah erkenden son dam-
la kalmýþ suyuyla banyo yapar, kokusunu

sürünür, en þýk elbisesini giyer, deðerli ta-
kýlarýný takar ve hizmetçisi Abra ile birlikte
kentten kaçýp generale sýðýnmýþ gibi yapar.
Ona sanki kolayca kenti teslim almanýn yo-
lunu anlatacakmýþ gibi yanaþýr. Böylece ka-
leyi içten fethedecektir. Kale de, belli ki
stratejiden pek anlamayan general de, he-
mencecik fetholmaya hazýrmýþ. Judith’in
güzelliðini görünce pek de sorgulamak ya
da temkinli davranmak aklýna gelmez. Ve
sanat dünyasýnýn o meþhur sahnesi yakla-
þýr... Bir gece sarhoþ olan Holofernes, ça-
dýrýna aldýðý Judith’in kýlýcýyla kellesinden
olur. 

GÜNAH ÝÞLEYEN
GÜNAHSIZ JUDÝTH

Klimt’in 1901’de resmettiði Judith,
daha önce de birçok ressamýn tablosunun
ana kahramaný olmuþtur. Bunlardan en bi-
lineni, ýþýkla, renklerle oynayarak insanla-
rýn hareketlerini, duygularýný en gerçekçi
halleriyle veren Ýtalyan ressam Caravag-
gio’dur. Chiaroscuro (karanlýk-aydýnlýk)
denilen bir teknikle tablodaki figürleri ger-
çek kýlar, statik olmaktan kurtarýr. Onun
tablolarýnda insanlar hareketlidir, birbirle-
riyle konuþur, kavga eder, bakýþýr... 

Neyse, Judith’e dönelim, Caravag-
gio’nun 1599’da yaptýðý ‘Judith Holofer-
nes’in Kafasýný Keserken’ tablosuna. Baþ-
ka bir Judith var karþýmýzda. Evet girmiþ
adamýn odasýna, salata doðrar gibi doðru-
yor. Klimt’in þuh bakýþlý Judith’i deðil ama,
ak pak narin bir kadýn. Çok da istemiyor
yaptýðý þeyi ama aç susuz bekleyen bebele-
rin ölümü onu zorlayan belki. Klimt’in hiç
göstermediði hizmetçi Arba, burada sanki

maç izlerken heyecanlanan seyirci gibi. El-
leri çok iþler görmüþ belli, ihtiyaç duyulsa
hemen yardým edecek. Neyse ki Judith o
narinliðine raðmen, baþarýyor.
ARTEMISIA’NIN
GÜÇLÜ KADINLARI

Bir resim daha var ki Judith’i konu alan,
ressamýydý aslýnda bu yazýyý yazdýran. Dö-
neminin cesur, kendine güvenen ve çok
yetenekli kadýnlarýndan, ilk büyük kadýn
ressamlardan; Artemisia Gentileschi. 

Kadýnlarýn anne ya da rahibe olmaktan
baþka imkaný olmadýðý 17. yüzyýlda, aristo-
krat bir aileden gelmediði halde kendi yo-
lunu çizebilen ender kadýnlardan. Tabii
yolda ayaðýna batan dikenleri, kendine si-
per ederek, desek daha doðru. 

Ýlk eðitmeni ressam babasý olmuþtu.
Caravaggio hayraný olan babasýndan öð-
rendiði de yine Caravaggio tarzýydý. Yete-
neði ile daha genç yaþta ilgi gören Artemi-
sia’nýn ilk resmi 17 yaþýnda yaptýðý ‘Susan-
na ve Ýhtiyarlar’ oldu. Banyo yaparken ken-
disine utanmazca bakan yaþlý adamlara
‘Yettiniz, bi gidin!’ diye baðýrdýðýný hisset-
tiðimiz o Susanna’dan sonra nice kadýn
çizdi Artemisia. Artemisia’nýn kadýnlarý,
kendilerine sarkan, bakan erkeklere karþý
savunmasýz, sessiz, hareketsiz deðil. Tam
tersine, o resimlerin bir sonraki anýnda ya
adamlar tokat yiyor ya da diðer tablolardaki
kadýnlar dayanýþmaya geliyor gibi. 

Ýþte, 1614-20’de resmettiði ‘Judith Ho-
lofernes’i Katlederken’ tablosu da böyle.
Ne Klimt’in þehvetli Judith’i, ne Caravag-
gio’nun dindar Judith’i... Artemisia’nýn Ju-
dith’i ellerini kollarýný sývamýþ, iþini yap-

makta kararlý güçlü bir kadýn. Kaþlarýný
ürkek kaldýrmýyor, öfkeyle çatýyor. Holofer-
nes de direniyor, çok güçlü ama Arba da
çöküyor adamýn üzerine, yardým ediyor Ju-
dith’e. Judith’in kahramanlýðý, tek baþýna
öküz bir adamý devirmesinden deðil, iyi
plan yapmasýndan, amacýna odaklanmasýn-
dan ve yanýndaki Arba’yý da iþe katmasýn-
dan geliyor. 

Artemisia’nýn resimlerindeki kadýnlarýn
güçlü olmalarý, biraz da onun kiþisel hika-
yesinden geliyor. Babasýnýn iþ ortaðý Agos-
tino Tassi, bir dönem Artemisia’ya hocalýk
yapar. Artemisia, resim yaptýðý sýrada bu
yaþlý adamýn tecavüzüne uðrar. Herkesin
yakýndan takip ettiði bir dava görülür, Ar-
temisia’ya yaþadýðý o berbat anlar detayla-
rýyla anlattýrýlýr. O dönemin bir pratiði
olan, parmaklarýna ipler sýkýca dolanýr, gü-
ya yalan söylediði oradan belli olacaktýr.
Uzunca süren mahkemenin ardýndan Ar-
temisia haklý bulunur, ama adam verilen
cezayý asla yatmaz. Aksine, Artemisia “na-
musu kurtulsun” diye bir adamla evlendi-
rilir! 

Bu olay Artemisia’nýn sanatýna da yan-
sýr elbette. Ama bu onu sanattan, hayattan
koparmaz, daha da öfkeyle, inadýna tutu-
nur ikisine de. Resimlerindeki kadýnlar
güçlenir, cesaretlenir. Sonraki yüzyýlda bile
resimleri sanat kitaplarýndan çýkarýlmaya
çalýþýlýr, bazý sanat tarihçilerince. Ama tab-
lolarýndaki güçlü anlatým, tüm engelleme-
leri yýkarak bugüne kadar gelir. 

Kaynak: https://www.artsy.net/artic-
le/artsy-editorial-baroque-master-artemi-
sia-gentileschi

NASIL BÝR JUDITH? 

Þehvetli... Dindar... Cesur... 

Yeni yýl
borçsuz gelsin

Çilem TEKALMAZ
Esenyalý / Ýstanbul

B
ize reva görülen asgari
ücretle nasýl yaþýyoruz?
Pazara yansýyan zam,
markette el yakan fiyat-
lar... Günlük zorunlu

ihtiyaçlar, zorunlu diyorum çünkü
soframýza canýmýz istediði için
deðil, aç kalmamak için piþirdik-
lerimiz dýþýnda bir þey koyamý-
yoruz. Mesela et bizim için lüks.
Keþke saðlýklý beslenebilmek için
hafta da en az bir defa et ya da
balýk yememizi öneren uzmanlar,
1600 TL ile bunun nasýl olacaðýný
da söyleselerdi.

Ýki çocuðum var; biri lisede, di-
ðeri 2 yaþýnda ve bana ihtiyacý var.
E kaldýk mý bir maaþa... “Kriz var,
iþler kötü” bahanesiyle patronlar
ücretsiz izne çýkarýyor, maaþýn yarý-
sýný kesiyorlar. Malum kýþ da geldi,
doðalgaza zam, elektriðe zam, her
türlü gýdaya zam... Yetkiler kriz yok
diyor; bir de dört kiþilik bir ailenin
yoksulluk sýnýrý 6 bin TL, açlýk sý-
nýrý bin 943 TL.

Diyelim ki kriz yok, o zaman biz
niye pazara markete gidemiyoruz?
Kýyafet alýþveriþi, sinema, tiyatro vs.
demiyorum bile...

Bunlar benim yapamadýkla-
rým... Geçenlerde bir komþum,
“Halk ekmek alýyorum, parayý ye-
tiþtiremiyorum baþka türlü. Sade-
ce bir tane halk ekmek büfesi var.
Ekmek alabilmek için çocuðu
okuldan almaya on dakika erken
gidiyorum” dedi. Baþka bir arka-
daþýmýz da “Yalnýz gidiyorum
markete, çocuk bir þey ister diye...
Alacak para mý var!” diye yakýna-
rak sohbete katýldý.

Sohbet devam ederken aklýma
yeni bir yýla girmek üzere olduðu-
muz geliyor. Yeni yýldan dilekleri-
ni soruyorum. Biri kocasýna yaþa-
yabilecekleri kadar maaþ diliyor
sadece. Eðer para olursa evde hu-
zur da olurmuþ. Zamsýz bir yýl ol-
masýný isteyen diðer komþum,
“Çocuðumu güvenle býrakabile-
ceðim kreþ olsun, ben çalýþayým.
Borçlarýn olmadýðý, bir kredi kar-
týndan çekip ötekine yatýrmadý-
ðým, hatta hiç kart kullanmadý-
ðým, dýþarý çýkarken umarým
çocuklar bir þey istemez diye dü-
þünmediðim, acaba patron bugün
eþime ‘iþler iyi deðil’ dedi mi diye
kaygýlanmadýðým bir sabaha uyan-
mak dileðim” diyor.

Çayan SARIKAÞ
Sultangazi / Ýstanbul

B
irkaç on yýl öncesinde “Yeni bir yýl geliyor,
neler bekliyorsunuz” diye sorsalardý ceva-
bým farklýlýklar gösterse de aslýnda ayný
olacaktý. Aradan geçen birkaç on yýlda ne
deðiþti hayatýmýzda diye düþünüyorum.

Kadýna yönelik þiddet artmýþ, ama kadýnlar daha da
bilinçlenerek, bir araya gelerek güçlenmiþ olarak
çýkýyor þiddetin karþýsýna. Ýþsizlik, geçim sýkýntýlarý-
mýz her geçen gün “iyi giden ekonomi” nedeniyle
hýzla yükseliyor. 

Þimdi geldik 41 yaþa; 41 kere maþallah demek
gelse de içimden koþullar maalesef maþallah de-
dirtmiyor. Bana göre 41 yaþýnda, 5 yaþýnda bir
çocuk sahibi, genç mi genç bir anneyim. Ama iþve-
renlere göre pek de genç deðilim; hele bir de küçük
çocuðum var ki eyvah eyvah! 

Bir iþ görüþmemi anlatmak istiyorum size;
- Kaç yaþýndasýnýz?
- 41.

- Hýmm... Yaþýnýz var, birkaç yýl sonra yeter de-
yip iþi býrakabilirsiniz yani…

- Yooo, 58 yaþýnda emekli olacaðým, mecburen
çalýþacaðým diyorum.

- Yok yok, siz prim doldurdunuz mu çalýþmazsý-
nýz, eþiniz bakar size.

- Tek kiþi ile Ýstanbul’da yaþam zor. Mecburen
çalýþmak zorundayýz, çocuðun eðitimi var, giderleri
var. O dediðiniz zor... 

- Hýmm... Çocuðunuz çok küçük, siz iþe giderken
kim bakýyor, aileniz mi?

- Hayýr kreþe veriyorum. 
- Yani aldýðýnýzý da kreþe vereceksiniz. Hadi onu

da geçtik hasta olunca ona bakacak aile yakýnýnýz
var mý? Bizim iþler yoðun, izin sýkýntýlýdýr.

Deneyimli olmama bakmadan, “Deðerlendirme-
ye alacaðýz” dediler. Ben de taktým sepeti koluma,
çýktým baþka iþ görüþmelerine...

Þimdi ben sorarým kademeli geçiþ yasasýný çýka-
ranlara; küçük yaþta iþe baþladýk, primimiz doluyor
ama yaþtan dolayý emekliliði hak etmediðimiz için
çalýþmak zorundayýz. Mezarda emekli olmayý da gö-

ze aldýk ama iþverenler yaþýmýza bakýp iþini aksata-
caðýmýz için iþ vermeyi göze alamýyor.

Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Yýllardýr çalý-
þan bir kadýný eve hapsedip ondan saðlýklý bir anne
olmasýný, çocuðunu iyi yetiþtirmesini bekliyorsu-
nuz. 

Hadi bakalým evdeyiz... Bari saðlýklý çocuk yetiþ-
tirelim diyoruz, kreþe bile veremiyoruz, çünkü para
yok. Devlet okulunda ana sýnýfýna verelim diyorsu-
nuz, kayýtlar dolu zaten, “Evinizde siz öðretin” di-
yorlar. 

Parkta kadýnlarla konuþuyorum, herkes “devlet
okullarýnda eðitim kalitesiz, dine yönlendiriyorlar”
diye ya özel okula verme ya da daha iyi bir eðitim
için farklý ilçelere, illere gitme telaþýnda. Eðitim ay-
ný, müfredat ayný, gitsek ne olacak demeye kalma-
dan bir profesör çýkýp “Yerel seçimlerde kadýn ada-
ya oy vermeyeceðim” diyor. Nereden tutsan elinde
kalýyor...

Bir umudum vardý dünden bugüne ve yarýna;
deðiþecek birgün bu kara düzen diye... Yine de
umudum var yeni yýla/yýllara dair...

Zahide ÇERÝKÇÝ KÝPER
Ýstanbul / Esenyalý

“Y
eni yýl deyince ilk aklýna ne
gelir” diye sorulsa “çocuklu-
ðum” derim. Çünkü orada
her geçen yýl büyüyen hayal-
ler vardý. Hayaller çoðalýnca

da, çocuklar büyüse de hayalleri sayesinde
hayatlarýna, geleceðin büyümüþ çocuklarý
olarak devam ederler.

Demem o ki; günümüz insaný biraz
fazla olgunlaþtý, hatta sanki biraz da eski-
di. Olgunluk, tadýnda olduðunda elbette
iyidir; ama maalesef günümüz insaný ha-
yallerinden koparýlýnca çürümeye baþladý.

Acý olansa; her geçen yýl hayallerimizin ça-
lýnýyor olmasý. Tüm dünyaya yetecek aþý-
mýz, ekmeðimiz varken açlýk sýnýrýnda bir
hayat tüketiyoruz. Savaþla, yoksullukla, ge-
leceksizlikle tehdit ediliyoruz. Belki çokça
söylendi, yazýldý, çizildi ama korkunç bir
ötekileþtirme siyasetiyle komþuyu komþ-
udan kopardýlar, kimsenin kimseye güveni
kalmadý. Son zamanlarda ocaðýmýzda pi-
þen aþýmýz eksildi ve eksilmeye devam
ediyor. Bu durum belki biraz yakýnlaþmayý
da arttýrýyor ve bir yandan da mevcut ikti-
dara oy veren insanlar haklý olarak sesini
yükseltmeye baþlýyor. En azýndan ben ken-
di çevremde bunu gözlemliyorum.

Dini, mezhebi, siyasi görüþü, cinsel
kimliði... ne olursa olsun birbirimize daha
çok sarýlmalý ve dayanýþma aðlarýný daha
çok örmeliyiz. Çünkü bu sistemin içinde
kadýnlar ve çocuklar kat be kat zarar görü-
yor. Eðer el ele vermezsek kadýnlarýn bir
eþya kadar deðeri olmadýðý günlere doðru
hýzla gidiyoruz.

Her yeni yýl ocaklarýmýzda güzellikler,
sevinçler kaynamalý, aðzýmýzýn tadý olmalý.
Kadýnlar olarak yeni bir yýlý karþýlamak
üzereyken biraz daha sevgi, biraz daha da-
yanýþma için; aþýmýzý, iþimizi çalanla-
ra karþý daha güçlü haykýralým.

Yeni yýlda özgür yarýnlar için hayalleri-
mizin kaybolup gitmesine izin vermeyelim
ve çocuk yanýmýzý daha fazla besleyelim.

Yeni yýla giderken çocuk
yanýmýzý besleyelim...

Umudum var yeni yýldan, yeni yýllardan 

Yeni bir yýlý
karþýlamak
üzereyken biraz
daha sevgi,
dayanýþma için;
aþýmýzý, iþimizi
çalanlara daha
güçlü
haykýralým.
Hayallerimizin
kaybolup
gitmesine izin
vermeyelim.



YENÝ YILDA
KIZ KARDEÞLÝK
KAZANSIN
G

eride býrak-
týðýmýz yýl içinde
kayýplarýmýz da
oldu kazaným-
larýmýz da. 

Beraber aðladýk bazen,
gözyaþlarýmýz birbirine
karýþtý; aðýz dolu kahkahalar
attýðýmýz günlerimiz de oldu,
birbirimize sýcacýk
sarýldýðýmýz zamanlar da... Ve
bir dost eli, kardeþ sýcaklýðý,
kadýn dayanýþmasý ihtiyacýyla
birbirimize uzandýðýmýz gün-
ler geçirdik...

Çünkü derdimizi de
bölüþtük, pay ettik...

Meydanlara da çýktýk birlik-
te; Ýstanbul’da yürüdük,
Arjantin parlamentosunun
önünde sabahladýk... Ankara
adliyesi önünde adalet isteyen
de, ABD’de Trump’a karþý
dimdik duran da bizdik.
Tunus’ta þiddete karþý yasayý
biz çýkardýk, Ýsrail asker-
lerinin kurþunlarý arasýnda
Gazze duvarýna da biz
yürüdük. Ýsveç’te eþit ücret
hakkýný kazandýk, Ýran’da
stadlarýn kapýsýný açtýk...

Kötü günlerimiz oldu
olmasýna ama en kýymetlisi
çýkardýðýmýz sonuçlar oldu.

Her seferinde yeniden bir-
birimize sarýldýk ya iþte o
zaman öðrendik yeniden
yeniden nasýl ayaða kalka-
caðýmýzý...

Þimdi gelsin yeni bir yýl;
umutla... Neþe getirsin
yeryüzüne; yüreklerimize
cesaret, yaþamlarýmýza huzur,
dünyamýza barýþ... Tüm
güzellikleri taþýsýn bize ve biz
de bir kez daha söz verelim
kendimize; dünyanýn
neresinde olursak olalým bir-
birimizin sesine ses vere-
ceðimize... 

1 Ocak
Ýzlanda’da kadýnlara erkeklerden
daha az maaþ vermesi yasaklandý.

2 Ocak
Kadýnlar, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý’nýn kýz çocuklarýnýn 9
yaþýnda gebe kalabilecekleri, yanlarýnda veli olmadan da
evlenebilecekleri açýklamasýna tepki gösterdi. 

16 Ocak
Çerkezköy Metin Seçkin Ortaokulunda haremlik-selam-
lýk uygulamasý baþlatan Müdür Metin Demirbað, velile-
rin ve öðrencilerin tepkisiyle karþýlaþtý.

17 Ocak
Kadýnlarýn tepkisine raðmen Bursa’da
uygulamaya konan ‘pembe trambüs’ uy-
gulamasý kaldýrýldý. 

19 Ocak
Ýstanbul’da Kanuni Sultan Süleyman Has-
tanesinde 115 çocuðun hamileliðinin res-
mi makamlara bildirilmediði ortaya çýktý.

27 Þubat
Tunus’taki insan
haklarý örgütleri-

nin 25 yýllýk müca-

delesi sonuç verdi.

Kadýna yönelik þid-

detle mücadele ya-

sasý çýkarýldý.

3 Mart
Suriyeli kadýnlarýn uluslararasý yardým kuruluþlarýnýn görevlilerince yi-

yecek karþýlýðýnda fuhuþa zorlandýklarý ortaya çýktý.

21 Mart
Kendisine 3 yýl boyunca
tecavüz eden Nurettin
Gider’i öldüren Nevin
Yýldýrým’a müebbet ha-
pis cezasý verildi.

29 Mart
Meclis Baþkaný Ýsmail Kahraman, Mec-
lis’te yapýlan tiyatro gösterisinde ka-
dýnlarýn sahneye çýkmasýný engelledi.

21 Mart
Ülkenin dört bir yanýnda
kadýnlar, barýþ talebiyle
Newroz alanlarýný 
doldurdu.

9 Nisan
Hükümet, çocuk istis-
marý suçlarýnda ayrým
yapan ve hadým ceza-
sýný barýndýran yasa
tasarýsýný Meclise sun-
du. “Hadým deðil, önle-
yici tedbir istiyoruz” diyen kadýnlar sokaktaydý. 

3 Nisan
Ekmek ve Gül sitesi 
1. yaþýný kadýnlarla 
birlikte kutladý.

16 Mayýs
Kozmetik devi Flormar’da
çoðunluðu kadýn 83 iþçi,
sendikalaþtýklarý için iþten atýldý.
Ýþçilerin baþlattýðý direniþ hala
sürüyor.

24 Mayýs
Ýsveç’te ‘rýza yoksa,
tecavüz var’ diyen
yasa kabul edildi.

4 Haziran
Üniversite öðren-

cisi Þule Çet, Anka-

ra’da bir plazanýn

20. katýndan aþaðý

atýlarak öldürüldü.

5 Haziran
Yasak Elma’da dizisinde Talat Bulut’un set çalýþa-
ný bir genç kadýný taciz ettiði iddiasý ortaya çýktý.
Ýlerleyen günlerde setlerden baþka taciz iddialarý
da gündeme geldi.  

8 Mart

12 Temmuz
Yeni Zelanda’da 30 bin hemþire
aþýrý çalýþma saatlerine, düþük

ücretlere ve
gü-
vensiz
çalýþ-
maya
karþý 30
yýl son-
ra ilk
kez gre-
ve çýktý.

7 Eylül
11 kýz öðrencinin yaþa-
mýný yitirdiði Aladað
yurt yangýný davasýn-
da tüm sanýklar tahli-
ye edildi.

22 Haziran
Patatesin fiyatý
yüzde 94’lük artýþ-
la 6 liraya, soðanýn
kilosu yüzde
212’lik artýþla 6.5
liraya çýktý.

25 Aðustos
Cumartesi Anneleri’nin
700’üncü hafta eylemi Ýçiþ-
leri Bakanlýðý tarafýndan ya-
saklandý. Polis kayýp yakýn-
larýna saldýrdý.

3 Aðustos
10 Ekim Ankara Katliamý
davasýnda, 9 sanýk 101 kez
aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet
hapis cezasý aldý. Ýhmali
olan hiçbir kamu görevlisi-
nin cezalandýrýlmamasý ai-
leleri isyan ettirdi.

7 Aðustos
Güney Kore’de demiryolu iþçisi kadýn-

larýn kalýcý kadro talebiyle verdikleri 12

yýllýk mücadele kazanýmla sonuçlandý. 

9 Aðustos
Arjantin Senatosu, hamileliðin ilk 14 haf-
tasý içinde kürtajý yasallaþtýracak yasa
tasarýsýný reddetti.

11 Eylül
MEB ‘karma
eðitim’ mad-
desini yönet-
melikten kal-
dýrdý.

2 Ekim
Kanadalý Donna Strickland, la-
zer fiziðini kökten deðiþtiren
çalýþmalarýndan dolayý, 55 yýl
sonra ilk kez Nobel Fizik Ödü-
lü’nü kazanan kadýn oldu. 

10 Ekim
Aile Bakanlýðý ile Adalet Bakanlýðý kadýnlarýn nafaka

hakkýný sýnýrlandýrma hedefiyle çalýþtay düzenledi.

18 Ekim
GREVIO komitesi Türkiye raporunu açýkladý:
Türkiye’nin þiddete karþý mücadelesi yeter-
siz, koruma sistemi baþarýsýz, kadýn örgüt-
lerinin faaliyetleri kýsýtlanýyor...

23 Ekim
Kadriye Moroðlu Anadolu Lisesi öðren-
cileri, #TacizVarSesÇýkar diyerek ders-
leri boykot etti, okulda eylem yaptý.

21 Ekim
TBMM Baþkaný Binali Yýldýrým, “ha-
nýmlara para veriyoruz, yaþlý amcalar

evlenemiyor” diyerek, kadýnlara veri-

len sosyal yardýmlarý hedefe koydu. 

1 Kasým
Þarkýcý Sýla, þiddet
gördüðü Ahmet Ku-
ral hakkýnda þika-
yetçi oldu. Kural’a
üç ay uzaklaþtýrma
cezasý verildi.

23 Kasým
Cumhurbaþkaný Erdoðan’ýn hedefinde
kadýnlarýn eþitlik talebi vardý: “100 met-
reyi bayanla erkek ayný þekilde mi ko-
þacak”, “Kadýn ailenin lokomotifidir”...

23 Ekim
Ýskoçya’nýn Glas-
gow þehrinde
çalýþan 8 bin be-
lediye iþçisi ka-
dýn 2 gün boyun-
ca eþit iþe eþit
ücret talebiyle
grev yaptý.

25 Ekim
Ýzlanda’da ayný iþi
yaptýklarý erkek-
lerle ayný ücreti
alabilmek için ka-
dýnlar grevdeydi. 

24 Haziran
Türkiye’de ilk kez baþkanlýk seçimi ya-
pýldý. Seçim sonuçlarý yine kadýnlarýn olmadýðý bir Meclis
aritmetiði ortaya çýkardý. 600 vekilin sadece 104’ü kadýn. 

23 Haziran
Ýranlý kadýnlar, yýllarca erkek kýlý-
ðýnda ve gizlice girdiði stadlara ilk
kez ‘yasal’ olarak girdi.

27 Haziran
Ev emekçileri Ben-
gal’de ilk defa
sendika hakký ka-
zandý.

4 Temmuz
Binlerce kadýn, Gazze Þeridi’nde eylem düzenledi.
Ýsrail askerlerinin açtýðý ateþ sonucu onlarca kadýn
yaralandý.

9 Temmuz
Aile ve Sosyal Politikalar Ba-
kanlýðý ile Çalýþma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlýðý birleþtirildi.

19 Temmuz
2 yýl süren OHAL kaldý-
rýldý ve OHAL düzenle-
meleri yasalarla kalý-
cý hale ge-
tirildi. 

29 Haziran
ABD’de Trump yönetiminin göçmen politikala-
rýna isyan eden kadýnlar, senato binalarýndan
birini iþgal etti.

30 
Haziran
Ýstanbul Valili-
ði, LGBTÝ+ Onur 
Yürüyüþü’nü 
yasakladý.

2 Kasým
Dünya genelinde yüzlerce Google çalýþaný, þir-
ket yöneticilerinin cinsel tacize karþý cinsiyet-
çi, ýrkçý ve kontrolsüz tutumunu protesto etti. 

25 Kasým

1 Mayýs

10 Temmuz
ILO, 2018 yýlý itibarýyla
606 milyon kadýnýn ba-
kým yükümlülükleri ne-
deniyle çalýþma yaþa-
mýnda yer alamadýðýný
açýkladý.
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Müslime KARABATAK

G
ustave Klimt’in ‘Judith ve
Holofernes’ adlý tablosunu
mutlaka görmüþsünüzdür;
Klimt’in ‘altýn dönem’in-
de ayrýntýlý süslediði, ger-

çek altýnla resmettiði o meþhur tablo-
lardan biri. Günümüzdeki her süslü
þey gibi fazlasýyla kopyasý üretilmiþ,
kah psikolog bekleme salonlarýnda, kah
pazardaki ayna kapaðýnda bulacaðýnýz
narin, seksi, cazibeli kadýnlardan biri
Judith. Elinde Holofernes’in kafasý.
Sanki kendi kesmemiþ de tutturulmuþ.
Nedir peki arkasýndaki hikaye?

