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ÝÞÝTÝN AYRIKOTLARI
Bu yüreðin dört kapýsý sarýsýcaða bakar

bozkýr sýcaðýna
baþlamadan biten bahara

yazla baþlayan baþkaldýrmaya
usulca çamura dönüþen ýrmaklara

serini ararken boðulanlara

Bu yüreðin dört kapýsý
bozkýra açýk

Analýðý, þairliði, evcilliði eksik
acýmadan, kýrgýnlýktan dövüþken bir yürek

sarýsýcaða gömülü bebeleri
gurbete verili bebeleri düþlüyor

derviþlerin ak eteðine sýðýnan
yavrusuz ceylanlarý

Bu yüreðin dört kapýsý
çaresizliðe kapalý

duy sarýsýcak, duy batak çamur
iþitin ayrýkotlarý

Sennur SEZER

Sevgi ve 
özlemle 
anýyoruz...
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E
jder meyvesi, tahta kurusu,
alýnamayan okul pantolonu... 
Yýllar sonra bu üç ifade art
arda okunduðunda, bugünkü
halimizi bilmeyene bir þey

anlatmayacak belki. 
Ama biz bileceðiz; bunlar, hakiki bir

yozlaþmanýn, ezici bir halk düþmanlýðý-
nýn ve haysiyet cellatlýðýnýn ne demek
olduðunun göstergeleridir. Bunlar, res-
mi tarih ne yazarsa yazsýn yarýklardan
sýzacak ve bugünümüzü anlatacak olan-
lardýr...  

Akþam pazarýndan aldýklarý çarýk çü-
rüklerle kýt kanaat geçinenlerin oðulla-
rý, tahta kurusu sarmýþ yataklarda uyu-
maya çalýþýp, kurtlu yemekleri öðün
olarak tüketip, ölesiye çalýþtýrýldýklarý
inþaatlarda sakat kalýp iþ bulamaz olun-
ca çocuklarýna bir okul pantolonu bile
alamadýðý için canlarýna kýyma nokta
getirildiler... O sýrada ejder meyveli bil-
memnelerin ikram edildiði þaþaalý tö-
renlerini, milyon milyar liralýk saray
harcamalarýný ülkenin büyüklüðünün
ilamý olarak göstermeye çalýþanlarýn di-
linden krizin “psikolojik” olduðunu duy-
duk. Sahte bir sükûnet yaratmak uðruna
iþçi, öðrenci, akademisyen, sosyal medya
kullanýcýsý, gazeteci demeden hapse týk-
týklarýný gördük. 

Ve fakat iktidarýn baskýyla yarattýðý her
sessizlikten, kendi çürümesinin sesi yük-
selir oldu. Bu yüzden bu kadar çok konu-
þuyorlar. Çürümenin sesini bastýrmak
için...  Diþleri çoktan bozulmuþ bir saati
alelacele onarmaya çalýþmanýn beyhude
gayretini taþýyan söylemleriyle aslýnda
mekanizmanýn tamamen bozuk olduðunu
gizlemeye çalýþýyorlar. Ve belli ki “diþliler
deðil, mekanizma bozuk” diyenlerden
korkuyla en insani bir hak talebini demir
yumruklarla karþýlýyorlar.  

Bu çürüme, bu halk düþmanlýðý, bu
haysiyet cellatlýðýnýn karþýsýnda örgütlü
bir dayanak noktasý olmadýðýnda yoksul-
luk ve derinleþen eþitsizlik kiþisel bir ta-
lihsizliðe indirgeniyor. Örgütlü bir müca-
delenin parçasý olmadan hissettiðimiz öf-
ke, umutsuzluk, korku, kaygý bir öz-yýkým
olarak vuku buluyor. Yaþamak uðraþýsý bir
“kendinle savaþ”a dönüþüyor...

Bakýn hele þu rakamlara;   
Hanehalkýnýn kredi borcu 2002’de 2,3

milyar TL iken, Temmuz 2018 itibariyle
183 kat artarak 421 milyar TL’ye yükseldi... 

Halkýn toplam kredi borcu 2002’de 6,6
milyar TL iken, Temmuz 2018 itibariyle
78 kat artarak 519 milyar TL’ye yükseldi...

Onlarýn paralarý, mallarý mülkleri arttý,
bizim borçlarýmýz!

Krizler karþýsýnda egemenlerin uygula-
dýðý politikalar, kapitalizmin yeniden üreti-
mini mümkün ve süreðen kýlmanýn bir
aracý olarak sömürü ve ezme-ezilme iliþki-
lerini güçlendirir, dolayýsýyla da toplumsal
eþitsizliði derinleþtirir. Kadýnlarýn eþitsizli-
ði ise özellikle böylesi dönemlerde katmer-
lenir. Ancak, sorunlarý, talepleri ve yaþadýk-
larý daha az gündem olur, “büyük” mesele-
lerin yanýnda “küçük dertler” olarak imle-
nir ve varlýklarý kadýnlarýn yaþamlarýný aðýr
bir biçimde etkilerken yok sayýlýrlar. Top-
lumsal hayatýn özelleþmesinin, bireycilik ve
soyutlanmanýn, geleneksel deðerlere dönü-
þün emekçi kadýnlar ve çocuklar üzerinde
yýkýcý ve hayati etkileri olur. 

Ekmek ve Gül’ün bu sayýsý, bu yýkýcý
ve hayati etkileri bizzat yaþayanlarýn dene-
yimleri ile dolu. Yazý ve mektuplarýn her
biri, diþlileri ne kadar tamir etmeye çalý-
þýrlarsa çalýþsýnlar, bozuk mekanizmanýn
bize faturasýnýn ne olduðunu gözler önü-
ne seriyor. Ýþsizliðin acýsý, eve girmeyen
aþýn kaygýsý, ödenemeyen faturalarýn san-
cýsý, çocuklara sürekli “hayýr” demenin
yarasý ve bütün bu büyük sorunlarýn silik-
leþtirdiði ama her biri baþka bir hayati
noktaya temas eden kadýnca sorunlarýmýz
“damdan düþenlerin” dilinden, kalemin-
den dökülüyor. 

Görünen o ki 2008 krizinde yaþananlar

halen hatýrýmýzda. Çoðumuz krizin etki-
lerinin halen devam ettiði kötü yaþam
koþullarýnýn daha da aðýrlaþacaðý bilgisi-
ne sahibiz. Ne olacaðýný biliyoruz. Me-
sele, bildiðimizle ne yapacaðýmýz...

Madem rakamlardan konuþmayý çok
seviyorlar, konuþalým;

Türkiye’de 2002 yýlýnda sadece 4 do-
lar milyarderi varken, aradan geçen 16
yýlda Türk Lirasýnda yaþanan aþýrý deðer
kaybýna raðmen, dolar milyarderi sayýsý
Mart 2018 itibariyle 40’a çýktý...

Ekonomide yaþanan krizin bedelini,
yaþananlarda hiçbir sorumluluðu olma-
yan emekçiler deðil, ülke ekonomisini
bu noktaya getiren iktidar ve sermaye
güçleri ödesin... 40 milyarder ve irili
ufaklý milyonerlerin paracýklarýna halel
gelmesin diye yaðmalanan Ýþsizlik Fo-
nundaki kaynaklar sadece iþsizler için
kullanýlsýn... Patronlarýn deðil, aðýr borç
yükü altýndaki ücretli emekçilerin borç
faizleri silinsin... Temel tüketim malla-
rýndan hiç vergi alýnmasýn, dolaylý vergi-
ler azaltýlsýn, zenginlerden ‘servet vergi-
si’ alýnsýn... Krizin bedelini krizi kim çý-

kardýysa o ödesin. Biz ödemeyececeðiz!
***

Bu cüretli sözleri söyleyebilmemizin,
günden güne zorlaþýrken hayat doðru bil-
diðini yapmakta ýsrar ediþimizin nedenle-
ri var elbet. Onlardan biri Sennur Se-
zer’in bize vasiyeti... 

Ekmek ve Gül’ün yayýmlanmaya baþ-
ladýðý ilk dönemlerde, aheste bir naze-
ninlikle taþýdýðý koca bedeniyle çalýþma
masamýza yaklaþýp, yüzünde alýmlý bir
gülümsemeyle bizi cesaretlendirecek
mis gibi sözler söylemiþ sonra da “Ýþiniz
hep çok zor olacak. Ama hiç çaresiz kal-
mayacaksýnýz...” demiþti. 

Sennur Sezer’in hayatta ilerlemek için
seçtiði yol, yanýnda, safýnda yer aldýðý ta-
raftý bunu ona rahatlýkla söyleten. Ne de
olsa emeðin yolunda yürüyenler, yol her tý-
kandýðýnda yenisini açmayý bilen, gücünü
hayatý her gün yeniden yaratanlarla birlikte
olmaktan alanlardý. Biz de o yolda yürüme-
yi, o safta yer almayý seçenlerdeniz. Çare-
sizliðe kapalý kapýlarýmýz...

Bu inadý bize veren kadýnlardan Sen-
nur Sezer’e çok þey borçluyuz. Bu inat
var oldukça, kadýnlarýn kapýlarý çaresizli-
ðe kapalý oldukça da aramýzda olmaya ve
bizi cesaretlendirmeye devam edecek. 
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Umudumuzu kaybetmiyoruz, kazanacaðýz!

Hem öðreten hem hatýrlatan dergi

Flormar fabrikasýnda 2,5 aydýr çalýþýyordum. Ýþin zorluðun-
dan, maaþlarýn düþük olmasýndan, çalýþma saatlerinin uzunlu-
ðundan kaynaklý iþten çýkacaktým. Sonra fabrikada sendikal bir
faaliyet olduðunu duyunca hiç düþünmeden üye ol-
dum. Sendikanýn ne olduðunu, kazanýmlarýný bildi-
ðim için etrafýmdaki arkadaþlarýmý da ikna ettim. 

Beni 2,5 ayýn sonunda iþten çýkardýlar. Sebep
olarak ‘performans düþüklüðü’ dediler. Asýl se-
bep ise içeride sürdürdüðüm sendikal faaliyet-
ti. Maalesef ki iþverenler; ufku açýk, içeride iþçi-
lerin gözünü açacak kimseyi istemiyorlar. Þu bir
gerçek ki Türkiye’de kadýn iþçi çalýþtýrmak hep daha
ucuza mal olmuþtur. Kadýn iþçilerin maaþý hep eve giden
ek gelir olarak görülmüþtür. Flormar da bunu çok iyi kullandý.
Flormar 1 iken 10 oldu, sonra 100, sonra 1000’e ulaþtý. Kendi iþ-
çisine reva gördüðü; ramazan ayýnda 132 iþçisini kapý önüne

koymak oldu. “Cumhurbaþkaný sendika haktýr, hatta iki sendi-
kaya birden üye olabilirsiniz” diyordu. Biz bir sendikaya üye ol-
duk diye kapý önüne konduk. Ýki sendikaya üye olsak sýnýr dýþý

edeceklerdi herhalde. Bize bu hakký veren devlet 138
gündür nerede? Eðer devlet varsa adalet nerede?
Maalesef devlet de iþverenden yana, hatta kolluk
güçlerini üzerimize salacak kadar.

Ben bütün emekçileri dayanýþmaya ve birlik ol-
maya çaðýrýyorum. Unutmayýn ki birlikten kuvvet
doðar. Biz bu kadar karamsarlýðýn içinde umudu-
muzu hiç kaybetmeden ilk günkü kararlýlýkla müca-
delemize devam ediyoruz ve hakkýmýzý alana kadar
o kapýnýn önünden ayrýlmayacaðýz. Direne direne

kazanacaðýz.
FFeerryyaatt GGÖÖKKÞÞEENN 

FFlloorrmmaarr DDiirreenniiþþççiissii// GGEEBBZZEE

Merhaba, ben çorap baskýda çalýþan bir iþçi kadýným.

Sizlerle bir duygumu paylaþmak istiyorum. 
Ekmek ve Gül ile oturduðum mahalledeki

tanýdýklarým vasýtasýyla tanýþtým. Hatta derginin
adýný duyduðumda bir kadýn dergisine ne kadar
yakýþan bir isim olduðunu düþünmüþtüm.

Bir buçuk yýldýr dergiyi takip ediyorum ve
içeriðinden de oldukça faydalanýyorum, hele
kapak resimlerine bayýlýyorum.

Ýki yýldan fazladýr ayný fabrikada çalýþýyo-
rum. Derginin temmuz sayýsýnda yýllýk izinlerle ilgili

bir yazý vardý hatýrlarsanýz. Ben yazýyý okuyunca patronla

aramda geçen konuþma aklýma geldi. Ýþyerinden bir

arkadaþýmýz on dört gün yýllýk izin istediðinde patron pazar

günlerinin resmi tatil sayýlmayacaðýný yýllýk izinden düþüle-

ceðini söyleyince ben de tepki göstermiþtim. Pazar gün-

lerinin yýllýk izinden sayýlmamasý gerektiðini söyleyince

“Yok öyle bir þey, kim söylüyor” diye çýkýþýp kabul etmey-
erek konuyu kapattý. Bir hafta sonra dergi elime

ulaþtýðýnda bu konuyla ilgili yazýyý okuduðum-
da haklý olduðumuzu teyit ettim. Aklýma
hemen bu yazýyý patronuma gösterip hak-
lýlýðýmý ispatlamak geldi ama sonra düþündüm
ki patronum bunu bal gibi biliyordu, sadece
iþine gelmiyordu. En iyisi ben bu bilgiyi
arkadaþlarýmla ve çevremdekilerle paylaþ-
malýyým dedim ve dediðimi de yaptým.

Demem o ki Ekmek ve Gül bildiklerimizi hatýrlattýðý gibi

bilmediklerimizi de öðreten bir dergidir.

TTeekkssttiill iiþþççiissii SSeellddaa 
SSuullttaannggaazzii // ÝÝSSTTAANNBBUULL

Eðitim iyileþmeli, bunu bize borçlular
Bu yýl oðlum 10. sýnýfa baþladý. Okula gittiði mesafe ayný,

ama servis ücreti geçen yýldan 25 lira daha fazla. Servis þofö-
rü “Biz bile bu kadar beklemiyorduk, þaþkýnýz” dedi.

Okul tam gün olduðu için oðlum öðlen yemeklerini geçen
sene yemekhane ve kantinden yiyordu. Bu yýl yemekhaneye
gidemiyor, evden ekmek arasý hazýrlýyoruz, kantinden de sa-

dece içecek alabilecek kadar harçlýk verebiliyoruz.
Geçen yýl takviye matematik ve Ýngilizce dersleri alý-

yordu, spora gidiyordu, bu yýl dersler olmayacak, spora
da yazdýramadýk. Uygun fiyatlý bir gitar kursu bulduk. Ya-
ni sosyal faaliyetlerde ciddi azalma oldu. Benim en çok
üzüldüðüm bu. Bir de kýrtasiye masraflarý var; çok paha-
lý; en uygun yeri, en uygun malzemeyi aradýk durduk. 

Önümüzdeki krizin ne kadar büyük olacaðýný bilmiyo-
rum. Ama ciddi olacaðýný düþünüyorum, bu yüzden gerek-

li olmayan hiçbir harcama yapmama kararý aldýk ailece ve uy-
guluyoruz. Hayatýmýzda hiç tarhana yapmamýþtýk bu yýl tarha-
na, domates, fasulye konservesi yaptýk. Markete her girdiði-
mizde fiyat artýyor. Ay sonunu getirememe kaygýsý yaþýyoruz.

Bir yandan yaþam zorlaþýrken bir yandan da eðitimin kali-
tesi düþüyor. 7. sýnýfýn sonuna doðru sosyal medyanýn da et-
kisiyle çocuklar arasýnda küfür modasý baþlýyor. Lisede ise ay-
yuka çýýyor. Veli toplantýsýnda belirtilmesine raðmen öðret-
menler bu duruma o kadar alýþmýþ ki yorum dahi yapmýyorlar.
Vine videolardaki gençlerin bel altý esprilerinin, madde kulla-
nýmýný özendiren rap þarkýlarýnýn bu kadar çok dinlenmesine
þaþýyorum.

Okullar ne yapýyor? Bilinçlendirme adýna eðitim seminer-
leri yok, öðretmenlerin tartýþma açtýðý yok, felsefe, psikoloji
dersleri yok. Müzik dersleri hâlâ flütle geçiyor, bir de lise 21
yaþa kadar uzatýldý. Oðlumun okuluna 18 yaþýnda bir genç gel-
di. Kimle arkadaþlýk kuracak, ne muhabbeti yapacak 15 yaþýn-
daki oðlumla? Acilen doðru eðitime ihtiyaç var. Veliler olarak
hemfikir olup okul yönetimlerine baský yapmamýz gerekiyor.
Alýnan vergilerin karþýlýðýný istiyoruz. Devlet okullarý iyileþtiril-
meli. Bunu bize borçlular.

EElliiff BBÝÝLLEENN TTAAÞÞ // AANNTTAALLYYAA

Bir masanýn
etrafýnda...

Ankara Mamak’ýn Kartaltepe Mahallesinde yeni yapýl-

mýþ devasa sitelerin olduðu yerdeydik. En az 30 haneli bu

sitelerde hâlâ komþuluðu, mahalle sýcaklýðýný ayakta tut-

maya çalýþan kadýnlarýn aþure gününe davet edilmiþtik.
Malzemeler ortaklaþa alýnmýþ, bir gece önceden her þey

hazýrlanmýþ. Sabahýn erken saatlerinde sitenin giriþ katýn-

daki salonda kadýnlar kazanlarý kaynatmaya baþlamýþ. Di-

ðer komþularýn da yardým etmek için erken saatte yanlarý-

na indiðini ve onlarý kahvaltý masasýnda görünce þaþýrmýþ-

lar. “Ne güzel enerjileri var, erkenden gelmiþler her þeyi

hazýrlamýþlar, kahvaltýlarýna ortak ettiler hemen” sözleriy-

le masaya bakarak gülümsüyorlar.
Aþure hazýrlanýrken uzunca bir masa kuruluyor. Yavaþ

yavaþ gelmeye baþlýyor site sakinleri, erkekler bir ucuna yý-

ðýlýyor masanýn, sohbet ediyorlar. Kadýnlardan biri “Bakýn

erkekleri de biz yan yana getiriyoruz, ne güzel oldu böyle”

diyor masaya bakýp gülümseyerek. Sitenin yan tarafýnda,

devam eden bir site inþaatý var ve orada çalýþan çoðu Af-

gan inþaat iþçileri. Onlarý da ortak ediyor kadýnlar aþure

sofrasýna. O uzunca masa yetmiyor yana bir masa daha ek-

leniyor.
Gelip yiyemeyenler, o gün evde olmayanlar için de kü-

çük tencerelere aþureler ayrýlýyor. 
“Neden böyle bir plan yaptýnýz, evlerinizde de yapýp

daðýtabilirdiniz” diye soruyoruz, “Böylesi gibi olur muydu?

Zaten herkes yalnýzlaþmýþ, kendisi için yaþar hale gelmiþ,

komþuluk unutulmak üzere ama tam tersi þimdi yan yana

olmak lazým, hayat zorlaþýyor, o yüzden biz bu komþuluðu

yaþatmak istiyoruz, dayanýþma önemli” diyorlar.
Yanlarýndan ayrýlmak için kalktýðýmýzda “Bak sizi yaza-

caðým, Ekmek ve Gül dergisinden okursunuz” dediðimde

“Güzel yaz, o fotoðrafýmýzý da koy, görsünler, örnek olalým”

diyor bir kadýn, masaya bakýp gülümsüyorum.
Elimde eve götürmem için verdikleri

aþure kasemle çýkýyorum siteden. Yol üze-
rinde karþýlaþtýðým tanýdýk bir kaç kiþiyi gö-
rünce kaseyi soruyorlar, anlatýyorum.
Bak daha cadde bitmeden duydu sizi ka-
dýnlar, daha da çok duyacaklar. Umudu-
nuz, neþeniz ve dayanýþma gücünüzle
daha çok örnek olacaksýnýz. Masaya bakýp
daha çok gülümseyeceðiz. Herkesi bir masanýn etrafýna

toplayabilen emeðinize saygýyla...
HHiillaall KKIILLIIÇÇ

MMaammaakk  // AANNKKAARRAA

mektubumuz var

BU BEDELÝ BÝZ ÖDEMEYECEÐÝZ!
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Dayanýþma ile yeniden baþladým 
1

990 doðumlu genç bir anneyim. Bir yaþýnday-
ken annem beni babaanneme býrakýp gitmiþ.
Beni ve 8 çocuðu gecekonduda çok zor þartlar-
da büyütmeye çalýþtýlar. Dedem çok acýmasýzdý,
babaannemi karþýmýzda hortumlarla, zincirlerle

döven bir insandý, bizi de ayný þekilde döverdi. Dede-
min “Kötü kýzlar gibi mi olacak” sözlerine raðmen ba-
baannem beni ilkokula kaydettirmiþti. 

Bir de babam vardý tabii. Çalýþmayan, gündüzleri
uyuyup geceleri uyumayan. Ve de amcam... Yaþamýmda-
ki ilk travmam. Bana ne yaptýðý çok sonradan anlamýþ-
tým. Hayal meyal hatýrlýyorum, 6-7 yaþlarýnda istismara
uðradýðýmý. O zamanlar çocuktum, korkmuþtum. “Söy-
lersem döverler, suçlu ben olurum” diye anlatamadým
kimseye. Bu zorluklar devam ederken liseye baþladým.
Babam hâlâ çalýþmýyordu ve yiyecek ekmeði zor bulu-
yorduk. Babamla her gün kavga ediyordum, “Çalýþmý-
yorsun, bizi herkese muhtaç ediyorsun” diye baðýrýp
çaðýrýyordum. Zamanla psikolojim iyice bozuldu; okul-
dan, arkadaþlarýmdan soðudum, bir çýkýþ yolu aramaya
baþladým. 

15-16 yaþlarýnda okulu býrakýp kursa yazýldým. Kursa
giderken bir adamla tanýþtým ve dükkanýnda iþe baþla-
dým. Adam 46 yaþýndaydý, kimseden görmediðim ilgiyi
ondan görüyordum. Çok boþluktaydým, bir yandan kor-
kuyordum bir yandan da hayatýmdaki boþluklarý doldur-
maya çalýþýyordum. 19 yaþýma birkaç ay kalaydý, bir gün
alkol almýþtým, ilk kez alkol alýyorum tabii, bayýlmýþým.
O gün hayatým bitti, hiçbir þey eskisi gibi olmadý. Bir
travma daha yaþamýþtým. Bir ay içinde ikinci þoku yaþa-
dým, hamileydim.

Evlenmekten baþka çarem kalmamýþtý, ailemden
saklamak zorundaydým. Gizlice evlendim, aileme söyle-
meliydim artýk. Babaannem çok aðladý, ama kabullen-
mek zorunda kaldý. Evliliðim devam ederken acýlar da
devam etti. Artýk eþim olan adam her akþam sarhoþ ge-
liyordu, çocuðuna sahip çýkmadý, ev sahipleri kapýlara
dayandý. Çocuðum iki yaþýna geldiðinde ikinci kez ha-
mile kaldým. Hiç kimsem yoktu, kendi ellerimle kendi-
mi yakmýþtým. Çocuklarýmý býrakacak bir yerim yoktu,
çalýþamadým. Durumumuz her geçen gün daha kötüye
gitti. Üç kez intihar ettim, ölümden döndüm. Ama ipin
koptuðu yerde “Artýk yeter” dedim. Bu adamdan kur-
tulmalýydým, çocuklarýmý da kurtarmalýydým. Direndim
ve boþanma davasý açtým. Çocuklarýmla yeni bir hayata
baþladýk. 

Boþandýktan sonra 3 ay kaldýðým evin kirasýný ödeye-
medim, elektrik, su, doðal gaz kesildi. Çocuðum birinci
sýnýfa gidiyordu, mum ýþýðýnda ödev yaptýk, komþularýn
verdiði tüpte yemek piþirdim. Geceleri çok aðladým
ama çocuklara belli etmedim, hiçbir zaman mücadele
etmekten vazgeçmedim. Eski eþim peþimi býrakmadý,
tehdit etti, içip evime geldi, baðýrdý çaðýrdý, ama kork-
madým, asla ona boyun eðmedim. Ve sonunda ben ka-
zandým.

Çocuðumun okulundaki veliler benim için bir daire
bulmuþlar. Aralarýnda para toplayýp, nakliyeyi tutup el
birliði ile beni o eve taþýdýlar. Herkesi ve her þeyi geride
býrakýp hayata yeniden baþladýk. Oturduðum yerde yeni
kadýnlarla tanýþtým ve kadýn derneðine üye oldum. Yar-
dýma ihtiyacý olan kadýnlar için koþturmaya baþladým.
Þimdi ben de zorda olan kadýnlara el uzatýyorum. Mül-
teci aileler var, hiç ayrým yapmadan ihtiyaçlarýna koþ-
maya çalýþýyorum. Paylaþtýkça mutlu oluyorum. Bu ha-
yat beni yýkamadý, yýkamayacak da. Ne olursa olsun pes
etmedim, kadýnlar siz güçlü olursanýz bütün kadýnlar
güçlü olur. Hep birlikte, el ele güçlü kalmak dileðiyle...

Tuzluçayýr // AANKARA

Gülþah KAYA

U
zun süredir nefes aldýr-
mayan siyasi krizler, aç
býrakan ekonomik krize
dönüþtü. “Döviz yükseliþi
Ayþe Teyze’yi niye etkile-

sin?” diyenler bir köþede dursun, Ay-
þe Teyze ekmek alýrken hesap yapar
hale geldi. Dýþ güçler, içerideki terö-
ristler ve bilumum bahane bugüne
kadar pek çok siyasi krizi “kotarmýþ”
gibi görünse de, önümüzde zamlý fa-
turalar, market fiyatlarý gibi bir ger-
çek dururken, bunun birilerinin algý
operasyonu olduðuna ve aslýnda kri-
zin olmadýðýna inanmak ne mümkün?

Bu sefer bu bahaneler o kadar da
kullanýþlý olmayacak gibi görünüyor. Fa-
kat iktidar, uzun süredir bu bahaneleri
dayanak yaparak kullandýðý yöntemi,
ekonomik kriz için de denemekte ýsrar
ediyor: Politikalarýný desteklemeyen,
aksini söyleyen, hakkýný arayan herkesi
sýrasýyla terörist ilan edip yargý eliyle
bir þekilde cezalandýrýyor. Sýranýn
emekçilere gelmesi ise bir tesadüf deðil
elbette.
ÝÞÇÝLER NEDEN 
‘TERÖRÝST’ OLDU?

3. havaalaný inþaatýnda çalýþan inþaat
iþçileri, havaalaný sýrf 29 Ekim’e yetiþ-
sin diye insanlýk dýþý koþullarda çalýþtý-
rýldýklarý için “Yeter!” dediler. Yüzlerce
iþçi tahtakurularýyla uyumak, günde 18
saat çalýþmak, iþ cinayetlerinde ölmek
istemediklerini; ücretlerini almak, ser-
vislerde eziyet çekmemek istediklerini
söyledikleri için gözaltýna alýndýlar. Bu
iþçilerden 24’ü ise tutuklandý. Sadece
insanca çalýþmak ve yaþamak istedikle-
rini söyledikleri için...

Neden? Açýklama Valilikten geldi ve
bu iþin arkasýnda “Cumhurbaþkanýmýz
için çok önemli olan bu projenin yetiþ-
memesi için uðraþan” bir kýsým provo-
katörün olduðunu, masum iþçilerin ise
galeyana geldiðini söyledi. Hadi yedik
diyelim...

Bunun hemen ardýndan, sendikalý
olduklarý için iþten atýlan Cargill iþçile-

ri, haklarý için alana çýktýkla-
rýnda yine polis þiddetine ma-
ruz kalarak gözaltýna alýndýlar.
Ve sonrasýnda tazminatlarýný
alamayan Migros iþçileri, yýl-
lardýr verdikleri emeðin kar-
þýlýðýný istedikleri için polis
saldýrýsýna uðradý. Bu iþçile-
rin hepsi mi teröristti? De-
ðilse, ne oldu da iþçiler bir
anda suçlu oldular?
BU DEVLET 
PATRONLARIN

Birkaç adým geriye gi-
delim ve 15 Temmuz’un
ardýndan gelen OHAL’i
hatýrlayalým. Daha ilk gü-
nünde, sendikalý olduklarý
için iþten atýlan ve grevde
olan Avcýlar Belediyesi iþçi-
lerinin çadýrýnýn kaldýrýlma-
sýna, grevin yasaklanmasýna
karar verilen OHAL’i... Son-
rasýnda KHK’ler ile grev ya-
saðýnýn kapsamý geniþletil-
di. Ýþçilerin haklarýný ara-
masýnýn önünü kesen
bu emek düþmaný tu-
tum, metal iþçileri-
nin, cam iþçilerinin
ve her türlü grevin
yasaklanmasýyla
devam etti. Bu sý-
rada Cumhur-
baþkaný Erdoðan
ise yaptýðý açýk-
lamalarla her
seferinde pat-
ronlara güvence
verdi ve her tür-
lü iþçi ayaklan-
masýný bastýr-
dýklarýný övünçle
anlattý.

OHAL süre-
cinde yapýlan ha-
zýrlýklarýn ardýn-
dan gelen baþkan-
lýk seçimi ile yeni
düzen kuruldu ve
bu yeni düzenin 
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Mevzu bozuk
psikoloji deðil
bozuk çark 

Adile DOÐAN / Rahime ACAR
Altýnoluk / Balýkesir

DDOOÐÐAASSIINNIINN, denizinin, havasýnýn güzel; araba
gürültüsünün az olduðu, her yerinden derelerin aktýðý,
sakin köyleriyle yýllarca büyük þehirlerde çalýþmýþ,
emekli olunca da birçok emekçinin kaçýp yerleþtiði bir
yer burasý. Nereden mi bahsediyoruz? Balýkesir’e
baðlý, Kazdaðlarý’nýn eteklerinde Altýnoluk
Mahallesinden.

Bizim anlatacaklarýmýz ise yýllarca çalýþmaktan iki
büklüm olmuþ kadýn, erkek birçok emekçinin
dinlenmek için kaçýp geldiði bu doða harikasý yerde
doðup büyüyen yerel halk ve özellikle kadýnlarýn
yaþadýklarý... Kapý kapý dolaþýp süt, yumurta, salça gibi
birçok þey satan iki kadýnla sohbetimizi paylaþmak
istiyoruz.

Sibel Milli; 41 yaþýnda, ama hiç yaþýný göstermiyor
doðrusu. Biraz da þaþýyorum. Yaþadýklarý köyde iþ
olanaklarý sýnýrlý olduðu için 2015 yýlýnda eþiyle
birlikte kredi çekerek tavuk çiftliði kurmuþlar. Ýþleri
zamanla biraz ilerletip inek çiftliði olan baþka biriyle
ortak olup süt de satmaya baþlamýþlar. Birçok doðal
ürün yaptýklarýný söyleyen Sibel þöyle özetliyor
yaþamýný: “Ýþlerimiz biraz yoluna girince kadýnlara da
iþ kapýsý açtýk. Ben baþardým, ayaklarým üzerinde
durdum, baþka kadýnlara da niye destek olmayayým
diye düþündüm. Eþim çiftlikte uðraþýrken ben ve þoför
olarak çalýþan arkadaþým da ürünleri daðýtýyoruz. Her
iþte olduðu gibi bu iþin de zorluklarý var. Sabah 5’te
kalkýyoruz, eve dönüþümüz bazen 9’u buluyor.”

Evdeki iþler de Sibel’i bekliyor tabii. “Herkesin tatil

diye geldiði yerde yaz bitecek daha doðru dürüst
denize girmedik” diyor ve ekliyor “Bizden kötü
koþullarda çalýþan kadýnlar var. Zeytinliklerde 15-16
yaþlarýnda kýzlar günlük 50 liraya çok uzun saatler
çalýþtýrýlýyorlar. Zeytinlik ve mandalinada çalýsan iþçi
kadýnlar, kendilerinden istenen kasayý
tamamlayamazsa yevmiyeleri kesiliyor. Yemek
verilmiyor, yemeklerini yanlarýnda götürüyorlar. Hem
de bu arazilerin bazýlarý belediye ait. Ýþ olanaklarý
kýsýtlý, bir de kriz varlýðýný hissetiriyor. Her þeye zam
geldi, en çok da yeme zam gelince mecburen biz de
fiyatlarý arttýyoruz.”

Nadide; Sibel’in yanýnda çalýþan þoför kadýn. Sibel
dayanýþma için bir kadýnla çalýsmak istemiþ. Ýlan
verince Nadide iþ baþvurusuna gelmiþ. O gün bu
gündür birlikte çalýþýyorlar. 

Nadide, 50 yaþýnda ama hiçbir güvencesi yok. 17
yaþýnda evlenmiþ. 18’inde anne olmuþ. 20 yýl evli
kaldýktan sonra boþanmýþ. Evliliði boyunca eþi
çalýsmasýný istememiþ. Boþandýktan sonra Ýstanbul’da
bir AVM’de 10 yýl sigortasýz çalýþmýþ. “Burada çok
çalýþýyoruz ama mutluyum” diyor. 

14 yýl olmuþ boþanalý. Çocuklarýný büyütüp
evlendirmiþ sonra da sakin ve ayný zamanda çalýþacaðý
bir yer arayýþýna girmiþ ve Altýnoluk’a gelmiþ. Nadide;
sitem ediyor “Devlet kadýnlarýn haklarýný korumuyor.
Hayatým boyunca çalýþmamýþým, iþ hayatýný
bilmiyorum, boþandýðým eþin nafakasýna muhtacým.
Ama nafaka neye yeter? Mecburen iþe girdim, bu defa
da sigorta olursa nafakan kesiliyor.” 

Nadide’nin en büyük öfkesi ise 20 yýlýný çalan ve
onu çalýþtýrmayan eski eþine.

Herkesin tatile geldiði yerde
biz daha denize giremedik
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yeni kabinesi oluþtu. Yeni kabinenin

bütün bakanlarý patronlardan atandý. Yani
iktidar, en baþýndan beri tavrýný iþçiden ya-
na deðil, patrondan yana koymuþtu. Ve týp-

ký “eski günlerdeki” gibi, kendisine biat etmeyeni, yoluna
taþ koyaný baský ve þiddetle bastýracaðý en baþýndan aþikardý.
Yeni düzen, eskinin devamýydý.

Bu güveni arkasýnda hisseden patronlar, iþçileri ve emek-
çileri bugün daha da derinden sömürmeye cesaret bulmuþ-
ken, buna karþý çýkan iþçilerin arkasýnda devlet desteði bek-
lemek saflýk olurdu. Siyasi krizin en baþýndan itibaren tavrý-
ný patrondan yana koyan iktidarýn, ekonomik krizde iþçiden
yana olmasý düþünülemezdi. Nitekim öyle de oldu.

Dövizin artmasýyla birlikte baþlayan süreç, fakirin ekme-
ðini vurmaya baþlayýnca çarþý pazar karýþtý. Ekonominin týký-
rýnda olduðuna bizi ikna etmeye çalýþtýlarsa da patates dahi
alamayacak noktaya geldiðimizde kriz sesleri de yükseldi
haliyle. Krize çözüm bulmak bir yana dursun, “Kriz var” di-
yen terörist oldu bu sefer! Dolar yükseliþini Facebook’ta ya-
zan vatandaþ mý tutuklanmadý, çocuðuna pantolon alamadý-
ðý için intihar eden Ýsmail Devrim’in haberini yapan gazete-
ci mi gözaltýna alýnmadý...

Ne var ki krize yok demekle ya da var diyeni tutuklamakla
da kriz ortadan kalkmadý. Domates 10 liraya çýktý; elektriðe,
suya zam geldi; aileler okul alýþveriþi yapamadý... Peki, iþçi-
nin, memurun maaþýna zam geldi mi? Býrakýn zammý, üstü-
ne üstlük emekçiler maaþlarýný da alamadý! Devlet iþçiye
“Bu dýþ güçlerin oyunudur” dedi, fedakarlýk çaðrýsý yaptý. 

Devlet patronlara ne dedi peki? Þirketlerin vergi borçlarý
yeniden yapýlandýrýlýp ertelendi, istihdam desteði diye iþve-
renlere devlet kaynaklarýndan paralar akýtýldý, greve çýkan iþ-
çiler tartaklanýp gözaltýna alýndý! Yani, yangýndan ilk kurtarý-
lan yine patronlar oldu. Ýþçilerden fedakarlýk isteyip patron-
larý kurtarmaya çabalayan bu devlet kimin devleti?
ÝNTÝHAR ÝPÝMÝZDEN BAÞKA 
KAYBEDECEK BÝR ÞEYÝMÝZ YOK

Devlet iþçinin iþsizlik ödeneðine, emeklilik maaþýna, ký-
dem tazminatýna göz dikerken; patronlarý ayakta tutmanýn
yollarýný arýyor. Bugün yine bir yandan yoksullara dönüp
“Kriz mriz yok, psikolojik” derken, “olmayan” kriz için pat-
ronlara reçeteler üretiyor.

Çocuðuna pantolon alamadýðý için Ýsmail Devrim, borç-
larýný ödeyemediði için Ramazan Kavalcý intihar etti. Ýþ bu-
lamayan bir genç kendini yaktý. Devlet yekpare halde “kriz
yok, konu psikolojik” dedi geçti. Doðalgaza, elektriðe, suya,
ekmeðe gelen zamlar ne kadar gerçekse; iþsizlik, yoksulluk
ve ölüm ne kadar gerçekse kriz de o kadar gerçek. 

Asýl soru bu gerçek karþýsýnda ne yapacaðýmýz. Kimden
medet umup kime güveneceðimiz... Ýsmail Devrim, giderek
artan yoksulluðunun karþýsýnda yalnýzdý. Daha sonra “psiko-
lojik” açýklamalarýný olumlamasýndan baský gördüðü anlaþý-
lan eþi Hafize Devrim ise daha da yalnýz hissediyor muhte-
melen. “Oy verip vekil yaptýklarý” insanlardan hesap dahi so-
ramýyor Hafize. Yalnýzlýk ve örgütsüzlük böyle bir þey, insaný
sükuta boðuyor.

Peki, kim hesap sorabiliyor? Dört buçuk aydýr fabrika ka-
pýsýnda direnen Flormar iþçisi kadýn soruyor. Neden sorabi-
liyor? Ýþsiz kaldýðý halde, aylardýr ücret alamadýðý halde, ço-
cuðunun okul pantolonu, kitap, defter derdini dayanýþmayla
çözdüðü için sorabiliyor. Kendisi gibi yüzlerce emekçinin
direniþine verdiði destekle sorabiliyor. Yoksulluk, sömürü ve
baský karþýsýnda tek baþýnalýk intihara sürüklerken, dayanýþ-
ma yaþatýyor, mücadele çok eski bir gerçeði öðretiyor:
“Dünyada insanlar, patronlar ve iþçiler diye ikiye ayrýlmýþ...” 

Her türlü krizde olduðu gibi patronlar ve devleti bugün
de iþçinin alýn terine, daha çok çalýþmasýna, üç kuruþuna ih-
tiyaç duyuyor. Bizim ihtiyacýmýz ise emeðimizin patronlarý
kurtarmak için akýtýlmamasý. Kaybedecek sarayýmýz da yok,
ejder suyumuz da... Ýster dýþ güç desinler, ister baþka bir
þey; Yoksulluk yüzünden intihar etmemek için, insanca ya-
þam için örgütlenmekten ve mücadeleden baþka çare yok!

Ayný sýnýftan olmayan ayný gemide olamaz!
Merhaba sevgili kadýnlar. Ben büyük

bir iç çamaþýrý fabrikasýnýn fason
bölümünde çalýþýyorum. 42 yaþým-

dayým ve 17 yaþýnda bir kýzým var. Size, her
ne kadar kriz yok dense de yarýn bir gün
kapýmýza dayanacak olan ‘kriz’ meselesi-
nin bize nasýl yansýdýðýndan bahsetmek is-
tiyorum. 

Biz ayný yerde 25-30 kiþi çalýþýyoruz. Son
zamanlarda patron ucuz iþ gücü olarak Türk-
menistanlý kadýnlarý alýyor. Üstelik gündelik
çalýþan bir iþçinin aldýðý yevmiyenin yarýsýna
çalýþýyorlar... Ve bu kadýnlar kendi ülkelerinde
doktorluk, avukatlýk gibi meslekleri yapan ka-
dýnlar. Týpký Suriye’den buraya gelip günlüðü
10-20 liraya çalýþan öðretmen, hemþire kadýn-
lar gibi. Ne acý deðil mi!..  

Ben sigortalý çalýþýyorum, onlara göre
daha þanslýyým. Ama aldýðým maaþ tabii ki
hiçbir þeye yetmiyor. 1700 lira ile 17 yaþýn-
da genç bir kýzýnýz varken neye, ne kadar
yetebilirsiniz ki? Üstelik kýzým VSD hastasý,
yani kalp hastasý. Devlet hastanelerine gi-

diyorum tedavi ve kontroller için. Doðru
düzgün bakýlmýyor, kesin bir tedavi yönte-
mi belirlenmiyor, e mecburen ben de öze-
le gitmek zorunda kalýyorum. Bir eko çekil-
mek için 500 lira veriyoruz, düþünün ar-
týk... “Saðlýk parasýz oldu artýk” diyenler
var ya, onlara soruyorum, nasýl parasýz? 

Geçen gün ayný yerde çalýþtýðým,
AKP’ye oy veren bir kadýn arkadaþým mar-
kete gitmiþ, 100 lira ile üç parça þey alabil-
miþ. Þaþkýnlýk ve kýzgýnlýk arasýnda bir ses
tonuyla ‘Bu nasýl olur’ dedi durdu gün bo-
yu. Hani bizi ayýrýyorlar ya AKP’li kadýnlar,
CHP’li kadýnlar diye, aslýnda ayrýldýðýmýz
falan yok. Meseleye nereden baktýðýmýzý
fark edersek o zaman anlayacaðýz ne olup
bittiðini. Ben açýk bir kadýným, yan masam-
da çarþaflý bir kadýn arkadaþým çalýþýyor.
Birlikte yiyor, birlikte iþ yapýyor, günün bir
kýsmýný birlikte geçiriyoruz. Hiçbir konuda
da ayrý düþmüyoruz. Neden sizce? Çünkü
konuþtuðumuz dil ayný, hayata baktýðýmýz
pencere ayný. Artýk þunu anlamamýz gere-

kiyor; türbanlý, açýk, dindar, ateist, AKP’li,
CHP’li hiç önemli deðil. Çünkü hepimiz iþçi-
yiz, ayný sýnýfa mensubuz. Ait olduðumuz
sýnýfý bilmemiz lazým, birlik olarak dayanýþ-
mayý saðlamamýz lazým.

Ýktidarýn iþçilerin koþullarýný deðiþtirmek
gibi bir kaygýsý yoksa o noktada bizim sorgu-
lamamýz gerek bir þeyleri. Þimdi bu zamlar-
dan sonra konuþtuðumuz tek þey ‘Acaba ne
kadar zam gelecek’... Kriz var deyip maaþlarý-
mýza daha az zam yapacaklar. Bize mi sordu-
lar ekonomiyi bu þekilde batýrýrken, bize mi
sordular bunca borcu yaparken? Niye biz
ödeyelim ki faturasýný? 

Hani diyorlar ya ayný gemideyiz diye, biz
hiçbir zaman ayný gemide olmadýk. Ayný sýný-
fa mensup olmayanlar ayný gemide olamaz.
Titanik filmini hatýrlayýn, ayný gemidelerdi
ama 1. ve 2. sýnýf olarak ayrýydý yolcular ve ön-
ce zenginleri kurtardýlar. Bizim durum da iþte
tam olarak bu! Bizi buradan çekip kurtaracak
olan da yine kendimiziz.

EEsseennyyuurrtt // ÝÝSSTTAANNBBUULL

Önce kitap, þimdi rahip... Sahi bu kriz niye çýktý?
2001 yýlýndaki krizde lisedeydim, “Bülent

Ecevit’in bir kitap atmasýyla kriz mi çý-
kar?” diye düþünmüþtüm. Þimdi de kriz

var, nedeninin bir rahip olduðunu söylediler.
Gerçekten öyle mi? Öyle ya da böyle bu kriz
bizi daha baþýnda etkilemeye baþladý, “He-
men býraksýnlar rahibi” diye düþündüm. Son-
ra fark ettim ki rahibi býraksalar da bu kriz de-
vam edecek. Kendi kendime güldüm... Yýllar-
dýr süren özelleþtirmeler, patronlarý daha bü-
yük patron yapan düzenlemeler, “yerli ve mil-
li” sermaye deyip adýný bile söylemekte zor-
landýðým McKinsey þirketine danýþmalar....

Gebze’de bir çikolata fabrikasýnda çalýþý-
yorum ben. Üç çocuk annesi bir arkadaþým -
eþi de çalýþmasýna raðmen- çocuklarýnýn okul
masrafýný karþýlayamadýðýndan yakýnýyor.
Baþka bir arkadaþýmýz oðlunu okul pantolonu

almaya götürdüðü maðazadan apar topar ge-
ri çýkarttýðýný söylüyor, “Bir pantolona 75 TL
dediler” diyerek. 

Son zamanlarda serviste, iþ baþýnda,
molalarda ekonomik gidiþat konuþulan tek
gündem. Örneðin bir gün, serviste emekli-
lik yaþý konuþuluyor, daha önce sigorta gi-
riþi olmayan ve 7 yýldýr bizim fabrikada ça-
lýþan bir arkadaþ soruyor; “Ne zaman
emekli olurum?” Birkaç kiþi “58 yaþýnda
emekli olursun” deyince arkadaþýmýzýn yü-
zü düþüyor. Hemen yanýnda son seçimde
AKP’den sandýk görevlisi olan arkadaþ
“Böyle þey mi olur mezarda mý emekli ola-
caðýz?” diye itiraz edince, “Sen onu kendi
oy verdiðin adama söyle” diye tepki görü-
yor. Haklý mý? Haklý. 

Ben ve pek çok iþçi arkadaþým güvendik,

her yerin güllük gülistanlýk olacaðýna inandýk
ama olmadý, olmuyor. 1600 TL ile geçinemiyo-
ruz, yüzümüz hiç gülmüyor. Biz iþçiler için iyi-
ye giden hiçbir þey olmadý. 

Baþka bir arkadaþýmýz, “Asgari ücretlinin
geçinebileceði tek yer Meclis lokantasý” diye
bir þey paylaþmýþ sosyal medyada. Ters oran-
tý bu olsa gerek, milletvekili olacaksýn Meclis-
te 1 TL’ye tatlý yiyeceksin. Asgari ücretli bir ça-
lýþan en ucuz lokantaya gitse, en az 15 TL
öder. Milletvekili olmak gibi bir derdimiz yok
ama iþçiler olarak emeðimizin karþýlýðýný al-
mak istiyoruz. Bu kriz döneminin bana öðret-
tiði bir þey var. ABD tükürse biz boðuluyoruz.
Nasýl oluyor da bir taraftan yerli ve millilik na-
ralarý atýlýrken, diðer taraftan bu kadar ba-
ðýmlý oluyoruz?

GGEEBBZZEE

Gülcan TUFAN BULUNTÝ
Ýzmir

7.40 güne baþlamak için zorun-
lu saat. Gün aydý mý? Aymadý.
Maraton baþlýyor malum. Otoma-
tiðe baðlandým, doðruca mutfak,
hýzlýca kahvaltý. Can için ayrýca
okul kahvaltýsý. Evde yapmýyor
mu? Yapýyor ama diðer çocuklar
yerken caný çekmesin Can’ýn þiþer
bir yerleri...

Kahvaltý hazýr, sýra çocuklarý
dürtmeye geldi. Eylül yavaþ, krize
girmeden sakinliðimi koruyarak
anne þevkatinden ödün vermeden
uyandýrýyorum. Can uyurken ço-
raplar giydiriliyor. E bir de rutini-
miz var, “Kalk artýk sabah oldu
sütçü köþeyi döndü.” Her sabah
bed sesime lanetler okuyorum.
Kahvaltý devam ederken Eylül’ün
saçlarý örülüyor. Ve yeni bir þarký;
“Haydi acele edelim geç kalmaya-
lým.” Kapýdayým, arabadayýz,
Can’ýn okulu, Eylül’ün okulu... 

Veee evdeyim, balkondayým
sonunda kahve mi içiyorum.
Eðer þanslýysam Aliaða’ya
gitmem gerekmiyor. Hay Al-
lah, Bülent’i unuttum o biz
daha uyanmadan iþe gidiyor, öð-
len kahvaltýya geliyor. Yani bu, þu
anlama geliyor; sabah kahvaltý
yapan çocuklara öðlen için ye-
mek yaparken, sabah kahvaltý
yapmayan erime öðlen kahvaltý
hazýrlanacak. Eveet öðlen oluyor
son kontrol; yemek ok! Kahvaltý
ok! Hadi bakalým Eylül’ü alalým

oradan Can’a geçelim... 
Mutlu aile tablosu varan 1, ön-

ce masadan Bülent ayrýlýyor, hoo-
op iþe. Sonra Eylül hooop okula
býrakýlýyor. Her gün 3 kilometre
okula yürüyerek gidip gelen ben,
þemsiyesinden su geçirmez botu-
na, montuna kadar her þeye sahip
günde dört defa okula býrakýlýp
alýnan kýzým. Neyse döndük hadi
eve... Can bekler, masa bekler,
mutfak bekler, balkonda toplana-
cak çamaþýr, makinede asýlacak
çamaþýr, yerlere dökülmüþ kýrýntý,
sulanacak çiçek, beslenecek kedi,
kuþ... Çok bekle-
yenim var çok.
Süre baþ-
lar... Ak-
þam ye-
me-

ði de tamamsa Eylül’ü almaya gi-
diyoruz. Akþam yemeði, çayýn ya-
nýna kek, çörek... Ödev eþliðinde
þahane gider. Çocuklarýn tepesine
eðilen öðretmenin midesine de
yazýk, ama þimdi hadi banyoya... O
saçlar ter kokmayacak, ben çek-
tim, öðretmen çekmesin. Saçlar...
Süper baba kurutuyor. Can’a kita-
býný da okursa taparým ona! Ak-
þam yemeðinden sonraki rutin;
masa bulaþýk, bulaþýk makinesi
aç-baþlat oh bitti. TV, tablet, tele-
fon þahane dakikalar... Alarmý aç,
yataða geç, kitabýný aç, uykuya di-

ren diren diren...

Ayþe ÖZ
Ankara

N
e zamandýr ayaklarýnýzý
uzatýp kulaklýkla müzik
dinlediðiniz, hiçbir þeyi
düþünmediðiniz, rahat
bir tatil yaptýnýz? Ya da

kocanýzýn “Çocuk düþecek çok ko-
þuyor, yemek de yemedi” diye tatil-
de bile çocukla sizi baþbaþa býrak-
madýðý bir tatil! 

Biz bu sefer kýrdýk zincilerimizi;
yaklaþýk 1 aylýk uðraþlarýmýz sonucu
kocalarýmýzý da ikna ederek, fabri-
kadan kýzlarla tatile gittik. Çocukla-
rý da aldýk ama kocalarý býraktýk,
bastýk gittik bir tatil beldesine.
Kendimize tanýdýklar aracýlýðýyla
güzel, denize de yakýn bir yerde ha-

vuzlu bir ev kiraladýk. Tabii ucuza...
Dört kadýn, üç çocuk, her þeyi en
ucuza getiren bir planla tam 10 gün
doyasýya eðlendik. Çocuklarý çok
düþünmediðimiz, genellikle sand-
viç, makarna gibi çabuk yapýlan ye-
meklerle kendi haline býrakýp nere-
deyse hiç ev temizlemediðimiz bu
tatilde, kendimizi sýcak kumlardan
serin sulara attýk. Çocuklarýn gü-
venliðini saðlamak adýna her gün
biri onlarla oyun oynuyordu. Diðer-
lerimiz müzik dinleyip, yüzüp, dans
ediyorduk. Her zaman erkenden
uyuyoruz diye gece gezmeleri yap-
týk. Ýlk defa birlikte kafa çektik.
Otostop çekmek, sarhoþ olup gece-
leri sokaklarda baðýrmak, hepsi bu-
nun içine dahil... Bir de yaptýðýmýz
her þeyin hesabýný kocalara verme-

mek için telefonlarý açmamak, koca
aradýðý zaman telefonu “Al baban
arýyor” diye çocuða vermek... Ýþin
kötü taraflarý da vardý; sabahlarý ek-
mek alma sýrasý, çok içmenin verdi-
ði rahatsýzlýk gibi, ama olsun hepsi
de çok güzeldi. 

Bir dahaki tatilimizi çocuksuz
yapmak üzere çeþitli planlarýmýz
var. Þimdiden çalýþmalara baþla-
dýk. Demem o ki çocuklar, ev, her
þey çok önemli ama biz de önem-
liyiz. Birbirimizin elbiselerini gi-
yip, makyaj malzemelerini kulla-
nýp, saçlarýný ördüðümüz, doyasý-
ya dertleþtiðimiz, güldüðümüz,
oynadýðýmýz günler bize gerçek-
ten kadýn olduðumuzu hatýrlattý
ve hayat boyu unutulmaz anýlarý-
mýz oldu...

Kadýn kadýna çýktýk bu yaz tatile

Gülcan ÖZCAN
Maltepe / Ýstanbul

B
en 30 yaþýnda, üniversite mezunu, ayný zamanda
4 yýldýr anne olan iþçi bir kadýným. Oðlumu çok
seviyorum tabi ki her anne gibi. Ancak þöyle bir
yazý okuduðumda kendimi buldum diyebilirim;
“Çocuðumu seviyorum ancak anne olmayý sevmi-

yorum.” 
Aslýnda bu yazý benim hayatýmýn özeti gibiydi. Anne ol-

mak tabi ki dünyanýn en güzel duygusu; yalnýz tabi berabe-
rinde getirdiði fazla sorumluluk, ayrýca iþ yüküyle beraber
çocuk büyütmek, takdir edersiniz ki beni de zorladý. Zanne-
diyorum bizim jenerasyonun ortak sorunu bu, sadece be-
nim deðil.

Özellikle belirtmek istiyorum, çocuðun kýrký çýkana ka-
dar evden çýkmama gibi saçma bir geleneðin olduðu ülke-
de, çocuðunuza karþý olan tutumunuzla ilgili baþtan bir
gerginlik ortaya çýkýyor. Çünkü çalýþan anneler genellikle
sosyal olarak aktif olduklarýndan, 40 gün kýsýtlanmak hiç
hoþ bir durum olmuyor. Sonrasý ise annem her ne kadar
yardýmcý olup yükümü hafifletse de çok zor ilerledi. Dü-
þünsenize size muhtaç küçücük bir varlýk... Elbette ilk
baþta birbirinize alýþmanýz zaman alabiliyor. Hele ki 40
günlük süreci çok gergin yaþamýþsanýz, tabi sezeryan ve
göðüs ucu aðrýsý da girdiyse iþin içine çok zorlandýðýnýz
zamanlar kaçýnýlmaz oluyor. 

Tabi zamanla büyüyor ve biraz da tek çocuklarda görü-
len bir durum olarak sürekli ilgi ve hep anneyle oyun oy-
nama isteði beraberinde geliyor. Dur oðlum, tamam oyna-
rýz oðlum, yorgunum biraz anlayýþlý ol oðlum derken sos-
yal ortamdan uzaklaþmanýz ve kendinize hiç zaman ayýra-
mamanýz izliyor süreci. 

Eþim gerçekten ilgili biri ancak yeni baþladýðý iþin saatle-
ri nedeniyle bizimle zaman geçiremiyor. Çocukla uzun saat-
ler sürekli dipdibe olmak bazen çok bunalmama neden olu-
yor. Düþünsenize dýþarýya çýkýyorsunuz her þey onun ihti-
yaçlarýna göre þekilleniyor, alýþveriþ azap oluyor, oyun par-
kýnda saatler geçiriyorsunuz ama anne çok eðlenmiyor bu
durumdan. Evet, kabul ediyorum, galiba çocuðuyla oyun oy-
namayý seven bir anne deðilim ben. 

Çocuklarýn telefonla oynamasýný elbette tasvip etmiyo-
rum, ama evde hiçbir þey yapamayýnca ben de bu yola üzü-
lerek baþvurdum. Elbette deli gibi telefonla oynatan bir an-
ne deðilim, ancak az da olsa yola baþvurduðumu dürüstçe
söylemeliyim. 

Saðlýklý bireyler yetiþtirmemiz gerektiðinin farkýndayým,
ancak bizler saðlýklý ülke ortamýnda yaþayamadýðýmýz ve ge-
rek iþ gerek eðitim anlamýnda yeterli bilince ulaþmadýðýmýz
sürece bu nasýl mümkün olabilir? 

Bu bir eksikliðin yanýnda, aslýnda daha önceki nesillerle
yaþadýðýmýz çatýþmayla da alakalý bence. Çocuðumu eþimle
birlikte yetiþtirmek daha doðruyken bunu annemle beraber
yapmak zorunda kalmam da sorun yaþamama neden oldu.
Bu biraz da yaþadýðýmýz ülkenin gerçeklerinin sonucu... Oy-
sa mahallemizde ücretsiz kreþ olmalý ve babalarýn çalýþma
saatlerinin en azýndan çocuklar belli bir yaþa gelene kadar
uygun þekilde düzenlenmeli. Anneler gerektiðinde doðum
öncesi, doðum sonrasý ve çocuðun büyüme sürecinde eði-
tim programlarýna alýnmalý. 

Elbette çocuk büyütmek bir süreç ve ben þu an daha
dikkatli ve daha farkýnda ilerlemeye çalýþýyorum. Pedagog
bir arkadaþýmdan gerektiðinde yardým da alýyorum. Be-
nim gibi imkanlarý sýnýrlý genç annelerin durumunu az
da olsa dile getirme fýrsatý verdiði için Ekmek ve Gül’e
teþekkür ederim.

Annelik güzel... mi?Bir kadýnýn güncesi
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Sinan CEVÝZ

D
olar, avro neden arttý? Bir savaþ mý var?
Yoksa bizim yaþadýklarýmýz psikolojik mi?
Domates 8 TL olmuþ, konserve yapama-
dýk ondan mý psikolojimiz bozuk? Yoksa
psikolojimiz bozulduðundan mý domates

bize pahalý geliyor! 
Ekonomiye dair garip tartýþmalar sürerken iþçi ka-

dýnlar olup biteni yakýndan takip ediyor. ‘Reis’e itimat
eden de, iktidarýn ekonomi politikalarýný eleþtiren de
ayný kaygý içinde; “Ya daha kötü olursa”, “Ya iþten atý-
lýrsam”... Bu ve benzeri kaygýlarla hayat devam eder-
ken olup bitenleri ünlü bir tekstil firmasýnýn depo-
sunda çalýþan kadýn iþçilerle konuþtuk. 

Depoda çalýþan yaklaþýk 5 bin iþçinin yarýya yakýný
kadýn. Hayata yeni baþlayan, ilk iþ deneyimini burada
yaþayan genç kadýnlar da var aralarýnda, boyu kadar
çocuklarý olanlar da... Karý koca birlikte çalýþan da var,
küçük bebeði olan da... 

Ve bütün dert iyi bir hayat yaþamak ve yaþatmak
olunca, ekonomik geliþmeler kadýnlarýn en çok dikka-
tini çeken konularýn baþýnda geliyor. Bekar genç ka-
dýn iþçiler, geliþmelere daha çok sosyal yaþamlarýnýn
kýsýtlanmasý üzerinden ilgi gösteriyor. Telefon fiyatla-
rýnýn artmasý, sinema biletlerinin pahalý olmasý... 20
yaþlarýnda bir kadýn iþçi “Eskisi gibi deðil, her þey pa-
halý artýk. El yakýyor resmen, sosyal yaþamýmýz zaten
kýsýtlýydý iyice kýsýtlandý. Bir sinema bileti 17 TL ol-
muþ gel de bir arkadaþýnla sinemaya git. Bir de de-
miþler ki bu psikolojik, tabii cebinde para olan olma-
yanýn derdini anlamaz. Hani kraliçenin biri demiþ ya,
ekmek yoksa pasta yesinler diye, onun gibi bir þey bu
da...” diyor. 

Evlilik hazýrlýðý yapanlarýn derdi ise masraflarýn al-
týndan nasýl kalkarýz... Düðün salonu tutmaktansa sa-
dece nikah yapma fikri daha da güçleniyor son za-
manlarda. 

Çeyrek altýn olmuþ 400 TL; hal böyle olunca eþ
dost akraba düðünlerinin davetiyesi gelince, bizim
depo çalýþaný kadýnlar hemen hesap makinesine sarý-
lýyor. “50 taksak ayýp mý olur acaba” sözleri havada
uçuþsa da pek çare bulunamýyor.