Ýncil’de anlatýldýðýna göre, Judith adlý
dul bir kadýn, Asur kralý Nebukadnezar’ýn
astýðý astýk kestiði kestik generali Holofer-
nes’i tongaya düþürür, Yahudileri, yani
kendi insanýný kurtarýr. Holofernes, kötü-
lüðün simgesi bu adam, kral Nebukadne-
zar’a itaat etmeyen kavimlere kan kusturur
ordusuyla. Hikayeye göre, diðer kavimler
teslim olurken, direnen Ýsrailoðullarý olur.
Holofernes’in ordusuyla sarýlmýþ kentin
içinde çoluk çocuk susuzluktan ölmek
üzeredir. Teslim olma söylentileri yayýlma-
ya baþlar. Ýþte, Judith’in rolü burada baþlar.
Ölen kocasýndan kalan mirasla, bir hiz-
metçisiyle yaþayan dindar Judith, halkýný
kurtarma planý yapar. Kentin ileri gelenle-
rine planýn detaylarýný deðil ama amacýný
açýklar. “Ne münasebet, kadýn baþýna!
Otur oturduðun yerde!” dense de, Judith
kararý vermiþtir. Sabah erkenden son dam-
la kalmýþ suyuyla banyo yapar, kokusunu

sürünür, en þýk elbisesini giyer, deðerli ta-
kýlarýný takar ve hizmetçisi Abra ile birlikte
kentten kaçýp generale sýðýnmýþ gibi yapar.
Ona sanki kolayca kenti teslim almanýn yo-
lunu anlatacakmýþ gibi yanaþýr. Böylece ka-
leyi içten fethedecektir. Kale de, belli ki
stratejiden pek anlamayan general de, he-
mencecik fetholmaya hazýrmýþ. Judith’in
güzelliðini görünce pek de sorgulamak ya
da temkinli davranmak aklýna gelmez. Ve
sanat dünyasýnýn o meþhur sahnesi yakla-
þýr... Bir gece sarhoþ olan Holofernes, ça-
dýrýna aldýðý Judith’in kýlýcýyla kellesinden
olur. 

GÜNAH ÝÞLEYEN
GÜNAHSIZ JUDÝTH

Klimt’in 1901’de resmettiði Judith,
daha önce de birçok ressamýn tablosunun
ana kahramaný olmuþtur. Bunlardan en bi-
lineni, ýþýkla, renklerle oynayarak insanla-
rýn hareketlerini, duygularýný en gerçekçi
halleriyle veren Ýtalyan ressam Caravag-
gio’dur. Chiaroscuro (karanlýk-aydýnlýk)
denilen bir teknikle tablodaki figürleri ger-
çek kýlar, statik olmaktan kurtarýr. Onun
tablolarýnda insanlar hareketlidir, birbirle-
riyle konuþur, kavga eder, bakýþýr... 

Neyse, Judith’e dönelim, Caravag-
gio’nun 1599’da yaptýðý ‘Judith Holofer-
nes’in Kafasýný Keserken’ tablosuna. Baþ-
ka bir Judith var karþýmýzda. Evet girmiþ
adamýn odasýna, salata doðrar gibi doðru-
yor. Klimt’in þuh bakýþlý Judith’i deðil ama,
ak pak narin bir kadýn. Çok da istemiyor
yaptýðý þeyi ama aç susuz bekleyen bebele-
rin ölümü onu zorlayan belki. Klimt’in hiç
göstermediði hizmetçi Arba, burada sanki

maç izlerken heyecanlanan seyirci gibi. El-
leri çok iþler görmüþ belli, ihtiyaç duyulsa
hemen yardým edecek. Neyse ki Judith o
narinliðine raðmen, baþarýyor.
ARTEMISIA’NIN
GÜÇLÜ KADINLARI

Bir resim daha var ki Judith’i konu alan,
ressamýydý aslýnda bu yazýyý yazdýran. Dö-
neminin cesur, kendine güvenen ve çok
yetenekli kadýnlarýndan, ilk büyük kadýn
ressamlardan; Artemisia Gentileschi. 

Kadýnlarýn anne ya da rahibe olmaktan
baþka imkaný olmadýðý 17. yüzyýlda, aristo-
krat bir aileden gelmediði halde kendi yo-
lunu çizebilen ender kadýnlardan. Tabii
yolda ayaðýna batan dikenleri, kendine si-
per ederek, desek daha doðru. 

Ýlk eðitmeni ressam babasý olmuþtu.
Caravaggio hayraný olan babasýndan öð-
rendiði de yine Caravaggio tarzýydý. Yete-
neði ile daha genç yaþta ilgi gören Artemi-
sia’nýn ilk resmi 17 yaþýnda yaptýðý ‘Susan-
na ve Ýhtiyarlar’ oldu. Banyo yaparken ken-
disine utanmazca bakan yaþlý adamlara
‘Yettiniz, bi gidin!’ diye baðýrdýðýný hisset-
tiðimiz o Susanna’dan sonra nice kadýn
çizdi Artemisia. Artemisia’nýn kadýnlarý,
kendilerine sarkan, bakan erkeklere karþý
savunmasýz, sessiz, hareketsiz deðil. Tam
tersine, o resimlerin bir sonraki anýnda ya
adamlar tokat yiyor ya da diðer tablolardaki
kadýnlar dayanýþmaya geliyor gibi. 

Ýþte, 1614-20’de resmettiði ‘Judith Ho-
lofernes’i Katlederken’ tablosu da böyle.
Ne Klimt’in þehvetli Judith’i, ne Caravag-
gio’nun dindar Judith’i... Artemisia’nýn Ju-
dith’i ellerini kollarýný sývamýþ, iþini yap-

makta kararlý güçlü bir kadýn. Kaþlarýný
ürkek kaldýrmýyor, öfkeyle çatýyor. Holofer-
nes de direniyor, çok güçlü ama Arba da
çöküyor adamýn üzerine, yardým ediyor Ju-
dith’e. Judith’in kahramanlýðý, tek baþýna
öküz bir adamý devirmesinden deðil, iyi
plan yapmasýndan, amacýna odaklanmasýn-
dan ve yanýndaki Arba’yý da iþe katmasýn-
dan geliyor. 

Artemisia’nýn resimlerindeki kadýnlarýn
güçlü olmalarý, biraz da onun kiþisel hika-
yesinden geliyor. Babasýnýn iþ ortaðý Agos-
tino Tassi, bir dönem Artemisia’ya hocalýk
yapar. Artemisia, resim yaptýðý sýrada bu
yaþlý adamýn tecavüzüne uðrar. Herkesin
yakýndan takip ettiði bir dava görülür, Ar-
temisia’ya yaþadýðý o berbat anlar detayla-
rýyla anlattýrýlýr. O dönemin bir pratiði
olan, parmaklarýna ipler sýkýca dolanýr, gü-
ya yalan söylediði oradan belli olacaktýr.
Uzunca süren mahkemenin ardýndan Ar-
temisia haklý bulunur, ama adam verilen
cezayý asla yatmaz. Aksine, Artemisia “na-
musu kurtulsun” diye bir adamla evlendi-
rilir! 

Bu olay Artemisia’nýn sanatýna da yan-
sýr elbette. Ama bu onu sanattan, hayattan
koparmaz, daha da öfkeyle, inadýna tutu-
nur ikisine de. Resimlerindeki kadýnlar
güçlenir, cesaretlenir. Sonraki yüzyýlda bile
resimleri sanat kitaplarýndan çýkarýlmaya
çalýþýlýr, bazý sanat tarihçilerince. Ama tab-
lolarýndaki güçlü anlatým, tüm engelleme-
leri yýkarak bugüne kadar gelir. 

Kaynak: https://www.artsy.net/artic-
le/artsy-editorial-baroque-master-artemi-
sia-gentileschi

NASIL BÝR JUDITH? 

Þehvetli... Dindar... Cesur... 

Yeni yýl
borçsuz gelsin

Çilem TEKALMAZ
Esenyalý / Ýstanbul

B
ize reva görülen asgari
ücretle nasýl yaþýyoruz?
Pazara yansýyan zam,
markette el yakan fiyat-
lar... Günlük zorunlu

ihtiyaçlar, zorunlu diyorum çünkü
soframýza canýmýz istediði için
deðil, aç kalmamak için piþirdik-
lerimiz dýþýnda bir þey koyamý-
yoruz. Mesela et bizim için lüks.
Keþke saðlýklý beslenebilmek için
hafta da en az bir defa et ya da
balýk yememizi öneren uzmanlar,
1600 TL ile bunun nasýl olacaðýný
da söyleselerdi.

Ýki çocuðum var; biri lisede, di-
ðeri 2 yaþýnda ve bana ihtiyacý var.
E kaldýk mý bir maaþa... “Kriz var,
iþler kötü” bahanesiyle patronlar
ücretsiz izne çýkarýyor, maaþýn yarý-
sýný kesiyorlar. Malum kýþ da geldi,
doðalgaza zam, elektriðe zam, her
türlü gýdaya zam... Yetkiler kriz yok
diyor; bir de dört kiþilik bir ailenin
yoksulluk sýnýrý 6 bin TL, açlýk sý-
nýrý bin 943 TL.

Diyelim ki kriz yok, o zaman biz
niye pazara markete gidemiyoruz?
Kýyafet alýþveriþi, sinema, tiyatro vs.
demiyorum bile...

Bunlar benim yapamadýkla-
rým... Geçenlerde bir komþum,
“Halk ekmek alýyorum, parayý ye-
tiþtiremiyorum baþka türlü. Sade-
ce bir tane halk ekmek büfesi var.
Ekmek alabilmek için çocuðu
okuldan almaya on dakika erken
gidiyorum” dedi. Baþka bir arka-
daþýmýz da “Yalnýz gidiyorum
markete, çocuk bir þey ister diye...
Alacak para mý var!” diye yakýna-
rak sohbete katýldý.

Sohbet devam ederken aklýma
yeni bir yýla girmek üzere olduðu-
muz geliyor. Yeni yýldan dilekleri-
ni soruyorum. Biri kocasýna yaþa-
yabilecekleri kadar maaþ diliyor
sadece. Eðer para olursa evde hu-
zur da olurmuþ. Zamsýz bir yýl ol-
masýný isteyen diðer komþum,
“Çocuðumu güvenle býrakabile-
ceðim kreþ olsun, ben çalýþayým.
Borçlarýn olmadýðý, bir kredi kar-
týndan çekip ötekine yatýrmadý-
ðým, hatta hiç kart kullanmadý-
ðým, dýþarý çýkarken umarým
çocuklar bir þey istemez diye dü-
þünmediðim, acaba patron bugün
eþime ‘iþler iyi deðil’ dedi mi diye
kaygýlanmadýðým bir sabaha uyan-
mak dileðim” diyor.

Çayan SARIKAÞ
Sultangazi / Ýstanbul

B
irkaç on yýl öncesinde “Yeni bir yýl geliyor,
neler bekliyorsunuz” diye sorsalardý ceva-
bým farklýlýklar gösterse de aslýnda ayný
olacaktý. Aradan geçen birkaç on yýlda ne
deðiþti hayatýmýzda diye düþünüyorum.

Kadýna yönelik þiddet artmýþ, ama kadýnlar daha da
bilinçlenerek, bir araya gelerek güçlenmiþ olarak
çýkýyor þiddetin karþýsýna. Ýþsizlik, geçim sýkýntýlarý-
mýz her geçen gün “iyi giden ekonomi” nedeniyle
hýzla yükseliyor. 

Þimdi geldik 41 yaþa; 41 kere maþallah demek
gelse de içimden koþullar maalesef maþallah de-
dirtmiyor. Bana göre 41 yaþýnda, 5 yaþýnda bir
çocuk sahibi, genç mi genç bir anneyim. Ama iþve-
renlere göre pek de genç deðilim; hele bir de küçük
çocuðum var ki eyvah eyvah! 

Bir iþ görüþmemi anlatmak istiyorum size;
- Kaç yaþýndasýnýz?
- 41.

- Hýmm... Yaþýnýz var, birkaç yýl sonra yeter de-
yip iþi býrakabilirsiniz yani…

- Yooo, 58 yaþýnda emekli olacaðým, mecburen
çalýþacaðým diyorum.

- Yok yok, siz prim doldurdunuz mu çalýþmazsý-
nýz, eþiniz bakar size.

- Tek kiþi ile Ýstanbul’da yaþam zor. Mecburen
çalýþmak zorundayýz, çocuðun eðitimi var, giderleri
var. O dediðiniz zor... 

- Hýmm... Çocuðunuz çok küçük, siz iþe giderken
kim bakýyor, aileniz mi?

- Hayýr kreþe veriyorum. 
- Yani aldýðýnýzý da kreþe vereceksiniz. Hadi onu

da geçtik hasta olunca ona bakacak aile yakýnýnýz
var mý? Bizim iþler yoðun, izin sýkýntýlýdýr.

Deneyimli olmama bakmadan, “Deðerlendirme-
ye alacaðýz” dediler. Ben de taktým sepeti koluma,
çýktým baþka iþ görüþmelerine...

Þimdi ben sorarým kademeli geçiþ yasasýný çýka-
ranlara; küçük yaþta iþe baþladýk, primimiz doluyor
ama yaþtan dolayý emekliliði hak etmediðimiz için
çalýþmak zorundayýz. Mezarda emekli olmayý da gö-

ze aldýk ama iþverenler yaþýmýza bakýp iþini aksata-
caðýmýz için iþ vermeyi göze alamýyor.

Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Yýllardýr çalý-
þan bir kadýný eve hapsedip ondan saðlýklý bir anne
olmasýný, çocuðunu iyi yetiþtirmesini bekliyorsu-
nuz. 

Hadi bakalým evdeyiz... Bari saðlýklý çocuk yetiþ-
tirelim diyoruz, kreþe bile veremiyoruz, çünkü para
yok. Devlet okulunda ana sýnýfýna verelim diyorsu-
nuz, kayýtlar dolu zaten, “Evinizde siz öðretin” di-
yorlar. 

Parkta kadýnlarla konuþuyorum, herkes “devlet
okullarýnda eðitim kalitesiz, dine yönlendiriyorlar”
diye ya özel okula verme ya da daha iyi bir eðitim
için farklý ilçelere, illere gitme telaþýnda. Eðitim ay-
ný, müfredat ayný, gitsek ne olacak demeye kalma-
dan bir profesör çýkýp “Yerel seçimlerde kadýn ada-
ya oy vermeyeceðim” diyor. Nereden tutsan elinde
kalýyor...

Bir umudum vardý dünden bugüne ve yarýna;
deðiþecek birgün bu kara düzen diye... Yine de
umudum var yeni yýla/yýllara dair...

Zahide ÇERÝKÇÝ KÝPER
Ýstanbul / Esenyalý

“Y
eni yýl deyince ilk aklýna ne
gelir” diye sorulsa “çocuklu-
ðum” derim. Çünkü orada
her geçen yýl büyüyen hayal-
ler vardý. Hayaller çoðalýnca

da, çocuklar büyüse de hayalleri sayesinde
hayatlarýna, geleceðin büyümüþ çocuklarý
olarak devam ederler.

Demem o ki; günümüz insaný biraz
fazla olgunlaþtý, hatta sanki biraz da eski-
di. Olgunluk, tadýnda olduðunda elbette
iyidir; ama maalesef günümüz insaný ha-
yallerinden koparýlýnca çürümeye baþladý.

Acý olansa; her geçen yýl hayallerimizin ça-
lýnýyor olmasý. Tüm dünyaya yetecek aþý-
mýz, ekmeðimiz varken açlýk sýnýrýnda bir
hayat tüketiyoruz. Savaþla, yoksullukla, ge-
leceksizlikle tehdit ediliyoruz. Belki çokça
söylendi, yazýldý, çizildi ama korkunç bir
ötekileþtirme siyasetiyle komþuyu komþ-
udan kopardýlar, kimsenin kimseye güveni
kalmadý. Son zamanlarda ocaðýmýzda pi-
þen aþýmýz eksildi ve eksilmeye devam
ediyor. Bu durum belki biraz yakýnlaþmayý
da arttýrýyor ve bir yandan da mevcut ikti-
dara oy veren insanlar haklý olarak sesini
yükseltmeye baþlýyor. En azýndan ben ken-
di çevremde bunu gözlemliyorum.

Dini, mezhebi, siyasi görüþü, cinsel
kimliði... ne olursa olsun birbirimize daha
çok sarýlmalý ve dayanýþma aðlarýný daha
çok örmeliyiz. Çünkü bu sistemin içinde
kadýnlar ve çocuklar kat be kat zarar görü-
yor. Eðer el ele vermezsek kadýnlarýn bir
eþya kadar deðeri olmadýðý günlere doðru
hýzla gidiyoruz.

Her yeni yýl ocaklarýmýzda güzellikler,
sevinçler kaynamalý, aðzýmýzýn tadý olmalý.
Kadýnlar olarak yeni bir yýlý karþýlamak
üzereyken biraz daha sevgi, biraz daha da-
yanýþma için; aþýmýzý, iþimizi çalanla-
ra karþý daha güçlü haykýralým.

Yeni yýlda özgür yarýnlar için hayalleri-
mizin kaybolup gitmesine izin vermeyelim
ve çocuk yanýmýzý daha fazla besleyelim.

Yeni yýla giderken çocuk
yanýmýzý besleyelim...

Umudum var yeni yýldan, yeni yýllardan 

Yeni bir yýlý
karþýlamak
üzereyken biraz
daha sevgi,
dayanýþma için;
aþýmýzý, iþimizi
çalanlara daha
güçlü
haykýralým.
Hayallerimizin
kaybolup
gitmesine izin
vermeyelim.
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Aynur SEYREK
Antalya

Ö
zlem ile yollarýmýz,
Antalya’da Novamed fab-
rikasýnda 2006 yýlýnda grev
yapan kadýnlarý konu edi-
nen bir söyleþide kesiþti.

Yanýnda kýzý ile gelmiþti. Ýkisi de heye-
can içinde, sinevizyonu izliyorlardý. O
zaman Özlem’in kýzý, grev çadýrýnda,
biberon aðzýnda dolaþýyormuþ. Þimdi
ise büyümüþ ve annesi ile gurur duyu-
yor. 

Özlem Kýlýnç’ýn, 2002’de çalýþmaya
baþladýðý Novamed’e girmesi çok kolay
olmamýþ. Bazý mülakatlardan geçtikten
sonra, bir referans aracýlýðýyla fabrikaya
girebilmiþ. 2002’den 2013’e kadar, 11
sene, vardiyalý çalýþmýþ. Serbest Böl-
ge’deki fabrikalardan o güne kadar hiç
bir bilgisi yokmuþ. Çalýþtýklarý ortamýn
zorluklarýna karþý, þartlarý deðiþtirmek
için arkadaþlarý ile ne yapabiliriz diye
konuþurken, sendikalaþmaya karar ver-
miþler. 
HAMÝLELÝK SIRASI!

Özlem, o günleri þöyle anlatýyor:
“Çalýþma þartlarýmýz aðýrdý. Vardiyalýy-
dýk ve hareket halindeki bir bant üze-
rinde üretim yapýyorduk. Konuþmak
yasaktý, ihtiyaç molalarýmýz çok kýsýtlýy-
dý, þartlara göre aldýðýmýz ücretler ye-
terli deðildi ve en önemlisi hamilelik
sýrasý vardý. Yani çalýþanlarýn yüzde 80’i
kadýn olunca böyle bir sistem uygulaný-
yordu. Bir personel hamile kalýyor, al-
týncý ayýnda ikinci personele artýk sýra
sende deniyordu. Ýkinci kiþi hamile kal-
mayý baþaramazsa üçüncü kiþiye sýra

geçiyordu. Ýkinci kiþinin hakký yanýyor-
du. Bir daha sýra ne zaman gelirse...
Biz de bu þartlara karþý sendika üyesi
olduk.

Sendikalý olduktan sonra sözleþme
görüþmelerinde anlaþmazlýklar yaþa-
nýnca grev gündeme geldi. Biz hiçbir
zaman greve çýkma taraftarý olmadýk.
Bir grev oylamasý yapýldý, biz sendikalý
iþçiler greve ‘hayýr’ oyu verirken, sendi-
ka üyesi olmayan iþçiler iþverenin oyu-
nu ile ‘evet’ oyu verdi. Onlar bizden
fazla olunca greve zorlandýk. Grevde
birçok zorluk yaþadýk. En baþta çalýþa-
mýyorduk, maaþýmýzý alamýyorduk, iþ-
yerinden ailelerimiz ve bizler telefonla
aranýp tehdit ediliyorduk. Referans ola-
rak gösterilen insanlar bile rahatsýz
ediliyordu. Fakat biz kararlýydýk, yolu-
muzdan dönmemeliydik, öyle de oldu.”
ÇOK ÞEY KAZANDIK

Örgütlenme sürecinin ve grevin,
kendisine, Novamed’deki diðer kadýn-
lara çok þey kattýðýný söylüyor Özlem:
“Özgüven kazandým, kendimi ifade et-
meyi öðrendim, hakkýmý savunmanýn
önemini kavradým... Susmamam gerek-
tiðini ve birleþmenin önemini anladým.
Baþka þehirlerden, ülkelerden bize des-

teðe gelen insanlarý görünce çok etki-
lendim, duygulandým ve gurur duy-
dum. Dayanýþma büyüdükçe biz daha
da kararlý olduk. Direniþimiz bizi des-
tekleyen insanlar sayesinde baþarý ile
sonuçlandý. Kazancýmýz çok büyük ol-
madý gibi görünse de sözleþmemizde
kabul edilen þartlar çoðunlukta olmasa
da, biz kadýnlarýn gücünü göstermesi-
nin gururunu yaþýyorduk. Biz aslýnda
çok þey kazanmýþtýk...”

Özlem, grevden önce 4 yýl, grevde
1.5 yýl ve 5.5 yýl da grevden sonra olmak
üzere 11 yýl çalýþtýðý Novamed’den om-
zundaki sinir sýkýþmasý nedeniyle aðýr
iþ göremez raporu ile ayrýlmak zorunda
kalmýþ. “Genç yaþta iþ hayatýmý sonlan-
dýrmak zorunda kaldým. Þimdi fabrika-
da çalýþan arkadaþlarýmdan duyduðum
kadarýyla çok da deðiþiklik yokmuþ.
Fabrika büyümüþ, iþçi sayýsý artmýþ.
Duyumlara göre þef gibi personellerin
bir kýsmýný erkek eleman olarak almýþ-
lar” diye aktarýyor þimdiki durumu.
‘ASLA VAZGEÇMEYÝN’

Novamed’deki grev deneyiminden
sonra nerede bir direniþ olsa gözü ku-
laðý orada olmuþ Özlem’in. “Kendimi
hatýrlayarak duygulanýyorum, kalbim
orada atýyor” diyor. Þimdi Flormar’da
direnen kadýn iþçilerle attýðý gibi;
“Flormar direniþindeki kadýn arkadaþ-
lara selam olsun diyorum. Kalbimiz si-
zinle, bu onurlu direniþlerini saygý ile
ayakta alkýþlýyorum. Ben de þimdi iþçi
arkadaþlarýma ve çevreme sizin direni-
þinizi anlatýyorum. Hiçbir zaman vaz-
geçmeyin. Direne direne, birleþe birle-
þe kazanacaðýz diyorum ve baþarýlar di-
liyorum.”  

‘Bu millet onu
iþçi düþmaný
olarak anacak’

M
erhaba, ben Nazire Cengiz. Aydýn
Büyükþehir Belediyesinin sendikaya üye
olduktan sonra iþten çýkardýðý Yunus
Cengiz’in eþiyim. 
Eþimle Ýzmir’de oturuyorduk. Belediyede

iþe gireceðim deyince memleketime döneceðime çok
sevinmiþtim. Evimizi Aydýn’a taþýdýk ve belediyeye
güvenip bir de üstüne kredi çekip ev aldýk. Zor
geçiniyorduk, ileride maaþý artar rahatlarýz dedikçe
tam tersi olmaya baþladý. Eþim ek iþ yapmaya baþladý,
yüzünü göremez olduk. Eve 3-4 saatliðine sadece
uyumaya geliyordu. Bu duruma çok üzülüyordum.
Kýzým, “Anne, babam hâlâ niye gelmedi, gece oldu,
sabah da ben uyurken gitmiþ...” dediðinde içim
parçalanýyordu. “Baban bizim için çalýþýyor kýzým”
deyip onu avutuyordum. Bir anne için bu çok zor bir
durum. Özlem Çerçioðlu bu duruma düþmediði için bu

duyguyu anlayamaz. 
Hakkýmýzý aramak suç

oldu. Asgari ücret, iki
çocuk, kredi borcu
derken nasýl geçinelim!
Eþim çalýþýrken cebinden
para harcamasýn diye
yemek yapýp yanýna
götürürdüm. Eve ihtiyaç
alýnacak, eþime
söylemeye çekiniyorum,
“Acaba yanýnda parasý
var mýdýr, alabilir mi?”
bunlarý düþünüyorum. 

Ama Özlem Haným
bunlarý düþünmez,
haksýz yere iþten çýkarýr
hemen. Bu insanlar
bayram yapamayacak,
çocuklarýna üst baþ
alamayacak... O bunlarý
yaþamamýþ bilemez. Ben

nereden kýssam, nasýl yapsam diye düþünüyorum. Evin
kadýný olarak geceleri uykum kaçýyor, ne olacak bu
halimiz!

Özlem Çerçioðlu’na sormak isterdim, karþýsýna
geçip. Suçsuz yere, sýrf haklarýný istediler diye iþten
çýkardý. Ýnsanlarýn ekmeðine kan doðramaktan çok mu
mutlu? Kendi rahat rahat yaþarken bu garibanlar nasýl
geçiniyor hiç düþündü mü acaba? Ýki çocuðumun
hakkýný yedi. Ben hakkýmý helal etmiyorum. Bir kadýn,
bir anne bunu yapamaz, yapmamalýydý. Onun kalbi
körleþmiþ. Ama o da bir gün düþecek ve bu millet onu
iþçi düþmaný olarak anacak. Unutmasýn ki kazanan biz
olacaðýz. Sizden ricam bir anne olarak sesimizi duyun,
birlik olmamýz için yardým edin. Biz ancak birleþerek
kazanabiliriz. Buradan herkese selamlar, teþekkürler.

Özzleem
ÇÇeerçiiooððlu’na
soormak iisteerdiim,
karþýsýna ggeeçiip.
Suçsuzz yyeeree, 
sýrf hhaklarýný 
iisteediileer ddiiyee
iiþteen ççýkardý.
Ýnsanlarýn
eekmeeððiinee kkan
dooððramaktan
çook mmu mmutlu?

AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝNDEN 
ATILAN ÝÞÇÝNÝN EÞÝ: 

NOVAMED GREVCÝSÝ ÖZLEM: 

‘Kalbim Flormar’da atýyor’

ÝÞÇÝ ZEYNEP’ÝN ASGARÝ ÜCRET BEKLENTÝSÝ

3 bin lira olsun istiyorum, çok mu?
Ayþe ÖZ

Sincan / Ankara

Y
eni asgari ücretin belirleneceði günler yaklaþýr-
ken iþçi kadýnlarý da bir dert aldý. Hele de eko-
nomik sorunlar iyice artmýþ, iðneden ipliðe her
þeye zam gelmiþ, kýþ kapýya dayanmýþ, asgari üc-
retle bir ev geçindirmek mucizelere kalmýþken...

Henüz üç aydýr iþçi olan Zeynep ile sohbetimizin odaðýna
da geçim derdi ve asgari ücret tartýþmalarý oturdu doðal
olarak.

Son günlerde kadýn iþçiler arasýnda “Keþke 9asgari üc-
ret þu kadar olsa...” yönlü konuþmalar sýk duyulur oldu.
Bütün sohbetler gelip geçim derdi ve asgari ücrete dayaný-
yor. Malum ekonomik kriz, hayat pahalýlýðý, zamlar, vergiler,
fabrikadaki çalýþma koþullarýmýz, hergün bu hayata nefretle
bakmamýza neden oluyor. 