E tabii bunlarýn hepsi psikolojik deðil ama, ekono-
minin psikolojiyi etkilediði bir gerçek. 
ONDAN KIS, BUNDAN KIS...

Evli ve hele ki çocuk sahibi olan kadýnlar için her

þey daha da zor. “Ben kocamla birlikte burada çalý-
þýyorum bu depoda. Tek amacýmýz çocuklarýmýzýn
eðitimi, saðlýðý biraz daha iyi olsun, ihtiyaçlarý bir
nebze olsun karþýlansýn...” diyor bir kadýn iþçi. Ama
daha iyi bir eðitim, daha iyi bir saðlýk beklentisi,
döviz krizi yaþanýnca, ücretleriyle birlikte erimiþ.
Baþka bir kadýn iþçi durumu þöyle özetliyor;  “Kriz
mriz yok diyor Reis, ama biz dibine kadar yaþýyoruz
krizi. 2018 yeni bir baþlangýç olur dedik, her þey iyi
olur dedik, þimdi sürekli kredi kartlarýna yükleniyo-
ruz. Eþimle birlikte aldýðýmýz yetmiyor. Bir oðlu-
muz var, iþyerinde kreþ olmadýðý için ona bir akra-
bamýzýn kýzý bakýyor. Bakýcý parasýný ödemekte bile
zorlanýyoruz. Bakkala gitmeye korkar olduk, un alýp
evde ekmek mi piþirsek diye düþünüyoruz. Ondan
kýs bundan kýs þaþýrdýk kaldýk... Nasýl kriz yok! Ta-
bii bizim patrona da kriz yok, sürekli yeni maðaza-
lar açýp duruyor...”
ÝNSANDA PSÝKOLOJÝ MÝ KALIR?

Evli çiftlerin “iki kiþi çalýþýr, her ay bir miktar da
bir kenara atarýz” diye yaptýðý hesaplar genellikle
tutmaz zaten, ama bu günlerde daha da þaþmýþ
tüm hesaplar. Ýsyan noktasýna gelmiþ bir kadýn iþçi-
yi dinleyelim: “Eþim düzenli iþ bulamýyor, bir çalý-
þýyor bir boþta. Ben de çalýþmasam çocuðun ihtiya-
cýný karþýlamak bir yana evin kirasýný ödeyemeyiz.
Kriz yok madem, müdür geldi toplantý yaptý, deni-
yor ki 1000 kiþi çýkaracaðýz. Madem kriz yok o za-
man niye her þeye zam yapýlýyor? Madem öyle dev-
let elektriðe, suya niye zam yapýyor, ekmek niye
zamlanýyor? Tamam baþkana inanalým, kriz yok di-

yor, o zaman bu zamlar dursun! Bak þimdi korku-
yoruz bizi iþten atacaklar diye, o zaman desinler
kimse iþten atýlmayacak diye. Zamlarý da geri alsýn-
lar, biz de diyelim kriz yok. Herhalde kendilerine
yok kriz, bizim için dememiþlerdir o lafý. Psikolojik
diyor da bakan, ya insanlarda böyle yaþam olunca
psikoloji mi kalýr! Aldýðýn üç kuruþla bir yamayý ka-
pýyorsun diðer taraf açýlýyor, sonra iþçinin psikoloji-
si niye bozuk, elbet bozuk olur! Önce bu hale geti-
rip sonra da dalga geçiyorlar insanla...” 
O KADAR KÂR EDÝYORLAR KÝ 
BUNLARA BÝR ÞEY OLMAZ!

Ýþten atmalar en büyük kabus. Görüþtüðümüz
kadýn iþçilerden biri hükümeti iþten atmalarý engel-
lemeye çaðýrýyor. “Bunlara bir þey olmaz! Ýsteseler
iþçi çýkarmazlar. Diyelim iþler düþse bile o kadar kâr
ediyorlar ki biz bir yýl depoda yatsak, sade maaþ al-
sak bunlara bir þey olmaz! Hükümet bunu saðlamalý,
iþçi atýlmasý olmamalý. Yoksa zaten geçinemiyoruz,
býrak geçimi, aç kalýrýz...”

Aslýnda depo iþçileri bir mücadele birikimine sa-
hip. Eski iþçiler, iþyerlerindeki haksýzlýklara karþý za-
man zaman birlik olup iþ durdurduklarýný hatýrlatý-
yor. Son dönemde iþçilerin birliði meselesi daha bir
tartýþýlýr durumda. 
BÝRLÝK OLURSAN
DOKUNAMIYORLAR

“Ýþten atýlmalar olursa ne yapmalý?” sorusuna üç
yýldýr depoda çalýþan bir kadýn iþçinin yanýtý þöyle
oluyor: “Bizde zaman zaman iþçi patlýyor, benim ta-
nýk olduðum böyle iki olay oldu, primleri vermediler
birinde çalýþmadý birçok bölüm. Bizim gördüðümüz
bu, birlik olursan sana dokunamýyorlar. Ama hepi-
miz kurbanlýk koyun gibi bizi atmalarýný beklersek
olmaz. Bazý arkadaþlar diyor ki iþler yoðun, bunlar
iþçi çýkarmaz... Ama biz diyoruz ki atar atmaz, biz
birliðimizi saðlayalým gerisini onlar düþünsün. So-
nuçta baþka taleplerimiz de var. Bu maaþlarla geçi-
nemiyoruz, o zaman maaþlara zam yapýlsýn. Kreþ is-
tiyoruz. Bunlarý almak için de mücadele etmeliyiz.
Saðdan soldan duyuyoruz mesela Makel iþçileri bu-
nu yapmýþ, ne mutlu onlara, biz de yapmalýyýz. Hiç
birlik olmadýk deðil, ama saman alevi gibi parlýyor
sönüyoruz; sýký sýkýya sarýlmalýyýz birbirimize.”

BÝNLERCE ÝÞÇÝ VAR 
BÝR TANE KREÞ YOK!

DEPODA çalýþan kadýnlarýn en önemli taleplerinden biri
kreþ. Birçok kadýn çocuðunu býrakacak bir yeri olmadýðý için
iþten çýktý ya da vardiyasýnýn çocuðuna göre düzenlenme-
sini istediði için iþten atýldý. Bakýcý tutmanýn maliyeti nere-
deyse aldýklarý ücrete denk gelen iþçiler, binlerce kadýnýn
çalýþtýðý bu iþyerinde kreþ olmasýný istiyor.

Bunlar mý
psikolojik?
Bunlar mý

psikolojik?
Bunlar mý

psikolojik?
Bunlar mý

psikolojik?
Bunlar mý

psikolojik?Uzm. Dr. Senem ASLAN

H
apþýrýk, týksýrýk, baþ að-
rýsý, nefes daralmasý...
Kimi aðýr yaþar, kimi
daha hafif. Ama her iki
durumda da zorlar in-

saný. Alerji, bir nevi çaðýn hastalý-
ðý. Gelin bu ay birlikte bakalým
alerjinin ne olduðuna.

Alerji, normalde zararlý ol-
mayan bir maddeye karþý vücu-

dun aþýrý reaksiyon vermesidir.
Avrupa’daki nüfusun yüzde 40’tan

fazlasý halen en az bir alerjiden muzdarip-
tir. Bu alerjik hastalarýn yaklaþýk yüzde 70’i

birden çok þeye karþý alerjendir. Çocuklar
genellikle atopik dermatit, alerjik rinit ve
alerjik astýmdan etkilenirler. 

Peki, nedir alerjiye yol açanlar? 
Alerjenler genellikle dýþ ve iç ortam

alerjenleri olarak sýnýflandýrýlýr. Alerjenler
ülkeden ülkeye, hatta ayný ülke içinde coð-
rafi bölgelere baðlý olarak deðiþiklik göste-
rir. Aðaç, çim, yabani ot polenleri, mantar
ve küfler en sýk görülen hava kaynaklý aler-
jenlerdir. Aðaç polenleri erken ilkbahar, çi-
men polenleri geç ilkbahar ve erken yaz,
yabani ot polenleri ise geç yaz döneminde
ortaya çýkar. Toz akarlarý ve hamam böceði
dýþkýlarý, kedi ve köpek tüyleri ve küf man-
tarlarý da sýk görülen alerjenlerdir.

ÜÇ BAÞLIKTA
ALERJÝ

AALLEERRJJÝÝKK rahatsýzlýklarý üç baþlýk altýnda
toplayabiliriz: Atopik dermatit dediðimiz deri
alerjisi, alerjik rinit ve astým. 

Her üç durumda da alerjenle ilk kez karþý-
laþan vücut bu alerjene karþý immün yanýt
oluþturur ve kendi içinde bunu alt etmeye ça-
lýþýr. Týbbi adýyla IgE adý verilen bir antikor
oluþturur, aslýnda bu normal þartlarda bazý
parazitlere karþý salgýlanan ancak alerjik
reaksiyonlarda da rol oynayan bir antikor ti-
pidir. IgE antikoru, saðlýklý insanlarda belirli
bir oranda sentezlenirken, alerjik reaksiyon
gösteren kiþilerde artýþ eðilimindedir. Ne ka-
dar yüksek alerji o kadar yüksek IgE! Zaten
doktorlar da alerji tespiti için bu antikora ba-
karlar. 

Her alerjili giden durumda klasik bulgula-
rýn dýþýnda çeþitli deri testleriyle alerjeni tes-
pit etmekte elimizi güçlendirir. Deri testleri-
nin sonuçlarýna göre immün yanýtý düzenle-
yen tedavinin düzenlenmesi de mümkün ol-
maktadýr. 

Alerji mevsimi geldi
kendisi gelmesin!

ALERJÝDEN NASIL
KORUNABÝLÝRSÝNÝZ?

EEVV aakkaarrllaarrýýnnddaann kkoorruunnmmaakk iiççiinn;;
Yatak çarþaflarý sýk yýkanmalý 

Özel yatak kýlýflarý kullanýlmalý 
Halýlar kaldýrýlmalý 

· Zeminde ýslak temizlik yapýlmalý 
Etkin ve filtreli elektrikli süpürgeler kullanýlmalý 

Odadan toz tutucu eþyalar kaldýrýlmalý 
Ev, akar öldürücülerle ilaçlanmalý

DDýýþþ oorrttaamm aalleerrjjeennlleerriinnddeenn kkoorruunnmmaakk iiççiinn;;
Ocak-Mart: Aðaç poleni 
Nisan-Mayýs: Çayýr poleni 
Mayýs-Haziran: Tahýl poleni 
Eylül-Ekim: Yabani ot poleni dönemidir.

Eðer bunlara karþý alerjiniz varsa, özellikle
ilk ve sonbahar aylarýnda açýk havada bulun-
mamaya dikkat edilmeli. Sabah ve öðle arasýn-
da polenler daha yoðun olacaðýndan bu saat-
lerde açýk havada olmamaya dikkat edebilirsi-
niz. Piknik ve doða yürüyüþü gibi etkinlikler po-
len mevsiminde yapýlmamalý. Camlar kapalý tu-
tulmalý. Eve girince elbiseler deðiþtirilmeli ve
duþ alýnmalý.

TEDAVÝSÝ MÜMKÜN MÜ?
ALERJÝ tedavisi alerjenden kaçýnma ve alerjen immunoterapisi ile mümkündür.

Ýmmünoterapinin amacý baðýþýklýk sistemini eðitmek ve vücuda alerjenlerlerin düþman
olmadýðýný öðretmektir. Hastalara alerjik yanýt oluþturan maddeler giderek artan
dozlarda, uzun sürede verilerek alerjenle bir sonraki karþýlaþmada hastalýk geliþmemesi
için korunma saðlanmýþ olur. Bu yöntem alerjenden korunma yöntemlerinin uygulanmasýna
ve ilaç kullanýmýna raðmen kontrol altýna alýnamayan alerjiler söz konusu olduðunda,
hasta alerji ilaçlarýnýn yan etkileri yüzünden ilaca devam edemediðinde, yeni alerjiler ve
astým oluþmasýn diye koruma amaçlý uygulanabilir. Ama immunoterapi; gýda alerjisi,
egzama, ürtiker gibi durumlarda uygulanamýyor. Bu tedavi emin ellerde yani alerji
uzmanlarý, immunologlar, kulak burun boðaz, göðüs ve çocuk hastalýklarý uzmanlarý
tarafýndan uygulanmalýdýr. 

BELÝRTÝLER
AALLEERRJJÝÝKK rriinniitt:: En sýk rastlanan bulgu-

lar burun týkanýklýðý, burun akýntýsý, kaþýn-
týsý, koku ve tat bozukluklarý, yumuþak
damakta kaþýntý, hapþýrma ve baþ aðrýsý-
dýr. Semptomlarýn periyodik olmasý, bu þi-
kayetlerin bazý ortamlarda ve belirli za-
manlarda ortaya çýkýp bazen de kaybol-
masý alerjik rinitin özelliklerindendir.

AAssttýýmm:: Ailesel kalýtýmsal durumu tetik-
leyen çevresel faktörlerle geliþen solun
yolu týkanýklýðý ile giden bir durumdur.
Çevresel faktörler arasýnda çevresel kar-
bon ve kükürt gazý, egzoz dumanlarý, ev
akarlarý, sigara ve kimyasal kokular, ilaç-
lar özellikle aspirin sayýlabilir. Özellikle
gece sabah karþý ortaya çýkan akciðer ha-
va yollarýnýn daralmasýna baðlý nefes dar-
lýðý, soluk alamama ve öksürük ataklarý
görülen astým hastalýðý tüm bu olumsuz-
luklara raðmen uygun tedavi ile kontrol
altýna alýnýp normal bir yaþamýn mümkün
olduðu bir hastalýktýr.

AAttooppiikk ddeerrmmaattiitt:: Deride kuruma, ka-
þýntý ve bazen de pullanma ile bulgu ve-
ren kalýtsal-ailesel cilt durumudur.

ALERJÝYÝ NE TETÝKLER?
11.. Ailede alerjili anne, baba, dayý, hala, teyze vs. olmasý 

22.. Sosyoekonomik düzeyin yüksek olmasý 
33.. Siyah ýrktan olmak
44.. Hava kirliliði
55.. Ailenin ilk çocuðu olmak
66.. Ev içinde hayvan beslenmesi 
77.. Evde sigara içilmesi
88.. Bebeðin bir yaþýndan önce yapay mamalarla beslenmesi

KÝMLERDE ALERJÝ DAHA SIK GÖRÜLÜR?
Sanayileþmiþ toplumlarda geleneksel yapýdaki tarým toplumlarýna göre çok dahafazla görülür.
Kentsel alanlarda yaþayanlarda kýrsal bölgelerde yaþayanlara göre daha fazlagörülür. 

Kardeþ sayýsý çok olan veya kalabalýk aile çocuklarýnda daha az görülür. Bunun  sebe-bi de erken çocukluk döneminde mikroplarla temasýn, özellikle kiþinin
baðýrsak florasýnýn zenginliðinin alerji geliþimini azalmasýdýr. Özellikle
paraziter enfeksiyonlar ile sindirim yoluyla bulaþan enfeksiyonlarýn
yoðun olduðu bölgelerde alerji sýklýðý düþüktür.



19

Yasemin ÖZTÜRK
Sincan / Ankara

A
nkara’nýn Sincan ve Etimesgut ilçelerinin
sýnýrýnda bulunan Oðuzlar Mahallesinde
kadýnlarýn dayanýþmasý, saðlýk ocaðý açýl-
masý talebinin peþini inatla býrakmamala-
rý kazanýmla sonuçlandý. Kadýnlar “Þimdi

sýrada diðer taleplerimiz ve yerel seçimler var” diyor.
2014 yerel seçimlerinde mahallemizden bir kadýn

muhtar adayý çýkmýþtý; Sevgi Akyýldýz. Aðýrlýklý olarak
iþçi ailelerinin yaþadýðý ve politik tercihlerin genelde
AKP’den yana olduðu mahallemizde, AKP’li erkek
muhtar adayý karþýsýnda hiçbir partiden olmadýðýna
sürekli dikkat çeken kadýn aday Sevgi Akyýldýz’ýn se-
çilme olasýlýðý aslýnda oldukça zayýftý. Mahalledeki
kadýnlarla birlikte kadýn muhtar adayý ile tanýþma
toplantýsýnda buluþtuk. Bu toplantý, çoðu zaman ma-
halleden dýþarý çýkmayan ya da çýkamayan, sosyal ha-
yatý AKP’li kadýnlarýn düzenlediði “sohbet” toplantý-
larý ve mahallemizin parkýnda düzenlenen piknikler-
den öteye geçmeyen, vaktini ev iþleri ve televizyon iz-
leyerek geçiren kadýnlar için kendi sorunlarýný ifade
edecekleri bir platform oldu ayný zamanda.

Hangi partiye oy veriyor olursa olsun kadýnlarýn
mahalleyle ilgili sorunlarý ortaktý; kreþ, yaþlý baký-
mevi, saðlýk ocaðý, pazar yeri, sokak lambalarý...
Kadýn muhtar adayýna bu taleplere sahip çýkmasý
þartýyla destek sözü verdik ve diðer adaylara fark
atarak seçildi.

Seçimlerin ardýndan kreþ ve saðlýk ocaðý açýlmasý
için dilekçeler yazýldý, imzalar toplandý, muhtar ve
oluþturduðumuz bir kadýn heyeti aracýlýðýyla beledi-
ye baþkaný ve kaymakama imzalar iletildi. Böylece
bizi bir araya getiren saðlýk ocaðý serüvenimiz baþ-

ladý.
Sonuç olarak da önce apartman dairesin-

de bir doktor ve bir hemþirenin bulundu-
ðu saðlýk ocaðý açýldý. Bu saðlýk ocaðý-
nýn yeterli olmadýðý kadýnlar tarafýn-
dan sýkça dile getirilince bu kez de
mahallede bulunan belediye arsasýna,

bir ay kadar önce, büyük bir saðlýk
ocaðý inþaatý baþlatýldý.

Sonrasýnda mahalleye kreþ açýlma-
sý için imzalar toplandý. Kadýnlarýn
taleplerini ýsrarla takip etmeleri so-
nucu belediye de harekete geçti ama
üç mahallede de kreþ bulunmadýðý

için kura çekiliþi ile kreþin yan mahal-
leye yapýlmasýna karar verildi.

Yerel seçimler yaklaþýrken bu deneyimi
paylaþmak ve kadýnlarýn görüþlerini dile
getirmek istedik.
‘KENDÝMÝZE
GÜVENÝMÝZ ARTTI’

Mahalledeki bir markette çalýþan Ayþe,
saðlýk ocaðý inþaatýný büyük bir sevinçle
karþýladýðýný söylüyor: “Saðlýk ocaðý için ye-

ni bina yapýlmasý çok güzel. Bu da gösteri-
yor ki; aðlamayana meme yok. Biz istekle-

rimizi açýkça ifade etmeliyiz. Kadýnlar birlik olunca
baþaramayacaklarý þey yok. Ýmzalarý topladýk, birlik
olduk, saðlýk ocaðýný açtýrdýk, þimdi de yeni binamýz
yapýlýyor, sýrada kreþ ve pazar yeri var” dedi.

Mahallemizde aðýrlýklý iþçi ailelerin yaþadýðýna
dikkat çeken Ayþe; sözlerini þöyle sürdürüyor: “Ma-
hallelinin gelir durumu belli. Bizler zengin deðiliz.
Çocuklar ve yaþlýlar çok sýk hastalanýyor. Yeri geliyor
bir dolmuþ parasý bulunmuyor. Muhtarýmýzýn kadýn
olmasý bizim için büyük bir nimet. Erkek muhtar ha-
limizden anlamýyor. Eþlerimiz çalýþýyor, muhtarla hep
kadýnlar muhatap oluyor, çünkü bütün gün mahalle-
de yaþayan kadýnlar. Kazanýmlar bizim kendimize
olan güvenimizi artýrýyor.”
‘MUHTARIMIZ KADIN OLMALI’

Eþi organizede bir fabrikada çalýþan Emine ise ta-
leplerini þöyle sýralýyor: “Saðlýk ocaðý tamam, þimdi
diðer isteklerimiz için biraraya gelmeye devam ede-
ceðiz. Pazar yerimiz yok, kreþ açýldý ama yan mahal-
leye, bize faydasý yok. Mahallemize ücretsiz kreþ is-
temeye devam edeceðiz. Yaþlýlar için de bir bakýmevi
açýlmasýný istiyoruz.” Mahalle muhtarýnýn kadýn ol-
masý gerektiðine vurgu yapan Emine; “Muhtarýmýz
kadýn olmalý, belediye baþkanýmýz da kadýn olsun.
Muhtar adaylarý belli olsun o zaman kadýn adaylarla
konuþur ona göre kimi destekleyeceðimizi hep birlik-
te belirleriz, geçen seçimlerde yaptýðýmýz gibi. Muh-
tarýmýzdan memnunuz. Kadýnlar daha hoþgörülü
oluyorlar, daha bir dinliyorlar, kadýn kadýnýn dilinden,
dertlerinden daha iyi anlýyor. Sokak lambalarýný da
yaktýrdýk, erkek olsaydý anlamazdý” diyor.
‘TEK TAÞIMI DA ALIRIM
MÜCADELEMÝ DE YAPARIM’

Birebir yaptýðýmýz sohbetlerin ardýndan mahalle-
mizin parkýnda bir çok kadýnla da ayak üstü konuþ-
tuk. Kadýnlarýn çoðu yeni saðlýk ocaðýnýn yapýlmasýn-
dan memnun. Hemen hepsinin isteði kadýnlarýn bir
araya gelerek önümüzdeki yerel seçimlerde talepler
doðrultusunda birlikte hareket etmek.

Nuran parktaki kadýnlarýn ortak sesi oluyor: “Ka-
dýnlar bir araya gelince, konuþunca, birlikte hareket
edince kazanýyor. Böyle yapmaya devam etmeliyiz,
kadýnlar olarak hayatýn her yerinde olmalýyýz; öðret-
men, doktor, iþçi, mühendis, muhtar... Kadýnlar hak-
larýný bilmeli, kendini savunmalý, susmamalý. Þarký-
daki gibi, çocuk da yaparým, kariyer de; tek taþýmý da
kendim alýrým, mücadelemi de yaparým, o kadar!”

Yüksel YILDIZ
Esenyalý / Ýstanbul

Y
aklaþan yerel seçimler ve biz çalýþan kadýnlarýn en
basitinden evden iþe, iþten eve gitmek için çektiðimiz
bir günlük kargaþayla anlatmak isterim.
Mahallemiz Esenyalý’da yapýlan her muhtarlýk seçi-
minde ulaþýmýn düzeleceðinden, gece aydýnlat-

malarýnýn tamamlanacaðýndan, parklarýn çocuklar için elveriþli
olacaðýndan tutun da çöplerin alýnmasýna kadar her zaman
vaatler var. Ama bu vaatler seçimler bitene kadar. Vaatler dýþýnda
da insan hayatýný kolaylaþtýracak çalýþmalar bile nerdeyse yok.

En basitinden ben yýllardýr toplu taþýmayý kullanarak iþe gidip
geliyorum. Her sabah, özellikle de okullarýn açýk olduðu günler
hafta içi otobüse binmek benim için çile. Otobüs týka basa
doluysa durakta bile durmaz, seni teðet geçer. Durakta durursa
da insanlarý ite kaka ilerlersin; “Lütfen ilerler misiniz, iþe geç
kalacaðýz”, “Lütfen ilerler misiniz, okula yetiþemeyeceðim...”
Akbiller arka kapýdan, orta kapýdan gönderilir; kiminin
akbili kaybolur, kiminin cüzdaný çalýnýr kalabalýkta, kimi
tacize uðrar, kimi gençlere hakaret eder yer vermedikleri
için... Aslýnda iþe baþlamadan yollarda baþlar stres. Güne
de bu kargaþa halinde baþlarsýn.

Bu sorunlara karþý her defasýnda Alo 153’ü arayýp
ÝETT’ye bildirirsin, dönüþ yapacaklarýný söylerler
ve yaparlar da ama bu dönüþlerden
hiçbir çözüm alýnmaz; deðiþiklik yapýl-
mayacaðýný, ek bir araç veremeyecek-
lerini, sefer saatlerini artýramayacak-
larýný dile getirirler.

Alternatif olarak minibüsü kullanýrsan
o da tam bir kabus. Minibüs þoförlerinin
kaba saba davranýþlarý, öðrencilere karþý
saygýsýz davranýþlarý, müdahale ettiðinde
þoförün kendinde yetki bulup itiraz eden
yolcuyu yolun ortasýnda býrakmaktan tut-
tun hakaretlere varan tutumu... Yine bir
dolu sýkýntý ve stresle iþe gidersin.

Mahallemizde varolan ulaþým zaten yetersiz ve hiçbir
düzenleme de yapýlmýyor. Yýllardýr bulunduðum mahallede
ayný kargaþanýn içinde, ayný sýkýþýklýkta  iþe gidip geliyorum.
Evde yaþadýðýn stres yetmez, iþte yaþadýðýn stres yetmez bir de
yolda stres! Bize saðlýklý  düþünmemiz gerektiði, akýl
saðlýðýmýzý bozmamamýz gerektiði söylenir ama nasýl koruyalým
akýl saðlýðýmýz! Bu kargaþayla, stresle nereye kadar!

Eðer mahallemizde kendi adaylarýmýzý çýkarmazsak daha çok
vaat dinleriz, ülkede gidiþat neyse mahallede de o olur.

Yerel yönetimler
saðlýðýmýzý bozuyor

Saðlýk ocaðý tamam
sýra yerel seçimlerde

Adile DOÐAN
Esenyalý / Ýstanbul

Y
etkiler krizin piskolojik olduðu-
nu ifade ederken, “Abartmayýn
gayet iyiyiz” diye de dalga geçi-
yorlar. Kriz piskolojik deðil ama
kendini hisettirdiðinden beri

herkesin psikolojisi bozuk. 
Artýk her yerde, yolda yürürken kendi

kendine konuþan insanlarla karþýlaþýyoruz.
Marketten iki paket makarna, bir de yað al-
mýþ, kafasý önünde elindeki fiþe bakýp “Ben
ne aldým acaba ki 48 lira ödedim” diye yü-
rüyen Kiraz teyze, kendisine çarpmak üze-
re olan arabayý görmüyor bile. Neyse ki þo-
för fren yapýyor. Ama Kiraz teyze hâlâ fiþe
bakýyor ve cebinde kuruþ bile kalmadýðýný,
akþam ekmeði veresiye alacaðýný söylüyor.

Plastik fabrikasýnda çalýþan Nihal, “Bir
ayda yüzde 40 fakirleþtim” diyor. Maaþla
ayýn sonunu getirirken, geçtiðimiz ay orta-
sýnda bitmiþ parasý. Ekim ayýnda da çalýþtý-
ðý fabrika iþçileri ücretsiz izne çýkartacak-
mýþ. Ücretsiz izin demek ev ekonomisinin
yarýsýný karþýlayamamak demek. 
ÜCRETSÝZ ÝZÝNLER VE
BELÝRSÝZLÝK

Bir metal fabrikasýnda çalýþan iki kadýn
arkadaþla balkonda çay içiyoruz. Ücretsiz
izinler onlarýn fabrikasýnda da baþlamýþ.
“Hani kriz yoktu? Bu ne þimdi! Kendimizi
geçtik çocuklu iþçiler ne yapacak? Psikoloji-
mizi bozan durumlardan bir tanesi de be-
lirsizlik” diyorlar. “Bunlar ya kýdem tazmi-
natlarýmýzý vermezlerse, o zaman ne ya-
pacaðýz?”sorusu üzerine fabrikada kendi
aralarýnda tartýþma yürüttüklerini aktarýyor.

Konu dönüp dolaþýp ayný yere geliyor: Peki,
þimdi ne olacak? 
NASIL YAPARIZ?

Ekonomiden açýlan sohbet elbette ülke
siyasetine geliyor. “Katar bize uçak hediye
etti” diyor biri. Diðeri “Yok o öyle deðil,
halktan gizliyorlar, o uçak parayla alýndý...
Öyle deðilse bile kim bilir memleketin ne-
resini peþkes çektiler” diyor. 

Ýþçilerin birleþmesi gerektiðinden söz
açýlýyor sonra. “Bizim fabrikada olmaz” di-
yorlar. Peki, olan yerlerde nasýl oluyor? As-
lýnda bu kadýn arkadaþlardan biri, daha ön-
ce çalýþtýðý fabrikadan oldukça deneyimli.
“Orada iþçiler birlikte hareket ederek bir-
çok hak kazanmýþlardý ve dayanýþmalarý ör-

nekti” diye hatýrlatýyorum. Biraz düþün-
dükten sonra, güvendikleri iþçilerin isimle-
rini saymaya baþlýyorlar. “Peki, sendikayý ne
yapacaðýz bizim bir þey yaptýðýmýzý duyar-
larsa ilk sendika bizi iþten attýrýr” diye ko-
nuþuyorlar. Söz konusu Türk Metal Sendi-
kasý ise tabii iþler zorlaþýyor. Ama imkansýz
deðil. Ýmkansýz olmadýðýný Flormar’da gör-
dük, 3. havalimaný iþçilerinden, Cargill iþçi-
lerinden gördük. Bunlar bir yandan umut
verirken, diðer yandan “Biz nasýl yaparýz?”
sorusunu da gündeme getiriyor.
‘DÜZEN BOZUCU’ ÝÞÇÝLER 

Kriz bahanesiyle dört arkadaþýyla birlikte
iþten atýlan Aysel, þöyle anlatýyor: “Çalýþtý-
ðým tekstil fabrikasýnda çalýþma koþullarý

çok kötüydü, fazla mesaiden canýmýz çýký-
yordu. Beþ aydýr sürekli iþ yok diyerek bizi
ücretsiz izne çýkartýyorladý. Ben haksýzlýða
karþý çýkan biriyim. Bu nedenle fabrikada
biraz öne çýktým ve beni krizi bahane ede-
rek iþten attýlar. Samimi olduðum dört kiþi-
yi de çýkardýlar. Sonradan duydum ki usta-
baþý, ‘Önümüzde kötü günler var. Bunun
gibi düzen bozucularý barýndýrmamýz la-
zým’ demiþ.” Patronlarýn iþçilerin talepleri-
ni daha rahat ezip geçebilmek için önlem-
lerinden biri de öncülük yapabilecek iþçi-
lerden kurtulmak olacak gibi görünüyor. 
EV YIKILDI YIKILACAK 

Kader ise “Önümüz kýþ, yaþam þartlarý
emekçiler için giderek zorlaþacak. Depremi
bekler gibi bir halimiz var. Ev ha yýkýldý yý-
kýlacak” diyor. Ailecek içinde bulunduklarý
durumu þöyle anlatýyor: “Eþim her aradý-
ðýnda yüreðim hopluyor. “Kesin kovuldu”
diyorum. Çünkü bir aydýr her gün 3-5 iþçi
çýkartýyorlar. Evimiz kira, iki öðrenci var. En
kötüsü eþim buraya da yeni baþladý, senesi
henüz dolmadý. Yani tazminat falan da ala-
maz. Çocuðuna pantolon alamadýðý için in-
tihar eden babayý o kadar iyi anlýyorum ki,
çünkü ayný durumdayýz. Eþim bilerek
çocuklar uyuduktan sonra eve geliyor, ola ki
bir þey istemesinler diye. Ama nereye ka-
dar, o da, ben de çok üzülüyoruz, psikoloji-
miz bozuldu...” 