Bir çok kadýn iþçinin aklýna, “Baþka bir hayat mümkün
olmalý” düþüncesi daha sýk geliyor, hatta dilinden dökülü-
yor. Önceleri memleket meseleleriyle ilgili, býrakalým ikti-
darý eleþtirmeyi, sohbet etmenin bile zor olduðu pek çok
kiþi bu aralar, kocaman laflarla bizi yönetenlerin yaptýklarý-
na, yapmadýklarýna tepki gösteriyor. Alternatif parti tartýþ-
malarýnýn yanýsýra “Kendimize güvenmeliyiz”, “Artýk çok
oldular”, “Bir ders vermek gerekli”, “Bu dünyanýn kahrýný
bir biz mi çekeceðiz” sözlerini her geçen gün artan sayýda
kiþiden duymak mümkün. 
‘SON 3 AYDA, 3 YIL YAÞLANDIM’

Zeynep, 40 yaþýnda, iki çocuk annesi. Yaklaþýk 3 aydýr
Sincan Organize’de, genellikle kadýn iþçilerin çalýþtýðý bir
fabrikada taþeron iþçi olarak çalýþýyor. Eþi esnaf, oðlu 19 ya-
þýnda. O da yine Sincan Organize’de, bir fabrikada iþçi.
Küçük kýzý lise birinci sýnýfta. Çocuklar büyüyünce Zeynep
bir yerde çalýþmak istemiþ. Eþi önceleri izin vermemiþ.

Zeynep de evde poþet katlama, bez katlama gibi
iþler yaparak, aile bütçesine katkýda bulunmaya
çalýþmýþ. Bir süre böylece evde çalýþmýþ, fakat
yaptýðý ücretini almakta sorun yaþayýnca,  eþini
de bir þekilde ikna ederek fabrikalara baþvuru
yapmýþ. Tabi kriz dönemi olduðundan bu iþ
bulma süreci bayaðý uzamýþ. Neyse, sonra bir
tanýdýk aracýlýðýyla þehir hastanelerinin inþaat
temizliði için taþeron olarak iþe alýnmýþ. Üç

hafta sonra “Kriz var, ödemelerde so-
run olacak” denilerek, bir çok kiþiyle
birlikte iþten atýlmýþ. Daha sonra Orga-
nize’de þimdi çalýþtýðý fabrikaya girmiþ. 

Çalýþma koþullarý çok zor, sürekli
butonla saniyeye göre çalýþma. Yeni iþçi

olmanýn verdiði sýkýntýlarla da baþ etmeye
çalýþýyor. Evi ve iþi ayný anda idare etmenin
zorluðunu “Son 3 ayda, 3 yýl yaþlanmýþým

gibi hissediyorum” diye anlatýyor. Önceleri
büyük bir sorumluluk ve özveriyle yaptýðý iþler

için þimdi, “Býktým ya biri de bir iþin ucundan
tutmaz mý?” diyerek ev ahalisine kýzýyor. “Artýk

çalýþan bir kadýným ben, her þeyi benim yapmam
olmaz” diye eþine bolca gönderme yapýyor.

3 BÝN LÝRA OLMASINI 
ÝSTÝYORUM, ÇOK MU?

Zeynep’le asgari ücreti konuþuyoruz. Kaç lira olmasý-
ný istersin, diye soruyorum. Þöyle yanýtlýyor: “Etrafýmda
her gün çokça konuþuluyor, herkes ‘en az 2 bin lira olsun’
diyor. Ama bence gerçek istedikleri bu deðil. Yani sanki bu-
na razý olmak gibi bir þey var ortada. Ben þahsen 3 bin lira
falan olmasýný istiyorum. Çok mu oldu sence? Ama yetmi-
yor ki! Önceleri çok umrumda deðildi bu. Haberlerde falan
duyardým da çok az derdim hep. Þimdi gerçekten çok daha

az geliyor.” 
KÜFÜR EDER MÝLLET!

Hükümetin belirleyeceði rakamýn 1800 lira olacaðýný
tahmin ediyor Zeynep. “Kötü durumdayýz, bütçe kötü, pat-
ronlarý düþünmek gerek diyecekler” diyor. Ama iþçilerin
beklentisi en az 2 bin lira olmasý. “Küfreder millet” diyor,
“Ben de ederim. Üç aylýk çalýþan da olsam ederim. Yani as-
lýnda 2 bin olsa bile bir þey fark etmez bence. Altý ay önce
olsa çok fark ederdi, ama þimdi herþey çok pahalý...”
‘GÝDERÝMÝZ EN AZ 4 BÝN 430 LÝRA’

Aylýk giderlerini birlikte hesaplamayý deniyoruz Zey-
nep’le; “Þimdi  aylýk toptan market alýþveriþi 800, belki
daha fazla. Elektrik 120, su 90, internet 60, doðalgaz 250,
kredi kartý ve taksit kredi ödemeleri 2 bin 600 falan, çocu-
ðun servisi 250, günde 4 ekmek 110, çocuðun okul harçlýðý
var, o da 150 falan. Aklýma gelen þimdilik bunlar.” Hesaplý-
yoruz 4 bin 430 lira tutuyor. Kendisi, eþi ve oðlu çalýþýyor
Zeynep’in. “Oðlumu sayma, onun kazandýðý kendi gezme
tozmasýna ancak yetiyor. Sonra yine benden alýyor ay so-
nunda” diyor, “Yani ortada durum, yetmiyor, hele de kýþ
olunca. Bir de köyden kýþlýk erzaðýmýzý fala getiriyoruz dü-
þün yani.” 
‘KARNIN DOYMUYORSA ÝÞLER DEÐÝÞÝR’

Bu zamana kadar hep AKP’ye oy vermiþ Zeynep. Þöyle
sürdürüyor sözlerini: “Muhafazakar bir aileyiz biz. Oðlum
imam hatip okuluna gitti mesela. Ama karnýn doymuyorsa,
çok önemi kalmýyor bir süreden sonra. Her gün bir çok
olay oluyor bu ülkede. Neyin doðru, neyin yanlýþ olduðunu
çoðu zaman anlayamýyoruz. Ama  günde 10 saat çalýþýp, al-
dýðýn para 1600 olunca, zam isteyip de bu þartlarda maaþý-
na 200 lira zam yaparlarsa, insanlarý tutmak zor olur bence.
Önceden ‘sabretmek iyidir’ derdim, susardým bir çok ko-
nuda, ama öyle olmayacak gibi.”
‘ÇALIÞANLARI DÜÞÜNEN 
BÝR PARTÝ OLMALI’

Yerel seçimlerde oy kullanmayý düþünmüyor, ama kafa-
sý da karýþýk. Çünkü boþ oy atmanýn, en çok oy alanýn iþi-
ne yarayacaðýný biliyor. “Artýk alternatif bir parti lazým”
diyor. Kafasýndaki alternatif partiyi ise þöyle tarif ediyor:
“Önce bizi, çalýþanlarý, eþim küçük esnaf, onlarý düþünen
bir parti olsun. Hep zengin, kodamanlarý düþünmesin.
Bir de eðitim çok önemli, çocuklarýmýn üzerinde denen-
meyen sýnav yöntemi kalmadý. Oðlum imam hatipe gitti,
iþçi oldu. Kýzý imam hatipe yollamadýk, anadolu lisesini
kazandý, ama girerken yakýn çevredeki okullar, bir imam
hatip çýkacak diye çok korktuk. Yalan söylemeyen, kendi
çýkarýný düþünmeyen siyasetçiler olmalý bence. Tamam
dinimizi yaþamak da çok önemli. Ben kapalýyým mesala,
kýzým da kapalý. Bu yüzden bir sýkýntý çekmek istemiyo-
rum.” 

Merhaba kadýn arkadaþlarým, 
Ben özel bir hastanede asgari ücretle çalýþan bir iþçiyim. Bu ülkede hem ka-

dýn olmak, hem de asgari ücretle ev geçindirmek ne kadar zor hepimiz biliyoruz.
Bir de bunun üzerine iþyerindeki baskýlar artýnca durum daha çekilmez oluyor. 

Kriz var diye patronlar fýrsatçýlýk yapýp, iyice bunaltýyor. Ýþimizi kaybetmemek
için kötü koþullarda çalýþmaya razý oluyoruz. Yemek molasýný unuttuk, ayakta ye-
mek yiyip iþimize devam ediyoruz. Ne evimize ne de çocuklarýmýza ayýracak vak-

timiz yok. Eve gelip uyuyoruz sadece... Sosyal hayatýmýz hiç yok. Zaten dýþarýda
harcayacak paramýz da kalmýyor. Mutfakta neyi ucuza piþirebiliriz onun derdin-
deyiz. 

Bir de þu var ki, bu kadar sýkýntý yaþarken çocuklarýmýz hissetmesin diye dü-
þünmek, hep güçlü görünmek ve çabalamak... Aslýnda güçlüyüz de, bu yaþadýðý-
mýz sorunlarý haykýrýr ve bir araya gelirsek. O yüzden bir araya gelmeli ve tüm
ezilenler olarak hakkýmýz olaný söke söke almalýyýz. 

Güzel günlerde görüþmek umuduyla... 
TTaaþþeerroonn iiþþççiissii bbiirr kkaaddýýnn BBoorrnnoovvaa//ÝÝZZMMÝÝRR

HAKKIMIZ OLANI ALMALIYIZ
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Ayhan AYDOÐAN
OSTÝM / Ankara

O
STÝM’de 150 kiþinin çalýþtýðý, iþ makinele-
rine yedek parçalar üreten bir fabrikadayýz.
Bu sefer metal iþçileriyle deðil, biraz daha
perdenin arkasýnda bulunan çaðrý merkezi
çalýþanlarýyla konuþacaðýz. “Çaðrý merke-

zinde ne gibi bir dert olabilir?” diye düþünebilirsiniz
fakat 2013 senesinde ülkemizde, oluþturduðu kronik
hastalýklar sebebiyle “çok tehlikeli iþler” listesine alýndý.
Tüm dünyada tehlikeli kategorisinde bulunmasýna rað-
men, 2017 senesinde ülkemizde ise “az tehlikeli” iþler
kategorisine geçirildi. Bunu iki þekilde açýklayabiliriz.
Ülkemizdeki teknik geliþmeler dünyanýn da ötesine ge-
çip çaðrý merkezlerinin tehlikeleri bertaraf edilmiþ ola-
bilir. Ýkinci ihtimal ise “Az tehlikeli iþlerde uzman bu-
lundurma süresi çok tehlikeli iþlerin dörtte birine teka-
bül ettiði için ve patronun iþçi saðlýðýna ayýracaðý bütçe-
nin dörtte birine düþeceði için patronlara kýyak geçil-
miþtir”. Cevabýn kolay olduðu sorumuzdan sonra, iþçi
saðlýðý parantezini kapatýp, OSTÝM’deki fabrikamýza
tekrar dönelim. 

30 ÇALIÞANIN 27’SÝ KADIN AMA HER
VARDÝYAYA BÝR ERKEK AMÝR DÜÞÜYOR

Fabrikaya biz çaðrý merkezi diye gittik ama bölümün
giriþinde bizi “Müþteri Ýletiþim Alaný” tabelasý karþý-
ladý. Patronun daha havalý, daha kurumsal olarak
düþündüðü bir isimmiþ. Bu bölümde 8’er sa-
atlik üç vardiya bulunuyor. 30 çalýþanýn sadece
3 tanesi erkek, diðerlerinin hepsi kadýn. Her
vardiyada bir kadýn amir ve altýnda çalýþan 8

çaðrý merkezi emekçisi bulunuyor. Bu son cümlemiz
gerçek olsun isterdik, fakat tabi ki öyle deðil, her vardiya-
ya bir erkek amir düþecek þekilde ayarlanmýþ, telefonlara
tamamen kadýnlarýn baktýðý bir bölüm burasý. Çaðrý
merkezinin koþullarýný konuþmaya Zeynep’le baþladýk. 

‘KÝMSE BÝZÝM ÝÞ YAPTIÐIMIZI
DÜÞÜNMÜYOR’

Zeynep 23 yaþýnda, sosyoloji bölümü mezunu. Okul
bittikten sonra fabrikada CNC operatörü olarak çalýþan
babasý, “Zaten tüm gün telefonla uðraþýyorsun, gel bi-
zim fabrikaya da, bari yaptýðýn uðraþtan para kazan” di-
yerek, Zeynep’i fabrikaya götürmüþ. Fabrikada diðer iþ-
çilerin algýsýnýn da çok farklý olmadýðýný söylüyor Zey-
nep. Patronun bakýþ açýsý ise kýsmen farklý. Patron dav-
ranýþlarýyla onlarý önemsediðini belirtiyor, hatta bölü-
mün giriþine “Bir telefonla deðiþir her þey” bile yazdýr-
mýþ. Ama iþ ücrete gelince, “Sadece telefonla konuþup
bundan daha fazla kazanacaðýnýz bir yer varsa, buyurun
gidin” diyormuþ. Zeynep, en büyük sýkýntýsýný “Kimse
bizim iþ yaptýðýmýzý düþünmüyor, en çok bu hiçe sayýl-
ma onurumuzu kýrýyor” þeklinde ifade ediyor.  

ASGARÝ ÜCRETÝ ALABÝLMEK ÝÇÝN
KRÝTERLER YERÝNE GETÝRÝLMELÝ

Zeynep’in okuldan da arkadaþý Ezgi’yle fabrikanýn
ücret politikasýný konuþuyoruz. Ezgi genelde ay sonu al-

dýklarý paranýn asgari ücreti bulduðunu söylüyor
ama performans kriterini yakalamak kay-

dýyla. Fabrikanýn çaðrý merkezinin çalý-
þanlarý için belirlediði asgari ücretin

2/3’üne tekabül eden bir kök ücret
politikasý var. Kök ücreti, asgari

ücrete çýkartabilmen için tele-
fonda kalma süren, konuþma

sayýsý, sorunun çözülüp çö-
zülmemesi gibi tutturman
gereken kriterler var. Bu
kriterleri tutturamazsan
ilk ay asgari ücret alýp,
sonraki aya performans
borcuyla giriyorsun, yani
ikinci ay da asgari ücret
alabilmek için hem ikinci
ayýn kriterlerini yerine
getirmek hem de birinci
aydan eksik kalan kriterle-
ri tamamlamak zorunda-
sýn. Ayrýca bu kriterlerin
birçoðunun saðlanmasýnýn

çalýþanlarýn elinde olmadý-
ðýný belirtmek gerekir. Ör-

neðin müþteri memnuyetini

saðlamak, ustabaþýnýn söylediklerinin müþteride iþe ya-
rayýp yaramamasýyla alakalý, eðer iþe yaramýyorsa iki ucu
birbirine baðlayan çaðrý merkezi çalýþanýnýn kibarlýðý
burada yeterli olmuyor. Surata kapanan telefon, çaðrý
merkezi çalýþanýna eksi puan olarak geçiyor ama tabii. 

‘ÝZNÝM UÐRADIÐIM TACÝZE
SAVUNMA YAZARAK GEÇÝYOR’

Yaþça Ezgi ve Zeynep’den büyük olan Füsun ise, iþin
taciz boyutunu ele alýyor. Füsun þöyle baþlýyor anlatma-
ya: “Telefonda müþteriyle muhatap olanlar hep kadýn.
Bunu patronumuz ‘Arkadaþlar iþ makineleri yedek par-
çasý yapýp satýyoruz, bunu þantiyelerde kullananlarýn
hepsi erkek, kadýnýn olmadýðý ortamdan arýyorlar, kadýn
sesi duymak onlardaki gerginliði alýyor’ diye açýklýyor.
Zaten seçilen kiþilerin istisnasýz kadýn olmasý, bu iþin
tesadüf olmadýðýný da gösteriyor. Mesela iki saat önce
Gölbaþý’ndaki þantiyeye yolladýðýmýz mobil vincin vanti-
latör kayýþýnda esneme olmuþ. Vinç operatörü aradý, us-
tabaþýna aktardým, sonra tekrar hattý aldýðýmda konuþ-
ma bir türlü bitmedi. Kayýþtan mevzu geldi ‘Senin sa-
çýn ne renk’ muhabbetine. Sonunda dayanamadým ka-
pattým. Konuþma ‘uygun olmayan bir biçimde sonlan-
dýrýldý’ diye kaydedildi. Ben onu savunma verip düzelte-
ceðim. Mesela geçen ay, bunlardan 25 defa falan oldu,
25 savunma yazýsý götürdüm. Haftada 1 gün izinim var,
onda da tüm taciz mevzularýna dair savunma yazdým.
Günün gittiðine mi yanayým, tüm taciz vakalarýný tekrar
hatýrlayýp sinirlerimin bozulduðuna mý yanayým, bile-
miyorum artýk.  Amir bana ‘Bu çok olmamýþ mý?’diyor.
‘Amirim size kaç lazým, sayýsý sizi irite ediyor, ben bir
de bunlarý dinliyorum’ dedim. Füsun ayrýca evde ne ya-
þarsa yaþasýn, sevimli bir biçimde konuþmanýn, bu ikili
duygusal durumun büyük stres yarattýðýný söylüyor ve
“Biz de kavga ediyoruz, bizim de anamýz ölüyor ama
gelip burada alttan almak, sevimli olmak zorunda kalý-
yoruz, bu da ruh halimizi bozuyor’ diye ekliyor. 

PATRONA GERÝ ADIM ATTIRMAYI
ÖÐRENDÝK

Yazýmýzý Zeynep’in “Ne yapýlmalý” sorusuna verdiði
yanýtla bitirelim: “Ýki hafta önce iþçilere, parçanýn maki-
nede çok kaldýðýný, bu boþ zamanda depolamaya gidil-
mesi söylenmiþ. Ýþçiler de karþý çýkmýþ tabii. Bizim de
þöyle bir durumumuz var. Ýki görüþme arasýnda geçen
bekleme süresi toplam 1 saati geçerse öðlen izninden
düþüleceði söylendi. ‘Ne makinede parçanýn geçirdiði
zaman, ne de telefon geliþ süresi bizim elimizde olan
bir þey deðil ama dinlenmeyi seçmiþiz gibi bedel ödeti-
yorlar’ diyerek topluca iþ býraktýk. Üretemeyince ve
müþteriler telefonla bize ulaþamayýnca patron ertesi
gün uygulamayý geri çekti. Biz hem geri adým attýrma-
nýn yolunu öðrendik hem de aramalara dönülmemesi-
nin sonuç almadaki etkisi iþçilerde ‘bunlar da bir þey
yapmýyor’ algýsýný biraz olsun yýktý. Þimdi bakalým bir
sendika çalýþmamýz var, biz yalap þap iþ býrakmayla hak
kazandýk, sendikayla olsaydýk kim bilir neler olurdu. Bi-
raz geç öðrendik ama hayýrlýsý artýk”.

ÇAÐRI MERKEZÝ ÇALIÞANI KADINLARIN YAÞADIKLARI

Taciz, hiçe sayýlma, mutsuzken
mutlu görünme zorunluluðu...

‘Çaðrý merkezinde ne gibi
bir dert olabilir’ diye
sorabilirsiniz. Ama say say
bitmez dertleri var. Kronik
hastalýklar sebebiyle 
çok tehlikeli iþler
durumundan bertaraf
edilmiþliklerine
bakmayýn siz...

Adile DOÐAN
Esenyalý / Ýstanbul

B
eþ yýlda bir tekrarlanan yerel seçim süre-
cine girdik. 31 Mart 2019 tarihinde yapý-
lacak yerel seçimler için, siyasi partiler
hummalý bir çalýþmaya baþladý. Bir ay-
dan uzun süredir belediye baþkanlýðý

aday çalýþmasý, meclis üyeliði için yürütülen yarýþ,
hangi isim daha etkili olur, hangi isim daha çok oy
alýr koþuþturmasý devam ediyor. 

Emekçilerin yoðun olarak yaþadýðý Pendik ve Tuz-
la’nýn birçok mahallesinde kadýnlar ciddi sorunlarla
karþý karþýya. Bir önceki seçim döneminde “Kreþ
açacaðýz” sözünden tutun da her yere ulaþým saðla-
maya kadar birçok vaat verilmiþti. Geçen 5 yýlda bu
vaatler tabii ki yine havada kaldý. Seçimler yaklaþýrken
ücretsiz kreþ ve ulaþým sorunlarý tekrar kadýnlarýn
gündeminde. ÝSMEK projelerinin dýþýna çýkmayan
anlayýþ kadýnlarýn üretime katýlmasýnýn önünde ciddi
engel. Çocuk ve yaþlý bakýmý yine kadýnlarýn omzun-
da. Bakým için ödenen paralar çok düþük. Zaten si-
gortanýz, eviniz ya da üzerinize kayýtlý bir mülk varsa
istediðiniz kadar bakýma muhtaç olun, yardým alamý-
yorsunuz. Asgari ücret ise 1600 TL, dört kiþilik bir
ailenin nesine yetecek? 
YOKSULA HÝZMET YOK!

Bir diðer sorun ise okullardaki eðitimin yetersizli-
ði. Aileler “iyi bir okul” ya da anne çalýþýyorsa tam za-
manlý eðitim alabileceði yer arayýþý içinde. Yine bele-
diyelerin her yerde “etüt merkezleri açtýk” övünme-
leri bu mahallelerde hayat bulmuyor. Aileler çocukla-
rýnýn eðitimi için kredi alarak dershanelere baþvuru-
yor ya da ÝSMEK’lerde sýranýn kendilerine
gelmesini bekliyor. 

Toplumda her türlü þiddete maruz kalan
kadýnlarý ve çocuklarý güçlendirecek hiçbir
politika üretmeyenler, Kuran kurslarý ve dini
eðitimin verildiði yerler açmaya devam edi-
yor. Sohbet ettiðimiz birçok kadýn buralara
gitmezlerse dýþlanmaktan korktuklarýný ifa-
de ediyor. Genelde yoksul emekçilerin yo-
ðun yaþadýðý mahallelerde sosyal ve kültürel
alanda pek olanak bulunmuyor. Yollarýn ve
kaldýrýmlarýn bozuk olduðu,
çocuklarýn oynayacaðý doðru dü-
rüst bir parkýn bile olmadýðý bu
mahallelerde þikayetlere raðmen
bir düzenleme yapýlmýyor. Se-
çim öncesi vaatlerin ilk sýrasýn-
da gençler için spor kompleks-
leri var ama emekçi semtlerde
bu vaadin de karþýlýðý yok.
Gençler, çok erken yaþta uyuþ-
turucu bataðýna düþmüþ, kimin
umrunda!

Bu eksiklerin giderilmesi için
zaman zaman kadýnlarýn öncü-
lüðünde imzalar toplanýp beledi-
yeye ulaþtýrýlsa da genelde dik-
kate alýnmýyor. Bu tür hizmet-
lerle genellikle daha merkezi
semtler ya da lüks siteler tercih ediliyor.
Sadece zenginlerin faydalandýðý fakirin
ise kaderine terk edildiði eþitsiz bir hiz-

met anlayýþýyla yeniden aday olanlara bu kez bir yanýt
verilebilir. 

Siyasi partiler adaylarýný belirlerken oylarýna muh-
taç olduklarý halka fikrini sorma gereði bile hissetmi-
yor. Yerel sorunlardan en çok etkilenen kadýn ve
çocuklar olmasýna raðmen onlarýn görüþlerine asla
baþvurulmuyor. “Nasýl bir belediyecilik?” diye bir
tartýþma zaten yok.
NEDEN SÝZE OY VERELÝM?

Bu olumsuzluklar devam ederken iyi þeyler de olu-
yor. Kadýnlar bu dönem yerel yönetimlerde yer alabil-
mek için epey çaba sarf ediyor. Emekçi semtlerin he-
men hepsinde kadýn muhtar adaylarý görüyoruz. Ay-
rýca belediye meclis üyeliðinde de kadýnlar epey ýs-
rarlý. Siyasi partilerin “Bize oy verin, her þeyi hallede-
riz” söylemine karþý yönetimlere aday olan kadýnlar
konuþmalarýnda, pankart ve afiþlerinde birlikte yönet-
mekten bahsediyor ya da daha fazla kadýnla buluþma-
yý hedef alan iþler yapýyorlar. 

Esenyalý Kadýn Dayanýþma Derneði olarak yerel
yönetimleri tartýþmak üzere baþlattýðýmýz çalýþmada
birçok kadýnla yüzyüze gelip konuþma olanaðý yakala-
dýk. Kadýnlarýn yerel sorunlarýn çözümü için müca-
deleye olan isteklerini gördük. “Bir kez daha size ne-
den oy verelim? Koca koca binalarla mahalleyi yaþan-
maz hale getirdiðiniz için mi? Çocuklarýmýza bir par-
ký çok gördüðünüz için mi? Bozuk kaldýrýmlara ve
sokaklara el atmadýðýnýz için mi? Kadýnlarý þiddete
karþý güçlendirmediðiniz için mi? Söz verdiðiniz hal-
de gençler için sosyal alanlar, ücretsiz etüt merkezle-
ri açmadýðýnýz için mi? Söz verip yapmadýðýnýz her
þeyin faturasýný biz ödüyoruz” diyen kadýnlarýn, ta-
lepleri ve çözümü için mücadele etmeye olan istekle-

ri çok açýk. 

Fabrikalardan
kriz notlarý

Yasemin AKPINAR
Esenyalý / Ýstanbul

B
ir tatil gününde farklý iþ kollarýnda çalýþan
fabrika iþçisi kadýnlarla Esenyalý Kadýn Daya-
nýþma Derneði’nde bir araya geldik. Kadýnla-
rýn çoðu, uzun yýllardýr çalýþýyor, çoðu sendi-
kal mücadele içinde yer almýþ. Ýþyerlerinde

maruz kaldýklarý hak gasplarýndan iþten atmalara, mob-
bingden tacize kadar pek çok sorunu paylaþtýlar. 

Metal iþçisi bir kadýn; çalýþtýðý fabrikanýn kapanmasýyla
eþinin iþsiz kaldýðýný, kendi fabrikasýnda da “gönüllü” çý-
kýþlarýn baþladýðýný anlatýyor. “Patron kadýnlarýn daha yo-
ðun olduðu bölümlerde üretim yapýlmadýðýný, bunun da
tüm üretimi etkilediðini söylüyor. Aslýnda iþçiyi iþçiye kýr-
dýrmaya çalýþýyor. Ýþçileri gönüllü çýkýþa zorluyor. Sürekli
eften püften sebeplerle tutanak tutuluyor. Herkes atýlmak-
tan korkuyor” diyor.

Bu konuþmanýn ardýndan baþlayan tartýþmada bazý ka-
dýn iþçiler, fabrikada bant usulü çalýþtýklarý için lavaboya
bile zor gittiklerini, gereksiz yere tuvalette uzun kalan iþ-
çiler yüzünden zor durumda kaldýklarýný söylüyor. Patron-
larýn uyguladýðý baskýnýn, iþçileri birbirini kontrol eder ha-
le getirdiðini gözlemliyoruz.

Aktardýklarý, sendikalý iþyerlerinde iþçilerin kriz ve gö-
nüllü/gönülsüz iþten çýkýþlar karþýsýndaki durumunu da
ortaya koyuyor aslýnda. 