Patronlar ve onlarýn hükümeti, krizin fa-
turasýný emekçi ve yoksul halka ödetip kur-
tulmanýn hesaplarýný çoktan beridir yapýyor.
Bunun için adýmlar da attýlar zaten. Þimdi
bizim yanýt vereceðimiz soru þu; Kader’in
dediði gibi, depremi bekler gibi bekleyecek
miyiz, yoksa bir araya gelip bir þeyler mi ya-
pacaðýz? 
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Ebru YÝÐÝT
Kocaeli 

E
konomik kriz, “Kriz yok,
bunlar hep manipülasyon”
diyenlere nispet yapar gibi,
gelip kadýnlarýn hayatýnýn
ortasýna oturmuþ durum-

da. Kocaeli’nin Erzurum ve Esentepe mahal-
lerinde sohbet ettiðimiz kadýnlar, krizin aþure kay-

natmak, kýþ hazýrlýðý yapmak gibi rutinlerini bile etk-
ilediðini anlattý. 

Malumumuz bu zamanlar Muharrem ayýna denk
geldiði için aþure kaynatýlýp daðýtýldý, hemen her

mahallede. Ayfer, “Aþure yapmak bizim için gelenek” diyor,
“Ýçine koymaya 12 farklý malzemeyi almak zor olsa da, yine
de her sene elimizden geldiðince yapmaya çalýþýyoruz.
Yaptýktan sonrasý daha güzel, asýl güzel olaný paylaþmak.”

Aþure daðýtan tüm kadýnlarýn yüzünde hep ayný gülüm-
seyiþ var. Yaþam hýzla akýp giderken, bazen birbirimize
selam dahi veremeden geçtiðimiz yollardan, bu kez paylaþ-
mayý yeniden hatýrlatarak geçmek gülümsetiyor kadýnlarý.
Nurcan da aþure yapýp daðýtmýþ. “Okul kantininde çalýþýy-
orum, sonrasýnda ev iþleri falan derken, bu yorgunluðun
içinde yine de aþure yapmasaydýk olmazdý” diye anlatýyor. 

Ayný zamanda bolluk bereket getirsin diye yapýlan
aþureyi, bu yýl kadýnlar kýt kanaat bütçeleriyle yapabildiler.
Hatta yapamadýlar... Ayþe, her þeyin pahalý olmasýndan
yakýnarak, “Ekmeði bile alýrken iki defa düþünmek zorun-
da kalýnca aþureden bile tasarruf ediyoruz” diyor.

Ayný zamanda kýþ hazýrlýðýyla geçen günler bugünler.
Daha doðrusu normalde öyleydi. Hatice de her yýl hiç
aksatmadan kýþ hazýrlýðý yapardý. Ama hem fiziken yorul-
duðunu hem de bu yýl ekonomik açýdan sýkýntý çektiðini
dile getiriyor; “Domatesten soðana kadar bu sene bütün
sebze meyveler el yakýyor. Kýþ için biraz hazýrlýk yapalým,
en azýndan rahat ederiz diye düþündük, ama ne fayda!
Elimizde avucumuzda olan ile bugünü ancak çýkarýyoruz.”

Sevin de kýþ hazýrlýðý yapamamýþ. “Kýþ hazýrlýðý için
ayýrdýðýmýz parayý kaðýt fiyatlarýndaki artýþla birlikte kýr-
tasiye olarak harcadýk” diye yakýnýyor. 

Dilek POLAT
Antalya

Köyde büyüdüm, sebzemizi kendimiz yetiþtirirdik. Annem el-
leriyle dikerdi tohumdan yetiþtirdiði domates fidelerini. Sa-
latalýðý, patlýcaný, soðaný, patatesi, fasulyeyi. Kýþ boyu dý-

þardan sebze girmezdi evimize, yazdan hazýrladýðýmýz konser-
veleri, kurutmalarý tüketirdik. 

Sonra taþýndýk köyden, bir nevi zorunlu göç yaþadýk aslýn-
da. Kimse kalmamýþtý çünkü köyümüzde. Þehirde yaþamanýn
zorluklarýný, bizi nasýl kýsýtlayacaðýný biliyorduk. En aðýr geleni
ise vaktiyle kendi yetiþtirdiðimiz sebzeleri pazardan alýp tü-
ketmekti. Üstelik asgari ücret alýyorken. Þimdi Antalya’da yaþýyorum. Sebze meyve cenneti di-
ye anýlan, seralarýn, bahçelerin yaygýn olduðu bir þehir. Öyle ki Türkiye’ye Antalya’dan gidiyor,
sebze meyve. Pazara gittim geçenlerde, domates biber alýp konserve yapacaðým güya. Do-
matesin kilosu olmuþ 5 lira, o da en ucuzu! Domatese baktým, sonra pazarcýnýn yüzüne...
“Hayýrdýr abla” dedi. Fiyatý iþaret ettim, dedi “Bu iyi günlerimiz, daha dur, 10 lira olacak
domatesin kilosu.” 

Vaktiyle bizi yerimizden yurdumuzdan edip pazardan alýþveriþ yapmaya
zorladýðýnýz bu düzeniniz de batsýn, kilosunu 5 liraya çýkardýðýnýz domate-
siniz de! Domates cenneti Antalya’da bile biz domates alýrken elimiz
titrer ise gerisini hiç düþünemiyorum. Artýk salça da turþu da aný-
larýmýzda kalacaða benziyor. Mutfak yangýnlarý, en çok biz
kadýnlarý vuruyor. Zamlarý kabullenmek de olmaz...
Bu gidiþata hep birlikte dur demek lazým! 

Bir domatese baktým 
bir pazarcýnýn yüzüne...

Kriz kýþ hazýrlýðýný da vurdu

Depremi bekler gibi
bekleyecek miyiz?
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H
avanýn kýþa döndüðü, güneþin yerini
gri bulutlarýn aldýðý bir eylül akþamý
‘yaðmur ha geldi ha gelecek’ tela-
þýyla yola koyuluyoruz. Güzergah
Esenyurt’ta bir iþçi mahallesi. Önce

“Yaþamýn tüm renkleri Kozapark’ta” sloganýyla
varlýðýný büyüten Garanti Koza’nýn ‘yaþam ala-
ný’nýn yanýndan geçiyoruz. Dev gibi binalarýn
arasýnda boydan boya yüzülebilir yapay göl oldu-
ðunu söylüyor yanýmda Esenyurt’u avucunun içi
gibi bilen arkadaþ. Beni, bu binalarýn yapýmýnda
hala çalýþan ama sefalet içinde yaþayan bir iþçi-
nin evine götürüyor. Eve yaklaþtýkça yol üstünde-
ki kocaman lüks binalar, önce küçük-büyük fab-
rikalara, sonra birkaç katlý derme çatma binalara

dönüþüyor. 
O binalardan
birine giriyo-

ruz; kapýsýný
çaldýðýmýz
dairede bizi
Garanti
Koza þanti-
yesinde ça-
lýþan inþaat
iþçisi Ök-
keþ Karayý-

lan, eþi Meh-
bare

Hüseyinova ve iki yaþýndaki çocuklarý bekliyor. 
Geçtiðimiz haftalarda Evrensel gazetesinde

yayýnlanan “Müþteriye dört mevsim tatil, iþçiye
dört mevsim sefalet” baþlýklý haberden, müþteri-
lerine dört dörtlük yaþamlar vaat eden Garanti
Koza’nýn, o vaadi elleriyle yaratan iþçilere aylar-
dýr ücret ödemediðini biliyoruz. Ýþçiler aylardýr
ücret alamadýðý gibi, her ay daha da büyüyen
borçlarýyla cebelleþiyor. Ökkeþ Karayýlan da soh-
betimiz baþladýktan bir süre sonra, bu durumu,
“Eve gelmeye utanýyorum, eþimin çocuklarýmýn
yüzüne bakamýyorum” diye ifade ediyor. 

Böyle zamanlarda olaný yetirme, olmayaný ol-
durma çabasý en çok kadýnlarýn omzuna yükleni-
yor. Mehbare Hüseyinova da her kadýn gibi az da
olsa eldekini yetirmek için kendi çözümlerini
üretmeye çalýþýyor.
EV SATILIK 
EÞYALAR EV SAHÝBÝNÝN

Mehbare, 42 yaþýnda. Beþ yýl önce Azerbey-
can’dan Türkiye’ye gelmiþ, çalýþmak için. Ora-
daki yoksulluktan kurtulmak isterken burasý da
çözüm olmamýþ derdine. Ama eþi Ökkeþ ile ta-
nýþmýþ, bir çocuklarý olmuþ. Oturduklarý ev kira.
Ancak ödeyemedikleri için ev sahibi evden çýka-
rýyor onlarý; cama kocaman ‘SATILIK’ ilaný ya-
pýþtýrýlmýþ bile... Ama her gün karýn doyurma
peþindeyken, ev sorunu öncelik olamýyor. Yürü-
me mesafesindeki þantiyeye her gün parasýný al-
ma umuduyla giden Ökkeþ, evde kahvaltýlýk
malzeme ve yemek olmadýðý için iþe baþlama-
dan önce þantiyenin verdiði yemeklerden artýrýp

eþine ve çocuðuna getiriyor. Diðer iþçi arka-
daþlarý da -durumlarý her ne kadar farklý

olmasa da- “Senin küçük çocuðun
var” diyerek yumurtalarýný Ökkeþ’le

paylaþýyormuþ. Bir kuþ gibi kaptý-
ðýný yavrusuna getiriyor Ökkeþ,
her gün. 

Mehbare, “Herkes ister güzel
bir ailesi olsun. Ben yetim bü-

yüdüm. Güzel bir ailem oldu.
Ama zor yaþýyoruz. Arkadaþlar
yardým ediyor Allah’tan. Allah

razý olsun, bu yardýmlar ol-
masa hiç yaþayamayýz...”

diyor. 
Daha önce defalarca

muhtarlýða gitmiþ. Önceden bebek bezi yardýmý
geldiðini ama artýk onun da kesildiðini söylüyor.
Þimdi evdeki bezlerden, çarþaflardan yýrtýp biçip
çocuðuna bez yapýyor. Ürettiði çözümlerden biri
bu... Öðreniyoruz ki bebeðin poposu bu sebeple
yara bere, piþik içinde... 

Mehpare devam ediyor; “Gördüðünüz eþyala-
rýn hepsi ev sahibinin. Hiçbir þey bize ait deðil.
Halýmýz bile yok, hepsi ev sahibinin. Arkadaþla-
rýmýz çocuðumuza beþik aldý. Biz istiyoruz ki
iþimiz iyi olsun, geçinebilelim. Çocuðum küçük
olmasa çalýþýrým. Ama nereye býrakacaðým?”
ÝÞTE SÝZE ÝKÝ SINIF!

Okumasý yazmasý yok Mehbare’nin, vatandaþ-
lýk da alamamýþ bir türlü... Vatandaþlýk almasý
için Azerbeycan’a gidip evraklarýný halletmesi la-
zým ama “Azerbeycan’a gidecek param yok” di-
yor. Yardýmlarla dönen evde kendi ihtiyaçlarýný
unutmuþ bile. Mehbare, çocuðuna bez almak is-
tiyor, saðlýkla büyüyeceði yemekler yedirmek is-
tiyor... “Çocuðumun karný doysun yeter” diyor. 

Tüm bu sohbet esnasýnda yanýmýzda olan eþi
bir an mutfaða gidiyor. O gidince gözleri dolma-
ya baþlýyor Mehbare’nin, “Ben kocama ‘evde bir
þey yok’ diyemiyorum. O kadar canýna kýyan olu-
yor. Korkuyorum ben de. Mutlu görünmeye, sý-
kýntý yaratmamaya çalýþýyorum. Sesimi çýkarmý-
yorum, içime atýyorum, sabrediyorum. Kocam
her gün akþam karanlýðýnda geliyor, utandýðýn-
dan. Diyor, ona borç, buna borç, nasýl görüneyim
insanlara...” 

En son ne zaman pazara çýktýðýný hatýrlamýyor
Mehbare. Yoksulluðun tüm izlerini görebileceði-
miz bu evde, çocuklarýnýn koþuþturmalarý her ne
kadar yüzlerini gülümsetse de tasalarý büyük.
Makarna yediriyor o gün Mehbare, iki yaþýndaki
oðluna. Birazdan bir nevresim daha feda edecek
bez yerine. Sabah þantiyedeki kahvaltýdan kalan
olursa kahvaltý edebilecekler. 

Garanti Koza patronlarý mý? Onlar mükellef
kahvaltý sofralarýndan sonra müþterilerine 3 bin
500 konutu, 40 bin kilometre karelik yüzülebilir
yapay gölü, 4 kilometre yürüyüþ parkurunu,
aðaçlarla donatýlmýþ 70 bin metre karelik yeþil
alaný, 63 kortlu dünyanýn en büyük tenis akade-
misini, en üst düzey teknoloji ile donatýlmýþ fit-
ness merkeziyle dört mevsim tatil sunan yaþam
alanlarýný tanýtacak...

Þantiyeden kahvaltý kalýrsa
nevresim yeterse...

“Ben kocama ‘evde bir þey yok’
diyemiyorum. O kadar canýna kýyan oluyor.
Korkuyorum ben de. Sesimi çýkarmýyorum,
içime atýyorum, sabrediyorum...”

Dýþarda fiyatlar el yakýyor, fabrikada patron
‘olmayan krizin’ acýsýný misliyle çýkarýyor

Ayþe ÖZ
Sincan / Ankara

Ç
ocuklarýn  okul masraflarý, meyvesi, seb-
zesi, eti derken her günümüz küçük kü-
çük krizlerle doluydu zaten. Peki, ülke
ekonomisi krize girmiþken ne yapacaðýz?
Metal iþçisi kadýnlar, yaþadýklarý sýkýntýlara

gündelik, kiþisel çözümler üretmeye çalýþý-
yor. “Bu durum daha nereye kadar süre-

cek?” sorusunun cevabý ise “Belirsiz!” Ekonomi ba-
kanýnýn “orta vadeli” diye-
rek açýkladýðý, kriz olma-
yan belirsiz durumun çö-

zümü neydi? Yüksek enflasyon, iþsizlik  vs. Peki, ne-
den biz etkileniyoruz bundan? Tavuðun kilosu olmuþ
15 lira! Her þeye yüzde 20 zam geldi ama hissedilen
20’lerin çok üstünde. Dýþarýda fiyatlar el yakýyor, içeri-
de fabrikada ise patronlar güya olmayan krizin (öyle
diyolar ya ‘kriz yok’) acýsýný bize misliyle çýkarýyor. 

Görüþtüðümüz metal iþçisi kadýnlar endiþeli, her-
kes gergin. Fabrikalarda dolarýn yükselmesiyle baþla-
yan bir ton deðiþik durum var ve bundan en çok da
kadýn iþçiler etkileniyor. Evin yönetimi kadýnlarda ol-
duðundan tam yoluna
koyduklarý ev düze-
ni ‘hooop’ bir var-
diya deðiþimiyle

tepetaklak duruma geliyor. 
Evli, iki çocuk annesi olan Mehtap’ýn vardiyasý bir

ay içinde üç kez deðiþmiþ. Fabrikadaki durumu þöyle
anlatýyor: “Dolar arttý, ülke krizde. Fabrika yurt içi sa-
týþlarý düþtüðü için yurt dýþý satýþlarýna sipariþ yetiþtir-
meye çalýþýyor. Biz de sürekli bant bant geziyoruz.
Hangi bantta sipariþ yoðunsa bizi ‘Siz haftaya gece
vardiyasýna geliyorsunuz’ diye oraya gönderiyorlar. So-
ruyorlar mý ev ne olacak? Okullar açýldý, iki çocuk da
okula gidiyor... Hayýr! Gelsin uykusuz geceler, bembe-
yaz ruhsuz suratlar. Hayýr bir þey de denmiyor kimse-
ye. Herkes öðrenmiþ; ‘Kriz var dýþarda, herkesi iþten
çýkarýyorlar, istersen gelme! Bir de bunun korkusunu
yaþatýyorlar. Susuyoruz ama nereye kadar? Gergin bir
þekilde, onunla bununla kavga ede ede çalýþýyoruz.”
ÝKÝ KÝÞÝ ÇALIÞSAN DA YETMÝYOR

Fatma bir çocuk annesi, genç bir kadýn. Kredi
kartlarýnýn aðzýna kadar dolu, maaþ kartýnýn eksi
2800’de olduðunu söylüyor. Fatma’nýn anlattýklarý da
diðerlerininkine benziyor: “Krediler þunlar bunlar
derken zaten baþa baþ sürdüyoruz hayatý. Bir de her-
þey ateþ pahasý oldu. Biz Sincan’da diðer fabrikalar-
dan daha iyi ücretler alýyoruz diye seviniriz genelde
ama biz de yetiþtiremiyoruz artýk. Kocam da ben de
çalýþýyoruz ama inanýn bazen arabaya gaz parasý bula-
mýyoruz, akraba ziyareti yapmak için.”

Ayþe de iki çocuk annesi. O da Fatma gibi maaþ
kartý ekside olanlardan ama bir yöntem bulmuþ! Oð-
luna sünnet düðünü yapmýþ. Aileden, eþten, dosttan
gelen küçük yardýmlarla ucuza sünnet düðünü ayarla-
mýþ; gelen altýnlarla, paralarla borçlarý kapatmak için.
Fakat sonuç umduðu gibi olmamýþ. Altýn çok yüksel-
diði için gelenler genelde para takmýþlar. Borçlarýn bir
kýsmýný kapatmayý baþarmýþ ama en fazla iki üç ay
sonra yine ayný borcun olacaðýný tahmin ediyor Ayþe.
“Ülke bu haldeyken biraz zor görünüyor. Her þeye
zam, her þeye zam! Yakýnda Kemal Sunal filmindeki
gibi zam duyunca baygýnlýk geçireceðiz” diyen Ayþe,
fabrikada da durumlarýn çok karýþýk olduðunu anlatý-
yor: “Çok izin rapor alan kiþilerden liste yapýlmýþ. Çý-
kýþ yapacaklarmýþ. Genelde her sene olur öyle þeyler
ama o kadar çok kriz lafý dönüyor ki ‘Bize de bulaþýr
mý’ diye korkuyorum. Çünkü çocuklarýn hastalýðý,
okulu derken en çok izin kulllanan kadýnlar oluyor.”
PARAYA ÝHTÝYAÇ VARSA 
ZENGÝNLERDEN ALSINLAR!

Zeynep genç bir kadýn iþçi. Evli ve çocuklu deðil.
Genelde evin alýþveriþ kýsmýný ailesi hallediyor. Anne-
sinin sürekli “Yok ya buna da mý bu kadar zam geldi”
demesinden durumun ne kadar kötü olduðunun far-
kýnda. Temel tüketim maddelerine bu kadar çok zam
yapýlmasýna tepkili: “Neden her þeyi biz üstleniyoruz.
Zenginler yedikleri yemeklerin ne kadar tuttuðuna
hiç bakmýyorlardýr herhalde, ama biz her þeyi hesaplý-
yoruz” diyor. Son dönemde çevresinde trafik cezasý
gelmeyen hiç kimse olmasýðýna dikkat çeken Zeynep,
“Devletin bu kadar paraya ihtiyacý varsa zenginlerden
alsýn. Zaten maaþýmýzdan bir ton vergi kesiliyor bi-
zim. Biz görevimizi layýkýyla yapýyoruz; her gün çalýþý-
yoruz, maaþýmýzdan vergileri alýyorlar paþalar gibi.
Cumhurbaþkaný ‘kriz yok’ diyor, ama her gün iþe gel-
diðimizde gözümüze gözümüze sokuyorlar krizi.”

Aleyna YEMEL
Kocaeli Üniversitesi

Malum okullar açýldý, farklý þehirlerden üniversiteye gelen
kadýn arkadaþlarýmýzla bir araya geldik. Biz Kocaeli Üni-
versitesinde öðrenim görüyoruz. En önemli sorunumuz

barýnma. KYK yurdu çýksa biteceðini düþündüðümüz sýkýntýlar
ne yazýk ki bitmiyor. Geçen sene mecburi olarak özel yurtta ka-
lan bu sene devlet yurduna baþvuran Sena, “Geçen sene özel
yurda aylýk 650 lira ödüyordum. Çünkü KYK yurdu okula gele-
ceðim zaman çýkmadý, yedeklerdeydim. Çýktýðýnda ise mecbur
özel yurda kayýt yaptýrdýðým ve senelik senet imzaladýðým için
yurttan ayrýlamadým, bu durum beni ve ailemi çok zorladý.” di-
yor. Þöyle devam ediyor, “Bu sene KYK yurduna baþvurdum ve
çýktý. Geçen sene çamaþýr makinelerine 5 lira ücret karþýlýðýnda
çamaþýr atýyorduk, sabah kahvaltýsý vardý ama akþam yemeði
yoktu. KYK yurtlarýnda sabah kahvaltýnýn 4.50 TL akþam yeme-
ðinin ise 8 lira olduðunu biliyordum. Çamaþýrlarýmý da istedi-
ðim zaman atabilirdim diye düþündüm, içim rahatladý.” diyor.
Ancak bu rahatlamanýn çok uzun sürmediðini anlatýyor “Baktýk
ki yurtlar açýldý, 40 kuruþa aldýðýmýz sular 55 kuruþ olmuþ, ye-
diðimiz 3 liralýk bir yemek 5 lira olmuþ, günde bir tane alma
hakkýna sahip olduðumuz ekmek 50 kuruþa bize satýlýyor.”

Hamide arkadaþýmýz da dahil oluyor sohbete “Zamlar so-
ðuk bir rüzgar gibi yüzümüze çarptý. Ben kampüsün içinde
yurtta kalýyorum bu benim için bir avantaj ama merkeze uzak,
ulaþým sýkýntýsý zor. Aldýðýmýz 470 lira bursu yurda mý verelim,
ulaþým ihtiyacýmýzý mý karþýlayalým, sosyal hayatýmýz mý olsun
karar veremiyoruz.” 

Ýclal arkadaþýmýz da bu sene kendi yurdunda karþýlaþtýðý
tabloyu anlatýyor, “Yurdun giriþinde, Cumhurbaþkaný Erdo-
ðan’ýn erkek öðrencilerle çekilen fotoðraflarýnýn çerçevelettiri-
lip asýldýðýný gördüm. Biraz garipsedik diyeceðim ama diyemi-
yorum. Geçen senede yurt gezisinde “Dombýra” müziði bize eþ-
lik ediyordu” diyor.

Tüm bu konuþmalarda isteðimizin çok açýk olduðu görüyo-
rum. Biz kadýn öðrenciler istiyoruz ki; yurtlarýmýzýn, okullarýmý-
zýn laik bir þekilde kimsenin baskýsý, dayatmasý olmadan olsun.
Aldýðýmýz burslar, ailemizin etinden týrnaðýndan keserek gön-
derdiði harçlýklar bize yetmiyor. Bir ucundan tutsak diðerini
elimizden kaçýrýyoruz. Biz üniversite öðrencisiyiz, kadýn olarak
kendimizi her gün bir adým ileri taþýmalýyýz, çok okumalý, çok iz-
lemeli, çok öðrenmeliyiz. Biz kadýnlarýn ve tüm öðrencilerin is-
tediði parasýz, bilimsel eðitim ve en önemlisi barýnma hakkýdýr.
Bunlara bile ulaþamadýðýmýz, ulaþmak için cana diþ taktýðýmýz
durumda nasýl baþarýlý olabiliriz ki?

Bir ucunu tutsak diðerini elimizden kaçýrýyoruz
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Nuray ÖZTÜRK / Gülay KAÐAN
Menemen / Ýzmir

1
800’lü yýllarý aratmayan çalýþma koþullarýna
karþý ayaklanan 3. Havalimaný iþçilerinin ta-
leplerini hatýrlayýn: “Tahta kurularýný te-
mizleyin, insanca çalýþma koþullarýný saðla-
yýn, iþçi saðlýðý ve güvenliði önlemlerini alýn

ve ücretlere zam yapýn!” Ýþte Metropol Un Ürünleri
fabrikasýnda çalýþan iþçilerin çalýþma koþullarý da
çok farklý deðil. Tek fark, her gün bir iþçi ölmüyor
olmasý ama bir þekilde sakat kalmalarý olasý... 

Ýzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesinde kuru-
lu Metropol Un Ürünleri fabrikasýnda çoðu kadýn
yaklaþýk 100 iþçi çalýþýyor. Ýþçilerin tamamýna yakýný
asgari ücret alýyor ve elbette sendika yok.
MADEM ÖYLE SONDA TAKIN!

Görüþtüðümüz kadýn iþçiler, öðle yemeði saati
dýþýnda, durmadan dinlenmeden, hatta tuvalete bile
gitmeden çalýþtýklarýný anlatýyor. Ýþyerinde özellikle
tuvalet ihtiyacýnýn nasýl bir krize dönüþtüðünü þöyle
ifade ediyor: “Bize ekmek yemek yasak, su içmek
yasak, turþu bile yemiyoruz, su ihtiyacý doðar da tu-
valete gitmek zorunda kalýrýz diye...” 

Ýþçilerden biri, “Bedenimi terbiye ettim” diyor,
“Ýhtiyaç doðunca kendimi sýkýyorum, gitmiyorum.”
Bazý iþçi kadýnlarýn tuvalet yasaðýna isyan ettiðini,
“Madem öyle atýk varilleri koyun bandýn yanýna, bir
de sonda takýn öyle çalýþalým” diye tepki gösteren-
ler olduðunu aktarýyor. “Ama nafile hiçbir þey de-
ðiþmedi!” 
TURÞU YEMÝYORUZ KÝ
SUSAMAYALIM

“Mesela yemekte turþu oluyor, susarýz diye ye-
miyoruz” diyen baþka bir kadýn iþçi, þunlarý anlatý-
yor: “Sabah sekizde iþbaþý yapýyoruz. Çaya çýka-
mazsýn, tuvalete gidemezsin. Bir gün izin istedim.
Ýzin vermedi usta, ‘En çok siz gidiyorsunuz tuvalete
size bez baðlayacaðým’ dedi. Baþka bir gün iþçi ka-
dýnlardan biri regl oldu. Ýzin istedi tuvalete gitmek
için, izin vermediler. Acil gitmem lazým dedi kadýn,
yok göndermediler. Býrak dedim, o leke pantolonu-
na deðsin o leke senin leken deðil, onlarýn lekesi...
Bir kadýnýn açýklamasý mý gerekiyor regl olduðunu.
Acil diyor yetmiyor mu? Ne diyebilir baþka... Aðladý
arkadaþ...”

Patronun genç yeðeni ilk geldiðinde iþçileri top-
lamýþ, “Tuvaletiniz geldiðinde ustanýza söyleyecek-
siniz, ustanýz da bize söyleyecek, biz izin verirsek
gideceksiniz” demiþ. Ýþçiler de “dilekçe yazalým is-
terseniz” diye tepki göstermiþ. Konu öylece kapan-
mýþ ama tuvalet sorunu bitmemiþ. 
YASAKLAR ÖZELLÝKLE
KADIN ÝÞÇÝLERE!

Fabrikada, tuvalet yasaðý dahil birçok konuda
cinsiyet ayrýmcýlýðý yapýldýðýný söylüyor kadýnlar. Er-
kek iþçilerin, özellikle ustabaþýlarýn tuvalete gitme,
çaya çýkma, sigara içme gibi dertleri olmadýðýný,
birbirlerini kolladýklarýný belirterek, “Onlar her þeyi
rahat rahat yapýyor. Bize gelince her þey yasak” di-
yorlar. 
BÝRBÝRÝMÝZE BAKACAK 
ZAMAN YOK

Öyle hýzlý iþliyor ki bant, hýzýna yetiþemiyorlar.
“Çok yoðun çalýþýyoruz, birbirimize bakacak za-

man yok. Kesimdeki arkadaþ tak tak tak böreði
kesiyor, dört kiþi topluyor. Makine çok hýzlý, itiraz
ediyorsun makinenin hýzýný düþürün diye, hýzý
düþürüyor ama 5 dakika! O an senin gazýný alýyor
sonra yine devam...” diyor biri. 

Günün sonunda üst deðiþtirmek için dolapla-
rýnýn baþýna zor gittiklerini, el ve ayaklarýnýn aðrý-
sýndan duramadýklarýný söylüyorlar. Bir iþçinin
anlattýðý þu olay, ne kadar bitkin düþtüklerinin
ifadesi: “Bir gün ayaklarým o kadar aðrýyor ki
kendi dolabýmýn baþýna varamadan baþka bir ar-
kadaþýn dolabýnýn önüne oturdum, bir baþkasý
baþkasýnýn, öbürü benim. Sessizce oturduk öyle,
sonra baktým biri aðlýyor, ne olacak bizim halimiz
diye...” 
BÝLMEDÝÐÝN ÞEYÝN HAYALÝ

Ýçlerinden biri kendini hiçbir zaman iþçi
olarak görmediðini söylüyor, “Paralý köle-
leriz biz. Çünkü artý bir þey yok. Hayal-
lerin var mý diyor bir arkadaþ yeni iþe
baþlayan diðerine o da cevap veriyor;
‘Çocuklar okusun, aç açýkta kalma-
yalým. Hayalim bu.’ Kendine dair
bir hayali yok. Nasýl olsun ki, biz
paralý köleyiz” diyor. 

Diðeri araya giriyor; “Haya-
tým, bilmediði bir þeyin hayalini
nasýl kursun! Dört duvar ara-
sýnda bütün gün. Çýkýyor eve
gidiyor yine ayný...” 

Her gün 10-12 saat çalýþýr
eve gelirsin bitap düþmüþ bir
halde, yemek yaparsýn, çocuðun
ihtiyaçlarý, ütü, bulaþýk, çamaþýr
derken, gün biter sen de biter-
sin... Varsa kenarda köþede zamlar-
dan kurtardýðýn azýcýk paran, gider
börek alýrsýn gelen misafirine ikram
için... Ýþte o börekler, bu koþullarda yapý-
lýyor.

Hazýr börek nasýl hazýrlanýr?

YÜZ KÝÞÝ ÇALIÞIYOR 
BÝRÝ KÝÞÝ KAZANIYOR,
BUNU ANLAMIYORUM!

BU kadar aðýr koþullarý deðiþtirmek için neden bir
þeyler yapmadýklarý sorusunun yanýtý aslýnda yine
kendi deneyimlerinde; “Bireysel olarak hiçbir
sorunumuz çözülmez. N’oldu, çalýþmadý bir arkadaþ iþ
yavaþlattý kapýnýn önüne koydular. Mühendisten,
ustabaþýdan korkmuyoruz, sesini çýkarmayanlardan
korkuyoruz” diyorlar. Çözüm diye ‘Yetiþtiremiyorsan
börekleri at’ diyenler olduðunu söyleyen bir iþçi, þöyle

devam ediyor: “Ben atmam, ürünle bir
sorunum yok, benim sorunum

patronla. Yüz kiþi çalýþýyor bir kiþi
kazanýyor bunu anlamýyorum.

Bir usta var fabrikanýn
kuruluþundan beri orada.

Diyoruz ki aðabey sen
patronla beraber
baþlamýþsýn bir ona bak
bir sana! O Ferrari’ye
biniyor, senin bir
Þahin’in bile yok!”
Diyor ki “15 yýlda üç
kez evimin eþyasýný
deðiþtirdim, þükür!” 15
yýlda iki kanepe
deðiþtirmiþ þükür diyor.

Patron napmýþ, 40 tane
araba ikisi lüks,

apartmanlar, evler,
yazlýklar, aklýna ne gelirse...

O da þükür diyor. Ne zaman
þükür demekten vazgeçeriz, o

zaman bizim korkumuz da geçer.”

KRÝZSÝZ
BÝR HAYAT

YAÞAMADIK
CUMHURBAÞKANI Erdoðan’ýn “Kriz yok”sözlerini sorduðumuz iþçiler, “Biz krizsiz birhayat yaþamadýk” diyorlar ama son aylardagýdadan elektriðe, ulaþýmdan doðal gaza ge-len zamlarýn kendilerini çok zorladýðýný ifadeediyorlar. “Bir ay önce ÝZBAN’da 6 lira kartbasýyordum, þimdi 8.10 kuruþ... 2 lira 10 ku-ruþ zam gelmiþ. Ýþçi maaþlarýna senedebir kez zam geliyor, o da en fazla yüzde4. Elektriðe senede dört kez zam geli-yor, yüzde 15’lerde... Asgari ücretzaten erimiþ. Sadece hayatta

kalmaya çalýþýyoruz” di-
yor biri.

Neslihan KARYEMEZ / Burcu SEVÝN
Ýkitelli / Ýstanbul 

C
umhurbaþkaný ve hükümet temsilcilerinin
ýsrarla “yok” dediði ekonomik krizi, Ýkitel-
li’de kadýnlara sorduk. Ýþçi Hatice, ev ka-
dýný Gülay, kuaför Nazlý, fatura ödeme
merkezinde çalýþan Serpil, gündelikçilik

yapan Canan ve bir dükkanda karþýlaþtýðýmýz Neri-
man ülkeyi yönetenlerle ayný fikirde deðil.  

BÝR DE BUNA ÞÜKRETMEMÝZÝ ÝSTÝYORLAR
HHAATTÝÝCCEE:: Evde iki kiþi çalýþýyoruz ama hiçbir þeye yetiþemiyoruz. Kýþ için fazla hazýrlýk yapamadým. Sebzeler çok pahalýydý.

Pazardan bile bir þey almak çok zorlaþtý. Bir de üzerine çocuklarýn defter ve kitaplarý girince avans bile çekmek zorunda kaldým.
Þimdi krizin olmadýðýný savunan birisi çýkýp bana çocuðunun bütün ihtiyaçlarýný karþýlayabildiðini ve evinde dolu bir mutfaðý
olduðunu söylese, ne gibi bir iþte çalýþtýðýný merak ederim. Faturalar yüksek, vergiler belimizi büktü. 

Havalar gittikçe soðuyor ve ben evimi geçindirebilmek için doðal gazlý evde soba yakmayý düþünüyorum. Tuvalet kaðýdý
dünyanýn hiçbir yerinde bu kadar paraya satýlmýyordur. Yani artýk tuvalet kaðýdý da lüks haline geldi sayýlýr. Çocuklarým okusunlar
isterdim hep, ama okusan bile Ankara’da bir dayýya ihtiyaç var. Dört sene üniversite okuyan gençler benimle beraber
imalathanede. Bir de buna þükretmemizi istiyorlar, iþsizlik çokmuþ! Bu kadar iþsizlik varken, bu kadar kriz yok demelerine gelirsek,
köprüyü geçene kadar bize verdikleri makarnalara kalýr. Devlet büyüklerinin tek düþündüðü koltuklarý ve her sabah ayný saatte
nasýl daha verimli olup da patrona kazandýrdýðým. Peki, benim hak ettiðim? Eve ekmek götüremeyen babanýn, ocaðýna yemek

koyamayan annenin evinde kriz var; çantasýna defteri koyamayan çocuðun evinde
kriz var; kriz bizim patronun evinde deðil. Krizden etkilenen iþçi, emekçi hâlâ

þükretmeli mi sizce, yoksa artýk yeter mi demeli?

Patrona, zengine ‘kriz mriz yok’ tabii

‘ÇARÞI PAZAR 
NÝYE BÖYLE’ DÝYE 
NEDEN SORMUYORUZ?

GGÜÜLLAAYY:: Dolar, avro yükseliþe geçtiðinde ilk yumur-
ta ve þampuan fiyatlarýnýn bu kadar çok artmasý þaþýrt-
mýþtý beni. Yumurtayý biz üretmiyor muyuz? Neden do-
lardan etkilensin. Günlük yediðimiz bir yumurtamýz var,
onu da çok görüyorlar. 

Üç kadýnýz evde, þampuan çok kullanýyoruz. En ucuz
markete gideyim dedim, orasý bile uçmuþ. Hiç bu kadar
zamlardan etkilendiðimi hatýrlamýyorum. Pazar ayrý bir
þey, domatesi kýþýn daha ucuza yemiþtik. Bu sene do-
laplarýmýza kýþlýk bir þey koyamadýk. Yiyemiyoruz ki ký-
þa nasýl koyalým? Bu kýþ sebze meyve tüketemeyeceðiz
bu gidiþle. Hadi ben yemesem olur, ama çocuðuklarýma
peyniri, zeytini, yumurtayý, meyveyi, sebzeyi en azýn-
dan yedirmek zorundayým...  Faturalar aldý baþýný gitti.
Her halde ýsýnmak için tekrardan soba kuracaðýz. Þim-
diden su faturasý 112 TL, elektik faturasý 150 TL gelmiþ.
Bir de bunun doðal gazý var. 

Ýki çocuk okutuyoruz daha eksiklerini alamamýþým.
Devlet kitap veriyor, ama öðretmenler kaynak kitap is-
tiyor. Ya kaynak kitaptakiler devletin verdiðinde olsun
ya da devlet hiç vermesin boþu boþuna. Bu sene son
seneleri dershaneye de vereceðim. Birine 4 bin lira is-

tiyorlar. Ne yaparýz bil-
miyorum! 

Ülkemizde üretim
yok. Biz buðdayý ürete-
mez miyiz unu dýþarý-
dan alýyoruz. O zaman
dolara baðlý kriz yaþar
mýydýk? Fabrikalarýmýzý
sattýlar. Hayvancýlýðýmýz
vardý. Bugün neden eti
dýþarýdan alýyoruz. Biz
mercimeði, bulguru
ekemez miyiz? Buna ne-
den izin verilmiyor? Na-
sýl olur bilmiyorum, ama
artýk bir þeyler yapýlma-
lý. Biz niye evde oturu-
yoruz, çarþý pazar ne-
den böyle diye neden
sormuyoruz...

BÖYLE NEREYE KADAR?
NERÝMAN: Geçen hafta bu haftaya göre pazar daha

düþüktü. Bugün domatesin kilosu 6-7 li-
ra. Esnafa soruyoruz, neden bu kadar pa-
halý diye, biz de pahalý alýyoruz diyorlar.
Dün gittim þampuan aldým, bir ay önce
aldýðýmýn üzerine 10 TL gelmiþ. Þu mar-
ketlerden hýrsýzlýk yapanlarý hor görmü-
yorum artýk. Aldýðý para yetmiyor ne yap-
sýn! Paranýn olmamasý, gelen zamlar, ka-
rý koca arasýndaki iliþkiyi de etkiliyor,
kavgalar baþlýyor, þiddete dönüþüyor...
Sevgi mi kalýyor sonra. Eþim haftalýk alý-
yor 650 TL; sigarasý var yol parasý var.
Eve kalan 400 TL. Birçok ihtiyacýmýzý ala-
mýyoruz, çünkü haftaya kadar o para ile
geçinmek zorundayýz. Sonumuz ne ola-
cak bilmiyorum. Esnafýyla, iþçisiyle, ev
kadýnýyla, herkes kapýsýný kapatýp sokaða
çýkacak. Baþka çaresi yok, nereye kadar!

HAYAT HER 
GEÇEN GÜN 
ZORLAÞIYOR

SERPÝL: Ben üç yýldýr fatura ödeme
merkezinde çalýþýyorum, her geçen gün
daha da zorlaþýyor hayat. Bunu müþterile-
rimden de görebiliyorum. Kimi müþterile-
rim ‘geçen ay börek yapmýþtým yine de bu
kadar çok gelmemiþti elektrik faturasý’, ki-
mi de ‘bu iki aylýkmýþ ben geçen ay fatu-
ramý ödemiþtim ama’ diyerek geli-
yor. Bir müþterim ‘elektrik-
ten tasarruf yapabilmek
için sokak lambasý-
nýn ve televizyo-
nun ýþýðýnda otu-
ruyorum’ dedi.
Biz kalabalýk
bir aileyiz. An-
nem haftalýk
350 TL’ye bü-
tün dolabý doldu-
ruyordu. Þimdi ya-
rýsý bile dolmuyor. Ne
annem ne de yengemler
kýþlýk erzak hazýrlayamadý.
Domatesin kilosu yedi lira nasýl kýþ-
lýk hazýrlasýn.

ÝÞSÝZLÝKTEN ÇOK
KORKUYORUZ

CANAN: Ben gündelik iþlere gidiyorum. Eþim çalýþýyor. Evimiz
var ama yine de geçinmekte zorlanýyoruz. Üç çocuk okutuyorum.

Her þey ateþ pahasý. Bizi bu hale nasýl getirdiler? Okullar açýldý
top kâðýt istediler. Geçen yýl 7 TL’ye aldýðýmýz kâðýt þimdi 25

TL. Bu nasýl artýþ anlamadým. Eþim Esenyurt’ta metal
fabrikasýnda çalýþýyor. Çalýþanlarýn çoðunu ücretsiz

izne gönderdiler. Eþim eski ve kadrolu iþçi olduðu
için çalýþýyor. Ama çok korkuyoruz her an

iþsiz kalýrsak diye.

NAZLI: Ýki aydýr ne kirayý ne de faturalarý toparlayamýyoruz.
Ben kuaför iþletiyorum, eþim kahve... Ýki aydýr iþlerimiz de düþ-
tü. Ona raðmen biz geçinemiyorsak, asgari ücretliler nasýl ge-
çinsin? Benim müþterilerimden bayaðý var memlekete geri dö-
nenler. Herkes gelip dert yanýyor; pazara gittik þu kadar paha-
lýydý, hiç bir þey alamadýk diye... Ben sabahlarý elli lira ile çýký-
yorum dýþarý, eve gelene kadar ya 10 lira kalýyor ya da bir þey
kalmýyor. 

Kriz elbette olur, ülkede üretim mi var! Üretim olmazsa cepte-
ki çabuk biter. Dolar bahane. Evet, dolara baðlý, çünkü her þeyi
yurtdýþýndan alýyoruz. En ucuz þey kâðýttý ülkemizde SEKA varken,
þimdi en pahalýsý o oldu. Türk Telekom’u sattýlar, elektriði sattýlar
ne kaldý ki... En son þeker pancarýný da bitirdiler. Bitmemiþ borç-
larla köprü yaptýrýyoruz. Bundan sonra artýk köprünün ayaklarýný
yemeye baþlarýz.

ARTIK KÖPRÜNÜN AYAKLARINI YERÝZ
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KIZILCAKÖY’DE ‘JEOTERMALE HAYIR’ NÖBETÝ TUTAN KADINLAR:

Zaten hayat zor, bir de bu JES çýktý baþýmýza! 
Elif SIRTHAN

Aydýn

A
ydýn Kýzýlcaköy’de, Jeotermal Elektrik
Santrali (JES) kurulmak istenmesine karþý
mücadele eden kadýnlar, ‘Jeotermale Hayýr’
nöbeti tutuyor. Bir yandan ekonomik sýkýn-
týlarla boðuþurken bir yandan da topraklarý

için, soluduklarý hava için, temiz su için direnen ka-
dýnlar, kararlý. “JES’leri def edene kadar mücadelemi-
ze devam edeceðiz ve kazanacaðýz. Sonrasýnda biz de
burada davullu zurnalý düðün yapacaðýz” diyorlar. 

Direniþteki kadýnlardan Rukiye, “Kuþlar gözlerimi-
zin önünde su içtikten sonra çýrpýnarak ölüyor.
Komþunun 450 kovan arýsý öldü. Bu JES kim bilir in-
sanlara neler yapacak. Hayvanlarýmýz, tarlalarýmýz
þimdiden jeotermalden etkilenmiþ durumda” diye an-
latýyor. Zaten ekonomik sýkýntýlarla, krizin etkileriyle
boðuþtuklarýný, iþlerinin günden güne bozulduðunu
söyleyen Rukiye, “Pazar alýþveriþi dahi yapamýyoruz.
Bir de iþimizin gücümüzün arasýnda bununla uðraþý-
yoruz. Su hayattýr. Suyumuzu zehirlemeye haklarý
yok. Bir de suya zam geliyor. Zehirli suya mý bu kadar
para ödeyeceðiz biz? Tasarruf yapýn diye diye hal bý-
rakmadýlar. Nefes alamýyoruz burada. Ne yapalým?
Soluduðumuz havadan da mý tasarruf yapalým?” diye
soruyor. 
BÜTÜN AYDIN ZEHÝRLENECEK

Bugüne kadar huzurla yaþayan Kýzýlcaköy’de
JES’lerden sonra huzur kalmadýðýný ifade eden Ayþe,
bütün Aydýnlýlarý uyarýyor: “Köy halkýmýzýn geçim
kaynaðý olan yemiþimizi, zeytinimizi, yeþilimizi, hay-
vanlarýmýzý elimizden almak istiyorlar. Zaten ekono-
mik kriz var, bunlar olmazsa bu
halk ne ile geçinecek burada? Bir
markete girdiðimizde peynirin,
zeytinin kilosu kaç para? Alýþveriþ
yapamýyoruz. Her þey pahalandý.
Bir de havamýzý, suyumuzu kirlet-
meye geliyorlar, kanser getiriyor-
lar. Su zehirlenirse bütün Aydýn
zehirlenecek.”
ÜRETEN DE ZORDA,
TÜKETEN DE...

Torunlarý için mücadele ettiðini
söyleyen Saniye, “Jeotermal midir
nedir, söylemesini de bilemiyorum,
biz ondan istemiyoruz bu köyde”
diyor kýzgýnlýkla ve devam ediyor:
“Alangüllü’ye bir gittik geçen, o zey-
tinler, incirler, kökünden kurumuþ.
Bizim geçim kaynaðýmýz burada on-
lar. Onlar olmazsa ne yapacaðýz biz?
Ben pazarlara gidiyorum. Ýki dönüm
börülce, iki dönüm bamya, iki dönüm
biber ekiyorum, onlarý satarak eve
katký saðlýyorum. Ýnsanlar artýk pahalý
diyor alamýyor. Gübrenin torbasý ol-
muþ kaç lira? Çiftin dönümü kaç para,
mazot almýþ baþýný gidiyor. Bize de kalmýyor, bize de
pahalý. Yetiþtiren de haklý, almaya gücü yetmeyen de.
Bir de baþýmýza bu jeotermal çýktý, iyice üzüldük.”
Uzgun ama kararlý ayný zamanda; “Yaptýrmayacaðýz”

diyor, “Sonuna kadar mücadele edeceðiz!” 
64 yaþýnda, 4 çocuk annesi Zehra da “Kendimi

geçtim, torunlarým için buradayým. Kanser illeti
gençleri bile sardý. Hava zaten kirliydi, bir de bu jeo-
termal geldi. Yem olmuþ 90 lira, süt olmuþ 3 lira, et
olmuþ 40 lira. Üreten de zorda, tüketen de.Yetiþtirdi-
ðimizle borcumuzu anca ödüyoruz. Bu gençlerin hali
ne olacak ileride? Biz geldik, gidiyoruz. Hayat þartlarý
çok zor’’ diyor.
ÞÝMDÝ NE YÜZLE GELECEKLER?

Burada kadýnlar eve katký sunmak için ektiðini pa-
zarda satýyor Saniye gibi,
Nuran gibi... “Üretici ola-
rak zordayýz. Mazot para-
sý, ilaç parasý, gübre para-
sý derken elimize hiçbir
þey kalmýyor. Karýn doyu-
rursak þükrediyoruz. Ýn-
sanlar pazar sonunda,
çürük meyve, sebzelerle
gidiyor eve. Üreten in-
sanlardýk biz. Artýk üre-
temiyoruz bile. Ne oldu
bize böyle? Tasarruf ya-
pacak yerimiz kalmadý”
diyen Nuran, bu ekono-
mik sýkýntýlarýn üzerine
bir de þimdi JES soru-
nuyla uðraþtýklarýný be-
lirtiyor. “Ama saðlýðý-
mýzdan tasarruf yap-
mayacaðýz. Çevre köy-
ler kurumuþ durum-
da. Kýzýlcaköy’ü ku-
rutmayacaðýz. Seçim
zamanýnda oy is-
temeye geliyorlar.

Þimdi ne yüzle gelecekler?” diye soruyor öfkeyle ve
ekliyor: “Çocuklarýmýza temiz bir gelecek býrakmak
için ne gerekiyorsa yapacaðýz. Birlikte baþaracaðýz.”
TOPRAÐIMIZI DA KAYBEDERSEK... 

Direniþti, nöbetti derken eve uðrayamýyor kadýn-

lar. Ayten bu durumdan biraz þikayetçi ama müca-
dele aðýr basýyor. Zaten ekonomik sýkýntý yaþarken
bir de JES tehtidi altýnda olmanýn hayatý daha da
zorlaþtýrdýðýný söylüyor: “Ben üç çocuk büyütüyo-
rum. Her þeyi kýstýk artýk. Çocuklarýn ihtiyaçlarýný
eksik býrakmamaya çalýþýyoruz. Okul masraflarý çok
pahalý. Eþim þoför. Mazota dünya kadar zam geldi.
Kazandýðý zaten mazota gidiyor. Krizi yaþayan bilir.
Üç çocuk yapýn diyorlar ama çocuklara bakacak du-
rumu mu var insanlarýn? Ne tasarrufu yapacaðýz,
borç içindeyiz. Bir de bu jeotermaller çýktý þimdi,
mahsullerimizi kaybediyoruz hepten. Topraðýmýz
çok önemli onu kaybedersek ne yaparýz biz? Ger-
mencik’ten kokusu geliyor jeotermalin buraya kadar.
Bir de buraya kurduklarýnda ne yapacaðýz? Biz ne yi-
yeceðiz, ne içeceðiz burada?”
ZEYTÝNLERÝMÝZ, ÝNCÝRLERÝMÝZ 
OLMAZSA NE YAPARIZ?

JES diye yanýna vardýðýmýz her kadýn ekonomiden
þikayet ediyor. Dilek’in de canýna tak etmiþ gidiþat.
“Aydýn gibi sebzesi, meyvesi bol olan bir þehirde, do-
matesi dahi 5-6 liradan aþaðý alamýyoruz. Asgari üc-
retle insanlar nasýl geçinecek? Üç çocuk yapýn, evle-
nin diyorlar, ama nasýl evlenip çocuk yapsýn insanlar?”
diyor. Böyle bir ortamda topraklarý için mücadelenin
daha da önem kazandýðýný belirtiyor; “JES’lerin zarar-
larý ortada. Alangüllü’ye gittik; zeytin aðaçlarý çalý gi-
biydi. Gelirimizi Aydýn’da en çok zeytin ve incirle sað-
lýyoruz biz. Zeytinlerimiz, incirlerimiz olmazsa ne ya-
parýz? Topraklarýmýz için, sonuna kadar mücadele
edeceðiz.”
BU KÖYE JES’LERÝ SOKMAYACAÐIZ

Kýþlarýný Ýstanbul’da, yazlarýný Kýzýlcaköy’de geçi-
ren Elmas da en çok Alangüllü’nün durumundan et-
kilenmiþ. “Eþim suyun derecesini ölçtü, ciddi þekilde
yüksekti. Doða harap olmuþ durumda. Bütün yeþiller,
aðaçlar, narlar, incirler periþan. Her yerde borular, ba-
calar var. Buradaki insanlar kendi yaðlarýnda kavrulu-
yor. Çok bir þey istemiyorlar, kendi doðal yaþamlarýna
devam etmek istiyorlar. Bu köy yýkýlsýn istemiyoruz.
Bu köye JES’leri sokmayacaðýz. Kazanana kadar mü-
cadeleyi býrakmayacaðýz” diyor.

Sarya TUNÇ

L
ynn Margulis, Ýspanyolcadan þiir çeviri-
leri yapan, güncel politik geliþmelere
söyleyecek bir sözü olan, doða bilimci
bir bilim insaný olarak bilime yön ve-
ren, yeni teori ve önermelere imza atan

bir kadýn. Bu tarz tanýmlamalarýn hep 18. yüzyýl
entelektüelleri hakkýnda yapýldýðýný düþünüyor in-
san ama Margulis yakýn geçmiþin yetiþtirdiði çok
yönlü bilim insanlarýndan.

Bilimci deðil, tam hizmet veren entelektüel
adeta! Bu taným Ginko Bilimin yayýncýlýk dünyasý-
na adým attýðý 4 yeni kitaptan biri olan ‘Lynn Mar-
gulis - Ýsyankâr Bilimcinin Yaþamý ve Mirasý’ adlý
kitabýnda geçiyor. Kitap 2011 yýlýnda kaybettiði-
miz Margulis’in oðlu -kendisi de ayný zamanda
bir bilim insaný olan- Dorion Sagan tarafýndan
hazýrlandý ve Sibel Sevinç tarafýndan Türkçeye
kazandýrýldý. 

Kitap bir bilim kadýnýný baþkalarýnýn gözünden
anlatýyor. Bu esnada hem bir bilim kadýnýnýn yetiþ-
me sürecine tanýk oluyor, hem Margulis’in karþý-
laþtýðý zorluklarý -her ne iþ yaparsanýz yapýn- taný-
dýk buluyor, hem de ayný zamanda bir tarihi oku-
yorsunuz. Margulis þu an kazandýðý her bir sýfatý
hak etmek için aslýnda normalden çok daha fazla
çabalamak zorunda kalmýþ bir bilim kadýný. Mar-
gulis’in mücadelesi ve yaþamýný tam da bu yüzden
ilham kaynaðý olarak görmek mümkün.

Þu an 20. yüzyýl evrim biyolojisinin en büyük
baþarýlarýndan biri olarak görülen endosimbiyotik
teoriyi geliþtirmiþ, fakat bunun kabul görmesi için
yýllar boyu verdiði çaba neredeyse teoriyi geliþtir-
mekle ayný!

Döneminin bilim dünyasýnda kadýnlarýn rolünü
anlamak için, onunla tanýþan baþka bir bilim kadý-
nýnýn bu durumu tarif ederken “bilim toplantýla-
rýnda kadýnlar tuvaletinin tek müdavimi idim”
cümlesi etkili olacaktýr sanýyorum.

Margulis, dönemi için oldukça güçlü ve ters açý
olan Endosimbiyoz Kuramý ve Gaia Kuramý gibi
teorileri ortaya koyuyor ve maalesef uzunca bir sü-
re sadece teorilerinin ciddiye alýnýp akýl, mantýk ve
bilime uygun tartýþýlmasý için mücadele ediyor.
PEKÝ NELER YAPTI MARGULIS?

1970’li yýllarda Ýngiliz kimyager James Lowe-
lock tarafýndan geliþtirilen Gaia hipotezinin en
büyük destekçisi ve geliþtiricilerinden biri Lynn
Margulis. Gaia hipotezine göre; dünya, gezegenin
atmosfer ve yüzey tortulunun kendi kendini dü-
zenlediði fizyolojik bir sistem.

Endosimbiyoz teorisi ile ise; ortak yaþamýnda
canlýlarýn evriminde oldukça önemli bir rol oyna-
dýðýný, her þeyin rekabetten, ‘vahþi doða’dan ibaret
olmadýðýný söylerken ayný anda fikirlerine katý bir
þekilde itirazda bulunanlarýn sözlerini çarpýtma-
sýyla da mücadele ediyor. Eleþtirmenler, uzunca
süre onu ciddiye almayýp sözlerini çarpýtarak kari-
katürize ediyorlar. 

Neo-Darwincilerin fikirlerinin hüküm sürdüðü
dönemde, Türlerin Kökeni kitabýnda ‘rekabet,
mücadele, ölümüne kavga’ gibi terimlerin kulla-
ným oranýnýn 1/10000 kadar olduðu tespit edilmiþ-
ken ‘ortak yaþamdan’, ‘ortak yaþamýn da evrimsel
süreçteki önemli rolünden’ üstüne basa basa söz
etti Margulis.

Yaþamýn sadece kanlý bir oyundan ibaret olma-
dýðýnýn, ayný zamanda, iþ birliðine dayanan bir gi-
riþim olduðunun, ortaklarýn zafer kazandýðýnýn al-
týný çizerken, kendisi hiç bu kelimeleri kullanma-
masýna raðmen, doðayý “iyicil ve cömert” olarak
gördüðünü söylemekle itham edildi. Oysa ki Mar-
gulis, evrimin sadece iþbirliðine dayandýðýný deðil,
onun rekabet içerdiði kadar, iþbirliði de içerdiðini
söylüyordu. Yaþamýn kanlý bir oyun olduðunu red-
detmiyor, yaþamýn sadece kanlý bir oyundan ibaret
olmadýðýný söylüyordu.

Bu çarpýtmalar ne kadar tanýdýk deðil mi? Maa-

lesef okurken hiç yabancýlamýyorsunuz.
HEVESÝNÝZ MARGULIS’ÝNKÝ KADAR
DAÝM OLSUN

“Halka açýk olmayan þey bilim deðildir” diye-
rek, laboratuvarýna özel þirketlerin, sonuçlarýn
gizli kalmasý þartýyla, yapmak istedikleri bütçe
tekliflerini reddediyor, 11 Eylül saldýrýlarýna dair
þüphelerini kanýtlarýyla beraber tartýþtýrýp, ger-
çeklerin kamuoyuna açýklanmasý için çabalýyor
Lynn Margulis.

Bu aralar yaþamak, yaptýðýn iþte ýsrarcý olmak ya
da yeni bir iþe baþlamak için ilham bulmak hiç ko-
lay deðil. Her daim insanýn hevesi kýrýlabiliyor. Ýl-
hamýný arayanlar, ‘her zaman bir yol vardýr’ý bir ya-
þam tecrübesi üzerinden okumak isteyenler için
güzel bir kaynak Lynn Margulis-Ýsyankâr Bilimci-
nin Yaþamý ve Mirasý kitabý. 

Ýlhamýnýzý bulmanýz dileðiyle…

LYNN MARGULISÝlham kaynaðý 
bir bilim kadýný

KÜNYE
Lynn Margulis- Ýsyankâr Bilimcinin Yaþamý ve Mirasý
Hazýrlayan: Dorion Sagan
Çevirmen: Sibel Sevinç
Ginko Bilim, 248 sayfa
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Aysel EYÝ
Ýzmir Öv-Der Yönetim Kurulu Üyesi

S
on günlerde yine hedef haline getirilen
karma eðitim, yalnýzca eðitim alanlarý ya
da eðitim sistemini deðil, toplumu ve
kültürü de etkiler. Karma eðitimde
çocuklar küçük yaþtan itibaren karþý cinsi

görüp tanýr ve toplumsal yaþamda da bunun etki-
leri görülür. Birbirlerine saygý duymayý, iletiþim
kurmayý, birlikte yaþamayý öðrenirler. Kadýn erkek
eþitliði algýsýnýn temelleri de çocuklukta atýlýr.

Eðitimi cinsiyete göre ayrýþtýrmanýn sonucunda
öncelikle çocuklarda kiþilik bozukluklarý ortaya çýkar.
Karma eðitim karþýtlarý “kýz çocuklarýnýn ergenlikten
itibaren erkekleri tahrik ettiði”ni, “karma eðitim yü-
zünden çocuklarýn/gençlerin kafasýnýn karýþtýðýný” ve
dolayýsýyla baþarýsýz olduklarýný savunsalar da bu an-
layýþ tam anlamýyla Orta Çað zihniyetidir. Asýl kiþilik-
leri oturmayan çocuklar/gençler baþarýyý yakalayamaz.

Tabii aldýklarý eðitim sonucu çocuklarýmýzýn ba-
þarýlý olmasýný istiyorsak bunun için de sadece kýzlý
erkekli eðitim görmeleri yetmez. Eðer okullar,

Laik ve bilimsel eðitimden uzaksa,
Okullarda laboratuvar, atölyeler, nitelikli bir

eðitim için gerekli materyaller yoksa,
Sýnýf mevcutlarý saðlýklý ve yeterli eðitime el-

vermiyorsa,
Öðretmen yetiþtiren kurumlar yeterli deðilse,
Öðretmen maaþlarý yoksulluk sýnýrýnýn altýn-

daysa siz nasýl baþarýlý bir eðitim bekleyebiliriz!
Tüm bunlarý bir yana býrakýp sorunu karma eði-

timde görerek baþarýyý hiçbir zaman yakalayamayýz.
BU YOLLAR ADIM ADIM DÖÞENDÝ

Þunu da hiç unutmayalým; bugünlere birden bire
gelinmedi ve yeterli tepki gelmezse de adým adým
yola devam edilecek. Hükümetin “dindar ve kindar
nesil yetiþtirme” hedefinde önemli adýmlar attýðýný
kolayca görebiliriz artýk.