Patronlarýn ekonomik kriz bahanesiyle üretimin azaldý-
ðýný söyleyerek iþçileri gönüllü çýkýþa zorladýðýný, 10 yýldan
fazla süredir çalýþan iþçilere tazminat ödememek için per-

formans düþüklüðü gerekçesiyle ya da çeþitli asýlsýz
suçlamalarla haksýz yere iþten attýðýný anlatýyorlar.
Bir iþçi kendi iþyerinde, iþten çýkmaya teþvik için
tazminatlarýna ‘bonus’ eklendiðini söylüyor farklý
olarak. Patronlar, nispeten yüksek ücret alan, belli
haklara sahip eski iþçilerden kriz ortamýnda kurtul-
maya çalýþýyor belli ki. Bunun farkýnda olduklarýný
ama yine de iþçilerin “gidiþat kötü, ne olacaðý belli
olmaz” diyerek, borçlarýný ödemek kaygýsýyla bunu
kabul eden iþçiler bulunduðunu, hatta onlardan biri-
nin sendika temsilcisi olduðunu belirtiyor. Ýþçilerin
sorunlarýnýn çözümünde sendika adýna baþvuracaðý
ilk kiþinin tutumu bu olunca, diðer iþçilerin krize
karþý mücadele inancý da bundan olumsuz etkileniyor
haliyle. 

Ýþçilerin “kriz” gerekçesiyle iþten çýkarmalarý,
“olaðan” karþýladýðýný gözlemliyoruz. Oysa yine ken-
dileri anlatýyor: “Patronlar fabrikayý kapatacaðýný söy-
lediði halde teknolojisini yenilemeye devam ediyor.
Kriz var diye iþçi atýyor ama yerlerine daha düþük üc-
retle yenilerini alýyor.”

Kadýn iþçilerin karþýlaþtýklarý ya da tanýk olduklarý taciz
olaylarýna iliþkin paylaþtýklarý deneyimler ise sendikalý iþ-
yerlerinde bile tacize karþý gereken tutumun alýnmadýðýný
ortaya koyuyor. Yer yer gündeme gelen þikayetlerin gereði
yapýlmýyor. “Oysa” diyor bir kadýn iþçi, “Patronun aleyhin-
de en küçük bir durumda disiplin kurallarý iþletiliyor. Biz-
den ise susup kabullenmemizi bekliyorlar.” Zaten tartýþ-
manýn baðlandýðý en önemli yer de burasý “Susup kabul
etmeye devam mý edeceðiz, bir þeyler yapacak mýyýz?” Bu
sorunun doðru yanýtýný örgütlemek için daha fazla bir ara-
ya gelmeliyiz gibi görünüyor.

Mahallelerde seçim havasý
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Özlem YILMAZ ÞENER
BES Genel Örgütlenme ve

Eðitim Sekreteri

K
ESK tarafýndan 9-10 Kasým
tarihlerinde Ankara’da Kadýn
Emeði ve Ýstihdam Çalýþtayý
gerçekleþtirildi. Çalýþtayýn ilk
gününde ‘Geçmiþten bugü-

ne kadýn istihdamý politikalarý ve mevcut
durum’, ‘Kadýn istihdamýna, iþ güvencesi-
ne ve sosyal haklara dair uluslararasý
normlar’, ‘Kadýn emeði ve istihdamýndaki
dönüþümün kamudaki biçimleri’, ‘Top-
lumsal cinsiyet istihdam iliþkisi’, ‘Ekono-
mik krizlerin kadýn emeðine ve istihdamý-
na yansýmalarý”, “Kadýn emekçilerin ör-
gütlenme, mücadele ve dayanýþma dene-
yimleri” baþlýklarýnda sunumlar yapýldý. 

Ýkinci gün ise ekonomik krizin kadýn
kamu emekçilerine yansýmalarý ve müca-
dele olanaklarý, örgütlenme ve mücadele
stratejileri, ne yapmalý, nasýl yapmalý baþ-
lýklarý altýnda atölye çalýþmalarý yapýlarak
tamamlandý. Gerek sunumlar, gerek atölye
çalýþmalarý bilgi ve deneyim aktarýmý yö-
nünden verimliydi. 

ÝÞYERLERÝNE YETERÝNCE GÝ-
DÝLEMEDÝ 

Çalýþtay, yerellerde yapýlacak atölyeler
ve merkezi çalýþtay olmak üzere iki aþama-
lý olarak planlanmýþtý. Daha somut sonuç-
lar elde edilebilmesi için yerel atölyelerde,
genel deðerlendirmeler yerine her ilde ve
iþyerinde bu süreçlerin nasýl yaþandýðýna
dair verilerin ortaya çýkarýlmasýnýn hedef-
lenmiþ olmasý önemliydi. 

Eylül ayýnýn ilk haftasýnda sendikalara
gönderilen konu baþlýklarýyla birlikte ye-
rellerde mümkün olduðu kadar atölyeler
gerçekleþtirildi. Bazý sendikalar þube þu-
be, bazýlarý bölgesel düzeyde toplantýlar
yaparak hazýrlandý. 

Siyasi iktidarýn kadýnlarýn kazanýlmýþ
haklarýna yönelttiði saldýrýlar ve çalýþma
yaþamýnda hayata geçirmeye çalýþtýðý hak
gasplarý deðerlendirildiðinde, bu süreçte
böyle bir çalýþtayýn yapýlmasý, krizin kadýn
emekçiler üzerindeki etkileri ve kamudaki
dönüþümün tartýþýlmasý ihtiyaçtý. Ancak
yerel hazýrlýklar için belirlenen sürenin ký-
sa olmasý, tartýþmalarýn iþyerlerine doðru
daha fazla geniþletilmesinin olanaklarýný
ortadan kaldýrdý.  

Kamuda istihdam þekillerinin deðiþme-
si ve güvencesizliðin adým adým hayata ge-
çirilmesi, keyfi ve liyakatsýz atamalar, iþ yo-
ðunluðu, mobbingin yaygýnlaþmasý nede-
niyle genelde kamu emekçileri özelde ise
kadýn emekçiler yoðun baský altýnda. Ýþ-
yerlerinde kadýn emekçilerin maruz kaldý-
ðý haksýz ve keyfi uygulamalarýn daha fazla
açýða çýkarýlmasý için çalýþtay hazýrlýklarý-
nýn yaygýn bir þekilde iþyeri hedefli olarak
hayata geçirilmesi, önümüzdeki dönem

oluþturacaðýmýz politikalar açýsýndan da
önemliydi. 

MUHAFAZAKARLAÞMANIN
ETKÝLERÝ

Ancak eksiklerine raðmen yerellerde
yaptýðýmýz çalýþmada kadýnlarýn tartýþma-
lara ilgi göstermesi, deneyim aktarýmlarý,
kadýn çalýþmasýnýn yeniden gündem olma-
sý olumluydu ve iþkollarýnýn raporlarý bu
tartýþmalar üzerinden oluþturuldu. 

Yürüttüðümüz çalýþmada dikkat çekici
noktalardan birisi, güvencesizliðin en
önemli adýmlarýndan olan kamuda yarý za-
manlý esnek çalýþma konusunda kadýn
emekçilerin kafa karýþýklýðý yaþadýklarýnýn
açýða çýkmasýydý. Ýþ yoðunluðu, cinsiyet
rollerinden kaynaklý yaþanan eþitsizlik, ba-
kým yükümlülükleri, ev iþleri gibi kadýnla-
rýn bütün yaþamýný zorlaþtýran etkenlerin,
siyasi iktidar tarafýndan esnek çalýþmaya
rýza üretmek için kullanýldýðýna bir kez
daha tanýk olduk. Yine toplantýlara katýlan
kadýnlar muhafazakarlaþmanýn etkilerinin
iþyerlerinde deðiþik biçimlerde hissettiril-
diðini belirttiler. Örneðin Ýstanbul’da Ma-
liye biriminde bir kadýn çalýþanýn açýk giy-
diði gerekçesiyle mükellef tarafýndan þika-
yet edilmesi, görevde yükselme sýnavlarýn-
da yapýlan mülakatlara katýlýrken, kadýnla-
rýn kýlýk kýyafetlerine daha bir dikkat eder
hale gelerek kapalý giyinmeye özen göster-

mesi, iþyerlerinde mobbing çok yaygýn ol-
masýna raðmen yaratýlan korku iklimi ne-
deniyle üstünün kapatýlmasý ve sineye
çekme tutumunun hakim olmasý gibi... Yi-
ne iþ yoðunluðu, personel eksikliði ve per-
formans ölçümü nedeniyle gönüllü fazla
mesai yapma oranýnýn arttýðý ifade edildi. 

KATILIM VE 
ÝLGÝ YÜKSEKTÝ

Yerellerde yapýlan çalýþmalarýn sonucu
olarak merkezi çalýþtaya katýlým iyi düzey-
deydi.  Sendika toplantýlarýmýzda ve eðitim
çalýþmalarýmýzda sýkça yaþadýðýmýz, top-
lantýyý takip etmeme, yarýda býrakma gibi
genel alýþkanlýklarýn dýþýnda bir tablo var-
dý. Kadýnlar bütün sunumlarý dikkatle
dinlediler.

Kadýn istihdamýna, iþ güvencesine ve
sosyal haklara dair uluslararasý normlara
iliþkin sunumda, Türkiye tarafýndan da
imzalanan birçok sözleþmenin ayrýntýsýna
yer verildi. Bu sunumdan sonra salondan
en çok sorulan, bütün bu sözleþmelere
uyulmadýðý takdirde siyasi iktidara yaptýrý-
mýn ne olduðu oldu. Çünkü sözleþmelerin
isimlerinin ve içeriklerinin “güzelliðine”
bakýlýrsa þimdiye kadar kadýnlarýn yaþamý-
nýn da güzelleþmiþ olmasý gerekirdi! An-
cak sadece uluslararasý sözleþmeler ve
uyulmadýðý takdirde verilen tavsiye karar-
larýyla kadýnlarýn yaþamlarýnýn deðiþmedi-

ðini, sadece ve sadece mücadelenin deðiþ-
tirici güç olduðunu, kadýnlar en çok da
bugünlerde kendi yaþam deneyimlerinden
biliyorlar. 

‘EÞÝT ÜCRET’ VE 
KAPÝTALÝZM TARTIÞMASI

“Ekonomik krizlerin kadýn emeðine ve
istihdamýna yansýmalarý” ve “Kadýn emek-
çilerin örgütlenme, mücadele ve dayanýþ-
ma deneyimleri” sunumlarý üzerinden
gerçekleþen, “eþit ücret” talebinin bir sýnýf
talebi mi, yoksa bir kadýn talebi mi olduðu
ve kapitalizmle ne yapacaðýz tartýþmasý, bi-
ze bazý kavramlarý yeniden gözden geçir-
memiz gerektiðini hatýrlattý. Aslýnda tar-
týþma, toplumu sýnýf kavramýný temel ala-
rak (Marksizm) analiz eden bir yaklaþým-
la, cinsiyeti temel alarak (feminizm) analiz
eden yaklaþým arasýndaki kýymetli bir tar-
týþmadýr ve en çok da sýnýf örgütü olan
sendikalarda gündeme gelmesi gerekmek-
tedir. Bazý feminist kadýnlar, tartýþmayý bu
iki kuramýn kadýn sorununa yaklaþýmýnda-
ki farklar olarak görmek yerine, feminizme
“aðýr eleþtiri” yapýldýðý yönünde itirazlarda
bulundular. 
KOLEKTÝF ÝÞÝN KEYFÝ

Her þeye raðmen, farklý bakýþ açýlarýnýn
tartýþtýðý, fikren zenginleþtirici bir çalýþtay
oldu. Ýkinci gün yapýlan atölye çalýþmalarý-
na da katýlým yoðun oldu. Konuþacak çok
þey vardý, bu nedenle atölyelere ayrýlan sü-
re yetersiz kaldý. Ayrýca ilk günden itiba-
ren, epeyce bir aradan sonra, yeniden ko-
lektif bir iþ yapmanýn keyfine varýldýðý his-
sediliyordu. 

Evet çalýþtayý bitirdik. Þimdi sýra bu ça-
lýþmadan doðru sonuçlar çýkararak müca-
deleyi örgütlemeye geldi. Kadýnlar önle-
rinde biriken devasa sorunlarla ancak ve
ancak örgütlü mücadeleyle baþa çýkabilir. 

Çalýþtayý yaptýk, sýra mücadelede

KKEESSKK KKaaddýýnn EEmmeeððii vvee ÝÝssttiihhddaammýý ÇÇaallýýþþttaayyýý,, 99-1100
KKaassýýmm’’ddaa AAnnkkaarraa’’ddaa yyaappýýllddýý.. HHeemm yyeerreell ççaallýýþþmmaa-
llaarraa hheemm ddee ççaallýýþþttaayyaa kkaattýýllýýmm yyüükksseekkttii.. KKaaddýýnnllaarr
ssuunnuummllaarrýý vvee ttaarrttýýþþmmaallaarrýý ddiikkkkaattllee ttaakkiipp eettttii.. 

Burcu YILDIRIM
Ankara

O
yunlar ve oyuncak,
çocuklarýn fiziksel duy-
gusal geliþiminde ve
hayata hazýrlanmalarýn-
da önemli iki araç. Bu

iki aracýn kullanýmý, çocuklarýn
üzerindeki etkileri ve kiþiliklerinin
þekillenmesi açýsýndan da son dere-
ce önemli. 

Çocuklarýn oyuncaklarý ve oyun-
larýnda nasýl bir kültür ile yetiþtiði-
ni görmek de mümkün. Çocukluk-
tan itibaren oyuncaklar yoluyla bile-
rek ya da bilmeden kadýna yönelik
þiddetin nasýl örüldüðünü, küçücük
aðýzlardan þiddet söylemlerinin na-
sýl ifade edilebildiðini, çocuklarýn
oyuncaklarýna dair söylemleri bize
anlatabilir. 

KIZ ÇOCUKLARININ
OKULDA AYRIMCILIÐI
HÝSSETMESÝ

Bu konu üzerinden bir öðretmen
arkadaþýmýn anýsý söylenenleri des-
tekler nitelikte olduðu için bu say-
fada sizlerle paylaþmak istiyorum.
Arkadaþým üçüncü sýnýf ‘fen bilgisi’
dersinde hýz ve kuvvet konusunu
iþlerken, ders kitabýnda kullanýlan
bir görsel ile hikâye baþlýyor. 

Görselde erkek çocuðun yanyana

olan kýrmýzý ve mavi oyuncak araba-
larýný ayný anda iterek hareket ettir-
mesi, hýzlý ve yavaþ hareketlerle ör-
nek gösteriliyor. O sýrada bir kýz
çocuðu söz istiyor; “Bu sayfada niye
hiç kýz çocuðu fotoðrafý yok da hep
erkek çocuklar var?” Bu soru üzeri-
ne etkinliðin yönü deðiþiyor. Çünkü
kýz çocuðunun orada kendini kötü
hissettiðini, ayrýmcýlýða uðradýðýný,
hatta görseller aracýlýðýyla þiddete
uðradýðý düþüncesine kapýlýyor. 

ERKEKLERE BEBEK,
KIZLARA ARABA VERÝNCE...

Eðitimci olarak sürece müdahale
etmek gerekirdi. Diðer öðrenciler-
de durum neydi? Kaynaþmalarýný
saðlayacak bir yol denenmeliydi.
Bunun üzerine ertesi gün iþlenecek
‘oyun ve fiziksel etkinlikler’ dersin-
de, “Nesnelerin kullanýmýna dönük
kazanýmdan yola çýkarak öðrenci-
lerde kaynaþmayý, paylaþmayý ve

oyuncaklarýn cinsiyetinin olmadý-
ðý”ný göstermeye dönük bir etkinlik
planlamak iyi olacaktý. 

Etkinlikte kýz öðrenciler hediye
edebilecekleri bir bebeklerini erkek
öðrencilerden birisine, erkek öð-
renciler de hediye edebilecekleri
bir arabasýný kýz öðrencilerden biri-
sine vereceklerdi. Oyuncaklar pa-
ketlenmiþ sýnýfa getirilmiþti.
“Oyuncaðýna kim daha hýzlý ulaþýr”
oyunuyla, oyuncaklar deðiþ tokuþ
yapýldý. Artýk kýzlarýn arabasý, er-
keklerin de birer bebeði olmuþtu. 

SÝDÝKLÝ ÞAZÝYE,
KEMÝK KAFA AYÞE!..

Öðretmen arkadaþým devamýnda
sýnýfta neler yaþandýðýný þöyle anlatý-
yor: “Hemen oyuna baþlarlar düþün-
cesiyle biraz geriden izlemeye baþla-
dým. Kýzlar büyük bir heyecanla ara-
balarla oynarken bir kaç erkek öð-
rencinin bebeklerin saçýný yolduðu-

nu, kolunu bacaðýný çýkardýðýný, çý-
kardýklarý kol ve bacaklarla oyunlar
oynadýklarýný görünce hemen yanla-
rýna gittim. “Bebeðin saçýný neden
yoldun” dediðimde ‘Caným sýkýldý,
sevmedim, yoldum’ gibi yanýtlar al-
dým. ‘Arabaný sevmesen de kýrar mý-
sýn?’ dediðimde ise ‘Onlar bebek
deðil ki!’ gibi yanýtlar verdiler. 

Bebeklerine bir ad koymalarýný
istediðimde, genellikle yakýnlarýnýn
adlarýný koyarken 5-6 öðrencinin
bebeklere “Sütlü Huriye”, “Sidikli
Þaziye”, “Kemikkafa Ayþe”, “Ke-
mikli Þadiye” gibi isimler takmasý
da þiddetin minicik beyinlerde nasýl
örüldüðünün, çocuklarýn diline na-
sýl yansýdýðýnýn aynasýydý. Neden bu
isimleri taktýklarýný sorduðumda ise
“Komiklik olsun”, “Eðlenmek için”,
“Þakacýktan yaptým”, “Ben erkeðim
bebekle oynadýðým için” gibi ifade-
lerle yanýt vermeleri daha vahimdi.
Size böyle bir þaka yapýlsa ne hisse-
dersiniz sorusuna ise verilen yanýt-
lar “Kötü hissederim”, “Aþaðýlýk bir
varlýkmýþ gibi hissederim”, “Bebek
ile oynamak da beni kötü hissettir-
di” oldu.

Elbette bu þekilde býrakmak ol-
mazdý. Etkinliði oyuncaklarla farklý
oyunlar kurarak devam ettirdik. Bu
çalýþmanýn sonunda çocuklarla
oyuncaklarýn cinsiyetsiz olduðu
üzerine, þiddet üzerine epeyce ko-
nuþtuk, tartýþtýk. Etkinliðin sonun-
da ise herkes oyuncaðýna çok güzel
davranýyordu. Çocuklukta oyunlar
ve oyuncaklar yoluyla baþlayan ay-
rýmcýlýk, þiddet kültürünün aktarýl-
masýnda da bir araca dönüþüveri-
yor. Oyunlara ve oyuncaklara bu
gözle de bakmak zorundayýz.”

Oyun ve oyuncaklarýn

cinsiyeti

‘Kýzlar büyük bir
heyecanla arabalarla
oynarken birkaç erkek
öðrencinin bebeklerin
saçýný yolduðunu,
kolunu bacaðýný
çýkardýðýný, 
çýkardýklarý kol ve
bacaklarla oyunlar
oynadýklarýný gördüm.’
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Cevriye AYDIN

Ç
erniþevski’nin “Nasýl Yapmalý?” adlý roma-
ný yaklaþýk 150 yýlý aþan bir süre önce yazýl-
dý. Hâlâ okunuyor olmasýnýn nedeni, yazýl-
dýðý çaðdan çok ileriye bakan ve ýþýk tutan,
bugün hâlâ güncelliðini koruyan tartýþma-

larý, sorularý ve sorunlarý içermesi.
Sanatsallýk ve gerçekçilik tartýþmasýndan

kadýn sorununa, kadýn-erkek eþitliði ve aþktan, sosya-
list üretim ve bölüþüm konusuna oldukça kapsamlý te-
malarý iç içe iþleyen bir roman ‘Nasýl Yapmalý?’

Benzer baþka romanlardan da söz edilebilir; Nasýl
Yapmalý’nýn onlardan farký nedir, diye sorulabilir haklý
olarak. Bu soruya tek bir cümleyle yanýt vermek zor.

Nasýl Yapmalý’yý 1862’de tutuklandýktan sonra, 4
Aralýk 1862 ile 4 Nisan 1863 arasýný kapsayan dört aylýk
sürede, Petropavlovsk zindanýnda yazan Çerni-

þevski’nin, serfliðin 1861’de kaldýrýldýðý feodaliteden
henüz çýkmakta olan Rusya’da sosyalizmin düþünü
kurduðu bir roman tasarlamasý -tek baþýna bu bile-
onu tarihin önemli bir yerine yerleþtiriyor.

Ekim Devrimi’nin önderi Lenin henüz doðma-
mýþken, henüz Paris Komünü yaþanmamýþken, Çer-
niþevski; insanlarýn ortak bir çalýþma düzeninde ya-
þadýðý, bozkýrlarýn aðaçlandýrýldýðý, doðanýn verimli-
leþtirildiði, ortak mutfaklarda yemek yendiði, yaþlý ve
çocuklarýn mutfak iþleri ve yemek yaparak ortak ha-
yata katýldýðý, herkesin çalýþtýðý ve herkesin ayrý oda-
sýnýn olduðu ortak konutlarda yaþadýðý, çalýþma ka-
dar dinlenmenin de önem taþýdýðý, günlük pratik bir
yaþamýn canlý tasvirini yapýyor.
YENÝ ÝNSANIN ROMANI 

Çerniþevski’nin hayal gücü, ufukta henüz doðmuþ
sosyalizm fikrini yaþanan bir gerçek olarak tasvir etme-
yi baþarmakla sýnýrlý deðil. Ýnsanlarýn toprakla birlikte
alýnýp satýldýðý bir çaðýn henüz tümüyle ortadan kalk-
madýðý bir zamanda kadýn özgürlüðünü, kadýn-erkek
eþitliðini romanýn kahramanlarýna yaþam içindeki iliþ-
kileri ve rolleri içinde tartýþtý-
rýyor. 

Nasýl Yapmalý’nýn bir bu-
çuk yüzyýlý aþan bir süreden
sonra bugün yeniden, ilginç,
canlý, güncel ve akýcý kýlan
pek çok özelliði var. Onu bel-
ki daha uzun yýllar yeniden
okutacak asýl kalýcý yönü ise;
kahramanlarýnýn tarih sahne-
sine çýkan “yeni insan” tiple-
ri olmasý.

Bu insanlarýn ütopik bir
dünyada deðil, somut bir
gerçeklik içinde, somut ya-
þam uðraþlarý içindeki in-
sanlar olarak canlandýrýlmýþ
olmasý, romanýn bugüne ve
geleceðe ýþýk tutan en baþa-
rýlý yönlerinden biri. Bu yeni
insanlarýn en önemli
özelliði, sadece kendileri
için yaþamamalarý, ya-
þamlarýný tüm toplumu
deðiþtirip dönüþtürme
amacýna baðlamýþ olma-
larý ve bu amaçla uyumlu
bir yaþam sürdürmeyi il-
kesel bir temelde tutum
ve davranýþlarýnýn merke-
zine koymuþ olmalarý.

Bu ilkesel temel o ka-
dar güçlü ve etkili ki, ev-
lilik ve aþktan iþ yaþamýn-
daki iliþkilerine kadar ya-
þamlarýnýn her alanýnda,
etraflarýndaki her insaný
derin etkilerle yüz yüze
býrakarak bir dönüþüme de yol açýyor.

Bu dönüþümü bizzat yaþarken, kendisi de bu dönü-
þümde rol üstlenen kadýn kahramanýmýz, dönemi açý-
sýndan bir ilk örnek oluþturuyor. Nitekim Çerniþevski,
bu kadýn kahramaný ile Rus edebiyatýnda ilk olumlu
devrimci kadýn tipini yaratan yazar olarak biliniyor.

Çerniþevski, esas olarak dört roman kahramaný -Ve-

ra, Lopohov, Kirsanov ve Rahmetov- üzerinden kurgu-
ladýðý olaylar içinde kahramanlarýndan birine -Rahme-
tov’a- farklý bir rol vererek, baský ve sansür koþullarý al-
týnda sosyalizm fikrini savunan ve yayan insanlarla pro-
fesyonel olarak hayatýný sosyalizme adayan insan yaþa-
mý arasýndaki farký gösteriyor.

Elbette, aradan geçen bir buçuk yüzyýlý aþan bir za-
man dilimi içindeki tarihsel geliþmelerin ortaya çýkar-
dýðý devrimcilerle karþýlaþtýrarak, -özellikle iþçi sýnýfý-
nýn devrimdeki tarihsel rolünün pratik olarak gerçek-
leþtiði bir sürecin ardýndan- Rahmetov’a baktýðýmýzda
bizi zaman zaman gülümseten abartýlý bir devrimci
tiplemesi görüyoruz. Romanda ütopik sayýlabilecek, ya
da sonraki geliþmelerin önemsizleþtirdiði yönler var
kuþkusuz. Ancak yaratýldýðý dönemin koþullarýný göz
önünde bulundurduðumuzda, bu yönlerin romanýn si-
yasal, tarihsel ve edebi deðerinden bir þey eksiltmedi-
ðini söyleyebiliriz.

ÇERNÝÞEVSKÝ’YLE 
TARTIÞMAYA HAZIR OLUN

Vurgulanmasý gereken bir diðer yön, romanýn kur-
gusundaki dinamik yapý.
Hikayenin akýþý içinde ki-
mi zaman olaylarýn girdi-
ði çýkmazlarýn Vera’nýn
gördüðü rüyalar üzerin-
den açýklýða kavuþturul-
masý, kimi zaman gelece-
ðin geliþmeleri, kimi za-
man da sosyalizmin bu
rüyalarda temsili, okurun
akýþýn rehavetine kapýlma-
sýna kapýyý kapatýyor.

Bir baþka çarpýcý özel-
lik, yazarýn araya girerek
okurla tartýþmasý, hatta
atýþmasý! Hikayenin dü-
ðümlerinin bu yazar-okur
tartýþmasý içinde çözülme-
si. “Bilgelerin bilgesi basi-
retli okur”un önüne sürekli
üzerine düþüneceði bir so-
ru, çözeceði bir sorun ko-
nulmasý, bugünün deyimiy-
le  “interaktif” bir okuma
zorunluluðu getiriyor. Bu

durum bir yandan okumayý zevkli kýlarken, öte
yandan sýkça olaylarýn geleceðini tahmin etmeye
ya da bazý geliþmelerin aktörünün hangi kahra-
man olduðunu düþünmeye, bulmaya, hayal gücü-
nü çalýþtýrmaya zorlayarak adeta okura hikayenin
yaratýmýna katýlýyormuþ duygusu veriyor.

Nasýl Yapmalý, zor zamanlarýn, yeni bir devrim-
ci atýlýmýn mayalanma süreçlerinin kitabý. O yüz-
den güncel ve bugün de yayýmlandýðý yýllardaki gi-
bi ilginç, düþündürücü, etkileyici. Yazarýn, roma-
nýn çizdiði yeni insan tipi hakkýnda söylediði gibi
“yeni insan”a ihtiyaç olduðu sürece güncel kala-

cak. “...Bu iþ taa insanlar ‘artýk her þey güzel, kötü hiç-
bir þey yok’ diyene kadar böylece sürüp gidecek.Tüm
insanlardan ayrý olan bu tipe ancak o zaman gerek kal-
mayacak; çünkü o zaman bütün insanlar bunlar gibi
olacak ve yeni kuþaklar bu tipin ayrýksý bir tip sayýldýðý,
bütün insanlarýn onlar gibi olmadýðý zamaný anlamakta
güçlük çekecekler.”