Bu hükümet iþ baþýna geldiðinden beri her dö-
nem nabýz yoklamasý yaptý; 2013’te AKP’li Meclis
Baþkan Vekili Sadýk Yakut karma eðitimi yanlýþ bul-
duðunu ve bu yanlýþý düzelteceklerine dair açýklama
yaparak meclisi karýþtýrmýþtý. Daha sonra Yakut bu-

nun kiþisel görüþü olduðunu, partiyi baðlamadýðýný
söyledi. Ama yine de halk arasýnda da, kendi taba-
nýnda da konunun tartýþýlmasýna yol açtý.

4 Aralýk 2014’te Mili Eðitim Þurasýnda Eðitim-
Bir-Sen karma eðitim mecburiyetinin kaldýrýlmasý
ile ilgili öneri verdi, öneri komisyonda kabul edil-
medi. Kamuoyu tepkileri üzerine Milli Eðitim ba-
kaný “gündem dýþý hiçbir konu karar altýna alýn-
mayacak” dedi.

Bu sürece kadar din dersleri zorunlu hale gel-
di, müfredat deðiþti. Kýz öðrenciler derslere ba-
þörtüsüyle girmeye baþladý.

18 Haziran 2016’da 167 yýllýk Beyoðlu Anadolu
Lisesinde okul yönetimi “fiziki koþullarýn yeter-
sizliðini” gerekçe göstererek bir sonraki eðitim
döneminde sadece kýz öðrencilerin eðitim alacaðý-
ný duyurdu.

13 Haziran 2017’de Konya Selçuklu Konevi Ana-
dolu Lisesi internet sitesinden yayýnladýðý açýkla-
mayla önümüzdeki eðitim yýlýnda kýz ve erkek öð-
rencilerin derslere ayrý ayrý sýnýflarda devam edece-
ðini ilan etti. Veliler tepki gösterdi, okul müdürü
hakkýnda Eðitim Sen’in giriþimleri sonucu soruþtur-
ma açýldý.

Son olarak da 11 Eylül 2018’de Milli Eðitim Ba-
kanlýðýnýn okullarýn açýlmasý/kapanmasýna iliþkin
esaslarýn düzenlendiði yönetmelikte yapýlan deðiþik-
liklerle anadolu liseleri, mesleki ve teknik eðitim
merkezi ve mesleki eðitim merkezlerinde karma
eðitim yapýlmasý þartýný kaldýrdý. Tepkiler de “Velile-
rin tercih hakký” gibi söylemlerle geçiþtirildi. 

Tüm bunlar adým adým gerçekleþirken biz de iþ-
sizlik, sefaletle uðraþmak zorunda býrakýldýk ve kar-
ma karýþýk hale gelen eðitim sistemini, sýnav sonuç-
larýna göre yerleþemeyen, boþlukta kalan, eðitim ala-
mayan çocuklarýmýzý, karma eðitim karmaþasýný
ikinci plana atmak durumunda kaldýk.

Ekonomik krizin ve bölgede süren savaþýn etkileri
yaþamýmýzý etkilerken gelecek neslin, çocuklarýmý-
zýn “laik ve bilimsel eðitim hakký”nýn elinden alýn-
masýna izin veremeyiz. Velilere seslenmek istiyo-
rum: Bu yönetmeliði basite almayalým, bunu alan-
larda haykýralým. Unutmayalým susarsak sýra hepi-
miz çocuðuna gelecek.

Karma eðitim kalkmadý
deniyor ama...

Reyhan KAYGISIZ
Eðitim Sen Ýzmir 4 No’lu Þube Yöneticisi

E
ðitimin toplumlarýn geliþmesindeki rolü tartýþma götürmez.
Dünyadaki konumumuzun belirleyicilerinden biri de eðitim
politikalarýmýz. 10 yýl önce eðitimde neredeydik, þimdi neredeyiz;
diðer ülkelerle kýyaslandýðýnda neredeyiz?
Her yýl eðitim sisteminde bir þeyler deðiþiyor. Deðiþikliðe

alýþamadan, sonuçlarýný göremeden bir baþkasý geliyor. Bir sonraki eðitim
öðretim yýlýnda ne olacak diye bekler olduk. Ýþte bunlardan bu eðitim
döneminin baþýnda yaþandý; Millî Eðitim Bakanlýðý Kurum Açma, Kapatma ve
Ad Verme Yönetmeliðinin 15. madde yaptýðý deðiþiklikle “Genel ve mesleki
teknik liselerde eðitim karma yapýlýr” ibaresini kaldýrdý. Bu deðiþiklik
toplumun bazý kesimlerinde haklý olarak panik yarattý.

Neden çýkarýldý bu ifade? “Gerekli lüzum üzerine(!)” Madem açýklandýðý
gibi “karma eðitimin kaldýrýlmasý gibi bir niyet yok” o zaman bu neden
kaldýrýldý, durmasý neyi deðiþtirecekti?

Karma eðitimin yok edilmesi, ülkenin ve eðitimin genel durumuna
baktýðýmýzda en çok da kýz çocuklarýnýn eðitimine darbedir, bunu anlamak
zor deðil. Toplumsal cinsiyet eþitsizliðinin yol açtýðý sorunlar böylece daha
da artacak. Ayrý sýnýflarda ders gören çocuklarýn sosyalleþmeleri
diðerlerine göre daha zor ve geç olacak. Birbirini tanýyamayan, tanýmadan
büyüyen gençlerin aile kurarken zorlanmalarýna neden olacak. Yoðunlukla
karma eðitim uygulamayan ülkelere bakýldýðýnda sapkýnlýklarýn ve þiddete
yönelmenin diðerlerine göre fazla olduðu görülecektir. Bu durum ileride
çalýþma hayatýna baþlayacak kýz çocuklarý için de dezavantaj olacaktýr.
Neden meslek okullarý sadece erkeklere ya da kýzlara olsun ki? 

Burada imam hatip okullarý örnek gösterilebilir; dinin gereði olarak
yapýldýðý söylenebilir. Ama bu noktada da zaten baþka eþitsizlikler ortaya
çýkýyor. Ýmam hatip okullarýndan mezun olup iþe baþlayanlar çoðunlukla
erkeklerdir. Kadýnlar sadece kuran kursu öðreticisi olabiliyor. Ancak hem
bu okullar hem de öðrenci sayýsý sürekli artýrýlýyor. Bunu da tüm ülke olarak
en baþýndan düþünmeye ihtiyacýmýz var.

Bir diðer sorun da; kýz çocuklar için yeterli sayýya ulaþýlamadýðý
koþullarda okul/sýnýf açýlmamasý durumunda yaþanacak. Eðer bir yerleþim
yerinde okul çaðýnda erkek çocuk sayýsý fazla ve onlar için okul türü varsa,
ailelerin de genel eðilim olarak kýz çocuklarýný uzak bir yere gönderme
konusundaki çekinceleri düþünülürse bu durum kýz çocuklarýný örgün
eðitimden koparmakla sonuçlanacaktýr. Kýz çocuklarý örgün eðitimden
koparýlarak ister istemez açýk liseye devam etmek zorunda kalacak ya da
eðitimin tamamen dýþýnda kalacaklar. Bu durum yaþamlarýnýn devamýný da
etkileyecek; kýz çocuklarýnýn çalýþma yaþamýnda yer alamayacaklarý, eve
hapsolmuþ, dört duvara sýkýþmýþ insanlar yaratýlmasý anlamýna gelecek.

Yazýk ediliyor nesillerimize, geleceðimize, çocuklarýmýza. Eðitim yap-
boz tahtasý deðildir, en küçük bir deðiþikliðin bile sonuçlarý bilimsel
yöntemlere dayandýrýlarak yapýlmalý. Çünkü birisini bile feda edecek kadar
deðersiz deðildir bu ülkenin çocuklarý.

Çocuklarýmýz birlikte büyüsün
Hazýrlayan: Berivan BALKAY

DÜNYA KADINLARI KRÝZDE ÝÞTE BUNLARI YAÞADI:

ÝÞSÝZLÝK, AÇLIK, FUHUÞ, GÖÇ...
Y

akýn tarihte dünyanýn birçok ülkesinden
kadýnlar, sermayenin ve hükümetlerinin
yarattýðý aðýr faturalarý ödemeye zorlandý.
Bu ay Sýnýrlarýn Ötesinden sermayenin
krizinin sonuçlarýnýn kadýnlarý nasýl etk-

ilediðini aktarýyoruz. Elbette kadýnlar bu aðýr
sonuçlarýn sadece maðduru deðil; krizi yaratan
koþullara ve kesimlere karþý mücadelenin de en
önemli bileþeni oldular. Bir sonraki sayýmýzda ise
bu mücadele deneyimlerine yer vereceðiz. 

‘20 DOLAR KARÞILIÐINDA
SAÇLARIMI VERÝRÝM’

VVEENNEEZZUUEELLAA’da enflasyonun yüzde 720’leri gördüðü kriz
döneminde, insanlar kýtlýk yüzünden pazar yerlerindeki çöp-
lerden yiyecek bulmaya çalýþýyordu. Yetiþkinlerin yanýsýra
çocuklar da çöpten besleniyor, zaman zaman bulduklarý yi-
yeceði oracýkta yiyen çocuk fotoðraflarý gazeteleri kaplýyor-
du. Kadýnlar aðýrlaþan yaþam koþullarý karþýsýnda ayakta ka-
labilmek için Kolombiya sýnýrýndaki bir köye saatlerce yürü-
yüp, 20 dolar gibi bir ücrete saçlarýný satýp, kazandýklarý pa-
rayla gýda ve ilaç ihtiyaçlarýný karþýlamaya çalýþýyorlardý. Fi-
yatlarýn her gün iki katýna çýkmasý, saðlýk hizmetinin eriþile-
mez hale gelmesi nedeniyle hamile kadýnlarýn bir kýsmý mer-
divenaltý kürtaja baþvururken, bir kýsmý ise doðum yapabil-
mek için komþu ülkelere geçmeye çalýþýyordu. Sýnýrlar, ka-
dýnlarýn bedenlerini sýnýr bekçilerine satarak geçmeye çalýþ-
týklarý bir zulüm hattýna dönüþtü. BM verilerine göre ülkede-
ki ekonomik sorunlarýn baþladýðý 2014’ten 2017 yýlýna kadar
2,3 milyon Venezuelalý baþka ülkelere göç etti.

VENEZUELA

YUNANÝSTAN’DA 2004’te baþlayan ekonomik sýkýntýlar, ev içi þid-
deti, yoksulluðu ve fuhuþu da tetikledi. Ve týpký bugün Türkiye’de
Suriyelilere karþý yaþanan yabancý düþmanlýðý Yunanistan’da da ar-
týþ gösterdi. Bunun karþýsýnda “Bizim düþ-
manlarýmýz botla gelmedi, her gün limuzinle
aramýzda dolaþýyorlar” sloganýyla bu yabancý
düþmanlýðýnýn neden doðru olmadýðýný orta-
ya koyan eylemler de gerçekleþti. 

Kriz sürecinde kadýnlar iþsiz kalmamak
adýna zor koþullar ve hak gasplarýna göz
yummak zorunda býrakýldý. Ancak sosyal
haklarýnýn ve ücretlerinin gasbedilmesine
sessiz kalmalarý da iþsiz kalmalarýna engel
olmadý. Kriz, Yunanistan’ý AB ülkelerine ký-
yasla iþsizlikte cinsiyet farkýnýn en fazla olduðu ülke pozisyonuna
soktu. 

Bugün halen, Yunanistan’da kadýnlarla erkeklerin çalýþma koþul-
larýnda çarpýcý farklýlýklar var: Güvencesiz iþlerde, iþten çýkarmalar-

da, ücretlerin ve iþçi haklarýnýn iflas ettiði durumlarda baþý kadýnlar
çekiyor. Ücret eþitsizliði bir kural haline gelmiþ durumda. Hamile ka-
dýnlar ya iþten atýlýyor ya da çocuk sahibi olmamayý taahhüt etmek
zorunda býrakýlýyor. Kadýnlarýn sosyal güvence hakký vahþice ihlal

ediliyor ve emeklilik yaþý, annelik izni, çocuk
bakýmý gibi pozitif ayrýmcýlýk haklarý ortadan
kaldýrýlýyor. 

Krizin faturasý kadýnlarý erkeklere ekono-
mik olarak daha fazla baðýmlý hale getirdi. Ha-
yatýný idame ettirebilmek için birçok kadýn
kendinden çok yaþlý erkeklerle evlenmek zo-
runda kaldý. Tüm bunlarýn yaný sýra çok sayýda
genç kadýn ve üniversite öðrencisinin fuhuþa
sürüklenmesi de krizin bir sonucu olarak kay-
dediliyor. 

Hâlâ bugün ülkedeki kadýn hareketi bileþenleri krize, yoksulluða,
geri alýnmaya çalýþýlan sosyal haklara karþý sendikalar ve çeþitli ka-
dýn örgütleriyle birlikte çalýþmalar yürütmeye devam ediyor.

EN ÇOK GÖÇMEN
KADINLAR DERTLÝ

2008-22009 krizi, kadýnlarda erkeklerden daha fazla iþ kaybýna ve
yoksulluða neden oldu. ABD’de iþsizlik oraný Eylül 2010’a kadar yüz-
de 10’du, ancak birkaç ABD eyaletinde bu
oran yüzde 20’ye kadar çýktý.

Ekonomik kriz en çok erkeklerin çalýþ-
týðý inþaat ve üretim sektörlerinde patlak
vermiþti. Kadýnlarýn aðýrlýklý olarak çalýþ-
týðý eðitim, saðlýk ve hizmet sektörü kriz-
den bir süre sonra etkilenmeye baþladý. 

2009 Mayýs’ýnda ABD’deki 600’den
fazla barýnma merkezinde yapýlan bir
araþtýrma, 2008 Eylül’ünden bu yana
yardým arayan kadýnlarýn sayýsýnda artýþ
olduðunu ortaya koydu.

Krizin Amerika’da yaþayan göçmen
iþçiler için sonucu iþsizlik oldu. Kriz
sonrasýnda çoðunlukla Latin iþçiler, dü-
þük ücretli ve neredeyse hiçbir sosyal
hakkýn olmadýðý kötü iþlerde çalýþmak zorunda kaldý. 

BÝR TOST PARASINA FUHUÞ! YUNANÝSTAN

ABD

KISA KISA
1997 Güney Kore Krizi’nde, iþten atýlan kadýnlarýn sayýsý,

ayný dönemde iþten atýlan erkeklerin sayýsýndan 7 kat fazlaydý. 
Ev içi þiddete karþý Kadýnlar Ýçin Yardým Hattý’ný arayanla-

rýn sayýsý bir yýlda 7 kat artýþ gösterdi. Tayland’da kadýna yönelik
ev içi þiddet vakasý 1997 yýlýnda 534 iken, sadece 1998’de 812’ye
ulaþtý. 

Kendi ülkelerinde iþ bulma umudunu yitiren kadýnlar gö-
çe yönelirken, kýz çocuklarýnýn önemli bir kýsmýnýn eðitim hayatý

sona erdi. Güney Kore’de krizden bir yýl sonra tahminen yedi ka-
dýndan biri fuhuþ yapmak zorunda kalmýþtý. 

G. Kore hükümeti, kadýnlarýn kocalarýna psikolojik destek
vermesi kampanyalarý yaptý. Hükümet þu ulusal sloganý üretmiþ-
ti: Kocanýza enerji verin! 

Trinidad ve Tobago’da sendikalar, kriz döneminde hamile
kadýnlarýn iþlerini ilk kaybedenler olduðunu ortaya koydu.  

Endonezya’da 1997’de krizin baþladýðý dönemde, 6 milyon
çocuk okuldan ayrýldý. Okuldan ayrýlan 7-12 yaþ arasýndaki kýz
çocuklarýnýn sayýsý üç kattan fazla yükseldi. 

KKaayynnaakkççaa::
http://calismatoplum.org/sayi24/yaman.pdf
https://www.globalpolicy.org/component/con

tent/article/218-injustice-and-inequality/52461-
global-financial-crisis-affecting-especially-
women.html

http://news.cornell.edu/stories/2008/10/wom
ens-leadership-and-economic-crisis

https://www.awid.org/publications/impacts-
global-financial-crisis-womens-rights-sub-
regional-perspectives

http://dergipark.gov.tr/download/article-

file/287269
http://www.forum.awid.org/forum12/wp-

content/uploads/2011/03/BRIEF11_tur_web.pdf
https://www.academia.edu/8236475/Kriz_z

aman%C4%B1nda_feminizm_Yunanistan_da
_kad%C4%B1n_m%C3%BCcadelesi
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Kübra YETER

Z
aman geçer, kiþi-
ler yerini bir di-
ðerine devreder,
rütbeler elden ele
dolaþýr, teknoloji

alýr baþýný gider; faþizm olduðu
yerde bekler, þiddetinden, canili-

ðinden ödün vermez... 
Alman sinemasýnýn dikkatleri

üzerinde toplayan yönetmeni
Chrsitian Petzold, 2018 yapýmý
Transit filminde bu gerçekleri yeni-
den hatýrlatýyor izleyenlerine. Film,
adýný Anna Seghers’in ünlü roma-
nýndan alýyor: Transit. Roman 1940’lý
yýllarda Seghers’in kendi þahitlikleri-
nin kayda geçmiþ ürünü. Nazi ordu-
larýndan kaçan ve sýðýnabilecekleri ül-
ke arayan insanlarýn romaný. Ama
film aslýnda romanýn tam da uyarla-
masý denemez. Petzold, bir uyarlama-
dan ziyade esin aldýðý hikâyeyi, yer yer
bizi geçmiþle buluþturup, yer yer gü-
nümüze yaklaþtýran bir üslupla anlat-
mayý tercih etmiþ. Bu yüzden evren-
sel. Bu yüzden yerine her ýrktan in-
saný koyabilir, her insanýn acýsýný
içine katabilir.

Film Paris’te, siren sesleri ara-
sýnda bir cafede oturan Alman
Georg ile baþlar. Gazeteci arkada-
þý Georg’a, yazar Weidel’e ulaþ-
týrmasý için iki mektup verir.
Nazi birliklerinin þehre yaklaþ-
masýyla Paris’i terk etmek iste-
yen kahramanýmýz mektuplarý
ulaþtýrmayý kabul eder ve
Marsilya’ya doðru bir yolcu-
luða çýkar. Kahramanýmýzýn
–anti kahraman da denilebi-
lir– cebinde mektuplar
Weidel’in kaldýðý otele var-
dýðýnda onu bekleyen þey;
boþ bir oda, kanlý bir küv-
vet, bitmiþ bir roman ve
Meksika’ya transit geçiþ
izninin olduðu belgeler-
dir.

Georg, biraz para ka-
zanýrým umuduyla bul-
duðu belgeleri yetkilile-
re ulaþtýracakken ken-
dini bir anda yazarýn
yerinde bulur. Bu onun
için belki de bir kurtu-
luþtur. Bu kurtuluþa
ulaþmasý için yapmasý
gereken tek þey ise üç
hafta beklemektir. 

Marie adýnda gizem-
li bir karaktere âþýk ol-
mak, Georg için her þe-
yi altüst eder mi, etmez
mi onu filmi izleyecekle-

re býrakalým ve biraz da bizi ilgilendiren
noktalarý konuþalým:
NAÝF AMA SERT BÝR TOKAT 

“Önce kim unutur: Giden mi, terk
eden mi?” veyahut “Hangisi zor: Kalmak
mý, gitmek mi?”... Filmi izlediðim anlarda
bu sorular beynimi kurcalarken ilk aklýma
gelen Macar gazetecinin çelme taktýðý Su-
riyeli bir baba ve oðlu oldu. Bir de baðrýna
bastýðý bebesiyle tellerin ardýndan memle-
ketinin daðlarýna gözü yaþlý bakan kadýn-
lar... Doðup büyüdüðü topraklarýndan bir
sýrt çantasýyla çýkýp gitmek onlarýn tercihi
miydi? 

Filmde sýðýndýklarý otellerde devamlý
kalmayacaklarýný kanýtlamalarý isteniyor
mültecilerden. Kim biliyor bunu? Veya
hangisi tahmin edebilir baþýna gelebile-

cekleri?
Yaþam kavgasýna kapýlýp gitmiþken her-

birimiz çevremizden þunlarý duymuþuzdur
mutlaka; “Býktýk bu mülteci edebiyatýn-
dan. Geldiler ülkemize kondular. Ne za-
man gidecekler?..” Bu diyaloglar geçerken
kulaðýmýzýn ucundan, film mültecilerin
her birinin baþka baþka hikâyeleri olduðu-
nu söylüyor kafamýza vura vura... Her bir
hikâye kötü, hepsi talihsiz. Kimse bir diðe-
rinin hikâyesini dinlemek dahi istemiyor
ama anlatmak da istiyor, durmadan konuþ-
mak. Konuþmak ve rahatlamak... Sanki an-
latýnca bitecek gibi, sanki anlatýnca kendi-
ne sýðýnacak bir yuva bulacak gibi... Bitmi-
yor... Ne bu ayrýmcýlýk, ne de bu sürgün.

Þimdilerde Ortadoðu savaþlarýn ve kitle-
sel göçlerin beþiðiyken ‘kendini tehlikeden
uzak gören ve öyle tutmaya çalýþan’ Avru-
pa’ya, faþizmin ve savaþýn evrensel bir ce-
hennem olduðunu hatýrlatýyor Transit. Bü-
tün dünyada halklarýn düþmanlaþtýrýlma-
sýyla mayalanan tehlikeye dikkat çekiyor.
Geçmiþi anýmsatýyor ama asýl olarak bugü-
ne ve geleceðe söz söylüyor. Olmuþtu, olu-
yor ve olabilir diyor... Bir ülkeye, bir devle-
te, bir kiþiye deðil bütün dünyaya, bütün
halklara, hepimize bir þey söylüyor. 

Ýþte Transit belki de bu yüzden hem bir
klasik hem çok güncel. Ýþte Transit belki
de bu yüzden bir tokat gibi sert. O kadar
acý ve çaresizliðin içine, naifliði de sýðdýra-
bildiði için... 

Karakterleri canlandýran Franz Ro-
gowski, Paula Beer, Godehard Giese ve Li-
lien Batman ise oldukça baþarýlý ve inandý-
rýcý. Gitmesi gereken ama ayný zamanda
kalmak isteyen o insanlarýn çaresizlikleri
bakýþlarýnda... Bir otel odasýnda askerler
tarafýndan zorla birbirinden koparýlan an-
ne ve çocuðun çýðlýklarý arasýnda duyduk-
larý utanç hepimizin yüreðinde... Ýçimizi
bir fare gibi kemiren sessiz kalmanýn
utancý...

KÜNYE
Yönetmen: Christian Petzold
Oyuncular: Franz Rogowski, Paula

Beer, Godehard Giese, Lilien Batman
Tür: Dram
Ülke: Almanya, Fransa
Süre: 1 saat 41 dakika

Nerede bu cehennem?

25 BBÝN ÝÝÞÇÝNÝN SSEÇTÝÐÝ ‘‘DOKUMACI KKOMÝTESÝ’NDEN AANN EELLIS: 

Müslime KARABATAK

B
undan 143 yýl önce, 1875’te
Yorkshirelý genç kadýn iþçiler, o
güne kadar hiç yapýlmadýk bir
þey yaptýlar. Sendikalarýn erkek-
lerden oluþtuðu bir dönem-

de, hak alma mücadelelerini yeni yeni de-
neyimleyen bu kadýnlar, Ýngiltere’de ilk de-
fa bir grevin örgütçüsü oldu. Zamanlarýnýn
çok ötesinde bir bilinçle, kadýn-erkek ayýr-
madan sýnýf sendikacýlýðýnýn ilk örneðini
oluþturdular.

Önce Ýngiltere’de o dönemki çalýþma
koþullarýna hýzlýca bakalým. Sanayi Devri-
mi’yle birlikte milyonlarýn oluþturduðu iþçi
sýnýfý içinde kadýnlar ve daha bebek sayýla-
cak çocuklar da yerini almýþtý. Ýþçiler, gü-
nün yarýsýndan fazlasýný iþyerlerinde geçiri-
yor, geri kalan birkaç saatte ise ertesi güne
hazýr olmak için uyuyordu. Ücretleri çok
düþüktü. Yaþadýklarý ve çalýþtýklarý yerler
havasýz, tehlikeli ve pislik içindeydi. Bes-
lenme yetersizliði de eklenince hastalýklar,
ölümler eksik olmuyordu iþçi evlerin-
de. Doðum kontrol yöntemleri yasak oldu-
ðu için, kadýnlar hem çalýþmak hem anne-
lik yapmak durumundaydý. Doðan çocuklar
ebeveynleri gibi fabrikalarýn küçük iþçileri
oluyordu birkaç yýl sonra.

Ýþçiler bu berbat koþullardan hoþnutsuz-
du ve çalýþma koþullarýnýn iyileþtirilmesini
istiyordu. Ayný talepler etrafýnda birleþme-
nin güç getirdiðini kendi deneyimlerinden
öðreniyorlardý. Patronlar ve onlarýn sözcü-
lüðünü yapan hükümetler ise en ufak bir
ayaklanmayý, sendikal birlikteliði hemen
bastýrýyor, cezalandýrýyordu. Sendikalaþma
hakký yýllarýn mücadeleleriyle kazanýldý.
Ancak kurulan ilk iþçi birliklerinde kadýnla-
ra yer verilmiyordu. Onlar da kendi örgütle-
rini kuruyordu zaman zaman.

TAMAMI KADINLARDAN 
OLUÞAN GREV KOMÝTESÝ 

1 Þubat 1875, yýlýn en soðuk günlerin-
den biriydi ve o gün dokumacý iþçiler hava-
dan da soðuk bir haber aldý fabrika patron-
larýnýn örgütünden. Ticarette düþüþ var-
mýþmýþ, bu halde iþleri darbe alýrmýþmýþ,
derhal iþçilerin ücretlerinden kesmeleri ge-
rekirmiþmiþ... Ýþçiler zaten aldýklarý ücretle
iki yakalarýný bir araya getiremiyorlardý. Bir
de üstüne haftalýk 2-3 þilinlik bir kesinti...
Olacak gibi deðildi! 

Ýlk olarak Batley’deki iki fabrikanýn ka-
dýn erkek dokuma iþçileri iþ býraktý. 5 Þubat
günü komþu kasaba Dewsbury’deki 3 bin
iþçi katýldý greve. Grev meydanýnda bir ara-
ya gelen binlerce iþçinin bir grev komitesi
kurmasý ge-
rekiyordu
patronlarla
pazarlýk için.
Tamamý ka-
dýnlardan
oluþan 13 ki-
þilik bir ‘Do-
kumacý Ko-
mitesi’ seçildi
50 fabrikadaki
25 bin iþçiyi
temsilen.

Huddersfield Examiner gazetesi bu ola-
yý þöyle verdi: “Ýþçi kadýnlar öne çýkýp bu
görevi üstleniyorlardý. Ýngiltere’nin baþka
bir yerinde görülmemiþtir böyle bir þey.”
Tarihçi Melanie Reynolds, bunun üç önemi
olduðunu belirtiyor. Birincisi, 19. yüzyýlýn
erkek iþçileri, kadýn iþ arkadaþlarýnýn pat-
ronlarla ücretler için kendi adlarýna da pa-
zarlýk yapabileceðine güvenmiþlerdi. Ýkinci-
si, iþçi kadýnlar o dönemin sendikal faali-
yetlerine katýlýr olmuþtu. Üçüncüsü de, er-
kekler kadýn liderleri desteklemiþti.

‘KADINLAR 
BU SAVAÞI BAÞLATTI’ 

Bu 13 kadýn arasýnda bugüne ismi ka-
lanlar Hannah Wood, Kate Conran ve Ann
Ellis. Dewsbury News gazetesi, baþlarda
konuþurken heyecanlanan Ann Ellis’i þöyle
tarif ediyor: “Bu greve kadar hiçbir platfor-
ma çýkmamýþtý. Patronlara boyun eðmek-
tense, pýlýný pýrtýsýný toplayýp çekip gitmeyi
yeðlerdi. Eðer ücret kesintisini kabul eder-
lerse, gelecek nesiller daha kötü koþullarda
çalýþacak. Bu yüzden bu grevle sorunu çöz-
mek istiyor, ikinci bir greve daha çýkmak is-
temiyor. Kadýnlar bu savaþý baþlattý, devam
etmeleri gerekiyor.” 

Ann’in kendine ve iþ arkadaþlarýna güve-
ni artýkça konuþmalarý

daha da kes-
kinleþti: “Üc-
ret kesintisini
kabul edeme-
yiz! Kiralar,
günlük ihti-
yaçlar, kömür
ve un çok pa-
halý, bir ev
geçindiren
herkes bilir...

Patronlar daha az kârla yaþayabilir, ama iþ-
çilerin bir þey yemeden yaþayabilmesi
mümkün deðil!” 

Kadýnlarýn komitesi, arabuluculuk falan
istemiyordu, pazarlýk yapmak da. Karar
belliydi: “Patronlarýn kölesi deðiliz ve üc-
retler iade edilene kadar iþe dönmeyece-
ðiz.” Erkek iþçiler kadýnlardan oluþan ko-
mitelerine sahip çýkýyordu. “Kadýnlar pat-
ronlarýn her türlü oyununa karþý uyanýk ol-
malý. Bizler de kadýnlara güvenmeliyiz.”
Fakat patronlar, Ann’in iyi ücret aldýðý söy-
lentisi yayýyor ve liderleri iþçilerin gözünde
küçük düþürmeye çalýþýyordu. Daha iki ay
önce Noel’de bir bebeðini kaybetmiþti Ann,

iki çocuðu daha vardý. Kocasý son iki yýldýr
haftada sadece 12 þiline çalýþýyordu. 
ÝÞÇÝLER KAZANDI

Ýþçilerin ve liderlerinin kararlýlýðý pat-
ronlarýn oyunlarýný bozuyordu. Hatta doku-
ma tezgahý teknisyenleri de greve destek
oldu. Patronlarýn iþçileri aldattýðý, iþçilere
resmi belgelerde yazandan daha uzun sar-
gýlar vererek onlarý bedavaya daha çok çalýþ-
týrdýðý bilgisini sýzdýrdýlar. Kadýn erkek tüm
iþçilerin saðlam duruþu, dayanýþma ve bir-
liktelik patron örgütünün üstesinden geldi.
‘Sýnýf köprüsü’nü kýrmayý baþaramayan
patronlar, iki fabrika dýþýnda iþçi ücretlerine
dokunamadý. 