Nasýl 
Yapmalý

BUGÜNE VE GELECEÐE IÞIK TUTAN BÝR KÝTAP

‘DEVRÝMCÝ MÜCADELE
NEVSKÝ BULVARI’NDA
KALDIRIM DEÐÝLDÝR’

YAZILDIÐI yýllardan sonraki genç kuþaklarýn
Rusya’daki devrim mücadelesine katýlmasýnda
önemli bir rol oynayan Nasýl Yapmalý’nýn yazarý
Çerniþevski’nin kendisi de Rusya’da 1860’lý yýllar
devrimci hareketinin önderlerinden. Ondan þöyle
söz edildiðini aktarýyor, romanýn çevirmeni:
“Tüm Rus Ýmparatorluðuna yayýlmýþ olan bütün
ilerici örgütler aðý, Petersburg’ta Çerniþevski
tarafýndan yönetiliyordu.” Çerniþevski, ayný
zamanda bilim insaný, yazar, eleþtirmen.

Nadejda Krupskaya, Çerniþevski’nin, sosyalizm
için kapitalist geliþmenin önemini anlamýþ olmasý
ve liberalizme karþý uzlaþmaz tutumu yanýnda,
“...onuru ve kaderde onun payýna düþmüþ
inanýlmaz zorluklar karþýsýnda muhafaza ettiði
gururu” ile Lenin’i etkilediðini aktarýr.
Mücadelenin zorlu karar anlarýnda Lenin’in,
Çerþinevski’nin “Devrimci mücadele Nevski
Bulvarý’nda kaldýrým deðildir” sözünü andýðýný
ifade eder.

?

Uzman Dr. Senem ASLAN

M
emlekette çok alýþkýnýz;
aslýnda önlenebilir se-
beplerle gerçekleþen,
can yakan, can alan olay-
lara “elim bir kaza” de-

nir. Bakýn, daha bu hafta Gebze’de çö-
ken viyadüðün altýnda kalan iþçilerin
yaþadýklarýna... Ýnsanlýk dýþý çalýþma
koþullarýnda, yetiþtirme baskýsýyla,
alýnmayan iþgüvenliði önlemleri nede-
niyle yaþanan bu olaya “elim bir kaza”
demek nasýl mümkün olabilir ki?

Peki ya kadýnlar? Günlerinin büyük
kýsmýný ev içinde geçiren, ev içinde ger-
çekleþtirdikleri üretim görülmeyen ka-
dýnlar? Biliyor musunuz, tüm kazalarýn
yüzde 41’i evlerde yaþanýyor; tahmin
edebileceðiniz gibi en çok etkilenenleri
ise kadýnlar, çocuklar ve yaþlýlar. Ne yazýk
ki bu kazalar bazen ölümle sonlanabili-
yor. Bu kazalarýn yüzde 26’sý evin içinde
yürürken, yüzde 25’i ise oyun oynarken
gerçekleþiyor. Ev içi kazalarýn yüzde 18’i
oturma odasýnda, yüzde 17’si mutfakta,
yüzde 16,5’i ev giriþinde yaþanýyor. 

Ev kazalarýný önlemenin iki temel
prensibi vardýr: Ev standartlarýný düzen-
leyen genel önlemler ve ev kazalarý ve
önleme konusunda bilinçlenme. Bu iki
prensibi benimsemek ev kazalarýnýn gö-
rülme sýklýðýný düþürür ve önlenebilir
ölüm nedenlerinin büyük çoðunluðu da
ortadan kalkmýþ olur. 

Alýnmayan önlemler evde de can alýr 
ELEKTRÝK ÇARPMALARI

TÜM elektrikli gereçler ve kordonlarý su ve sýcak yüzeylerden uzak tutulmalý.
Saç kuruma makinasý, ütü, týraþ makinasý, vb. kullanýlmadýðýnda prizden çekilme-
li.Kordonlarýn yol üstünde, karmaþýk ve mobilyalarýn altýnda sýkýþmýþ olmamasýna
dikkat edilmeli. Prizlerde kablolar açýkta olmamalý, priz kapaklarý kullanýlmalý.

Elektrik çarpmalarýnda ilk yardým:Önce elektriði sigortadan kesin. Kalýn tahta
veya gazete destesi üzerine basarak (elektrik iletken olmayan bir cisimle) ve tah-

ta sopa kullanarak kazazede çekilmeli.

GÖZ AÇIP KAPAYINCAYA KADAR...
SOLUK borusuna fýndýk, fýstýk gibi cisimler kaçmasý ile soluðun
kesilmesi, su ile boðulma ev içi kazalar arasýnda ikinci sýk nedenler-

den. Ortada býrakýlan yarý dolu bir temizlik kovasýnda bile
çocuklar birkaç saniye içinde boðulabilir. Bu nedenle havuz,
su kovasý, küvet gibi tehlikeli noktalara dikkat edilmeli.

Çocuklar hiçbir zaman banyoda, havuzda yalnýz ya da
baþka bir çocuðun kontrolüne býrakýlmamalý.

Havuzun etrafý çitle çevrili olmalý, yüzme sonrasý
havuzdaki oyuncaklar alýnmalý, þiþme havu-

zlardaki su kullanýldýktan sonra tamamen
boþaltýlmalý. Unutmayýn þiþme yelek, kol-

luk vb. asla yeterince güvenilir
deðildir.

Yeni doðan bebekler yumuþak
yerlere yüzüstü yatýrýlmamalý,

yataðýna yastýk, oyuncak vb. koyulma-
malý, boynuna emzik, kolye, boncuk,
çengelli iðne vb. asýlmamalý.

DÜÞÞME ve çarpmalar da ev içinde en sýk gö-
rülen kazalardýr. Çarpýlan veya kafanýn vurul-
duðu yer çok sert deðilse ciddi bir sorun yarat-
maz. Ancak kolon, kiriþ ve seramik gibi kitlesi
yoðun yerlerdeki özellikle kafa çarpmalarýnda
kýsa ve uzun sürede ortaya çýkabilecek ciddi
komplikasyonlar görülebilir.

Ev içinde düþme/çarpma kazalarýndan korun-
mak için: Merdivenin kenarýnda mutlaka korkuluk
olmalý, merdiven baþýnda ve sonunda ýþýklandýr-

ma ve elektrik düðmesi olmalý, küçük halý/kilimler
yere sabitlenmeli, merdivenlerde oyuncak, terlik
vb. cisimler býrakýlmamalý, yatak odasýnda hemen
yatak baþýnda elektrik düðmesi/ gece lambasý ol-
malý, merdiven baþlarýnda kapýlar olmalý, pence-
relerde güvenlik kilitleri bulunmalý.

Banyoda tutacaklar olmalý, küvet/ duþ zemini

kaymayý önleyecek materyaller ile kaplanmalý.
Banyo zemini kuru ve temiz olmalý.  

Özellikle yazýn yanlýþlýkla açýk býrakýlan bal-
kon ve sokak kapýlarý, düþme sonucu ciddi sa-
katlýklara ve ölümlere neden olabiliyor. Çocuk-
lar asla balkon ve merdiven baþlarýnda yalnýz
býrakýlmamalý ve çocuða emanet edilmemeli.
Kadýnlar da cam silerken ciddi tehlike altýnda-
lar, býrakýn eriþemediðiniz yerler kirli kalsýn,
canýnýzdan önemli deðil!

AMAN DÜÞMEYÝN!
YANIK YERE
DOKUNMAYIN

KKAAYYNNAARR su, süt ve çay yanýklarý en
sýk görülen kazalardandýr.

Yanýklardan korunmak için; yangýn
alarmlarý evin her katýnda, her yatak
odasýnýn içinde ya da yakýnýnda
olmalý. Aylýk olarak kontrol edilmeli.
Bataryalarý en az yýlda bir
deðiþtirilmeli.

Yemek yaparken mutfaktan
ayrýlmamalý, tutuþabilecek cisimler
soba/ýsýtýcý/ ocaktan uzakta
bulundurulmalý, kibrit/ çakmak
çocuklarýn ulaþamayacaðý yerlerde
tutulmalý, evde, özellikle yatakta iken
sigara içilmemeli. Evde kullanýlacak
su sýcaklýðý en fazla 50 dereceye
ayarlanmalý, ocak üstündeki
çaydanlýk, tava ve benzeri sap
kýsýmlarý içe doðru çevrilmeli. 

Yanýklarda ilkyardýmda hiçbir þey
sürülmemeli, dokunulmamalý, deri
soyulmamalý. Sývý dolu kese
patlatýlmamalý. Yalnýzca 15 dakika
soðuk su altýnda soðutulmalý.
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ZEHÝRLENME; hayati fonksiyonlarý bozan ve bazen de yaþamý tehdit eden maddelerin vücuda solunum,
dolaþým, aðýz, deri ve benzeri yollardan alýnmasý sonucu organizmanýn zarar görmesine denir. Ülkemizdeki
zehirlenmelerin yüzde 66’sý ilaçlar, yüzde 7’si böcek ilaçlarý, yüzde 7’si temizlik ürünleri ile oluyor.

Ýlaçlarýn çocuklarýn ulaþabileceði yerde bulundurulmasý, en ufak bir dikkatsizlikte küçük çocuklarýn bunlarý
yemesi sýk karþýlaþýlan bir durum. Özellikle çocuklara ilginç gelen küçük þekerlemelere benzeyen kalp ilaçlarý geri
dönüþü olmayan zehirlenmelere yol açabilir. Deterjan ve lavabo açýcýlar aðza alýndýktan sonra geri
dönüþü olmayan yanýklara neden olur; çocuk kurtulsa bile ömür boyu yapay bir
yemek borusuyla beslenmek zorunda kalabilir. Tüm ilaçlar, temizlik
malzemeleri vb. çocuklarýn ulaþamayacaðý kilitli dolaplarda saklanmalý. 

Böyle bir madde içtiði bilinen kiþi asla kusturulmamalý.
Zehirlenmelerde genel yaklaþým zehrin vücuttan uzaklaþtýrýl-
masý mantýðýna dayanýr. Halk arasýnda ‘kusturma’ bilinen en
kolay zehir uzaklaþtýrma metodudur. Ama zehirlenenin
kusturulmamasý gereken durumlar da vardýr: 

Yanýcý/yakýcý madde alýndýðýnda 
Komadaki hastalarda 
Nöbet geçirenlerde 
Petrol ürünleri ile olan zehirlenmel-

erde 
Psikiyatrik ve nörolojik ilaç zehirlen-

melerinde
6 aydan küçük çocuklarda 
Pýhtýlaþma bozukluðu olanlarda

ÝLAÇLARA, TEMÝZLÝK ÜRÜNLERÝNE DÝKKAT!

SÝZE BÝR
NOTUM VAR

ATEÞLÝ silah yaralanmalarýný özellikle
anlatmadým. Bireysel silahlanmaya karþýyým.

Kitlesel silahlanmaya da karþýyým. 2018 yýlýnýn
Ekim ayýnda 40 kadýnýn en yakýnlarýndaki erkekler

tarafýndan ateþli silahla katledildiði bir ülkede
“bireysel silahlanmaya hayýr” diyorum. Evinizde

bulundurmadýðýnýz þey size kaza yaptýrmaz. Kazasýz
belasýz günler dilerim.

Mahallemizin sütçüsünün
sütü ne kadar saðlýklý?

Cansu ERTAÞ
Gýda Mühendisliði Öðrencisi

B
irçoðumuz, hafta sonu mahallemize gelen sütçüden süt
almak için pencereden sütçünün yolunu gözlüyor, sütçü
göründüðündeyse elimizde tencerelerle ya da boþ su þi-
þeleriyle sokaða koþuyoruz. Bunu neden yapýyoruz?
Çünkü her hafta sokaðýmýza gelen tanýdýðýmýz, bildiði-

miz ve en önemlisi de süt konusunda güvendiðimiz kiþiden “doðal
süt” almak için. Marketteki sütü ise uzun süre bozulmadan kala-
bildiði için, katký maddesi olduðu ve artýk “doðal süt” olmadýðý dü-
þüncesiyle almýyoruz. Peki, bu düþünce doðru mu? 

Sokak sütü tamamen “kötü” ya da raflarda gördüðümüz süt tama-
men “iyi” diyemeyiz. Ancak þu bir gerçek ki sokaktan aldýðýmýz çið
süt, yararlý bakterilerden çok, patojen bakteri yani hastalýk yapýcý mik-
roorganizmalar içerir. Sadece mikroorganizma deðil, küflerin ürettiði
mikotoksinler de bulunabilir. 

Bütün bunlar ciddi rahatsýzlýk-
lara sebep olur. Sütün saðýldýðý
hayvana “ziyan olmasýn” diyerek
verilen küflü ekmekle, küflerin
ürettiði toksinler süte ge-
çer. O sütü ne kadar kayna-
týrsak kaynatalým, toksinle-
ri yok edebilmemiz imkan-
sýzdýr. Hayvandan sütü sa-
ðýp, bize getiren sütçü tabi
ki kötü niyetle bunu yapma-
mýþtýr ve bunlarýn yol açaca-
ðý durumlarý ön görmesi ol-
dukça zordur. Sütün, saðýl-
dýktan sonra bize gelene ka-
dar hangi koþullarda bekle-
tildiði, sütün doldurulduðu
materyalin temizliði, saðýl-
dýðý ortamýn temizliði veya
saðýlan hayvanýn hasta olup
olmadýðý, sütteki mikrobi-
yal yükü etkiler. Biz sütü
alýp kaynattýðýmýzda da bütün pato-
jenleri öldürebilmemiz zordur. Ayný zaman-
da “mikroplarý ölsün” diye, uzun zaman kaynatma so-
nucu patojenlerle birlikte içindeki besleyici maddelerin de (vitamin
kayýplarý, proteinlerin denatürasyonu...) yok olmasýna sebep oluyoruz.

Marketlerden aldýðýmýz UHT (ultra hightemperature) sütlerin,
raflarda uzun süre kalabilmesinin sebebi içerisinde antibiyotik veya
herhangi bozulmayý önleyici katký maddesi deðildir. Burada yapýlan
135°C - 150°C’de, 2-6 saniye ýsýl iþlemle çið sütteki bütün zararlý pa-
tojenlerin ve sütün bozulmasýna sebep olan mikroorganizmalarýn yok
edilmesi saðlanýr. Bu iþlemde uygulanan sýcaklýk yüksek olmasýna
raðmen, kýsa süre uygulandýðýndan kaynatýlan süte göre besin deðeri
kayýplarý azdýr. Bu da sütün uzun süre bozulmadan kalabilmesini sað-
lar. Son günlerde sosyal medyada gördüðümüz kaynatýlan sütün pat-
lamasýnýn sebebi; sütün içinde bulunan havanýn birden yüksek sýcak-
lýk verilmesiyle sütten ayrýlmaya çalýþmasýdýr. Ýçerisinde bulunan her-
hangi bir kimyasaldan ötürü deðil.

Sosyal medyada ya da akþam haberlerde bazen rastladýðýmýz kiþi-
ler, kasýtlý ya da kasýtsýz olarak toplumun gýda alýþkanlýklarýný kötü
yönde etkileyebilmektedir. Böyle bir bilgi kirliliði ortamýnda bize dü-
þen gýda ile ilgili her duyduðumuz þeye inanmamak, araþtýrmak ve gý-
da konusunda uzman kiþilerin dediklerine kulak vermektir. 

Tüm kazalarýn
yüzde 41’i evlerde
yaþanýyor.
Bunlarýn yüzde
26’sý evin içinde
yürürken, yüzde
25’i ise oyun
oynarken
gerçekleþiyor.
Tahmin
edeceðiniz gibi
en çok kadýnlar,
çocuklar ve
yaþlýlar
etkileniyor. 

Dr. Rengin GÜVENÇ
Uzman Psikiyatrist

C
insel þiddet; Dünya Saðlýk Ör-
gütünün tanýmlamasý ile temel
insan haklarýnýn aðýr bir ihlali,
cinselliði kontrol etmek, de-
netlemek, küçük düþürmek,

aþaðýlamak ve cezalandýrmak amacýyla bir
þiddet aracý olarak kullanýlmasýdýr. Cinsel
þiddet; kadýnýn karþýlýk olarak tekrar cinsel
þiddet uygulayamayacaðý, ona hamilelik ve
çocuk bakmak gibi sorumluluklar yükleye-
bilen, diðer saldýrý biçimlerine göre çare-
sizlik, þok, vücut bütünlüðünün tehdidi gi-
bi ruhsal etkilerin daha fazla görüldüðü bir
saldýrý eylemidir. Cinsel þiddet sonrasýnda
kiþinin iyileþmesi için en önemli basamak-
lar olan kiþinin yaþadýðý olayý anlatabilmesi,
yakýnlarý ile bað kurabilmesi, saldýrganýn
adil bir düzende yargýlanýp cezalandýrýlma-
sý gibi basamaklarýn gerçekleþmesi de
daha zor olmaktadýr.
‘GERÇEK TECAVÜZ’
GERÇEKLERÝ SAKLIYOR

1980’lere kadar “gerçek tecavüz” kavra-
mý, saldýrganýn yabancý olduðu, sokakta ýs-
sýz ve karanlýk yerlerde gerçekleþen, saldý-
rýya maruz kalanýn fiziksel olarak karþý
koyduðuna dair kanýtlarýnýn olduðu, hatta
saldýrganýn akýl saðlýðýnýn yerinde olmadýðý
bir durum olarak tanýmlanýyordu. Bu ta-
nýmlamanýn sonucu olarak tecavüzü en-
gelleme görevi kadýna yükleniyor, “kadýnýn
yerinin evi olduðu”, sokakta “uygun” kýya-
fetlerle dolaþmasý gerektiði gibi toplumsal
cinsiyet rolleriyle bu “görevi” yerine geti-
rebileceði öðretiliyordu. Cinsel þiddete
maruz kalmak, kiþi için bir utanç sorunu
olarak ele alýnýyordu. Uygarlýk kadar eski
olan bu savaþta cinsel þiddeti bir utanç so-
runu olarak deðil, üzerinde konuþulabilen
bir suç durumu haline getirmek için kadýn
hareketi “karþý savaþýný” baþlatmýþtý. Kadýn
hareketinin etkileri bilim dünyasýnda da
kendini göstermiþ, cinsel þiddet araþtýrma
konusu olarak ele alýnmaya baþlandý ve
cinsel þiddetle ilgili “gerçekler” araþtýrma
sonuçlarýyla birlikte deðiþti.
TARTIÞMA 1980’DE BAÞLADI
2005’TE YASALAÞTI

Yine de evlilik içi tecavüz konusundaki
yasal geliþmeler kadýna yönelik þiddete
karþý alýnan diðer önlemleri geriden izle-
mektedir. Örneðin ülkemizde 1980’li yýlla-
rýn sonlarýnda sivil toplum kuruluþlarýnýn
gündemine gelen evlilik içi tecavüz kavra-
mý ancak 1 Haziran 2005 tarihinde yürür-

lüðe giren Türk Ceza Kanunu’nda (TCK)
‘Cinsel Dokunulmazlýða Karþý Ýþlenen
Suçlar’ baþlýðý altýnda yapýlan deðiþiklikler-
le suç sayýlmýþtýr. Bu yasada tanýmlamanýn
ýrza tecavüz olarak deðil kiþiye yönelik suç-
lar baþlýðýnda cinsel saldýrý olarak taným-
lanmasý büyük bir geliþmedir. Bununla
birlikte yasada “suçun eþe karþý iþlenmesi
halinde soruþturma ve kovuþturma mað-
durun þikayetine baðlýdýr” ibaresinin ol-
masý, evlilik içi tecavüz gibi dile getirilmesi
dahi zor bir suçta, ihbar ve ispat zorunlu-
luðu olmasý bu yasanýn fiiliyatta iþleyiþini
neredeyse imkansýz hale getirmektedir.

FAÝLLER ÝÇÝN ‘SUÇ’ DEÐÝL,
‘KADINLIK GÖREVÝ!’

Araþtýrmalar göstermektedir ki kadýnlar,
yakýn partner iliþkisinde maruz kaldýklarý
cinsel þiddeti; bu þiddetin boyutu yasal
olarak tanýmlanan tecavüz kavramýný karþý-
lasa bile, tanýmlamakta ve ifade etmekte
hâlâ zorlanmaktadýrlar. Kadýnlarýn bu zor-
lanmasýnda yakýn iliþkilerde kadýnýn cinsel
iliþkide bulunmasýný bir “kadýnlýk görevi”
olarak tanýmlayan kültürel normlar da
önemli bir rol oynamaktadýr. Yapýlan çalýþ-
malar da göstermektedir ki; yakýn partner
iliþkilerinde cinsel þiddet uygulayan erkek-
lerin çoðu bu durumu sadece “eþlerine
cinsel görevlerini hatýrlatma” olarak
görmektedir. Erkeðin; kadýnýn ve
çocuklarýn maddi ihtiyaçlarýný
karþýladýðý, buna karþýlýk kadý-
nýn; erkeðin sevgi, yakýnlýk
ve cinsel iliþkilerini karþýla-
mayý üstlendiði iliþki, þid-
det üzerine kurulu bir gö-
rev paylaþýmýdýr. Yakýn
partner iliþkilerinde cin-
sel þiddet bir güç göste-
risi, mutlak bir kontrol
saðlama isteði ve istis-
mara dayalý iliþkinin
bir parçasýdýr.

Partner cinsel
þiddet termino-
lojisiyle ilgili li-
teratürde tar-
týþmalar olsa
da; taraflardan
birinin cinsel
iliþkide rýzasý-
nýn olmamasý ve
özgür karar ve-
rebilmesi için
uygun bir orta-
mýn olmamasý
vurgulanan or-

tak noktalardýr. Kadýnlarýn ekonomik öz-
gürlüðünün olmadýðý, istihdam olanakla-
rýndan erkeklerle eþit olarak yararlanama-
dýðý bizim gibi ülkelerde cinsel þiddetin
hem fiziksel zorbalýkla giden hem sözel
manipülasyonlarla giden hali fazla görül-
mektedir.

Kültürel normlar erkeðin maddi olanak
saðladýðý, kadýnýn sevgi ve cinsellik ihtiyaç-
larýný giderdiði bir rol paylaþýmý yapmakta-
dýr. Kadýnýn bu tip bir iliþkiyi sonlandýrdý-
ðýnda ekonomik özgürlüðünü saðlarken
karþýlaþacaðý zorluklar özgür karar vermesi
için bir ortamýn saðlanmasýný daha da zor-
laþtýrmaktadýr. Cinsel iliþkiye girmediðin-
de; elindeki maddi imkanlarýn gideceði
tehdidi, sosyal çevresinin kýsýtlanacaðý yö-
nündeki söylemler, ertesi gün kendine ve
çocuklarýna kötü davranýlmasý gibi durum-
lar kadýnýn rýzasýna yönelik karar vermesi-
ni engellemektedir.

ÞÝDDETÝN EN DÝLE
GETÝRÝLEMEYENÝ…

Partner tarafýndan ve yabancý biri ta-
rafýndan maruz kalýnan cinsel þiddettin
ruh saðlýðýna etkisinin farklý olup olma-
dýðýna baktýðýmýzda, maruz kalýnan
partner cinsel þiddeti; tüm cinsel þiddet
biçimlerindeki gibi kendini güvende

hissetme, kendilik deðeri ve
otonomi duygularýnda yarat-

týðý bozulma, kiþinin ruh-
sal saðlýðýný olumsuz et-
kilemektedir. Partner
cinsel þiddeti istisma-
ra dayalý iliþki teme-
linde geliþtiði için,
tek seferlik bir olay
deðildir; etkisi istis-
marýn toplamýnýn
yaratacaðý etkiyle
deðerlendirilmeli-
dir. Kadýn sokakta
uðradýðý tecavü-
zün adýný daha

kolay koyabil-

mekte, evde süreðen bir þekilde devam
eden cinsel þiddeti ise kendisini bile ta-
nýmlamakta zorluk yaþamakta, kadýnlýk
rolü gereði kendisini suçlayýp kendini
cinsel sorunlu biri olarak deðerlendir-
mesi daha fazla olmaktadýr. Her tür cin-
sel þiddeti anlatabilmeyle ilgili utanç,
sosyal desteðin saðlanmayacaðýyla ilgili
endiþeler, yargý sisteminin failden çok
þiddete uðrayanda suç arayan iþleyiþi gi-
bi zorluklar, partner cinsel þiddeti için
de geçerli olup; kadýnýn maruz kaldýðý
þiddetin en dile getirilemeyeni partner
cinsel þiddetidir. Bu dile getirilemeyiþ
yaþanan olumsuz deneyimin ruhsal etki-
lerinin iyileþmesindeki sosyal destek ba-
samaklarýnýn devreye girmemesine ne-
den olmakta, iyileþme ve mücadele süre-
cini bozmaktadýr.

Kate Millet’in “kiþisel olan politiktir”
sözüyle de vurguladýðý gibi yakýn iliþkilerde
maruz kalýnan cinsel þiddetin evin duvar-
larýnýn içindeki “mahrem” alanýn dýþýna
çýkartarak konuþulabilmesini saðlamak;
partner cinsel þiddetini, bireysel bir sorun
zemininden toplumdaki cinsiyet eþitsizli-
ðinden köken alan politik bir sorun zemi-
nine taþýmak, kadýn mücadelesi önemli bir
alanýný oluþturmaktadýr.
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Partner cinsel þiddeti tek seferlik
bir olay deðildir; kadýn, süreðen
bir þekilde devam eden cinsel 
þiddeti kendisi bile tanýmlamakta
zorluk yaþar. Öte yandan þiddetin
en dile getirilemeyenidir.

Partner cinsel þiddeti:
Þiddetin en görünmeyeni...
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Eylem LODOS
Eskiþehir

K
andýrýlarak yapýlan bir evlilik... Tam 30
yýl süren þiddet... Saniye Çelik’in hikâ-
yesi aslýnda o kadar tanýdýk ki... Türki-
ye’de birçok kadýnýn yaþadýðý sorunlara
ses oluyor þimdi Saniye Çelik. Yaþadýðý

þiddeti, Doðan Cüceloðlu ile çýkardýklarý ‘Bir Kadýn,
Bir Ses’ kitabýnda anlatýyor. Þiddete, baskýya baþ eð-
mezliði ve yaptýklarýyla birçok kadýna örnek olan Sa-
niye, 10 yýldýr Adana Seyhan’ýn Pýnar Mahallesi’nde
muhtarlýk yapýyor. Þimdilerde de seçime hazýrlaný-
yor. 

Onunla Eskiþehir Odunpazarý Belediyesi tarafýn-
dan 25 Kasým için düzenlenen ‘Birleþeceðiz, Þidde-
te Son Vereceðiz’ paneli öncesinde tanýþtýk. Panelin
konuþmacýlarýndan biriydi. 30 yýl boyunca uðradýðý
þiddeti ve birey olma mücadelesini zaman zaman
gözyaþlarýyla dile getiriyor...

SOYADIMI BÝLMÝYORDUM
Osmaniye’nin bir köyünde çiftçi bir ailenin 19 ço-

cuðunun 9’uncusu olarak dünyaya gelmiþ. “Düþü-
nün 66 yýl önce bir köyde, kýz çocuðu olarak doða-
caksýnýz. O dönemde kýz çocuklarý çok okutulmazdý;
‘iyi bir kadýn olarak yetiþsin, sesini kimse duymasýn,
erkeklerin yanýnda gülmesin, hizmeti, ev iþini bilsin’
denirdi. Büyüdükçe, aklým erdikçe bunun yanlýþ ol-
duðunu düþünürdüm” diyor. 

Okula da neredeyse kendi kendine yazýlmýþ zaten.
Komþu kýzýnýn peþine takýlýp gitmiþ okula. O günü
þöyle anlatýyor: “Öðretmen sýnýfa girdi. Hepimize
adýný, soyadýný soruyor. Nasýl bir þey ki ben soyadýmý
bilmiyormuþum. Yanýmdaki arkadaþým ‘Fatma To-
sun’ dedi, bana sýra gelince ben de ‘Saniye Tosun’
dedim. Bir arkadaþýmýz kalktý, ‘Hayýr öðretmenim o
Saniye Demirci’ dedi. Annem beni okuldan almaya
geldi. Öðretmen müsaade etmedi, ‘Yaþý geldi, okula
gelecek’ deyince, annem bir þey yapamadý. Öðretme-
nin ýsrarýyla okula baþlamýþ oldum.”

Yaþar Kemal’in köyünün tam karþýsýndaymýþ Çe-
lik’in doðduðu köy. Komünist bir yazarýn karþý köy-
den olduðu söylenirmiþ hep. Kendisi de lise yýllarýn-
da solcu olduðunu, hatta 15 gün gözaltýnda kaldýðýný
anlatýyor: “Evdeki kitaplarýmý mühürlediler. Nazým
Hikmet, Yaþar Kemal, Orhan Kemal, Dostoyevski
hep bunlardý kitaplarým. Çocuðuz daha ve suçumuz
kitap okumak. Býraktýlar bizi ama öðretmenler,

komþular baþka gözle bakmaya baþladý... ‘Lise yýlla-
rýnda bunlar olduysa üniversitede neler olur’ diye
korkup, üniversite okumama izin vermediler.”

ADIMI HÝÇ SÖYLEMEDÝ
Adana’da daktilo kursuna giderken tanýþmýþ eþiy-

le. Sadece üç gün önce tanýþtýðý adam, ‘Seni beledi-
yede iþe sokacaðým diyerek, fotoðrafýný ve kimliðini
almýþ. Nikah iþlemlerini baþlattýktan sonra da, evlen-
me teklif etmiþ. Aslýnda evlenmeyi hiç istememiþ,
onun hayalinde okumak varmýþ. Ancak eþi, ‘Okuma-
na izin vereceðim’ diyerek evliliðe ikna etmiþ onu.
Evlendikten sonra ise ‘Hiç evli kadýn okur mu’ diye-
rek Çelik’i hýrpalamýþ. “30 yýllýk evliliðimde gözya-
þým hiç durmadý. Açlýk, yoksulluk görmedim belki
ama hep hýrpalandým, þiddet gördüm, hayallerimi
gerçekleþtiremedim, aldatýldým, kandýrýldým... Alýþ-
veriþe tek gidemezdim, kendi kararlarýmý kendim
veremezdim, çocuklarým okula giderken veli toplan-
týlarýna bile saklý gizli gittim. Eþim alkol alýrdý, o za-
manlar çok daha kýrýcý olurdu” diye anlatýyor evliliði-
ni.

Eþi kalp krizinden ölene kadar da devam etmiþ
þiddet. “Eþim adýmý hiç söylemezdi, duyma-
dým hiç, çok zoruma gidiyordu” diyor.

KOCADIR YAPAR!..
EÞÝNDÝR DÖVER!..

“Þiddete uðradýðýnýzý, aldatýldýðýnýzý
söylediðinizde çevreniz nasýl tepki ver-
di” diye soruyorum, yanýtý þu oluyor:
“Kocadýr yapar diyorlardý. Hatta eþim
‘Ben doðudan eþ alsam biri ayaðýmý yý-
kar, diðeri havlumu tutar ama sen nan-
körsün’ derdi. Beni yediriyormuþ, aç bý-
rakmýyormuþ ama ben yine de karþý
çýkýyormuþum. Þiddet gördü-
ðüm zaman karakola da
gittim. Bana ‘Eþindir,
döver de sever de’ dedi-
ler. Ama bana sunulan
þiddet ve baskýlanmýþ

hayata karþý hep dik durdum. Sorguladým, kabullen-
medim. Sadece ev süpüreyim, çocuk doðurayým de-
ðildi hayat benim için. Geleceðe iliþkin hayallerimizi
konuþalým, bir þey alýyorsak birlikte karar verelim is-
terdim. Mesela eþim gider eþya alýrdý eve, ben ‘Ne-
den bana da sormadýn’ derdim. O da ‘Bir de sana mý
soracaðým’ deyip vurup kýrardý. Yakýnlarým da ‘Ne
getirirse teþekkür et’ derlerdi.”

Peki, boþanmayý hiç düþünmedi mi? “Doðmadan
ölen kadýnlar o kadar çok ki...” diye baþlýyor söze...
“Gelinlikle çýktýn evden, kefeninle döneceksin den-
miþ. Benim yüzümü karartma, baþýmý aþaðý indirme
denmiþ. Bir sürü toplum baskýsý var üzerinizde.
Çocuklarýmý alýp ailemin yanýna gitmek istediðimde
beni tehdit etti. Zorla çocuklarý alýp arabaya koydu.
Orada da bir kavga kýyamet...”

ÖÐRETMEN, ÖÐRENCÝ, MUHTAR... 
Eþini 2002’de kalp krizinden kaybettikten sonra

ekonomik sorunlarla boðuþmuþlar. “330 TL emekli
maaþý baðladýlar, ama üç çocuk da okuyor. Temizlik
ürünleri satýþýna baþladým” diyor.

Geçmiþin olanca yükünü býrakýp bugüne geliyo-
ruz. Muhtar olmaya nasýl karar verdiðini þöyle anlatý-
yor: “Oðullarýmýn okullarý bitti, para kazanmaya baþ-
ladýlar. Bana da ‘Anne canýn ne isterse onu yap’ de-
diler. Hayallerimi gerçekleþtirme zamaný gelmiþti.
Erkeklere de kadýnlara da mesaj vermek için muhtar
olmaya karar verdim.” Bu düþüncesini açtýðý Yazar
Doðan Cüceloðlu da kendisine cesaret ve destek ve-

rince iþe koyulmuþ. 
2009 seçimlerinde muhtar seçilmiþ Sa-
niye Çelik; “Kahvehanelere girmeye

baþladým seçimlerde. Erkekler baþta
þaþýrdýlar. Bu bir bilgi iþi, erkek ka-
dýn iþi deðil diye anlattým. Kadýndan

muhtar olmaz diyen kadýnlar bile
oldu, çünkü eþi öyle demiþ. Ben de,
sen bir bireysin, eþin vermese bile

sen kendi kararýný ver diyordum. Ve
yüzde 70 oyla muhtar oldum.”

Bir yandan da Anne Çocuk
Vakfýnýn gönüllü okuma
yazma kursunda öðret-
menliðe baþlamýþ Çe-
lik. “Muhtar olacak-

sam kamu yönetimi
okumalýyým, bilgili
bir muhtar olma-

lýyým” diyerek
üniversite
okumuþ...

Bu röpor-
tajý okuyan
kadýnlara da

bir mesajý var:
“Dünyaya bir

kere geldiklerini unut-
masýnlar, bu yüzden de
kendilerine saygýlarý ol-
sun. Kadýn kimsenin kulu

kölesi deðildir.”

‘Hayallerimi gerçekleþtirme
zamaný gelmiþti. Erkeklere de
kadýnlara da mesaj vermek için
muhtar olmaya karar verdim.’

Saniye Çelik inadýna ayakta!

DOÐAN CÜCELOÐLU ÝLE TANIÞMA
SANÝYE Çelik, Doðan Cüceloðlu ile tanýþma öyküsünü þöyle anlatýyor: “2004’te

kýzým dershaneye gidiyordu. Dershane Doðan Cüceloðlu’nu konferansa davet et-
miþ. Kýzým da beni çaðýrdý, gittim. Birçok kitabýný okumuþtum ama oraya yaným-
da götürmedim. Orada da kitap alamadým, çünkü eþim ölünce bir kuruþun bile
hesabýný yapmaya baþlamýþtým. Yine de sýraya girdim, hem teþekkür edeyim
hem de yazdýðým bir þiirimi vereyim dedim. Þiirimi verip ‘Ýsterseniz kitapla-
rýnýzda kullanabilirsiniz’ dedim. 150’ye yakýn yazýmýn olduðunu da söyleyin-
ce iletiþim adreslerimi istedi. Daha sonra beni aradý ve yazýlarýmý istedi.
Hocamla böyle çýktýk yola ve ‘Bir Kadýn Bir Ses’ kitabýnda bana yer verdi.”

içimizden biri

Nida IÞIK
Ýstanbul

B
undan 4 yýl önce, 14 ya-
þýmdayken evimizde her
gün fýrtýnalar kopuyordu.
Kardeþlerim küçük oldu-
ðu için olanlarý yalnýz ben

idrak edebiliyordum. Annem babam-
dan boþanmak istiyordu, aldatýldýðý
ve babamýn ona yaptýðý “bazý” þeyler
için. Fakat babam yanaþmýyordu.

8. sýnýftaydým, bir öðle arasýnda iki
polis okula gelip beni karakola götür-
düðünde tartýþma kýsmýný çoktan aþ-
mýþtýk. Babam annemi boþanýrsa “öl-
dürmekle” tehdit etmiþti. Annemi hýç-
kýrýklar içinde gördüðüm o an, sonraki
yýllarýn habercisiydi adeta. Sonrasý
doðrudan mahkeme oldu.

Babam, erkek kardeþimin velayetini
almak þartýyla boþanmayý kabul etti. Ýlk
yýllarda, kýz kardeþimi ve beni anne-
min minik matruþkalarý olarak görüyor
olmalýydý ki ne zaman onunla görüþ-
sek varoluþumuza kan kusarak yanýn-
dan ayrýlýyorduk. Bizi annemin yanýn-
da yer almakla suçluyordu. Babamlay-
ken bunalýmýn eþiðine geliyorduk. Bu
yaptýklarý zaten iliþkimizin bitmesine
neden oldu.

Bir yaz bizi evinden kovdu, öteki
yaz evlendiðini duyduk. Sonraki yýl an-
neme ödediði iþtirak nafakasýnýn kesil-
mesi için dava açtýðýnda kendisinden
ancak haber alabildik, zira kendisi be-
nim ve kardeþimin telefonlarýný engel-
lemiþti.

DEVLET BÝZÝM 
NASIL GEÇÝNDÝÐÝMÝZÝ
DÜÞÜNÜYOR?

“Siz nasýl geçiniyordunuz” sorularý-
nýzý duyar gibiyim, þöyle anlatayým:
Annem okutulmamýþ, 16 yaþýnda ev-
lendirilmiþ. Bir iþi yoktu, yalnýzca bo-
þanmadan kalan bir evden kira alýyor-
du. Bir süre sonra, bizi geçindirmek
ve ailesinin baskýlarýndan kurtulmak
için ikinci bir birlikteliði oldu. Yaþamý-
ný sürdürmek için yeniden bir erkeðin
boyunduruðuna itildi. “Asgari ücretle
çalýþabilirdi” diyenler elbette olacak,
fakat 40 yaþýndan sonra asgari ücretle
çalýþabildiðiniz o iþleri yapmaya saðlý-
ðýnýz elvermeyebilir.

Babam, iyi bir geliri olmasýna rað-
men, devletin vermesi gerektiðini söy-
lediði 300 lira dýþýnda, kardeþime ya da
bana hiçbir þey vermemek için uðraþtý.
Bu süreçte biz yalnýzca annemin çocu-

ðuyduk. Zira babama hiçbir þekilde
ulaþamadýk. Okuluma gelip neredeyse
okuldan atýlmama sebep olacak kavga-
larý etmeyi sürdürmesindense, babasýz
olmayý tercih etmiþtim. Fakat bunun
bir gerçeklik boyutu vardý. Ben, bir
üvey baba figüründen medet ummak-
tan, annemin ben ve kardeþim için tü-
kenmesini beklemekten yorulmuþtum.

Bu yýl annem, kardeþim ve benim
için ödenen nafakanýn artýrýlmasý için
dava açtý. Dava yaklaþýk bir yýl sürdü.
Her mahkemede kendimle ilgili baþka
bir gerçek öðreniyordum; “babamla
yaþadýðým, babamla çok iyi anlaþtýðým”
gibi mesela. Bunlarýn hiçbirinin ger-
çekle en ufak bir ilgisi olmamasýna
raðmen davayý o kazandý. Davayý ka-

zanma sebepleri arasýnda, maaþ bord-
rosunun gerçeði yansýtmamasý, yeni
eþinin 18 yaþýndan büyük çocuklarýna
ve emekli maaþýyla geçinen annesine
bakmasý vardý! Hem sonuca itiraz hak-
kýmýzýn tanýnmamasýyla, hem de dava-
mýza bakan hakimin “Aa, bu kýz zaten
18 yaþýna giriyor, iyi” diyerek nafaka-
mýn kesilmesinden duyduðu mutlulu-
ðu saklayamamasýyla, oldukça þanssýz
bir dava süreci yaþamýþtýk. Bu noktada,
gerçekten merak ettiðim bir soru var:
Devlet bizim nasýl geçindiðimizi dü-
þünüyor?

Beni en çok þaþýrtan, çocuklarýndan
boþanan babalar hakkýnda tek kelime
edilmemesi. Kadýnlarýn boþanamama-
sý, boþansa dahi nafaka alamamasý ve
daha da fakirleþmesi; onlarýn iþ sahibi
olmasýný ve kamusal alanda yer alma-
sýný engelleyen ataerkil düzen yüzün-
dendir. Bunu deðiþtirmezsek, benim
gibi bütün “kadýnlarýn çocuklarý”, iki
insanýn boþanmasýndan en çok hýrpa-
lananlar olacaktýr.

Son zamanlarda, erkeklerin, ka-
dýnlarýn “nafaka avýnda” maðdur ol-
duklarýna dair yükselen sesleri iþiti-
yorum. Kadýnlarý kamusal alanda gö-
rünmez hale getiren bu düzeni de-
ðiþtirmek için gerekenleri yapmadan
bu sözde reformu gerçekleþtirmeye
çalýþmak, çocuklarý uðruna kendi ya-
þamlarýný feda eden annelere ve o
annelerin çocuklarýna doðrudan sal-
dýrýdýr.

Puslu bir
yola girmeyi
tercih ettim

19 yýllýk problemli bir evlilik içerisinde güzel
olan tek þey 2 kýz çocuðumun olmasýydý. Çekil-
mez evliliðimin sonuna geldiðimizde eski eþime
artýk evden ayrýlmasý gerektiðini söyledim “Zaten
kredi ödüyorum. Kiraya çýkamam” yanýtýný aldý-
ðýmda ödeyecek krediyi deðil, ondan ayrýlmak is-
teyiþimi hazmedemediðini anlamýþtým. Beni ça-
resiz býrakýp, cehennem hayatýný sürdürmemi is-
tiyordu. Ben ise kararlýydým, bu evlilik bitecekti.
Eþyalarýmý alýp evden ayrýldým. Önümdeki yol
puslu ve zorlu bir yoldu. Nafaka talep etmemiþ-
tim, kýzlarýmýn velayeti bana verilmiþti ama mad-
di yetersizliklerden onlarý yanýma alamamýþtým. 

Bir süre kýz kardeþimle kaldým, 6 ay sonra bir
ev tuttum. Çocuklarým kendilerini bir yere ait
hissetsin istemiþtim. Hiç eþyam yoktu ve çevre-
min yardýmýyla eksikleri tamamladýk.

Çok geçmeden resmi olarak boþandýk. Gün-
delik iþlere giderek hayatýmý devam ettirmeye ça-
lýþtým. Sonra çiðköftecide düzenli bir iþ buldum,
haftanýn 6 günü mutfakta çalýþýyordum, ancak si-
gortam yoktu. Burada çalýþýrken sigortalý olduðu
için Leke’ye üretim yapan tekstil firmasýna gir-
dim. Yaklaþýk 8 ay çalýþtým, çýrak maaþý alýyor-
dum, maaþým asgari ücretten de düþüktü. 7. ayda
iþ kazasý geçirdim, sol elim 170 derece yandý. 1
aya yakýn tedavi gördüm. Elim enfeksiyona çok
açýktý ve iþe devam edemedim. Çocuklarýmý yaný-
ma alamýyordum çünkü kendime yetmeyen bir
maaþým vardý. Sonra özel bir hastaneye girdim.
Hastanede çalýþan kadýnlarýn çoðu eþinden ayrýl-
mýþtý ve bu kadýnlarýn hepsini gece çalýþtýrýyor-
lardý. Kadýnlarýn çalýþmasý gerektiðini bildikleri
için durumu fýrsata çevirmiþlerdi. Esnek çalýþma,
baský, az insanla çok iþ yapma, mesailerimizin

verilmemesi gibi problemlerin yanýnda aldý-
ðýmýz ücret asgari ücretti. Gelen baskýlara
karþý iþ yavaþlatma, iþ býrakma gibi eylemler
yaptýk. Yaþanan baþka bir sorun sonrasý bana
tutanak tuttular ve savunmamý istediler. Ora-
daki baský ve stresi de kaldýramayarak istifa
ettim.

Þimdi bir özel þirketin mutfaðýnda çay,
kahve yapýyorum. Asgari ücretle geçiniyo-
rum, daha doðrusu geçinemiyorum. Hele de
ekonomik krizle daha da geçinemez hale gel-
dim. Boþanalý neredeyse 5 yýl oldu. Hâlâ
çocuklarýmý yanýma almak istiyorum. 40 yaþý-
na kadar çalýþmamýþ olmak, bir nitelik geliþ-
tirememek, aldýðým ücretin yetmemesi ve bir
aileye bakacak durumda olamamak çok zor.
Asgari ücret, bir de üstüne bu kriz kadýnlarý
güvencesiz, çocuklarýndan uzak bir yaþama
savuruyor iþte. Sadece günü kurtardýðýmýz,
sosyal yaþamýn olmadýðý bir hayat yaþýyoruz.
Maalesef  bu devlet kadýnlarý korumak yerine
onlarý çaresiz býrakmayý tercih ediyor. 

Sultangazi // ÝÝSTANBUL

Birileri nafaka 
hakkýnda mý konuþuyor?

Okuyacaðýnýz yazý bir
nafaka hikayesi, evet.
Ancak anlatýlanlar
sadece boþanmýþ 
bir kadýnýn deðil
ebeveynlerinin
ayrýlmasýyla babanýn
kendilerinden de
ayrýldýðý kýz
çocuklarýnýn hikayesi.
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T
uzluçayýr Kadýn Dayanýþma
Derneðimizde drama hoca-
mýz ile birlikte her ay bir defa
‘Kadýn Çemberi’ etkinliði
gerçekleþtirmeye karar ver-

miþtik. Ýlkini 25 Kasým öncesi “Kadýn ol-
mak ve þiddet” baþlýðý ile yaptýk. Bir yaný
ile etkileyici ve sarsýcý, diðer yaný ile iyileþ-
tirici ve birleþtirici bir etkinlikti.

Önce drama hocamýzýn yönlendirici
cümleleri ile doðduðumuz eve gözümüzü
açtýk, her yaþýmýzý hatýrlayarak bugüne
geldik. Etkinliðin bu oturumunda gözleri-
miz doldu, gülümsedik, her yaþtaki hali-
mizin kulaðýna bir þeyler fýsýldadýk. Ken-
dimizi þu an hangi halimizde, hayat içinde
hangi pozisyonda hissediyorsak anne, eþ,
iþçi vs. orada durmamýzý ve içimizden ge-
çenleri söylememizi istediðinde; “Mutsu-
zum”, “Daha iyisini yapabilirim”, “Her

þey güzel olacak”, “Yetemiyorum” gibi
cümleler döküldü aðýzlarýmýzdan.

Devamýnda hayata baþladýðýmýz yerden
bir çizgi çektik; kadýn ya da erkek diye ay-
rýlmadýðýmýz sýfýr noktamýz olsun bu çizgi
dedik, karþýlaþtýðýmýz her kötü olay, hak-
sýzlýk, ayrýmcýlýk için çizgiden geriye doð-
ru birer adým attýk. Durduðumuzda o baþ-
langýç çizgisinden öyle uzaktýk ki... Sonra
da dayanýþma, mücadele, kendini güçlen-
dirme gibi her iyi þey için yeniden çizgiye
doðru birer adým attýk. Hepimizin yol kat-
tettiðini, ama çizgiye ulaþmak için daha
yolumuz olduðunu gördük. 
KENDÝMÝZLE YÜZLEÞTÝK 

Çoðumuzun en çok etkilendiði bölüm
ise ‘Sessiz Çýðlýklar’ oldu. Sessiz çýðlýklar
adýný bu bölüme bizler verdik, çünkü diþ-
lerimizi sýktýk, yumruklarýmýzý sýktýk, göz-
lerimiz doldu ama çýðlýklarýmýzý atamadýk.
Aslýnda bu bölümde yüksek bir müzik eþ-
liðinde, o güne kadar öfkemizi kusamadý-
ðýmýz, kendimizi ya da bir baþkasýný affe-
demediðimiz hangi olay varsa onu düþü-
nüp, tam o andaymýþ gibi baðýracaktýk.
Ama öyle derin bir sessizlik oldu ki, birbi-
rimizin yutkunma seslerini bile duyduk. 

O anlar bizi bir gerçekle yüzleþtirmiþ
oldu: Mücadele ediyorduk, hayat çizgimiz-
de yol almýþtýk, dayanýþmanýn önemini bi-
liyor ve büyütmek için çaba sarf ediyorduk
ama henüz korkusuzca baðýrmak, aklýmýz-
dan geçenleri söylemek kolay deðildi. Za-
man geçtikçe, müzik yükseldikçe kýsýk
sesle, yavaþça baþladýk baðýrmaya.
BÝRBÝRÝMÝZÝN SESÝ OLDUK

Atölyeyi ‘Mektup’ bölümü ile bitirdik.
Bizleri perdesizleþtirerek birbirimize yak-
laþtýran, kendimizle yüzleþtiren bir bölüm
oldu. Önce hepimiz kendimize ne söyle-
mek istiyorsak bunu bir mektup olarak
yazdýk, kaðýtlarýmýzý ortaya koyduk ve rast-
gele baþka bir kaðýt seçtik. Artýk elimizde
hangi arkadaþýmýzýn olduðunu bilmediði-
miz, farklý kaðýtlar vardý. Sýrayla elimizdeki
kaðýtlarý sesli okuduk. Cümlelerde anlatý-
lanlarý içimizde hissettik, sanki bizim sý-
kýntýmýzmýþ gibi... Kendi derdini dillendi-
remeyip yazan bizler, birbirimizin yazdýk-
larýný okuyarak birbirimizin sesi olduk.

‘Kadýn Çemberi’ bittikten sonra
yaptýðýmýz deðerlendirme sohbetinde,
bu tarz ekinliklerin kadýnlarýn iç dün-
yalarý, birbirileri ve toplumla iletiþimle-
ri için ne kadar olumlu etkisi olacaðýný
konuþtuk. Tuzluçayýr Kadýnlarý Daya-
nýþma Derneðinden kadýnlar olarak,
tüm kadýnlara tavsiyemizdir: Siz de
çocukluðunuzla yeniden tanýþýn, kendi-
nize mektup yazýn, birbirinizin sesi
olun, dayanýþmamýzý büyütün! Çünkü
gücümüz buradan geliyor.

‘Kadýn Çemberi’nden geçtik

B
en iki valizimi elime alýrken,
iki çocuðumu býrakýp git-
miþtim ardýmda. Ne gariptir
hep bir umut, hep bir yaþam
sevinci varken valizimin ön

gözünde, arka tarafta ise hep özlemle-
rim, hasretlerim varken yola düþmüþ-
tüm. 35 yaþýnýn verdiði emin adýmlarla,
bir üniversitenin öðrenci iþlerinde bul-
muþtum kendimi.

Kolay mý? Elbette deðildi. Onca þey-
den vazgeçerek, yalnýzca özgürlüðün
peþinden gitmekti belki de benimkisi.
Ben anneydim. Güçlüydüm ve güçlü
kalmam gerekiyordu. Düþündüðümde
belki bir yatak odasý takýmým olmaya-
cak ya da günlere ne ikramlýk hazýrla-
yayým derdi, akþam olunca hangi kanal-
da, hangi dizi?

Ben bir anneydim, gündüzleri çalýþtý-
ðým iþyerinde kazaklarý özenle raflarda
düzenleyen, geceleri altýný yine ýslatmýþ,
saçýný yan tarafa savurarak ürkek gözler-
le yanýna gelen çocuðun annesiydim. Ýs-
tediðim hayat bu muydu? Hep düþü-
nürken belki de harekete geçiren o gün
olmuþtu beni. Müþterim Müberra Ha-
ným, yine aldýðý kýyafeti ertesi gün getir-

miþ, içine sinmediði için deðiþtirmiþti.
Düþündüm. Kazak bile içine sinmiyor-
sa, deðiþtiriyorsan, yaþadýðý hayatý ne-
den deðiþtirmez insan? Ben de bendeki
hayatý iade edip, yenisini istedim. Belki
elimde satýþ fiþi yoktu fakat benim gü-
cüm vardý, cesaretim vardý.

Sonra ne mi oldu? Gökten üç elma
daha düþmedi elbette. Ýþten kovuldum
okuma niyetim anlaþýlýnca. Kadýn dedi-
ðimiz o güçlü varlýða iþ olmaz mý? Vardý
elbette. Bir baktým matbaadayým. Ken-
dime kartvizit bastýrýyorum. Evde pasta,
börek vs. yapýp satacaðým. Bir gecelik
muhasebeyle karar verdiysem de okul
harçlýðým ve diðer masraflarýmý karþýla-
yacaðýný düþündüðüm iþ, evi geçindir-
meye baþlamýþtý. Dedim ya anne dediði-
miz varlýk, bambaþka bir þey. Üç saatlik
uyku yetiyordu ve biraz artýyordu bile.
Durmak, yýlmak yoktu artýk benim için.
Tadýný alamadýðým uzaktan eðitime biz-
zat dokunarak ve yaþayarak devam et-
meliydim. Ve artýk yalnýzdým. Tek baþý-
ma, dul bir kadýndým.

Yine gökten üç elmanýn biri dahi
düþmezken, bir bakmýþým örgün ve en
ön sýrada oturan benim. Kendime dedi-

ðim ve kendimi teselli ettiðim cümleler
ve ben kalmýþým bir KYK yurdunun
dört kiþilik odasýnda. “Ýnsan kendini
nerede görmek istiyorsa oradadýr.” Bu
sýralarda oturmak için hayatýmdan on
dört yýlýmý verdiysem de, ne kadar acýlý,
ne kadar sancýlý bir dönem geçirmiþ ol-
sam da güzel olan her þeye sahip olmak
için bedel ödemek gerekmez miydi? Bu
bedel suratýma inen yumruklar, layýk ol-
madýðým hakaretler ve çocuklarýmdan
ayrý kalmak olsa da yine de pes etme-
dim. Ben her gördüðüm fiziksel þiddet-
ten sonra aðlar, sonrasýnda susar ve açar
kitabýmý bir ünite daha bitirir, sanki hiç-
bir þey olmamýþ gibi kalkýp çocuklarýma
yemek yapardým. Kolay mýydý? Elbette
çok zordu. Fakat sonucunu hep hayal
ederek, kendimi güçlü kýlmayý baþarý-
yordum. Þimdi bu yazdýklarýmý bir oku-
lun müdür yardýmcýsý odasýndan yazma-
nýn gururuyla sizlerle paylaþmak istedim.

Hiçbir acý, hiçbir sýkýntý sonsuza dek
sürmez. Yeter ki insan kendini sevsin ve
kendine güvensin.

Bir DDin KKültürü vve 
Ahlak BBilgisi ÖÖðretmeni
Yenimahalle // AANKARA

Özgürlüðünün peþinden 
giden bir kadýndan mektup

M
utluluk, huzur nedir bilmeden, piþ-
manlýklarla yaþadým 39 yaþýma kadar.
Çalýþan bir annenin en büyük kýzý ol-
manýn sýkýntýsýný çektim hep; evin,
kardeþlerin sorumluluðu küçük yaþta

üzerime kalýnca annemle çok sorun yaþadýk. Be-
ni isteyen bir akrabamýzýn oðluyla kaçýp evlen-
meyi kurtuluþ gördüm. Ama hayatýmýn en büyük
yanlýþý oldu. Pire için yorganý, yorganla birlikte
hayatýmý yakmýþtým. Piþmanlýðým, kaynanam, ka-
yýnbabam, eltilerim, 20 kiþi bir evde yaþamaya
baþladýk.