Dokumacýlar Komitesi, tekstil endüstri-
sinin aðýr yün kýsmýnda kurulan ilk birlik
olan Dewsbury ve Bölgesi Aðýr Yün Doku-
macýlarý Derneðine dönüþtü. Ardýndan
Tekstil Ýþçilerinin Genel Sendikasýna dö-
nüþtü ve yýllar sonra Birleþik Krallýk’ýn bu-
günkü en büyük sendikasý Unite the Uni-
on’ýn bir parçasý oldu. 

Yorkshirelý iþçi lideri Ann Ellis ise
1919’da Bradford Yoksullarevi’nde 77 ya-
þýndayken yaþamýný yitirdi.
SINIF SENDÝKACILIÐININ 
ÝLK ÖRNEÐÝ

Ann ve diðer iþçilerin 1875’te kurduðu
Dokumacýlar Komitesi, sadece kadýnlardan
oluþmasý açýsýndan bir ilk deðildi. Ayný za-
manda 1880’lerde ortaya çýkan ve ‘Yeni
Sendikacýlýk’ olarak adlandýrýlan sýnýf sen-
dikacýlýðýnýn öncülüðünü de yapmýþ oldu.
Onlarýn doðrudan iþçi demokrasisi kurma-
larý, kolektif kararlar ve eylemlerle hareket
etmeleri, cinsiyet ayrýmý, iþyeri ayrýmý yap-
maksýzýn mücadele etmeleri bugünün iþçi-
leri ve sendikacýlarýna da ders niteliðinde.

Kaynak: West Yorkshire Lasses: Female
Trade Unionism and its Radical Past, 

Melanie Reynolds

Az kâr patronu öldürmez, ama açlýk iþçiyi öldürür

Dewsbury ve Bölgesi Aðýr Yün Dokumacýlarý Derneði
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Ekim 2015’te ülkenin baþkentinde
bombalar patladý. Kadýnlarýn, er-
keklerin, gençlerin, çocuklarýn, yaþ-
lýlarýn, cümlemizin barýþý hak etti-
ðini, barýþý bizden saklayan azýnlý-

ðýn niyetinin savaþtan nemalanmak olduðunu, ço-
ðunluk olan biz’in aþý, ekmeði, hayalleri, ümitleri
pahasýna savaþa ortak edilmeye çalýþýldýðýmýzý, barý-
þý ancak hep birlikte getirebileceðimizi söylemek
için buluþan binlerin ortasýnda patladý bombalar... 

Kadýnlarýn, erkeklerin, gençlerin, çocuklarýn, yaþlýla-
rýn, cümlemizin canlarý gitti. Hayatta kalanlarýn canla-
rýndan can gitti...

Kaybettiklerimizin hesabýný sormak, biz geride
kalanlarýn boynunun borcudur artýk. Ve o borcu
ödemeden düþmek de, susmak da, küsmek de, git-

mek de yok!
Bu inadý, bu öfkeyi, bu direnci en çok hissedenler

belki de o mahþer yerini, o katliam alanýný etiyle kemi-
ðiyle, saçlarýna dolan insan parçalarýyla, kulaklarýndan
gitmeyen çýðlýklarla, boðazýna dolan haykýrýþlarla yaþa-
yanlarýmýz. 

10 Ekim Katliamýnýn üçüncü yýlýnda, açýlan dava he-
nüz bitmiþ ve adalet mahkeme salonlarýnda bir duvar
süsü olarak kalmýþken, bu öfkeyi, bu direnci yeniden
dile getirmek istedik. 

Biliyoruz ki Ankara Garý katliamýnýn gerçek sorum-
lularý açýða çýkarýlýp yargýlanmadan, canýmýzý verdiðimiz
barýþ bu topraklara gelmeden, geride kalanlarýn acýlarý
dinmeyecek, bir tekimiz bile huzurlu bir uyku uyuya-
mayacak. 

Bu sayfada bizi bu uðurda birleþtirenin ne olduðunu

anlatýyor hayatta kalanlarýmýz... Bizi birleþtiren o baðýn
birbirinin acýsýna el uzatma, birbirinin sýrtýnda elini
hissetme olduðu kadar, bu katliamýn hesabýnýn sorul-
masý için birlikte mücadele etme olduðunu da anlatý-
yorlar. 

Hayatta kalmanýn kadim bilgisi bu iþte; kurtuluþ, sa-
dece canýnýn sað olmasý deðildir. Uðruna canlar kaybet-
tiðimiz barýþý bu topraklarda yaþanýr kýlmak, bunun için
de taammüden gerçekleþtirilmiþ katliamlarýn hesabýný
sormak, bir daha asla yaþanmamasýnýn koþullarýný ya-
ratmaktýr kurtuluþ...

10 Ekim günü ülkenin pek çok yerinde katliamýn he-
sabýný sormak ve kaybettiðimiz canlarý anmak için bu-
luþacaðýz yine. Çünkü biliyoruz ki, tek tek hayatlarýmýz
bugün nasýl yaþanýyor olursa olsun, kurtuluþ tekil yazý-
lan ama çoðullaþmadýkça yaþanmayan bir þeydir.

Damla YELTEKÝN

Geçmiþimiz, kim olduðumuz, ne yapacaðýmýz,
nasýl bir insan olduðumuz bir günde deðiþti.
Orada olan, gören, yaþayan herkes için bir

dönüm noktasý oldu. Emek, barýþ ve demokrasi ta-
lepleriyle giden binlerce insan için yaþanan acý,
karanlýk bir þeye
dönüþtü. Alana gi-
derken atacaðýmýz
‘Birleþe birleþe ka-
zanacaðýz ‘ sloganý-
ný insanlar beni
hastaneye taþýrken
iliklerime kadar his-
settim. 

Ekmek ve Gül
aracýlýðýyla belki bu
yazýyý okur diye umut ettiðim adama sevgi saygý-
larýmý iletiyorum. Alanýn dýþýnda, mitingle ilgisi ol-
mayan bir babanýn yanýnda 10 yaþlarýndaki oðluy-
la bizi hastaneye götürmesi, mücadelenin alan dý-
þýna taþýnacaðýnýn benim için ilk göstergesiydi.
Tanýmadýðým birine yaþam borçluyum. Siyasi gö-
rüþünü hiç bilmediðim ama bir þekilde katliamýn
farkýnda olarak gelen, destek olan, dayanýþma
gösteren bir güzel insan... Mitingle ilgisi olmayan
onlarca insan hastanelere koþmuþ ve kayýp yakýn-
larýna, yaralýlara destek olmak için haftalarca aile-
lerle hastanelerden ayrýlmadýlar. Bazýlarý hala
hastanelerde. Ýsimlerin, kimliklerinin önemi olma-

yan bir birlik bu. Çok zor zamanlarda insanlarýn
yan yana gelebileceðinin görkemli bir göstergesi.
Siyasi görüþleri çok farklý olan insanlarýn destek-
leri... “Nasýlsýn?” sorusu son 3 yýl içerisinde o ka-
dar büyük anlamlar taþýdý ki. Yitirdiklerimizin sev-
dikleri ülkenin dört bir yanýndan her mahkemeye,
anmaya geldiklerinde aile baðlarýmýz karýþtý. Yitir-
diklerimizin anýsýyla geçen 3 yýl. Ama geride ka-

lanlarla dimdik ayakta ve
birlikte... Mitinge belki de
hiç gelmeyecek olan insan-
lar, son duruþmada birbirle-
rine gözyaþlarýyla sarýlarak
aslýnda bu birliðe dair net
bir mesaj veriyordu.

Bazen aklým almýyor,
onca gördüklerimiz yaþa-
dýklarýmýza raðmen nasýl

ayaktayýz? Hala nasýl çýldýrmadýk? Katliamlar, sa-
vaþ, kriz, arabanýn arkasýnda sürüklenen insanlar,
yýkýlan þehirler, okul kýyafeti alamadý diye intihar
eden babalar, rant için yakýlýp yýkýlan ormanlar...
sayamayacaðýmýz kadar çok gaddarlýk... 

Sanýrým yan yana olmak bunun cevabý. Omuz
omuza olmak. Hastaneye ziyaretime gelen insan-
larý asla unutmayacaðým, tanýmayan ama mektup
yazan, mesaj gönderen o güzel insanlarý. Bu dün-
ya güzel insanlar hatrýna dönüyor. Güzel insanlar
yan yana geldikçe zalimler zulmünü daha çok
gösteriyor. Ama güzel insanlar hiç pes etmiyor.
Pes etmeyeceðiz.

Ýsimlerin, kimliklerin önemi olmayan bir birlik...

10 EEKÝM KKATLÝAMININ ÖÖÐRETTÝÐÝ KKADÝM BBÝLGÝ:

Tanýmadýðýnýn yarasýna ‘benim’ demek...
Özgecan ZAVAR

10Ekim Ankara Katliamý, o gün orada olan ya da olmayan bir çok insanýn haya-
týný derinden etkiledi. Ýnsanlarýn en masum isteði olan barýþ isteðine leke sü-
rüldü o gün. Fakat her acý bize hayata nasýl tutunacaðýmýzý öðretir. Biz de o

gün birbirimizin yarasýný sarmayý öðrendik. 
Hiç tanýmadýðýnýz insanlarýn yarasýna “benim yaram” demeyi

öðrendik. Daha önce hiç karþýlaþmadýðým ve belki de baþka bir du-
rumda hiç karþý-
laþamayacaðým
birçok güzel in-
san tanýdým. Ýn-
sanlarýn nasýl bir-
birine tutunduðu-
na þahit oldum.
Hiç beklemediði-
niz bir anda in-
sanlýða yapýlan
bu hakarete karþý
insanlarýn nasýl
birlikte durduðu-
nu gördüm. 

O kadar ki o dayanýþmayý anlatmaya sözcükler yetmez. O gün
insanlardan zorla söküp alýnmaya çalýþýlan umudun nasýl þefkatle
geri verilmeye çalýþýldýðýna tanýk oldum. Evet o gün yaþadýklarýmýz
hiç silinmeyecek bizden, ama buna raðmen toparlanmaya çalýþtýk,
toparlandýk. Umudumuzu almaya çalýþan insanlara inat toparlan-
dýk. Ve toparlanmaya devam ediyoruz.

Pes etmek, 
durmak, unutmak, 
unutturmak yok!

Elif DÝKBAÞ

Üç yýl olacak... Bir çok yerden halaylarla,
þarkýlarla gittiðimiz Ankara Garý’nda
bombalarla karþýlandýk. Hiç tanýmadýðým

bir insan elimden tuttu, yanýmda oldu. Bir
insana sarýlmanýn ne demek olduðunu o gün
anladým. Tanýdýðým tanýmadýðým bir çok insana
sarýldým. Güç aldým onlardan... Hayatýmýz artýk
10 Ekim öncesi ve 10 Ekim sonrasý diye ikiye
ayrýldý. 10 Ekim 2015 gününden sonra kocaman
bir aileye sahip oldum. Her zaman birbirimize
destek olup güç vermeye baþladýk. Birbirimizin
umutlarýný yeþerttik. Barýþý hep birlikte
anlatmaya baþladýk. Üç yýldýr ki yaþadýðýmýz
acýlar dinmedi. Hastane süreçleri, mahkeme
süreçleri birer birer yýpranmamýza neden oldu.
Ama biz umudumuzu yitirmeden barýþ demeye
devam ettik. Her koþulda mücadele etmeye,
gücümüzün yettiði her yerde barýþ
söylemlerimizle adaleti istemeye de devam
ediyoruz. Orada ölen yoldaþlarýmýz için yapýlan
futbol turnuvalarý, açýlan parklar, yazýlan
þiirler, söylenen türkülerle onlarý yaþatmaya
çalýþýyoruz. Pes etmek yok, durmak yok,
unutmak, unutturmak yok. Mücadeleye devam
edeceðiz. 

Kurtuluþ, sadece canýnýn sað olmasý deðildir!

Uðruna canlar
kaybettiðimiz barýþý 

bu topraklarda 
yaþanýr kýlmaktýr

kurtuluþ... 

Mücadeleye
devam etmek 

en iyi tedaviydi
Ebru YILMAZ

Sabahýn erken saati kocaman gülüþlerle baþka
þehirlerden gelen yoldaþlarýmýzla sarýlýyoruz,
özlem gideriyoruz. Sonra bir ses... Hoparlörler

patladý sandým ama saniyeler sonra Suruç geldi
aklýma, sonra kardeþim geldi aklýma. O da
oradaydý, birkaç metre ötemde baþka bir kortejde.
Etrafýma baktým, her yerde yaralý arkadaþlar var.
Gücümüz yettiðince yardýmcý olmaya ayný zamanda
sakinleþmeye çalýþýyordum. Yaklaþýk 15 dakika
sonra kardeþim buldu beni, sarýldýk o an, belki
birkaç saniye mutlu oldum, kardeþim ölmemiþti. Ve
sonra utandým. Yerde onlarca ablanýn kardeþi
vardý. Ýþte bu utancý hiçbir þey unutturamayacak
bana. Bir de kardeþimin sorduðu soruyu “Abla biz
ne yaptýk bunlara? Bize niye bunu yaptýlar?” O
zaman verdiðim cevabý hep vermeye devam
edeceðim: “Biz kötü olan bir þey yapmadýk. Barýþ
olsun, emek kazansýn, insanlar özgür olsun dedik,
onlar bizi öldürmeye kalkýþtý. Ama vazgeçmedik.”
Birkaç saat sonra dimdik ayaktaydýk kaybettiðimiz
yoldaþlarýmýza karþý son görevlerimizi yerine
getirmek için, sloganlarýmýz hiç olmadýðý kadar
gürdü. Yumruklarýmýz her zamankinden daha
yukarýda. Her zamankinden daha çok sarýldýk
birbirimize. Her zamankinden daha çok sarýldýk
partiye. Ne zaman yorulduðumu hissedersem o
günü sil baþtan hatýrlýyorum. Kaybettiðim
yoldaþlarýmýn fotoðraflarýna bakýyorum. Bir kez
daha fýsýldýyorum kendi kendime “Ben ne zaman
vazgeçersem onlar o zaman ölecek” diye. Çünkü
öðrendik, bize mücadeleden daha iyi bir tedavi
yöntemi yoktu, ne zaman ki pes edersek iþte o gün
gerçekten kaybedeceðiz. 3. yýlýnda tüm þehir
meydanlarýnda onlarý yaþatmak için yeniden daha
güçlü bir þekilde alanlarda olacaðýz. Barýþ,
demokrasi, emek ve insan onuruna yakýþýr bir
hayat için tüm baskýlara raðmen alanlarý
dolduracaðýz...
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Kübra YETER

Z
aman geçer, kiþi-
ler yerini bir di-
ðerine devreder,
rütbeler elden ele
dolaþýr, teknoloji

alýr baþýný gider; faþizm olduðu
yerde bekler, þiddetinden, canili-

ðinden ödün vermez... 
Alman sinemasýnýn dikkatleri

üzerinde toplayan yönetmeni
Chrsitian Petzold, 2018 yapýmý
Transit filminde bu gerçekleri yeni-
den hatýrlatýyor izleyenlerine. Film,
adýný Anna Seghers’in ünlü roma-
nýndan alýyor: Transit. Roman 1940’lý
yýllarda Seghers’in kendi þahitlikleri-
nin kayda geçmiþ ürünü. Nazi ordu-
larýndan kaçan ve sýðýnabilecekleri ül-
ke arayan insanlarýn romaný. Ama
film aslýnda romanýn tam da uyarla-
masý denemez. Petzold, bir uyarlama-
dan ziyade esin aldýðý hikâyeyi, yer yer
bizi geçmiþle buluþturup, yer yer gü-
nümüze yaklaþtýran bir üslupla anlat-
mayý tercih etmiþ. Bu yüzden evren-
sel. Bu yüzden yerine her ýrktan in-
saný koyabilir, her insanýn acýsýný
içine katabilir.

Film Paris’te, siren sesleri ara-
sýnda bir cafede oturan Alman
Georg ile baþlar. Gazeteci arkada-
þý Georg’a, yazar Weidel’e ulaþ-
týrmasý için iki mektup verir.
Nazi birliklerinin þehre yaklaþ-
masýyla Paris’i terk etmek iste-
yen kahramanýmýz mektuplarý
ulaþtýrmayý kabul eder ve
Marsilya’ya doðru bir yolcu-
luða çýkar. Kahramanýmýzýn
–anti kahraman da denilebi-
lir– cebinde mektuplar
Weidel’in kaldýðý otele var-
dýðýnda onu bekleyen þey;
boþ bir oda, kanlý bir küv-
vet, bitmiþ bir roman ve
Meksika’ya transit geçiþ
izninin olduðu belgeler-
dir.

Georg, biraz para ka-
zanýrým umuduyla bul-
duðu belgeleri yetkilile-
re ulaþtýracakken ken-
dini bir anda yazarýn
yerinde bulur. Bu onun
için belki de bir kurtu-
luþtur. Bu kurtuluþa
ulaþmasý için yapmasý
gereken tek þey ise üç
hafta beklemektir. 

Marie adýnda gizem-
li bir karaktere âþýk ol-
mak, Georg için her þe-
yi altüst eder mi, etmez
mi onu filmi izleyecekle-

re býrakalým ve biraz da bizi ilgilendiren
noktalarý konuþalým:
NAÝF AMA SERT BÝR TOKAT 

“Önce kim unutur: Giden mi, terk
eden mi?” veyahut “Hangisi zor: Kalmak
mý, gitmek mi?”... Filmi izlediðim anlarda
bu sorular beynimi kurcalarken ilk aklýma
gelen Macar gazetecinin çelme taktýðý Su-
riyeli bir baba ve oðlu oldu. Bir de baðrýna
bastýðý bebesiyle tellerin ardýndan memle-
ketinin daðlarýna gözü yaþlý bakan kadýn-
lar... Doðup büyüdüðü topraklarýndan bir
sýrt çantasýyla çýkýp gitmek onlarýn tercihi
miydi? 

Filmde sýðýndýklarý otellerde devamlý
kalmayacaklarýný kanýtlamalarý isteniyor
mültecilerden. Kim biliyor bunu? Veya
hangisi tahmin edebilir baþýna gelebile-

cekleri?
Yaþam kavgasýna kapýlýp gitmiþken her-

birimiz çevremizden þunlarý duymuþuzdur
mutlaka; “Býktýk bu mülteci edebiyatýn-
dan. Geldiler ülkemize kondular. Ne za-
man gidecekler?..” Bu diyaloglar geçerken
kulaðýmýzýn ucundan, film mültecilerin
her birinin baþka baþka hikâyeleri olduðu-
nu söylüyor kafamýza vura vura... Her bir
hikâye kötü, hepsi talihsiz. Kimse bir diðe-
rinin hikâyesini dinlemek dahi istemiyor
ama anlatmak da istiyor, durmadan konuþ-
mak. Konuþmak ve rahatlamak... Sanki an-
latýnca bitecek gibi, sanki anlatýnca kendi-
ne sýðýnacak bir yuva bulacak gibi... Bitmi-
yor... Ne bu ayrýmcýlýk, ne de bu sürgün.

Þimdilerde Ortadoðu savaþlarýn ve kitle-
sel göçlerin beþiðiyken ‘kendini tehlikeden
uzak gören ve öyle tutmaya çalýþan’ Avru-
pa’ya, faþizmin ve savaþýn evrensel bir ce-
hennem olduðunu hatýrlatýyor Transit. Bü-
tün dünyada halklarýn düþmanlaþtýrýlma-
sýyla mayalanan tehlikeye dikkat çekiyor.
Geçmiþi anýmsatýyor ama asýl olarak bugü-
ne ve geleceðe söz söylüyor. Olmuþtu, olu-
yor ve olabilir diyor... Bir ülkeye, bir devle-
te, bir kiþiye deðil bütün dünyaya, bütün
halklara, hepimize bir þey söylüyor. 

Ýþte Transit belki de bu yüzden hem bir
klasik hem çok güncel. Ýþte Transit belki
de bu yüzden bir tokat gibi sert. O kadar
acý ve çaresizliðin içine, naifliði de sýðdýra-
bildiði için... 

Karakterleri canlandýran Franz Ro-
gowski, Paula Beer, Godehard Giese ve Li-
lien Batman ise oldukça baþarýlý ve inandý-
rýcý. Gitmesi gereken ama ayný zamanda
kalmak isteyen o insanlarýn çaresizlikleri
bakýþlarýnda... Bir otel odasýnda askerler
tarafýndan zorla birbirinden koparýlan an-
ne ve çocuðun çýðlýklarý arasýnda duyduk-
larý utanç hepimizin yüreðinde... Ýçimizi
bir fare gibi kemiren sessiz kalmanýn
utancý...

KÜNYE
Yönetmen: Christian Petzold
Oyuncular: Franz Rogowski, Paula

Beer, Godehard Giese, Lilien Batman
Tür: Dram
Ülke: Almanya, Fransa
Süre: 1 saat 41 dakika

Nerede bu cehennem?

25 BBÝN ÝÝÞÇÝNÝN SSEÇTÝÐÝ ‘‘DOKUMACI KKOMÝTESÝ’NDEN AANN EELLIS: 

Müslime KARABATAK

B
undan 143 yýl önce, 1875’te
Yorkshirelý genç kadýn iþçiler, o
güne kadar hiç yapýlmadýk bir
þey yaptýlar. Sendikalarýn erkek-
lerden oluþtuðu bir dönem-

de, hak alma mücadelelerini yeni yeni de-
neyimleyen bu kadýnlar, Ýngiltere’de ilk de-
fa bir grevin örgütçüsü oldu. Zamanlarýnýn
çok ötesinde bir bilinçle, kadýn-erkek ayýr-
madan sýnýf sendikacýlýðýnýn ilk örneðini
oluþturdular.

Önce Ýngiltere’de o dönemki çalýþma
koþullarýna hýzlýca bakalým. Sanayi Devri-
mi’yle birlikte milyonlarýn oluþturduðu iþçi
sýnýfý içinde kadýnlar ve daha bebek sayýla-
cak çocuklar da yerini almýþtý. Ýþçiler, gü-
nün yarýsýndan fazlasýný iþyerlerinde geçiri-
yor, geri kalan birkaç saatte ise ertesi güne
hazýr olmak için uyuyordu. Ücretleri çok
düþüktü. Yaþadýklarý ve çalýþtýklarý yerler
havasýz, tehlikeli ve pislik içindeydi. Bes-
lenme yetersizliði de eklenince hastalýklar,
ölümler eksik olmuyordu iþçi evlerin-
de. Doðum kontrol yöntemleri yasak oldu-
ðu için, kadýnlar hem çalýþmak hem anne-
lik yapmak durumundaydý. Doðan çocuklar
ebeveynleri gibi fabrikalarýn küçük iþçileri
oluyordu birkaç yýl sonra.

Ýþçiler bu berbat koþullardan hoþnutsuz-
du ve çalýþma koþullarýnýn iyileþtirilmesini
istiyordu. Ayný talepler etrafýnda birleþme-
nin güç getirdiðini kendi deneyimlerinden
öðreniyorlardý. Patronlar ve onlarýn sözcü-
lüðünü yapan hükümetler ise en ufak bir
ayaklanmayý, sendikal birlikteliði hemen
bastýrýyor, cezalandýrýyordu. Sendikalaþma
hakký yýllarýn mücadeleleriyle kazanýldý.
Ancak kurulan ilk iþçi birliklerinde kadýnla-
ra yer verilmiyordu. Onlar da kendi örgütle-
rini kuruyordu zaman zaman.

TAMAMI KADINLARDAN 
OLUÞAN GREV KOMÝTESÝ 

1 Þubat 1875, yýlýn en soðuk günlerin-
den biriydi ve o gün dokumacý iþçiler hava-
dan da soðuk bir haber aldý fabrika patron-
larýnýn örgütünden. Ticarette düþüþ var-
mýþmýþ, bu halde iþleri darbe alýrmýþmýþ,
derhal iþçilerin ücretlerinden kesmeleri ge-
rekirmiþmiþ... Ýþçiler zaten aldýklarý ücretle
iki yakalarýný bir araya getiremiyorlardý. Bir
de üstüne haftalýk 2-3 þilinlik bir kesinti...
Olacak gibi deðildi! 

Ýlk olarak Batley’deki iki fabrikanýn ka-
dýn erkek dokuma iþçileri iþ býraktý. 5 Þubat
günü komþu kasaba Dewsbury’deki 3 bin
iþçi katýldý greve. Grev meydanýnda bir ara-
ya gelen binlerce iþçinin bir grev komitesi
kurmasý ge-
rekiyordu
patronlarla
pazarlýk için.
Tamamý ka-
dýnlardan
oluþan 13 ki-
þilik bir ‘Do-
kumacý Ko-
mitesi’ seçildi
50 fabrikadaki
25 bin iþçiyi
temsilen.

Huddersfield Examiner gazetesi bu ola-
yý þöyle verdi: “Ýþçi kadýnlar öne çýkýp bu
görevi üstleniyorlardý. Ýngiltere’nin baþka
bir yerinde görülmemiþtir böyle bir þey.”
Tarihçi Melanie Reynolds, bunun üç önemi
olduðunu belirtiyor. Birincisi, 19. yüzyýlýn
erkek iþçileri, kadýn iþ arkadaþlarýnýn pat-
ronlarla ücretler için kendi adlarýna da pa-
zarlýk yapabileceðine güvenmiþlerdi. Ýkinci-
si, iþçi kadýnlar o dönemin sendikal faali-
yetlerine katýlýr olmuþtu. Üçüncüsü de, er-
kekler kadýn liderleri desteklemiþti.

‘KADINLAR 
BU SAVAÞI BAÞLATTI’ 

Bu 13 kadýn arasýnda bugüne ismi ka-
lanlar Hannah Wood, Kate Conran ve Ann
Ellis. Dewsbury News gazetesi, baþlarda
konuþurken heyecanlanan Ann Ellis’i þöyle
tarif ediyor: “Bu greve kadar hiçbir platfor-
ma çýkmamýþtý. Patronlara boyun eðmek-
tense, pýlýný pýrtýsýný toplayýp çekip gitmeyi
yeðlerdi. Eðer ücret kesintisini kabul eder-
lerse, gelecek nesiller daha kötü koþullarda
çalýþacak. Bu yüzden bu grevle sorunu çöz-
mek istiyor, ikinci bir greve daha çýkmak is-
temiyor. Kadýnlar bu savaþý baþlattý, devam
etmeleri gerekiyor.” 

Ann’in kendine ve iþ arkadaþlarýna güve-
ni artýkça konuþmalarý

daha da kes-
kinleþti: “Üc-
ret kesintisini
kabul edeme-
yiz! Kiralar,
günlük ihti-
yaçlar, kömür
ve un çok pa-
halý, bir ev
geçindiren
herkes bilir...

Patronlar daha az kârla yaþayabilir, ama iþ-
çilerin bir þey yemeden yaþayabilmesi
mümkün deðil!” 

Kadýnlarýn komitesi, arabuluculuk falan
istemiyordu, pazarlýk yapmak da. Karar
belliydi: “Patronlarýn kölesi deðiliz ve üc-
retler iade edilene kadar iþe dönmeyece-
ðiz.” Erkek iþçiler kadýnlardan oluþan ko-
mitelerine sahip çýkýyordu. “Kadýnlar pat-
ronlarýn her türlü oyununa karþý uyanýk ol-
malý. Bizler de kadýnlara güvenmeliyiz.”
Fakat patronlar, Ann’in iyi ücret aldýðý söy-
lentisi yayýyor ve liderleri iþçilerin gözünde
küçük düþürmeye çalýþýyordu. Daha iki ay
önce Noel’de bir bebeðini kaybetmiþti Ann,

iki çocuðu daha vardý. Kocasý son iki yýldýr
haftada sadece 12 þiline çalýþýyordu. 
ÝÞÇÝLER KAZANDI

Ýþçilerin ve liderlerinin kararlýlýðý pat-
ronlarýn oyunlarýný bozuyordu. Hatta doku-
ma tezgahý teknisyenleri de greve destek
oldu. Patronlarýn iþçileri aldattýðý, iþçilere
resmi belgelerde yazandan daha uzun sar-
gýlar vererek onlarý bedavaya daha çok çalýþ-
týrdýðý bilgisini sýzdýrdýlar. Kadýn erkek tüm
iþçilerin saðlam duruþu, dayanýþma ve bir-
liktelik patron örgütünün üstesinden geldi.
‘Sýnýf köprüsü’nü kýrmayý baþaramayan
patronlar, iki fabrika dýþýnda iþçi ücretlerine
dokunamadý. 

Dokumacýlar Komitesi, tekstil endüstri-
sinin aðýr yün kýsmýnda kurulan ilk birlik
olan Dewsbury ve Bölgesi Aðýr Yün Doku-
macýlarý Derneðine dönüþtü. Ardýndan
Tekstil Ýþçilerinin Genel Sendikasýna dö-
nüþtü ve yýllar sonra Birleþik Krallýk’ýn bu-
günkü en büyük sendikasý Unite the Uni-
on’ýn bir parçasý oldu. 

Yorkshirelý iþçi lideri Ann Ellis ise
1919’da Bradford Yoksullarevi’nde 77 ya-
þýndayken yaþamýný yitirdi.
SINIF SENDÝKACILIÐININ 
ÝLK ÖRNEÐÝ

Ann ve diðer iþçilerin 1875’te kurduðu
Dokumacýlar Komitesi, sadece kadýnlardan
oluþmasý açýsýndan bir ilk deðildi. Ayný za-
manda 1880’lerde ortaya çýkan ve ‘Yeni
Sendikacýlýk’ olarak adlandýrýlan sýnýf sen-
dikacýlýðýnýn öncülüðünü de yapmýþ oldu.
Onlarýn doðrudan iþçi demokrasisi kurma-
larý, kolektif kararlar ve eylemlerle hareket
etmeleri, cinsiyet ayrýmý, iþyeri ayrýmý yap-
maksýzýn mücadele etmeleri bugünün iþçi-
leri ve sendikacýlarýna da ders niteliðinde.

Kaynak: West Yorkshire Lasses: Female
Trade Unionism and its Radical Past, 

Melanie Reynolds

Az kâr patronu öldürmez, ama açlýk iþçiyi öldürür

Dewsbury ve Bölgesi Aðýr Yün Dokumacýlarý Derneði
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Aysel EYÝ
Ýzmir Öv-Der Yönetim Kurulu Üyesi

S
on günlerde yine hedef haline getirilen
karma eðitim, yalnýzca eðitim alanlarý ya
da eðitim sistemini deðil, toplumu ve
kültürü de etkiler. Karma eðitimde
çocuklar küçük yaþtan itibaren karþý cinsi

görüp tanýr ve toplumsal yaþamda da bunun etki-
leri görülür. Birbirlerine saygý duymayý, iletiþim
kurmayý, birlikte yaþamayý öðrenirler. Kadýn erkek
eþitliði algýsýnýn temelleri de çocuklukta atýlýr.