Evliliðimin ikinci haftasý dayaklar baþladý. He-
men hamile kaldým. Daha ben çocukken bir oð-
lum oldu. Ama hayatta piþmanlýk duymadýðým tek
þey, iki çocuðum. Oðlum hastalandý, beþ kuruþ
para yok, hastaneye götürdüm, ilaç yazdýlar, ço-
cuðu rehin býrakýp dayýmdan borç buldum, gelip
oðlumu aldým.

Kocam olacak adam, “Sen nasýl buldun parayý,
çocuk iyi mi” diyeceðine beni dövdü. Ailemden
kurtulmak için kaçtýðým memlekette kime gide-
yim? Dayak yedim, küfür yedim, yine de kaldým o
evde. Oðlum 4 aylýkken, kýzýma hamile kaldým.
Doðum yaptýðým gün iki çocukla beni evde bir ba-

þýna, aç býrakýp pikniðe gittiler, o günü asla unu-
tamam. O adama öfkem o gün daha da arttý. Za-
manla kavgalar, þiddet, yoksulluk arttý; bir de iþ-
ten çýktý. 

HHEEPPSSÝÝ SSEEVVDDÝÝÐÐÝÝNNDDEENNMMÝÝÞÞ!!
Bir gün “Halama gideceðim” dediðim için da-

yak yedim, ayaðým kýrýldý, iki ay yattým. Kýzým za-
türre oldu, bakan yok. Bacaðým iyileþince babamý
aradým, geldi. Ama ailem varken melek gibi oldu,
sanki tüm suçlu benmiþim gibi gösterdi. Yalvardý
yakardý babamý ikna etti, babam beni o zalimin
eline býrakýp gitti. Beni sevdiði için yapmýþ her þe-
yi, kaybetmekten korktuðu için! Beni sevdiði için
kýrdý bacaðýmý, sevdiði için kafamda tabaklar kýr-
dý, kaþýmý patlattý! Ýnsan sevdiðini dövermiþ. Ko-
cam olamadý ama Azrailim olacaktý. Öldüresiye
dayak mý yemedim, intihar mý etmedim, aç mý
kalmadým, kanlar içinde kapýlara mý atýlmadým...

OO ‘‘AADDAAMM’’DDII,, BBEENN PPÝÝSS
En son beni copla öldüresiye dövdü, sonra

hastaneye götürüp ilaç aldý.
Yalvardý yakardý, ‘Yardým et bana’ dedi, psiki-

yatra götürdüm onu. Doktor bana ondan uzak

durmamý söyledi, “Kimsen yoksa sýðýnmaevine
yerleþtirelim” dedi. Tekrar babamý aradým, gelip
beni o halde görünce eþyalarýmý topladýk, oðlum-
la beraber babamýn evine döndük ama kýzýmý ala-
madým. Allah kimseyi evlat acýsýyla sýnamasýn, ký-
zýmýn acýsýnýn yanýnda yediðim dayaklar hiçbir
þeydi. Boþandýk, oðlum benimle, kýzým onunla kal-
dý. Mahkemede ailesiyle birlikte beni kötülediler,
evi terk ettiðimi söylediler ama çektiðim iþkence-
leri söylemediler. Kýrýlan kafamý, bacaðýmý, küle
dönen hayatýmý anlatmadýlar. O adamdý. Pis olan
bendim!

YYEENNÝÝ HHAAYYAATT,, YYEENNÝÝ DDEERRTTLLEERR
Kurtuldum derken, psikolojim bozuldu. Aile-

min yanýna dönünce 6 ay ne yedim, ne de içtim;
sadece uyudum. Hayatým mahvoldu, kýzým yoktu,
duldum, sýrtýmý dönüp gittiðim eve geri dönmüþ-
tüm. Bir gün baþucumda oðlumun “Kalk bugün
bayram” sesi ve gözyaþlarýyla uyandým. O zaman
“Yeter” dedim. Ýþe baþladým, yeniden yaþamaya
baþladým.

Oðlum büyüdükçe dertler yine büyüdü. Yanlýþ
yollardan geçti. Ben nasýl o adamý kurtuluþ gör-
düysem o da kurtuluþu madde kullanýmýnda ara-

dý. Ben durumunu hiç fark edememiþtim, ta ki po-
lisler komaya girmiþ halde onu buluncaya kadar.
Onunla ilgilendim, kýzým da geldi sonra yanýmýza.
Bana destek oldu. Annem oðlumu evde isteme-
yince, artýk dayanamadým, çýktýk o evden. Eþya
yok, para yok. Ama zamanla iþ buldum. Bir daha
sýfýrdan baþladým. Yeni bir ev, yeni bir düzen, yi-
ne bir yýkým...

HHÝÝÇÇ YYEENNÝÝLLMMEEDDÝÝMM
Ana, baba, koca, evlat dayaðý yedim. Ama hiç

yanlýþa düþmedim. Þimdi kimseye muhtaç deði-
lim. Oðlum madde kullanýmýný býraktý, annemle
barýþtýk, ailemle yeniden görüþmeye baþladým.
Dýþarýda dostlarým, evde oðlum beni hiç yalnýz bý-
rakmadý. Evet çok zulüm gördüm ama piþmanlýk-
lar hayatý geri vermiyor. Çocuklarým ve torunum-
la þimdi mutluyuz. Çocuk ve torun sevgisi bana
acýlarýmý unutturdu.

Verdiðimiz hiçbir emek boþa gitmiyor. Kimse-
ye boyun eðmedim ben, bazen sabrettim ama
her þeye raðmen yenilmedim, ayaktayým. Siz de
yenilmeyin, zulmün karþýsýnda susmayýn.

MMaammaakk // AANNKKAARRAA

Aycan ÇÝLOÐLAN
Antep

A
ntep’te Düztepe Mahalle-
si’nde küçük bir gözleme
dükkanýnda kadýlarla bir ara-
ya geldik. Gündemimiz þid-
detti. Kadýnlarýn yaþamýnda

karþý karþýya kaldýklarý þiddeti konuþa-
lým, derdimizi paylaþalým, neler yapabi-
leceðimizi konuþalým istemiþtik. Soh-
betimiz bitip de ben bu yazýyý yazmaya
baþladýðýmda Antep’te ve Hatay’da 2
kadýn daha öldürüldü. Biri boþanmak
istediði için, diðeri ise müzik eþliðinde
oynamadýðý için öldürülmüþ. O an bir
kez daha anladým ne kadar çok konuþ-
mamýz, paylaþmamýz ve dayanýþmamýz
gerektiðini.

Bizim sohbetimizde de kadýnlar þunla-
rý anlattý birbiri ardýna...

ARTIK BÝR KADININ DAHA
ÖLMESÝNÝ ÝSTEMÝYORUM

Yeter abla, çalýþmaya baþladýðýnda ko-
casý iþsizmiþ. Yeter abla yevmiyesini sa-
bahtan alýyormuþ çünkü eþine sigara pa-
rasý ve çocuklara harçlýk vermesi gereki-
yormuþ. Sonra kocasý bir fabrikada iþe
baþlamýþ ama, Yeter abla için daha kötü
günler de baþlamýþ. Ev iþleri, yemek,
çocuklar sorun olmaya baþlamýþ. Eþinin
kardeþi, “Ayaðýný kýrsýn evinde otursun.

Kadýn kýsmý çalýþmaz, çalýþan kadýnýn yü-
zü gözü açýlýr evde otursun anamýza bak-
sýn” demiþ. Bunun üzerine iþten çýkmýþ
Yeter abla. Ama tek maaþla 3 çocuklu evi
geçindirmek zor tabii. Hep sýkýntýlarla
dolu bir yaþamý olmuþ.

Bir de arkadaþýna içi yanmýþ Yeter ab-
lanýn. Bir yýl önce yakýn arkadaþý intihar
etmiþ. Sürekli þiddet görüyormuþ, Koca-
sýndan ayrýlmýþ ama kocasý çocuklarý al-
mýþ. O da kendini 9. kattan atmýþ. Kadýn
cinayetlerine, tacize, tecavüze, þiddete
karþý cezalarýn yeterli olmadýðýný düþünü-
yor Yeter abla: “Erkekler güç alýyor. Cay-

dýrýcý cezalar olsaydý korkar bir daha yap-
mazlardý.” 

“Bir daha bir kadýnýn öldüðünü duy-
mak istemiyorum” diyor, þiddetin önüne
geçmeyen hükümete de tepkili: “Biz Ak
Parti’ye oy verdik þimdiye kadar. Ama ar-
týk vermeyeceðim.” 

ÇOCUKLARA ÖMÜR BOYU
ÇÝLE ÇEKTÝRMEYÝN

Ayþe abla kadýnlarýn sýrtýna bindirilen
yüklere öfkeli: “Sanki kadýnlar bütün ev
iþlerini yapmak zorundaymýþ gibi bir an-
layýþ var. Kadýn evin iþlerini yapacak,

çocuklara bakacak, yaþlýlara bakacak, köy-
deyse tarlaya gidecek, hayvanlarla ilgile-
necek, bunlardan birini yapmadýðýn za-
man suçlu oluyorsun!”

Ayþe abla da içini yakan baþka bir ko-
nuyu gündeme getiriyor; çocuk yaþta evli-
likler. “Asýl þiddet böyle baþlýyor. Kýzlarý
çocuk yaþlarda evlendirip ömür boyu çile-
ye mahkum ediyorlar” diyor.

Onun da kocasý fabrikada iþçi. “Ben
hiç sinemaya gitmedim, çünkü geçim
derdinden 1 liranýn bile hesabýný yapan
insanlarýz biz” diyor. Geçenlerde bir ar-
kadaþý sinemaya gitmiþ ve toplanýp filmi
ondan dinlemiþler. 

SÖYLEYECEK
ÇOK ÞEY VAR AMA...

Zöhre ananýn fazla vakti yok ama iki
çift laf etmeden de ayrýlmýyor yanýmýz-
dan: “Ölmemek için daha fazla bir arada
olmalýyýz. Korkmadýðýmýz gösterelim on-
lara. Aslýnda size anlatacak çok þeyim var
ama gitmem gerekiyor. Devletten de ba-
rýþ, adalet, insanlýk istiyorum.”

Sohbetimizi Öznur’un sözüyle bitire-
lim. “Mahallenin terzisi Öznur ben. Kü-
çükken aðabeyim beni erkek gibi ‘karde-
þim’ diye severdi. Büyüdüm ve çalýþmak
istediðimi söylediðimde ‘Kadýnlar çalýþ-
maz’ dedi. ‘Hani erkek gibiydim. Erkek-
ler çalýþmýyor mu’ dedim ona ve baþladým
çalýþmaya.”

Biz þiddeti konuþurken iki kadýn daha öldürüldü

Bazen sabrettim ama hiç yenilmedim
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Sevda KARACA

U
zun bir zamandýr, söz ko-
nusu olan kadýnlar olunca
devletin her belge ve pro-
gramýnda, açýklamasýnda,
düzenlemesinde bir fiille

karþý karþýya kalýyoruz: “Uzlaþmak” 
Mesela kadýn istihdamý “iþ ve aile ya-

þamýnýn uzlaþtýrýlmasýna”, boþanmalarýn
engellenmesi “aile arabulucularý ile uz-
laþtýrmalara”, þiddet sorunu “þiddetin
failinin ve þiddete uðrayan kiþinin uzlaþtý-
rýlmasýna”, çocuk yaþta evlilikler “karþý-
lýklý rýza söz konusu olduðu için uzlaþma-
ya” baðlanýyor. 

Hayatýn her alanýnda haklarýmýzdan ve
hayatlarýmýzdan vazgeçmemiz pahasýna
bir “uzlaþma” dayatýlýyor bize. En sýra-
dan, en gündelik uðraþýlarýmýz, duygula-
rýmýz ve isteklerimiz sanki kafamýzýn üs-
tünde bir hiza çizgisi varmýþçasýna “uz-
laþmaya” tabi tutuluyor. Ne giydiðimize,
nasýl davrandýðýmýza, ne isteyeceðimize,
ne yapacaðýmýza bu “uzlaþma” kurallarý
karar veriyor adeta. Bir bakýyoruz; hiza
çizgisi o kadar aþaðýya çekilmiþ ki, ne
yapsak ne etsek olmuyor, bu kurallara ria-
yet etmek hiç yaþamamak anlamýna geli-
veriyor. 

KÝMÝN YARARINA VE
NE PAHASINA UZLAÞMA?

Uzlaþmak... Türk Dil Kurumu “arala-
rýndaki düþünce veya çýkar ayrýlýðýný, kar-
þýlýklý ödünlerle kaldýrarak uyuþmak, kar-
þýlýklý anlaþmak ve mutabýk kalmak” ola-
rak açýklýyor fiili. Demek ki uzlaþma için
iki eþit taraf lazým, iki tarafýn farklý çýkar-
larý olmasý lazým. Ýki tarafýn anlaþmasý
için de karþýlýklý ödün veriyor olmalarý la-
zým.  

Peki, varlýðý vatandaþlarýnýn haklarýný,
çýkarlarýný korumak olan bir devlet, ne-
den “iki ayrý çýkar” söz konusu olduðun-
da, üstelik de iki taraf “eþit” olmadýðýnda;
örneðin patronlar karþýsýnda iþçilerin,
þiddet uygulayan erkekler karþýsýnda þid-
dete uðrayanlarýn, boþanmayý kabul et-
meyen kocalar karþýsýnda kadýnlarýn “çý-
karlarýndan” ödün vererek “uzlaþmasýný”
ister? Kimin yararýna ister bu “uzlaþ-
ma”yý? Ne pahasýna ister? Hele ki söz
konusu yaþamýn her veçhesinde eþitsiz-
likle karþý karþýya olan, çýkarlarý hep göz
ardý edilen kadýnlar olduðunda, devletin
asýl yapmasý gereken bu eþitsizliði yok et-
mekken, neden hep kadýnlarý feda eder? 

ADALET DEDÝKLERÝ:
HERKES OLANA
RAZI GELSÝN!

Uzun süredir üretim süreçlerinin par-
çalandýðý bir dönem yaþýyoruz, bu dö-
nemde “ucuz ve denetlenebilir” kadýn
emeði sermayenin iþtahýný daha da artýr-
dý. Esnekleþme, güvencesizleþtirme bata-

ðýna öncelikle kadýnlar çekilmek isteni-
yor. Hiçbir haklarý olmadan gönderildik-
leri evlerden devþirilen atölyelerde, ka-
dýnlarýn kendilerini “iþçi” olarak bile gör-
medikleri, “aile bütçesine katký” adý al-
týnda korkunç koþullarda çalýþtýrýldýklarý,
bütün bunlarý da “fýtratlarý gereði” kabul
etmelerinin beklendiði bir çalýþma haya-
týyla uzlaþmalarý isteniyor kadýnlarýn. 

“Kadýn istihdamýný artýracaðýz” diye-
rek giriþtikleri ucuz emek gücü inþasý,
çalýþma yaþamýnýn cehenneme çevrilme-
si, sosyal devlet kalýntýlarýnýn da temizle-
nerek yükün kadýnlarýn omzuna bindiril-
mesi, evlerin fabrikalara dönüþtürülmesi
süreci “aile ve iþ yaþamýnýn uzlaþtýrýlma-
sý” olarak sunuluyor. Bu “uzlaþmada” ka-
dýnlar açlýða, sefalete, iþsizliðe mahkûm

olmamak için devletin ve sermayenin kar-
þýsýnda tüm sosyal ve ekonomik haklarýn-
dan vazgeçmesi beklenen taraf oluyorlar.
Tam da bu yüzden “eþitlik yoktur, adalet
verelim” diyorlar aslýnda. Eþitlik olsa yö-
neten olarak patronun yanýnda duramaz-
sýn, ama olan bitene adalet dersen “sana
düþen bu, herkes olana razý gelsin” diye-
bilirsin.

KÖLELÝKLE UZLAÞILIR MI?
Uzun süredir “aile”nin kadýnlarýn

haklarý ve hayatlarý pahasýna ayakta tu-
tulmasý gereken bir “deðer” olduðunu
duyuyoruz. “Aile” her ne pahasýna olursa
olsun ayakta kalsýn ki, tüm sosyal ve eko-
nomik haklardan yapýlan kýsýntýlar o aile
içinde, “sevgi ve güven” içinde, yerine

konabilsin, devletin elini eteðini çektiði
her ne varsa, kadýnlarýn duygusal eme-
ðiyle tamamlansýn. Bu “ayakta tutma”
politikasý kadýnlarýn babaya ya da kocaya
baðýmlý olarak aile içinde yaþamaya mah-
kûm edilmesiyle, aile irþat programlarýy-
la, “aile ombudsmanlýðý”, aile arabulu-
culuðu düzenlemeleriyle, boþanmak is-
teyen kadýnlara yönelik engelleme meka-
nizmalarýyla son sürat devam ediyor...
Kadýnlarýn “uzlaþmasýný” istedikleri bir
bakýma kölelik aslýnda; her ne olursa ol-
sun boyun eðilecek, “ailenin bekasý için”
içinde kalýnacak bir hapishanede yaþa-
makla uzlaþmak...

MÜLAYÝMLEÞTÝREMEDÝK-
LERÝNÝZDENÝZ! 

Uzlaþmamýzý istedikleri sistem ka-
dýnlarý köleliðe, yoksulluða, yoksunluða,
güvencesizliðe, örgütsüzlüðe, saðlýksýz-
lýða, eðitimsizliðe, iþ cinayetlerine, er-
kek þiddetine, cins kýrýmýna mahkûm
eden; baðýmlýlýða, çaresizlik ve umut-
suzluða, yalnýzlýða iten; dini ve gerici
propagandayla tevekküle, kaderciliðe,
itaate, siyasi ve toplumsal kayýtsýzlýða ve
daha birçok musibete sürükleyen koca
bir sistem...

Ýlginçtir; Arapça bir kelime olan “mü-
layim”, “uyma, uzlaþma fiiline rýzayla ria-
yet etmek” anlamýna gelen bir kökten ge-
liyor. Bizi “uzlaþtýrmak” istedikleri düze-
nin kurucularý biliyor; haklarýmýzdan ve
hayatlarýmýzdan ne koparýrlarsa koparsýn-
lar mülayimce baþýmýzý önümüze eðersek
onlar için güzel olacak her þey. 

Peki ya biz? 
Biraz ekmek parasý, bir kere fazla ne-

fes almak, bir gün daha fazla yaþamak
için rýza göstereceðimiz “uzlaþma”, nere-
ye kadar sürdürülebilir? 

UZLAÞMAK YOK!
Kadýnlarýn
“uzlaþmasýný”
istedikleri bir
bakýma kölelik
aslýnda; her ne
olursa olsun
boyun eðilecek,
“ailenin bekasý
için” içinde
kalýnacak bir
hapishanede
yaþamakla
uzlaþmak...

UUZZUUNN süredir gündelik hayatýn insanca sür-
dürülmesinde en çok iþlevi olan eðitim, saðlýk,
sosyal hizmetler gibi alanlar dini referanslarla
yeniden dizayn ediliyor. Kadýnlarýn eðitim alma,
saðlýklý ve güvenli bir yaþam sürme, meslek sa-
hibi olma, toplumsal ve ekonomik hayata katýl-
ma gibi en temel haklarý “kadýnla erkek eþit de-
ðildir” söylemiyle, “kadýnlar erkeklere verilmiþ
bir emanettir” kisvesiyle tehdit altýnda. Kadýnla-
rýn bir birey deðil, “emanet edilen bir mal” ol-
makla uzlaþmasý, bu uzlaþmaya boyun eðmesi
isteniyor. Ya boyun eðmezse?

Ýþte bu riske karþý kadýnlarýn bedenini ve
emeðini saldýrýya, sömürüye açýk hale getiren
erillik, üzerine muhafazakar sos dökülerek poh-
pohlanýyor. Kadýnlarýn bahanelerle katledildiði,
kýþkýrtýlan erkekliðin kendisinde “öldürme hak-

ký” gördüðü bu düzende adalet, “eþitliðin” yeri-
ne ikame edilerek öte dünyada hesap sormaya
indirgeniyor. Kucaðýnda çocuk, sýrtýnda evin ve
ailenin yükü, bacaklarýnda zorlu mesainin yor-
gunluðu, aklýnda ne yapsa yetiþilemeyen iþler,
yüreðinde yarýný nasýl kotaracaðýnýn derdi ve ka-
ygýsýyla yaþamak zorunda býrakýlan kadýnlar
“100 metre koþusunda erkeklerle yarýþamaz” de-
nilerek “fýtrata” sýkýþtýrýlýrken, aslýnda kadýnlarýn
haklarý için mücadele eden kadýn hareketini de
“kadýnýn týpký erkek gibi bir insan olduðu”nu sa-
vunma noktasýna geriletmek için manevra yapý-
lýyor. Kadýnlarý ekonomik, sosyal, siyasal, cinsel
anlamda her türden sýkýþmýþlýða, 3sonra da çö-
zümsüzlüðe mahkum eden iktidar, binyýllar ön-
cesinin retoriðiyle, haklarýmýzý insanlýk tarihinin
çoktan aþtýðý en geri noktaya götürmek istiyor.

ÝNSANLIK TARÝHÝNÝN AÞTIÐI
EN GERÝ NOKTAYA DÖNMEK MÝ?

G
ünlük hayatýmýzda, iþyer-
lerimizde, evde, sokakta
tüm kadýnlarýn ortak ya-
þadýðý þey; sömürü, þid-
det, baský… Maruz kal-

dýðýmýz tüm sorunlarý dile getirme-
miz gereken bir süreçteyiz. Biz böyle
bir süreçte Esenyurt’taki Emek Partili
kadýnlarla bir araya geldik. Daha son-
ra güzel bir kadýn, Clara Zetkin’in bir
kitabýný tutuþturdu elime. Merakla
okudum. Üzerine konuþmalar yaptýk.
Kendimce çýkarýmlarým oldu.

Zamanýn öncü kadýn sosyalistlerin-
den olan Clara Zetkin, kadýn haklarý
konusunda yürüttüðü çalýþmalarla bi-
liniyor. Ancak beni en çok etkileyen,
kadýn hareketinin tam merkezinde bi-
ri olarak Clara’nýn kadýn sorununu
bu sömürü düzeninden ve sýnýf mü-
cadelesinden ayrý ele almamasý, kadýn
iþçilerin kapitalist üretim sisteminin
ortadan kaldýrýlmasý için erkek yol-
daþlarýyla yan yana mücadele etmesi
gerektiðini, ayný zamanda sosyalizmin
zaferinin de kadýnlarýn kurtuluþu
mücadelesine baðlý olduðunu söyle-
mesiydi. 

ZETKÝN’ÝN
UYANDIRDIÐI SORULAR

Okuduðum kitap (Clara Zetkin:
Seçme Yazýlar, der. Philip S. Fober,
Notabene Yayýnlarý) ilk andan itibaren
bende birçok soru uyandýrdý. Mesela
kadýn erkek iþçiler gerçekten eþit
þartlarda mý çalýþýyor? Eþit þartlarda
mý çalýþmasý gerekiyor? Sosyalizm bi-
ze bu konuda ne sunuyor? Kadýnlarýn
kurtuluþu meselesi sadece ekonomik
soruna mý baðlýdýr? Tüm sol-sosya-
list örgütler kadýn sorununa ayný mý
bakýyor? Ortak çalýþmalar yapmak
mümkün müdür? Patron için kadýn
iþçi avantaj mýdýr dezavantaj mý?.. gi-
bi pek çok soru.

Kendimce yanýtlarým da oldu bu
sorulara. Kadýn ve erkekler eþit þart-
larda deðil. Kadýnýn en az erkekler
kadar hatta çoðu zaman daha fazla
çalýþtýðýný biliyorum ve hiçbir zaman
emeðinin tam karþýlýðýný alamadýðýný.
Ýþten atmalar yapýlacaðý zaman önce
kadýnlar çýkartýlýyor. Bir fabrikada ka-
dýn ve erkek ayný iþi yapmasýna rað-
men kadýnýn daha düþük ücretli çalýþ-
týðýný biliyorum. Evdeki sorumluluk-
lar, çocuk bakýmý, kadýnýn omuzlarýn-
da ve bunlar karþýlýðýnda hiçbir ücret
almadýðýný, üstüne üstlük kadýn oldu-
ðu için her türlü baskýya ve þiddete
maruz kaldýðýný da...

EKONOMÝK
ÖZGÜRLÜK ÞART

Sonra kadýnýn kurtuluþu meselesi-

nin büyük oranda ekonomik soruna
baðlý olduðunu, ancak bunun yanýnda
kadýn sorununun bir cinsiyet ve de-
mokrasi sorunu olduðunu da biliyo-
rum. Evet, kadýnýn ekonomik özgür-
lüðü zorunlu bir ihtiyaçtýr. Diyoruz ya
erkek egemen zihniyetli bir toplumda
yaþýyoruz diye. Kadýnýn ekonomik öz-
gürlüðü onun her anlamda bir adým
daha önde ve güçlü olmasýný saðlar.
Ekonomik özgürlüðü olan kadýn eþine
muhtaç kalmaz, eþi ekonomik baský
yapamaz. Mutsuz giden bir evliliði
varsa çaresizlik yüzünden evliliðini
sürdürmek zorunda kalmaz, koptuðu
yerden yeniden devam edebilecek gü-
ce sahiptir çünkü.

Ekonomik özgürlük kadýn için sa-
dece zor zamanlarýn kurtarýcýsý deðil,

ayný zamanda yaþam kalitesini yüksel-
ten de bir durumdur. Çalýþan kadýnla-
rýn çocuklarý da yaþam boyu sahip ol-
duklarý imkanlar da bunlara dahildir. 

PATRON ÝÇÝN
KADIN ÝÞÇÝ AVANTAJ

Sosyalist örgütler meselesine ge-
lince. Ben örgütsüz biri olarak kadýn
mücadelesinde bazý sosyalist örgütle-
rin tutumunu gözlemliyorum, kadýn
sorununa en az kadýnlar kadar sahip
çýkan erkekler gördüðümü söyleyebi-
lirim. 

Son olarak patron için kadýn iþçinin
avantaj olduðunu düþünüyorum. Daha
ucuz iþ gücü olarak görüyor, erkeklere
nazaran üzerinde daha kolay baský ve
otorite kurabiliyor. Birden fazla iþ ve

angarya iþ yaptýrabiliyor. Þu an günü-
müzde genç ve kadýn istihdam teþvik-
leri vurguna çevrilmiþ durumda. Kapi-
talizm çarklarý yine kadýnlar üzerinde
dönmeye devam ediyor.

Daha nice soru ve cevap var kafam-
da Clara’yý anlamaya çalýþýrken dü-
þündüðüm. Sorularý yalnýzca onun
önderlik ettiði dönemle deðil, günü-
müzdeki sistem içerisinde, kapitaliz-
min inþasýndan süre gelen emek-ser-
maye çatýþmasýndan ve kadýnlarýn sa-
nayiye girmesiyle birlikte, bir de siz
deðerlendirin. Çünkü biliyorum ki bu
emek-sermaye çeliþkisi bir döneme
mahsus deðil. Kapitalizm var oldukça
var olan bir çeliþki. 

SUSMAYACAK,
ÝZÝN VERMEYECEÐÝZ

8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar
Günü’nün yaratýcýsý iþçi kadýnlarýn oy
hakkýný, cinsel, ulusal ve sýnýfsal sö-
mürüye karþý taleplerini savunan Cla-
ra Zetkin’in iþaret ettiði sorunlar, gü-
nümüzdeki sorunlardan pek de uzak
deðildir aslýnda. 

Ben kendimce bir yerlerden baþla-
dým. Babamla konuþtum. Ev iþlerinde
anneme yardýmýnýn ona ve ailemize
neler kazandýrabileceðini, bu hayatýn
eþit birliktelikte daha güzel süreceði-
ni anlattým. Deðiþim görüyorum,
þimdilik yardým elini uzatýyor. Za-
manla bunun yardým deðil, onun da
görevi olmasý gerektiðini aþýlayaca-
ðým, biliyorum.

Bununla bitmiyor. Kendi ev ve iþ-
yerlerimizden baþlayacaðýz. Susmaya-
cak, sömürüye izin vermeyeceðiz. Bu
sadece bize yapýlanla sýnýrlý olmaya-
cak, sömürünün olduðu her yerde
baþka bir yoldaþýmýz için de ses ola-
caðýz. Sokaklarda mesela hep birlikte
sesimizi yükselteceðiz, kadýn cinayeti
ve her türlü þiddete hayýr deyip ses
çýkaracaðýz. En yakýnýmýzdakine, ka-
dýn erkek fark etmez, anlatmaktan yo-
rulmayacaðýz. Tarihte de günümüzde
de pek çok þeyi baþardýk, baþarmaya
devam edeceðiz...

PPllaassttiikk ffaabbrriikkaassýý iiþþççiissii bbiirr kkaaddýýnn
EEsseennyyuurrtt // ÝÝSSTTAANNBBUULL

Clara Zetkin’in düþündürdükleri
Genç bir kadýn iþçi 

ilk defa Clara Zetkin
okudu. Sorularýný ve 
yanýtlarýný paylaþtý:

Susmayacak sömürüye
izin vermeyeceðiz.
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K
apitalizm kadýnla-
ra karþý bir savaþla
baþladý; cadý avla-
rýyla... 500 yýl ön-
cesinde; dünya

nüfusunun bugünün yarýsýndan
bile az olduðu dönemlerde, 80
bini aþkýn kadýnýn yakýlarak, ka-
falarý koparýlarak, iþkence edile-
rek, sokaklarda pazarlarda linç
edilerek öldürüldüðü bu kara
tarih, tesadüfen olmuþ bitmiþ
bir olay deðildi. Ýnsanlýk tarihi-
nin hiçbir döneminde böyle bir
þiddet, bu þiddete ihtiyaç du-
yan, bunu teþvik eden bir daya-
nak noktasý olmadan gündelik
yaþamda kendiliðinden ortaya
çýkamaz.

Peki, kadýnlarý ve kadýnlýðý yaþamdan
tehcir eden, yok eden, ezen, tehdit eden ve
kadýnlýða korku salan böylesi bir vahþete
kimin, neden ihtiyacý vardý? 

Geliþmekte olan kapitalizmin temel ge-
reksinimleriydi söz konusu olan; iþgücü-
nün kitlesel birikimi ve sermayenin iþine
gelen korkunç bir emek disiplininin daya-
týlmasý ihtiyacý... Kadýnlarý “cadý” ilan edip
iþkence etmek kadýnlarýn erkeklere tabi ký-
lýnmalarýný meþrulaþtýrdý, mülkün koruyu-
cusu olan, sermayenin çýkarlarýný korumak
üzere kurulan devlete, yeni iþçi nesillerinin
üretimini garanti altýna alacak þekilde, ka-
dýnlarýn üzerinde kontrol imkâný verdi. 

Cadýlýkla suçlanan kadýnlarýn maruz bý-
rakýldýðý iþkence ve idamlar, sadece o ka-
dýnlarýn yaþamlarýnýn acýlar içinde son
bulmasýna neden olmadý; kadýnlara itaat-
kâr ve sessiz olmanýn, mülayimleþmenin
kadýnlýðýn esasý olduðunun da öðretilmesi
gösterisiydi bunlar ayný zamanda... 

Peki, susmayanlar? Ýþte onlara aðzý
tümden kaplayan, metal ve deriden ma-
mül “dýrdýrcý yularý” reva görülecekti.
Öyle bir iþkence aletiydi ki bu; konuþ-
maya cüret ederse dilinin kopmasýnýn,
damaðýnýn parçalanmasýnýn acýsýný çek-
mek zorunda býrakýlýyordu kadýnlar.
“Makbul kadýn dilsiz kadýndýr, boyun
eðen kadýndýr” düsturunu zorla, þiddet-
le, vahþetle kabul ettirmenin, kadýnlýðýn
kitabýný böyle yazmanýn þahikasý...

Cadý avlarý sona erdi de kadýnlýðýn
makbullüðünü dilsizlik ve boyun eðme
ile özdeþleþtirme, kadýnlarý hizaya çek-
me bitti mi? 

Biz; yakýlan, iþkence edilen cadýlarýn to-
runlarýyýz; bedenlerimize ve ruhlarýmýza
nakþedilmeye çalýþýlan yularlar hala orta
yerde duruyor. Ev içi þiddetin yakýn tarihe

kadar bir suç olmamasý bu sebepten. Dev-
letin, ebeveynlerin çocuklarýný cezalandýr-
ma hakkýný, geleceðin iþçilerinin eðitimi-
nin bir parçasý olarak meþrulaþtýrmasýna
paralel, kadýna yönelik ev içi þiddet, mah-
kemeler ve polis tarafýndan kadýnlarýn ev
içi vazifelerine uymamasýna meþru bir ya-
nýt olarak deðerlendirmesi, 21. yüzyýlda
halen “kadýnlýk vazifelerini yerine getirme-
di, erkekliðime laf etti, tahrik etti” denile-
rek öldürülen kýzkardeþlerimizin varlýðý
bir gösterge. 

25 Kasým günü Ýstanbul’daki bir kadýn
eylemine tekerlekli sandalyesi ve bedenine
takýlý sonda ile gelen Handan Aþkýn, vakur
bir duruþla gözleri çakmak çakmak anlattý
boþanmak istediði kiþi tarafýndan onlarca
kez ateþ edilerek nasýl felçli býrakýldýðýný...
Duruþmasýnda “Beni tahrik etti” demiþti
onu felç eden kiþi. Tahrik dediði, Han-
dan’ýn yaþadýðý þiddete daha fazla katlan-
mak istememesi, artýk çocuklarýyla birlikte
yeni bir yaþama baþlamak istemesiydi.

Tam da o gün kadýnlara reva görülen
þiddete, yoksulluða, sömürüye daha fazla
katlanmak istemediklerini beyan etmek
için sokaklarý dolduran binlerce kadýna uy-
gulanan polis þiddetini onayladý Ýçiþleri
Bakaný Süleyman Soylu da. “Bunlar tah-
rikçi” diyordu kadýnlara. Yalnýzca laflarý
deðil, zihniyet ve eylemleri de aynýydý felç
býrakan kocayla. Devlet; haklarýndan ve ha-
yatlarýndan vazgeçmek istemeyen kadýnla-
ra hayat diye eli, kolu, bacaðý, dili tutmayan
felçliliði reva görüyordu.

Bunlar bize 500 yýl öncesinin “dýrdýrcý
yularýný” bugün aðzýmýza dayayanlara karþý
sesimize sözümüze sahip çýkmanýn nasýl
da bir hayat memat meselesi olduðunu
gösteriyor. Tam da bu yüzden yeni bir yýla
hazýrlandýðýmýz bu ayýn dergisinde “sesini
birbirine duyuran kadýnlarýn” sözleri parlý-

yor ýþýl ýþýl...
Tuzluçayýr’da kadýn çem-

berinde birbirinin yerine ba-
ðýrabilmenin ferahlýðýný yaþa-
yan kadýnlarýn sesi var bu sa-
yýda. “Kazak bile içe sinmi-
yorsa deðiþtirilebiliyorken, ya-
þadýðý hayatý neden deðiþtire-
mez insan” diyen bir kadýnýn
þiddetle dolu yaþamý geride
býrakma mücadelesinin zor-
luðu kadar esenliði de sayfa-
larýmýzda. Yýllarca evli kaldýðý
adamdan ismini bir kez bile
duymayan Saniye’nin, azimle
dirençle muhtar olarak önce
tüm mahalleye, sonra kitap
yazarak tüm ülkeye ismini

söyletiþinin hikayesi var. Yerel seçimler
yaklaþýrken emekçi semtlerinde yükselen
kadýn talepleri ve dayatýlan yoksulluðun
iþçileþtirdiði Zeynep’in “Önceden sab-
retmek iyidir derdim, susardým, þimdi
artýk öyle olmayacak” diyen özgüveni var.
Tuzla’da bir iþçi kadýnýn “bizden susup
kabul etmemizi bekliyorlar” sözü ve bu
kabulleniþin neye mal olacaðýný tartýþan
kadýnlarýn birlikteliðinin gücü var. Tarih
sahnesinde linç edilen kadýnlara düþenin
tersine, “yeni insan”ýn yaratýldýðý esenlik
günlerinde öndere dönüþen kadýnlar, ka-
dýnlarýn direncini anlatan “Nasýl Yapma-
lý?” kitabý var. Þiddetin cadý avlarýný arat-
madýðý Latin Amerika’da 15 ülkeden
1200 kadýnýn insanlýðýn aydýnlýk günleri
için birbirine söz veren buluþmanýn not-
larý var. 

Evet; dilimizi koparan, damaðýmýzý
parçalayan yularlar bugün somut ma-
müller deðil belki, ama bizi kendi çýkar-
larýnda uzlaþtýrmak isteyen egemenler,
görünmez yularlarla devam ettirmek is-
tiyorlar saltanatlarýný… Kriz oluyor, tah-
rik oluyor, “Böyle gelmiþ böyle gider”
oluyor, “Senin gibi kaç tanesi var kapýda
biliyor musun?” oluyor, ekmek derdi
oluyor, çocuk kaygýsý, gelecek korkusu
oluyor o yularýn adý bazen... 

Tam da bu yüzden “Susmuyoruz,
Korkmuyoruz, Ýtaat Etmiyoruz” sözü o yu-
larlarý bir daha hiç tarih sahnesine çýkma-
macasýna parçalamanýn dilden dile yayýlan
sloganý bizim için...

Birlikte susmadýðýnýz, yan yana oldukça
korkmadýðýnýz, muktedirlere karþý kol kola
birbirinize çare ol-
duðunuz kadýnlar
çok olsun... 
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Uzun kirpikleri arasýndaki ela gözleri bede-
nine göre büyük kalýyordu. Zayýf ve huysuzdu.
Yaþamýn aðýrlýðýnýn farklý bir yansýmasýydý bu
Faika’nýn bedenine. Faika annesiydi Meh-
met’in. Onun varlýðýný görmek istemeyen Fey-
zullah’ýn da karýsý. 15 senedir evli olan Faika
ve Feyzullah’ýn hayatýna Mehmet çok geç gel-
miþti. Gerçi gelmesi de yaþamlarýný de-
ðiþtirmemiþti. Faika, Feyzullah’ýn þid-
detine maruz kalýyordu. Faika güçlü
kadýndý. Her þiddet gördüðünde poli-
se gittiði günlerin raporlarýyla bo-
þanma davasýný açmýþtý. Feyzullah
hazmedemediði bu çýkýþla daha çok
saldýrganlaþmýþ, tek bir eþya paylaþý-
mýna gitmemekle birlikte Faika’yý ev-
den eþya çalmakla bile suçlamýþtý. Üstüne
bir de saða sola borç yapýp Faika’nýn sigortalý
çalýþmasýný engellemiþti.

Faika evime temizliðe geldiðinde anlatmýþtý
yaþadýklarýný. Anlatýrken hiç keyifsizlenmiyor,
ezilmiþ hissetmiyordu, sanki baþkasýnýn yaþadýk-
larýný anlatýyordu. “Dünya üzülmeye deðmez”
diyordu. Hesap kitap yapýyordu. “Haftada bu ka-
dar temizliðe gidersem þu kadar para alýrým.

Mehmet’in kreþ parasýný çýkarýrým” diyordu.
Gelecek onun için umut doluydu. Mücadele et-
tiði sürece hayatýn yükü ona aðýr gelmiyordu.
Kendi ayaklarý üzerinde durmak, ailesinin ona
dayattýðý geleneksel baskýlara karþý durmaktý.
Gücüne güç katýyordu bu direnciyle.

Mehmet, Faika’nýn yanýndan hiç ayrýlmýyor-
du. Onu býrakýp gitmesinden korkuyor-

du. En dingin sesimizle aðlamalarý-
ný durdurmaya çalýþýyorduk ama iþe
yaramýyordu. Annesi ayrý bir odaya
geçtiði an tekrar baþlýyordu aðlama-
ya. Feyzullah tek çareydi. Gelip Meh-
met’i almasý gerekiyordu. Aldýktan
bir saat sonra aramaya baþladý. Meh-
met’i geri getirecekti. Ondaki sabýr-
sýzlýktan çok Faika’yý daha da çaresiz

hissettirmekti. Faika oralý bile olmadý. “Oðlum
ve kendim için çalýþýyorum. Asla vazgeçmeyece-
ðim. Beni yýldýramayacak” diyordu.

Büyük bir hayranlýkla izledim bu dik duruþu-
nu. Akþam olduðunda baþý dik canýnýn diðer
parçasýný almaya gitti...

EElliiff BBiilleenn TTAAÞÞ // AANNTTAALLYYAA

mektubumuz var

Merhaba Ekmek ve Gül okurlarý;
“Doðumda öldü de dað  gibi kýzlar. 
Dal gibi kýzlar iþkencede dayandý 
Aðrýmasa bilir miydim 
Yüreðimin yerini?”
Kadýnlarý ne kadar güzel özetle-

miþti ‘Direnç’ kitabýnda Sennur
Sezer. Kitap fuarýnda bana uzatý-
lan Ekmek ve Gül ekinin son say-
fasýnda da vardý bir þiiri . Ve benim
tanýþmam sizlerle yine O’nun saye-
sindeydi. Eki okumaya baþlayýnca ben de
sizlerle yaþadýðým bir olayý paylaþmak istedim. 

Abdülkadir Güllüoðlu Yurdu, Gaziantep’in
elit semti (!) olarak nitelendirilen Ýbrahimli’de
ve çevresinde binalar bulunan bir yurttur. Yur-
dumuzda belli aralýklarla yurda dair sorunlarý-
mýzý paylaþtýðýmýz konferanslar düzenleniyor.
Sonuncusunu yaklaþýk kýrk kiþiyle yaptýðýmýz
konferansta, yurt yemekleri ve gözetlenme (!)
sorununa deðindik. Konferansta Yurt Müdü-
rümüz perdelerimiz açýk olduðu için çevre-
mizdeki binalarda yaþayan insanlar tarafýndan
gözetlendiðimizi söyledi. Daha doðrusu þika-
yet edilmiþti. Bizim taciz edildiðimiz bu olay-

da yurt müdürümüz, “Perdeleri çekin” diyerek
bizi uyardý. Yanlýþ olan bizim perdemizin açýk

olmasý mýydý? Kendi yaþam alanýmýzda
gözetlendiðimizi yanlýþ bulduðumu
dile getirdiðimde ise yurt müdürün-
den önce benimle ayný tacizi yaþayan
yurt arkadaþým “Ee sen de açýk tut-
ma perdeni” dedi. Özel yaþam alaný-
na saygýsýzlýk edildiðinin bilincinde
bile deðildi. 

O an benim beklentim ya da bence
olmasý gereken; olayýn ne kadar çirkin

olduðunu dile getirdiðimde arkamda kadýn arka-
daþlarýmýn da beni destekleyici cümleler kurma-
larýydý. Bir çýðlýk yeter miydi sesimizi duyurma-
ya? 25 Kasým’da tartýþma konumuz perdemizi
kapatalým mý kapatmayalým mý olmalýydý? Aksi-
ne bizi dokunmadan taciz edenlere karþý nasýl
birlik olabilirizi mi tartýþmalýydýk? 

Sen sus, sen otur, sen konuþma... Toplu-
mun bize dayattýðý baskýlar bir kez daha kadýný
rencide etti.

KYK yyurdundaa kkaalaan bbir ööððreencci
GAAZÝAANNTEP

Baþý dik bir kadýn Faika ‘Asla baþýma
gelmez’
dememek
lazýmmýþ

Eþimle ikimiz de aile hekimiyiz. Ýkimizde yoðun
olduðumuzdan için biraz geç denebilecek yaþlarda
evlendik. Ýlk çocuðumuz 2014 yýlýnda doðdu. 17 ay
sonra da ikinci çocuðumuz doðdu. Ýlk kýzýmýzýn ge-
liþim döneminde hiçbir sorun yaþa-
madýk. Ýkinci çocuðumuzda da nor-
mal gözüküyordu her þey. Eþim ve
ben çalýþtýðýmýz için çocuklarýmý-
za çoðu zaman annem ya da ka-
yýnvalidem bakýyordu. Çocuklarý-
mýza Ýngilizce öðretmek istiyorduk
ve erken yaþlarda alfabeyi, sayýlarý,
renkleri öðretmek amacýyla sürekli tele-
vizyonu ve tableti açýk tutuyorduk. Ýkinci çocuðumu-
zun 26-27 aylýkken seslendiðimizde bize bakmadýðý-
ný ve çok az konuþtuðunu fark ettim. Çocuðumuzda
otizm olabileceðinden þüphelendim ve m-chat deni-
len bir testi uyguladým.Testi geçemiyordu... Bunun
üzerine evdeki tabletleri ve televizyonu kaldýrdým.
Birkaç hafta sonra çocuðun göz temasýnýn arttýðýný
ve biraz konuþmaya baþladýðýný gözlemledim. Otiz-
mi aklýma bile getirmek istemiyordum. Daha sonra
çocuk psikiyatrisine gitmeye karar verdik. Bir çocuk
psikiyatrisinden randevu aldýk. Burada psikiyatri bi-
ze özel eðitim önerdi. Ýki ay sonra tekrar kontrole
gittiðimizde atipik otizm teþhisi konuldu ve özel eði-
tim raporu hazýrlandý. Daha sonra raporu elime al-
dýðýmda ‘özel eðitime muhtaç engelli çocuk’ ibaresi-
ni gördüm. Dünyam baþýma yýkýlmýþtý. Tabii biz ra-
poru beklemeden hemen özel ders almaya baþladýk.
Ama her gittiðimiz yerde “Aman dikkat edin, sizi sö-
mürmesinler” gibi telkinler alýyorduk. Demek ki ül-
kemizde engelli çocuk sahibi olmak sömürüye açýk
olmak demekmiþ. Bu biraz daha yaraladý beni. Ama
kreþ sahibi hocamýz bize çok yardýmcý oldu. Özel
eðitim sayesinde çocuðumuzun göz temasý ve çevre
ile olan iletiþimi arttý. Ýyileþmeye doðru yol almaya
baþladýk. Tabii önümüzde uzun bir süreç var. Bu sü-
reçten þu dersleri çýkardým kendi kendime; Asla ba-
þýma gelmez dememek lazýmmýþ. Gerçekleri kabul-
lenmek için acele etmek gerekiyormuþ. Cesur ol-
mak, duygusal olmamak, mantýklý olmak gerekiyor-
muþ. Ve en önemlisi güvenmek gerekiyormuþ. Lüt-
fen biraz empati kuralým çünkü baþka insanlarýn ya-
þadýklarý hiç uzaðýmýzda deðil. Her an baþýmýza ge-
lebilir. Çünkü hastalýk, sakatlýk, zorluk dediðimiz
þeyler hepimiz için var.

DDr. AAyþþee EER
Gaaziossmmaanpaaþþaa // ÝÝSTAANNBBUL

Bir çýðlýk yeter miydi
sesimizi duyurmaya...

DIRDIRCI YULARINI AÐZINA TAKMA!



Yeni yýlda 
kýz kardeþlik kazansýn

Nasýl bir Judith? 
Þehvetli... Dindar... 
Cesur...

Uzlaþmak yok!
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Ekim 2018... Dünya
bir kez daha zulüm ve
yoksulluktan kaçmaya
çalýþan binlerce aile-
nin, erkek ve kadýnýn,

annesiz ve babasýz kalmýþ çocuklarýn
yüzlerce kilometreyi yürüyerek “zu-
lüm ve yoksulluk üreticisi” bir ülke-
nin sýnýrýna dayandýðýna tanýklýk etti.
Terk edilen ülkelerde köylü halklarý
topraksýzlaþtýran, emek sömürüsünü
neredeyse kölelik boyutlarýna taþýyan,
sözde illegal kadýn ve çocuk ticaretin-
den aklanan “legal” kârlarý sermayeye
dönüþtüren, bu alçakça sömürü ve
baský sistemini devam ettirmek için
gerektiðinde darbeler düzenleyip yüz-
lerce insanýn katline sebep olan ABD
bir yanda... Aman dilenmek için deðil,
ilk adýmdan itibaren “göçmen kerva-
ný”ný emperyalizmin bu ikiyüzlü zu-
lüm ve sömürü politikasýný teþhir et-
menin bir mekaný haline getiren Gü-
ney ve Orta Amerikalý göçmenler
öbür yanda... Ortalarýnda bir sý-
nýr; biri saldýrýyor, diðeri direni-
yor. 

Dünyanýn böylesi bir haksýz-
lýk ve zulme tanýklýk ettiði bir
dönemde, göçmen kervanýn ön
gününde gerçekleþen II. Latin
Amerika ve Karayipler Kadýn
Buluþmasý, sanki tam zama-
nýnda toplan-

mýþ ve tüm bunlarýn öngörüsüyle hare-
ket etmiþ gibi, geriye dönüp bakýldýðýn-
da. Meksika, Dominik, Porto Riko,
Kosta Rika, El Salvador, Guatemala, Ve-
nezulea, Kolombiya, Peru, Þili, Brezilya,
Arjantin, Paraguay, Uruguay ve Ekvador
olmak üzere 15 ülkeden 1200 delege-
nin, 28-30 Eylül’de Ekvador’un Quito
kentinde bir araya geldiði Buluþma,
bölgedeki kadýn mücadelerinin zirve
toplantýsý bir anlamda.
BÝR ARAYA GETÝREN
ORTAK TEMALAR

Latin Amerika ülkelerinde patlak ve-
ren bir hareketin yaygýnlaþmasý sýk gö-
rülebilir bir durum. Bunda büyük oran-
da Ýspanyolca konuþulmasýnýn, kültür-
lerin benzerliðinin ve ortak bir tarihe
dayanmanýn payý büyük elbette. “Ama
asýl bizi bir araya getiren, karþý karþýya
olduðumuz sorunlarýn ortak olmasý”

diyor kadýnlar. Hemen her ülkenin
problemi olan yoksulluk ve iþsizliðin
yaný sýra, kayýtdýþý emek sömürüsü, ci-
nayet, insan kaçakçýlýðý ve ticareti, fu-
huþ, tecavüz, kürtaj yasaðý, saðlýk hak-
kýna kýsýtlý eriþim, kadýnýn aile dýþýnda
birey olarak tanýnmamasý bölgedeki ka-
dýnlarýn artýk kriz boyutlarýna varan or-
tak sorunlarý. 

Hal böyle olunca da Buluþma’da ma-
saya yatýrýlan ve atölye çalýþmalarýnda
tartýþýlan 11 tema bu sorunlar etrafýnda
þekilleniyor: 1) Kadýn Saðlýðý 2) Kadýna
Yönelik Þiddet 3) Kadýn-
lar, Sürdürülebilirlik ve
Çevre Korunmasý 4)
Kadýnlar ve Çalýþma 5)
Kadýnlarýn Ýnsan Hakla-
rý, Latin Amerika’da
Kadýnlarýn Siyasete Ka-
týlýmý, Ýlerleme ve Geri-

lemeler. 6) Eðitim, Bilim ve Teknoloji
7) Kadýn ve Ýletiþim Araçlarý 8) Kadýn-
lar ve Kültürlerarasýlýk 9) Farklý Kadýn-
lar (Engellilik, Çeþitlilik) 10) Kadýnlar
ve Göç 11) Köylü Kadýnlar. 
ORTAK HEDEFE DOÐRU
HER ALANDA MÜCADELE 

Latin Amerikalý ve Karayipli kadýnlar,
üç yýl önce Dominik baþkenti Santo Do-
mingo’da 12 ülkeden 400 kadýnýn katýl-
dýðý ilk buluþmanýn kararlarýný hayata
geçirerek buluþmanýn kapsam ve yaygýn-
lýðýný son derece geniþletmeyi baþarmýþ
görünüyor. “Kadýnlarýn Özgürleþmesi,
Halklarýn Kurtuluþu Ýçin” sloganýyla ör-
gütlenen bu yýlki buluþma için üç yýl bo-
yunca yoðun bir çalýþma yürüttüklerini
belirtiyorlar. Her bir kentte, her bir top-
lulukta, fabrikalarda, okullarda, üniversi-
telerde, mahallelerde, iþyerlerinde, kül-
türel ve sosyal alanlarda tartýþmaya yön
veren bu 11 temayý ele alýp mücadele
deneyimlerinden süzerek çýkardýklarý
sonuçlarý Buluþma’ya taþýmanýn haklý

gururunu yaþýyorlar.
Dünyaya dair ortak

ya da benzer bir bakýþ
açýsýna sahip olup onu
deðiþtirme hedefinde
de ortaklaþabilmenin
örgütlenerek güçlenme
sürecinde ne kadar
önemli olduðunun altýný
çiziyor Buluþma’nýn so-
nunda yayýnladýklarý
deklarasyon. Benimse-
dikleri çok temel ideolo-
jik ve politik ilkeyi “Bi-

zim mücadelemiz, sömürenler tarafýn-
dan maruz býrakýldýðýmýz, emek sömü-
rüsü, yoksulluk ve gericilik gerçeðinin
dönüþümü için iþçilerin ve halklarýn ör-
gütlülük ve mücadelesinin bir parçasý-
dýr” diyerek ifade ediyor ve ekliyorlar:
“Latin Amerika ve Karayipler Kadýn Bu-
luþmasý’nýn parçasý olan kadýnlar olarak
hem kendimize hem de topluma önemli
bir hedef belirliyoruz: Kadýn ve erkekle-
rin, insanlýðýn tam eþitliðinin bir ger-
çekliðe dönüþtüðü ve toplumsal ilerleme
ve geliþimin temel dayanaðý haline gel-
diði yeni bir toplum inþaa etme aciliyeti
ve kararý.” 

Latin ve Karayipli kadýnlarýn mücadele zirvesi

LATÝN Amerika ve Karayipler’de kadýn
hareketinin ortak bir özelliði de halk hare-
keti tabanýnýn neredeyse her ülkede yarýsýn-
dan fazlasýný kadýnlar oluþturuyorken siyasi
karar alma ve yönetme mekanizmalarýnda
kadýn temsiliyetinin birçok ülkede yüzde
10’u aþamamasý. Bu çeliþkiyi aþmak için eði-
timden saðlýða eriþime, ekonomik ve sosyal
haklardan faydalanabilmeye bir dizi deði-

þim talebi formüle ediliyor. An-

cak siyaset mekanizmalarýnda bir dönüþüm
yaþanmadýðý sürece kadýnlarýn politikaya
katýlýmýnda nicel ve nitel bir ilerlemenin ol-
mayacaðý bilinci deklarasyona da yansýyor.
Her þeyiyle kadýnlarýn azmi ve emeðiyle
örülen Buluþma, Arjantin’de patlak verip
hýzla yayýlan Ni Una Menos (Bir Eksik Olma-
yacaðýz) hareketinin deneyimine de dayana-

rak, 16 maddede özetle-
diði talep ve baþlýklarýy-
la kendine bir mücadele
programý oluþturmayý
baþarmýþ görünüyor.

‘NI UNA MENOS’ VE ÖTESÝNDE 
BÝR MÜCADELE PROGRAMI

15 ülkeden 1200
delegenin, 28-30
Eylül’de Ekvador’un
Quito kentinde bir
araya geldiði Buluþma,
bölgedeki kadýn
mücadelerinin zirve
toplantýsý bir anlamda.