Eðitimi cinsiyete göre ayrýþtýrmanýn sonucunda
öncelikle çocuklarda kiþilik bozukluklarý ortaya çýkar.
Karma eðitim karþýtlarý “kýz çocuklarýnýn ergenlikten
itibaren erkekleri tahrik ettiði”ni, “karma eðitim yü-
zünden çocuklarýn/gençlerin kafasýnýn karýþtýðýný” ve
dolayýsýyla baþarýsýz olduklarýný savunsalar da bu an-
layýþ tam anlamýyla Orta Çað zihniyetidir. Asýl kiþilik-
leri oturmayan çocuklar/gençler baþarýyý yakalayamaz.

Tabii aldýklarý eðitim sonucu çocuklarýmýzýn ba-
þarýlý olmasýný istiyorsak bunun için de sadece kýzlý
erkekli eðitim görmeleri yetmez. Eðer okullar,

Laik ve bilimsel eðitimden uzaksa,
Okullarda laboratuvar, atölyeler, nitelikli bir

eðitim için gerekli materyaller yoksa,
Sýnýf mevcutlarý saðlýklý ve yeterli eðitime el-

vermiyorsa,
Öðretmen yetiþtiren kurumlar yeterli deðilse,
Öðretmen maaþlarý yoksulluk sýnýrýnýn altýn-

daysa siz nasýl baþarýlý bir eðitim bekleyebiliriz!
Tüm bunlarý bir yana býrakýp sorunu karma eði-

timde görerek baþarýyý hiçbir zaman yakalayamayýz.
BU YOLLAR ADIM ADIM DÖÞENDÝ

Þunu da hiç unutmayalým; bugünlere birden bire
gelinmedi ve yeterli tepki gelmezse de adým adým
yola devam edilecek. Hükümetin “dindar ve kindar
nesil yetiþtirme” hedefinde önemli adýmlar attýðýný
kolayca görebiliriz artýk.

Bu hükümet iþ baþýna geldiðinden beri her dö-
nem nabýz yoklamasý yaptý; 2013’te AKP’li Meclis
Baþkan Vekili Sadýk Yakut karma eðitimi yanlýþ bul-
duðunu ve bu yanlýþý düzelteceklerine dair açýklama
yaparak meclisi karýþtýrmýþtý. Daha sonra Yakut bu-

nun kiþisel görüþü olduðunu, partiyi baðlamadýðýný
söyledi. Ama yine de halk arasýnda da, kendi taba-
nýnda da konunun tartýþýlmasýna yol açtý.

4 Aralýk 2014’te Mili Eðitim Þurasýnda Eðitim-
Bir-Sen karma eðitim mecburiyetinin kaldýrýlmasý
ile ilgili öneri verdi, öneri komisyonda kabul edil-
medi. Kamuoyu tepkileri üzerine Milli Eðitim ba-
kaný “gündem dýþý hiçbir konu karar altýna alýn-
mayacak” dedi.

Bu sürece kadar din dersleri zorunlu hale gel-
di, müfredat deðiþti. Kýz öðrenciler derslere ba-
þörtüsüyle girmeye baþladý.

18 Haziran 2016’da 167 yýllýk Beyoðlu Anadolu
Lisesinde okul yönetimi “fiziki koþullarýn yeter-
sizliðini” gerekçe göstererek bir sonraki eðitim
döneminde sadece kýz öðrencilerin eðitim alacaðý-
ný duyurdu.

13 Haziran 2017’de Konya Selçuklu Konevi Ana-
dolu Lisesi internet sitesinden yayýnladýðý açýkla-
mayla önümüzdeki eðitim yýlýnda kýz ve erkek öð-
rencilerin derslere ayrý ayrý sýnýflarda devam edece-
ðini ilan etti. Veliler tepki gösterdi, okul müdürü
hakkýnda Eðitim Sen’in giriþimleri sonucu soruþtur-
ma açýldý.

Son olarak da 11 Eylül 2018’de Milli Eðitim Ba-
kanlýðýnýn okullarýn açýlmasý/kapanmasýna iliþkin
esaslarýn düzenlendiði yönetmelikte yapýlan deðiþik-
liklerle anadolu liseleri, mesleki ve teknik eðitim
merkezi ve mesleki eðitim merkezlerinde karma
eðitim yapýlmasý þartýný kaldýrdý. Tepkiler de “Velile-
rin tercih hakký” gibi söylemlerle geçiþtirildi. 

Tüm bunlar adým adým gerçekleþirken biz de iþ-
sizlik, sefaletle uðraþmak zorunda býrakýldýk ve kar-
ma karýþýk hale gelen eðitim sistemini, sýnav sonuç-
larýna göre yerleþemeyen, boþlukta kalan, eðitim ala-
mayan çocuklarýmýzý, karma eðitim karmaþasýný
ikinci plana atmak durumunda kaldýk.

Ekonomik krizin ve bölgede süren savaþýn etkileri
yaþamýmýzý etkilerken gelecek neslin, çocuklarýmý-
zýn “laik ve bilimsel eðitim hakký”nýn elinden alýn-
masýna izin veremeyiz. Velilere seslenmek istiyo-
rum: Bu yönetmeliði basite almayalým, bunu alan-
larda haykýralým. Unutmayalým susarsak sýra hepi-
miz çocuðuna gelecek.

Karma eðitim kalkmadý
deniyor ama...

Reyhan KAYGISIZ
Eðitim Sen Ýzmir 4 No’lu Þube Yöneticisi

E
ðitimin toplumlarýn geliþmesindeki rolü tartýþma götürmez.
Dünyadaki konumumuzun belirleyicilerinden biri de eðitim
politikalarýmýz. 10 yýl önce eðitimde neredeydik, þimdi neredeyiz;
diðer ülkelerle kýyaslandýðýnda neredeyiz?
Her yýl eðitim sisteminde bir þeyler deðiþiyor. Deðiþikliðe

alýþamadan, sonuçlarýný göremeden bir baþkasý geliyor. Bir sonraki eðitim
öðretim yýlýnda ne olacak diye bekler olduk. Ýþte bunlardan bu eðitim
döneminin baþýnda yaþandý; Millî Eðitim Bakanlýðý Kurum Açma, Kapatma ve
Ad Verme Yönetmeliðinin 15. madde yaptýðý deðiþiklikle “Genel ve mesleki
teknik liselerde eðitim karma yapýlýr” ibaresini kaldýrdý. Bu deðiþiklik
toplumun bazý kesimlerinde haklý olarak panik yarattý.

Neden çýkarýldý bu ifade? “Gerekli lüzum üzerine(!)” Madem açýklandýðý
gibi “karma eðitimin kaldýrýlmasý gibi bir niyet yok” o zaman bu neden
kaldýrýldý, durmasý neyi deðiþtirecekti?

Karma eðitimin yok edilmesi, ülkenin ve eðitimin genel durumuna
baktýðýmýzda en çok da kýz çocuklarýnýn eðitimine darbedir, bunu anlamak
zor deðil. Toplumsal cinsiyet eþitsizliðinin yol açtýðý sorunlar böylece daha
da artacak. Ayrý sýnýflarda ders gören çocuklarýn sosyalleþmeleri
diðerlerine göre daha zor ve geç olacak. Birbirini tanýyamayan, tanýmadan
büyüyen gençlerin aile kurarken zorlanmalarýna neden olacak. Yoðunlukla
karma eðitim uygulamayan ülkelere bakýldýðýnda sapkýnlýklarýn ve þiddete
yönelmenin diðerlerine göre fazla olduðu görülecektir. Bu durum ileride
çalýþma hayatýna baþlayacak kýz çocuklarý için de dezavantaj olacaktýr.
Neden meslek okullarý sadece erkeklere ya da kýzlara olsun ki? 

Burada imam hatip okullarý örnek gösterilebilir; dinin gereði olarak
yapýldýðý söylenebilir. Ama bu noktada da zaten baþka eþitsizlikler ortaya
çýkýyor. Ýmam hatip okullarýndan mezun olup iþe baþlayanlar çoðunlukla
erkeklerdir. Kadýnlar sadece kuran kursu öðreticisi olabiliyor. Ancak hem
bu okullar hem de öðrenci sayýsý sürekli artýrýlýyor. Bunu da tüm ülke olarak
en baþýndan düþünmeye ihtiyacýmýz var.

Bir diðer sorun da; kýz çocuklar için yeterli sayýya ulaþýlamadýðý
koþullarda okul/sýnýf açýlmamasý durumunda yaþanacak. Eðer bir yerleþim
yerinde okul çaðýnda erkek çocuk sayýsý fazla ve onlar için okul türü varsa,
ailelerin de genel eðilim olarak kýz çocuklarýný uzak bir yere gönderme
konusundaki çekinceleri düþünülürse bu durum kýz çocuklarýný örgün
eðitimden koparmakla sonuçlanacaktýr. Kýz çocuklarý örgün eðitimden
koparýlarak ister istemez açýk liseye devam etmek zorunda kalacak ya da
eðitimin tamamen dýþýnda kalacaklar. Bu durum yaþamlarýnýn devamýný da
etkileyecek; kýz çocuklarýnýn çalýþma yaþamýnda yer alamayacaklarý, eve
hapsolmuþ, dört duvara sýkýþmýþ insanlar yaratýlmasý anlamýna gelecek.

Yazýk ediliyor nesillerimize, geleceðimize, çocuklarýmýza. Eðitim yap-
boz tahtasý deðildir, en küçük bir deðiþikliðin bile sonuçlarý bilimsel
yöntemlere dayandýrýlarak yapýlmalý. Çünkü birisini bile feda edecek kadar
deðersiz deðildir bu ülkenin çocuklarý.

Çocuklarýmýz birlikte büyüsün
Hazýrlayan: Berivan BALKAY

DÜNYA KADINLARI KRÝZDE ÝÞTE BUNLARI YAÞADI:

ÝÞSÝZLÝK, AÇLIK, FUHUÞ, GÖÇ...
Y

akýn tarihte dünyanýn birçok ülkesinden
kadýnlar, sermayenin ve hükümetlerinin
yarattýðý aðýr faturalarý ödemeye zorlandý.
Bu ay Sýnýrlarýn Ötesinden sermayenin
krizinin sonuçlarýnýn kadýnlarý nasýl etk-

ilediðini aktarýyoruz. Elbette kadýnlar bu aðýr
sonuçlarýn sadece maðduru deðil; krizi yaratan
koþullara ve kesimlere karþý mücadelenin de en
önemli bileþeni oldular. Bir sonraki sayýmýzda ise
bu mücadele deneyimlerine yer vereceðiz. 

‘20 DOLAR KARÞILIÐINDA
SAÇLARIMI VERÝRÝM’

VVEENNEEZZUUEELLAA’da enflasyonun yüzde 720’leri gördüðü kriz
döneminde, insanlar kýtlýk yüzünden pazar yerlerindeki çöp-
lerden yiyecek bulmaya çalýþýyordu. Yetiþkinlerin yanýsýra
çocuklar da çöpten besleniyor, zaman zaman bulduklarý yi-
yeceði oracýkta yiyen çocuk fotoðraflarý gazeteleri kaplýyor-
du. Kadýnlar aðýrlaþan yaþam koþullarý karþýsýnda ayakta ka-
labilmek için Kolombiya sýnýrýndaki bir köye saatlerce yürü-
yüp, 20 dolar gibi bir ücrete saçlarýný satýp, kazandýklarý pa-
rayla gýda ve ilaç ihtiyaçlarýný karþýlamaya çalýþýyorlardý. Fi-
yatlarýn her gün iki katýna çýkmasý, saðlýk hizmetinin eriþile-
mez hale gelmesi nedeniyle hamile kadýnlarýn bir kýsmý mer-
divenaltý kürtaja baþvururken, bir kýsmý ise doðum yapabil-
mek için komþu ülkelere geçmeye çalýþýyordu. Sýnýrlar, ka-
dýnlarýn bedenlerini sýnýr bekçilerine satarak geçmeye çalýþ-
týklarý bir zulüm hattýna dönüþtü. BM verilerine göre ülkede-
ki ekonomik sorunlarýn baþladýðý 2014’ten 2017 yýlýna kadar
2,3 milyon Venezuelalý baþka ülkelere göç etti.

VENEZUELA

YUNANÝSTAN’DA 2004’te baþlayan ekonomik sýkýntýlar, ev içi þid-
deti, yoksulluðu ve fuhuþu da tetikledi. Ve týpký bugün Türkiye’de
Suriyelilere karþý yaþanan yabancý düþmanlýðý Yunanistan’da da ar-
týþ gösterdi. Bunun karþýsýnda “Bizim düþ-
manlarýmýz botla gelmedi, her gün limuzinle
aramýzda dolaþýyorlar” sloganýyla bu yabancý
düþmanlýðýnýn neden doðru olmadýðýný orta-
ya koyan eylemler de gerçekleþti. 

Kriz sürecinde kadýnlar iþsiz kalmamak
adýna zor koþullar ve hak gasplarýna göz
yummak zorunda býrakýldý. Ancak sosyal
haklarýnýn ve ücretlerinin gasbedilmesine
sessiz kalmalarý da iþsiz kalmalarýna engel
olmadý. Kriz, Yunanistan’ý AB ülkelerine ký-
yasla iþsizlikte cinsiyet farkýnýn en fazla olduðu ülke pozisyonuna
soktu. 

Bugün halen, Yunanistan’da kadýnlarla erkeklerin çalýþma koþul-
larýnda çarpýcý farklýlýklar var: Güvencesiz iþlerde, iþten çýkarmalar-

da, ücretlerin ve iþçi haklarýnýn iflas ettiði durumlarda baþý kadýnlar
çekiyor. Ücret eþitsizliði bir kural haline gelmiþ durumda. Hamile ka-
dýnlar ya iþten atýlýyor ya da çocuk sahibi olmamayý taahhüt etmek
zorunda býrakýlýyor. Kadýnlarýn sosyal güvence hakký vahþice ihlal

ediliyor ve emeklilik yaþý, annelik izni, çocuk
bakýmý gibi pozitif ayrýmcýlýk haklarý ortadan
kaldýrýlýyor. 

Krizin faturasý kadýnlarý erkeklere ekono-
mik olarak daha fazla baðýmlý hale getirdi. Ha-
yatýný idame ettirebilmek için birçok kadýn
kendinden çok yaþlý erkeklerle evlenmek zo-
runda kaldý. Tüm bunlarýn yaný sýra çok sayýda
genç kadýn ve üniversite öðrencisinin fuhuþa
sürüklenmesi de krizin bir sonucu olarak kay-
dediliyor. 

Hâlâ bugün ülkedeki kadýn hareketi bileþenleri krize, yoksulluða,
geri alýnmaya çalýþýlan sosyal haklara karþý sendikalar ve çeþitli ka-
dýn örgütleriyle birlikte çalýþmalar yürütmeye devam ediyor.

EN ÇOK GÖÇMEN
KADINLAR DERTLÝ

2008-22009 krizi, kadýnlarda erkeklerden daha fazla iþ kaybýna ve
yoksulluða neden oldu. ABD’de iþsizlik oraný Eylül 2010’a kadar yüz-
de 10’du, ancak birkaç ABD eyaletinde bu
oran yüzde 20’ye kadar çýktý.

Ekonomik kriz en çok erkeklerin çalýþ-
týðý inþaat ve üretim sektörlerinde patlak
vermiþti. Kadýnlarýn aðýrlýklý olarak çalýþ-
týðý eðitim, saðlýk ve hizmet sektörü kriz-
den bir süre sonra etkilenmeye baþladý. 

2009 Mayýs’ýnda ABD’deki 600’den
fazla barýnma merkezinde yapýlan bir
araþtýrma, 2008 Eylül’ünden bu yana
yardým arayan kadýnlarýn sayýsýnda artýþ
olduðunu ortaya koydu.

Krizin Amerika’da yaþayan göçmen
iþçiler için sonucu iþsizlik oldu. Kriz
sonrasýnda çoðunlukla Latin iþçiler, dü-
þük ücretli ve neredeyse hiçbir sosyal
hakkýn olmadýðý kötü iþlerde çalýþmak zorunda kaldý. 

BÝR TOST PARASINA FUHUÞ! YUNANÝSTAN

ABD

KISA KISA
1997 Güney Kore Krizi’nde, iþten atýlan kadýnlarýn sayýsý,

ayný dönemde iþten atýlan erkeklerin sayýsýndan 7 kat fazlaydý. 
Ev içi þiddete karþý Kadýnlar Ýçin Yardým Hattý’ný arayanla-

rýn sayýsý bir yýlda 7 kat artýþ gösterdi. Tayland’da kadýna yönelik
ev içi þiddet vakasý 1997 yýlýnda 534 iken, sadece 1998’de 812’ye
ulaþtý. 

Kendi ülkelerinde iþ bulma umudunu yitiren kadýnlar gö-
çe yönelirken, kýz çocuklarýnýn önemli bir kýsmýnýn eðitim hayatý

sona erdi. Güney Kore’de krizden bir yýl sonra tahminen yedi ka-
dýndan biri fuhuþ yapmak zorunda kalmýþtý. 

G. Kore hükümeti, kadýnlarýn kocalarýna psikolojik destek
vermesi kampanyalarý yaptý. Hükümet þu ulusal sloganý üretmiþ-
ti: Kocanýza enerji verin! 

Trinidad ve Tobago’da sendikalar, kriz döneminde hamile
kadýnlarýn iþlerini ilk kaybedenler olduðunu ortaya koydu.  

Endonezya’da 1997’de krizin baþladýðý dönemde, 6 milyon
çocuk okuldan ayrýldý. Okuldan ayrýlan 7-12 yaþ arasýndaki kýz
çocuklarýnýn sayýsý üç kattan fazla yükseldi. 

KKaayynnaakkççaa::
http://calismatoplum.org/sayi24/yaman.pdf
https://www.globalpolicy.org/component/con

tent/article/218-injustice-and-inequality/52461-
global-financial-crisis-affecting-especially-
women.html

http://news.cornell.edu/stories/2008/10/wom
ens-leadership-and-economic-crisis

https://www.awid.org/publications/impacts-
global-financial-crisis-womens-rights-sub-
regional-perspectives

http://dergipark.gov.tr/download/article-

file/287269
http://www.forum.awid.org/forum12/wp-

content/uploads/2011/03/BRIEF11_tur_web.pdf
https://www.academia.edu/8236475/Kriz_z

aman%C4%B1nda_feminizm_Yunanistan_da
_kad%C4%B1n_m%C3%BCcadelesi
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KIZILCAKÖY’DE ‘JEOTERMALE HAYIR’ NÖBETÝ TUTAN KADINLAR:

Zaten hayat zor, bir de bu JES çýktý baþýmýza! 
Elif SIRTHAN

Aydýn

A
ydýn Kýzýlcaköy’de, Jeotermal Elektrik
Santrali (JES) kurulmak istenmesine karþý
mücadele eden kadýnlar, ‘Jeotermale Hayýr’
nöbeti tutuyor. Bir yandan ekonomik sýkýn-
týlarla boðuþurken bir yandan da topraklarý

için, soluduklarý hava için, temiz su için direnen ka-
dýnlar, kararlý. “JES’leri def edene kadar mücadelemi-
ze devam edeceðiz ve kazanacaðýz. Sonrasýnda biz de
burada davullu zurnalý düðün yapacaðýz” diyorlar. 

Direniþteki kadýnlardan Rukiye, “Kuþlar gözlerimi-
zin önünde su içtikten sonra çýrpýnarak ölüyor.
Komþunun 450 kovan arýsý öldü. Bu JES kim bilir in-
sanlara neler yapacak. Hayvanlarýmýz, tarlalarýmýz
þimdiden jeotermalden etkilenmiþ durumda” diye an-
latýyor. Zaten ekonomik sýkýntýlarla, krizin etkileriyle
boðuþtuklarýný, iþlerinin günden güne bozulduðunu
söyleyen Rukiye, “Pazar alýþveriþi dahi yapamýyoruz.
Bir de iþimizin gücümüzün arasýnda bununla uðraþý-
yoruz. Su hayattýr. Suyumuzu zehirlemeye haklarý
yok. Bir de suya zam geliyor. Zehirli suya mý bu kadar
para ödeyeceðiz biz? Tasarruf yapýn diye diye hal bý-
rakmadýlar. Nefes alamýyoruz burada. Ne yapalým?
Soluduðumuz havadan da mý tasarruf yapalým?” diye
soruyor. 
BÜTÜN AYDIN ZEHÝRLENECEK

Bugüne kadar huzurla yaþayan Kýzýlcaköy’de
JES’lerden sonra huzur kalmadýðýný ifade eden Ayþe,
bütün Aydýnlýlarý uyarýyor: “Köy halkýmýzýn geçim
kaynaðý olan yemiþimizi, zeytinimizi, yeþilimizi, hay-
vanlarýmýzý elimizden almak istiyorlar. Zaten ekono-
mik kriz var, bunlar olmazsa bu
halk ne ile geçinecek burada? Bir
markete girdiðimizde peynirin,
zeytinin kilosu kaç para? Alýþveriþ
yapamýyoruz. Her þey pahalandý.
Bir de havamýzý, suyumuzu kirlet-
meye geliyorlar, kanser getiriyor-
lar. Su zehirlenirse bütün Aydýn
zehirlenecek.”
ÜRETEN DE ZORDA,
TÜKETEN DE...

Torunlarý için mücadele ettiðini
söyleyen Saniye, “Jeotermal midir
nedir, söylemesini de bilemiyorum,
biz ondan istemiyoruz bu köyde”
diyor kýzgýnlýkla ve devam ediyor:
“Alangüllü’ye bir gittik geçen, o zey-
tinler, incirler, kökünden kurumuþ.
Bizim geçim kaynaðýmýz burada on-
lar. Onlar olmazsa ne yapacaðýz biz?
Ben pazarlara gidiyorum. Ýki dönüm
börülce, iki dönüm bamya, iki dönüm
biber ekiyorum, onlarý satarak eve
katký saðlýyorum. Ýnsanlar artýk pahalý
diyor alamýyor. Gübrenin torbasý ol-
muþ kaç lira? Çiftin dönümü kaç para,
mazot almýþ baþýný gidiyor. Bize de kalmýyor, bize de
pahalý. Yetiþtiren de haklý, almaya gücü yetmeyen de.
Bir de baþýmýza bu jeotermal çýktý, iyice üzüldük.”
Uzgun ama kararlý ayný zamanda; “Yaptýrmayacaðýz”

diyor, “Sonuna kadar mücadele edeceðiz!” 
64 yaþýnda, 4 çocuk annesi Zehra da “Kendimi

geçtim, torunlarým için buradayým. Kanser illeti
gençleri bile sardý. Hava zaten kirliydi, bir de bu jeo-
termal geldi. Yem olmuþ 90 lira, süt olmuþ 3 lira, et
olmuþ 40 lira. Üreten de zorda, tüketen de.Yetiþtirdi-
ðimizle borcumuzu anca ödüyoruz. Bu gençlerin hali
ne olacak ileride? Biz geldik, gidiyoruz. Hayat þartlarý
çok zor’’ diyor.
ÞÝMDÝ NE YÜZLE GELECEKLER?

Burada kadýnlar eve katký sunmak için ektiðini pa-
zarda satýyor Saniye gibi,
Nuran gibi... “Üretici ola-
rak zordayýz. Mazot para-
sý, ilaç parasý, gübre para-
sý derken elimize hiçbir
þey kalmýyor. Karýn doyu-
rursak þükrediyoruz. Ýn-
sanlar pazar sonunda,
çürük meyve, sebzelerle
gidiyor eve. Üreten in-
sanlardýk biz. Artýk üre-
temiyoruz bile. Ne oldu
bize böyle? Tasarruf ya-
pacak yerimiz kalmadý”
diyen Nuran, bu ekono-
mik sýkýntýlarýn üzerine
bir de þimdi JES soru-
nuyla uðraþtýklarýný be-
lirtiyor. “Ama saðlýðý-
mýzdan tasarruf yap-
mayacaðýz. Çevre köy-
ler kurumuþ durum-
da. Kýzýlcaköy’ü ku-
rutmayacaðýz. Seçim
zamanýnda oy is-
temeye geliyorlar.

Þimdi ne yüzle gelecekler?” diye soruyor öfkeyle ve
ekliyor: “Çocuklarýmýza temiz bir gelecek býrakmak
için ne gerekiyorsa yapacaðýz. Birlikte baþaracaðýz.”
TOPRAÐIMIZI DA KAYBEDERSEK... 

Direniþti, nöbetti derken eve uðrayamýyor kadýn-

lar. Ayten bu durumdan biraz þikayetçi ama müca-
dele aðýr basýyor. Zaten ekonomik sýkýntý yaþarken
bir de JES tehtidi altýnda olmanýn hayatý daha da
zorlaþtýrdýðýný söylüyor: “Ben üç çocuk büyütüyo-
rum. Her þeyi kýstýk artýk. Çocuklarýn ihtiyaçlarýný
eksik býrakmamaya çalýþýyoruz. Okul masraflarý çok
pahalý. Eþim þoför. Mazota dünya kadar zam geldi.
Kazandýðý zaten mazota gidiyor. Krizi yaþayan bilir.
Üç çocuk yapýn diyorlar ama çocuklara bakacak du-
rumu mu var insanlarýn? Ne tasarrufu yapacaðýz,
borç içindeyiz. Bir de bu jeotermaller çýktý þimdi,
mahsullerimizi kaybediyoruz hepten. Topraðýmýz
çok önemli onu kaybedersek ne yaparýz biz? Ger-
mencik’ten kokusu geliyor jeotermalin buraya kadar.
Bir de buraya kurduklarýnda ne yapacaðýz? Biz ne yi-
yeceðiz, ne içeceðiz burada?”
ZEYTÝNLERÝMÝZ, ÝNCÝRLERÝMÝZ 
OLMAZSA NE YAPARIZ?

JES diye yanýna vardýðýmýz her kadýn ekonomiden
þikayet ediyor. Dilek’in de canýna tak etmiþ gidiþat.
“Aydýn gibi sebzesi, meyvesi bol olan bir þehirde, do-
matesi dahi 5-6 liradan aþaðý alamýyoruz. Asgari üc-
retle insanlar nasýl geçinecek? Üç çocuk yapýn, evle-
nin diyorlar, ama nasýl evlenip çocuk yapsýn insanlar?”
diyor. Böyle bir ortamda topraklarý için mücadelenin
daha da önem kazandýðýný belirtiyor; “JES’lerin zarar-
larý ortada. Alangüllü’ye gittik; zeytin aðaçlarý çalý gi-
biydi. Gelirimizi Aydýn’da en çok zeytin ve incirle sað-
lýyoruz biz. Zeytinlerimiz, incirlerimiz olmazsa ne ya-
parýz? Topraklarýmýz için, sonuna kadar mücadele
edeceðiz.”
BU KÖYE JES’LERÝ SOKMAYACAÐIZ

Kýþlarýný Ýstanbul’da, yazlarýný Kýzýlcaköy’de geçi-
ren Elmas da en çok Alangüllü’nün durumundan et-
kilenmiþ. “Eþim suyun derecesini ölçtü, ciddi þekilde
yüksekti. Doða harap olmuþ durumda. Bütün yeþiller,
aðaçlar, narlar, incirler periþan. Her yerde borular, ba-
calar var. Buradaki insanlar kendi yaðlarýnda kavrulu-
yor. Çok bir þey istemiyorlar, kendi doðal yaþamlarýna
devam etmek istiyorlar. Bu köy yýkýlsýn istemiyoruz.
Bu köye JES’leri sokmayacaðýz. Kazanana kadar mü-
cadeleyi býrakmayacaðýz” diyor.

Sarya TUNÇ

L
ynn Margulis, Ýspanyolcadan þiir çeviri-
leri yapan, güncel politik geliþmelere
söyleyecek bir sözü olan, doða bilimci
bir bilim insaný olarak bilime yön ve-
ren, yeni teori ve önermelere imza atan

bir kadýn. Bu tarz tanýmlamalarýn hep 18. yüzyýl
entelektüelleri hakkýnda yapýldýðýný düþünüyor in-
san ama Margulis yakýn geçmiþin yetiþtirdiði çok
yönlü bilim insanlarýndan.

Bilimci deðil, tam hizmet veren entelektüel
adeta! Bu taným Ginko Bilimin yayýncýlýk dünyasý-
na adým attýðý 4 yeni kitaptan biri olan ‘Lynn Mar-
gulis - Ýsyankâr Bilimcinin Yaþamý ve Mirasý’ adlý
kitabýnda geçiyor. Kitap 2011 yýlýnda kaybettiði-
miz Margulis’in oðlu -kendisi de ayný zamanda
bir bilim insaný olan- Dorion Sagan tarafýndan
hazýrlandý ve Sibel Sevinç tarafýndan Türkçeye
kazandýrýldý. 

Kitap bir bilim kadýnýný baþkalarýnýn gözünden
anlatýyor. Bu esnada hem bir bilim kadýnýnýn yetiþ-
me sürecine tanýk oluyor, hem Margulis’in karþý-
laþtýðý zorluklarý -her ne iþ yaparsanýz yapýn- taný-
dýk buluyor, hem de ayný zamanda bir tarihi oku-
yorsunuz. Margulis þu an kazandýðý her bir sýfatý
hak etmek için aslýnda normalden çok daha fazla
çabalamak zorunda kalmýþ bir bilim kadýný. Mar-
gulis’in mücadelesi ve yaþamýný tam da bu yüzden
ilham kaynaðý olarak görmek mümkün.

Þu an 20. yüzyýl evrim biyolojisinin en büyük
baþarýlarýndan biri olarak görülen endosimbiyotik
teoriyi geliþtirmiþ, fakat bunun kabul görmesi için
yýllar boyu verdiði çaba neredeyse teoriyi geliþtir-
mekle ayný!

Döneminin bilim dünyasýnda kadýnlarýn rolünü
anlamak için, onunla tanýþan baþka bir bilim kadý-
nýnýn bu durumu tarif ederken “bilim toplantýla-
rýnda kadýnlar tuvaletinin tek müdavimi idim”
cümlesi etkili olacaktýr sanýyorum.

Margulis, dönemi için oldukça güçlü ve ters açý
olan Endosimbiyoz Kuramý ve Gaia Kuramý gibi
teorileri ortaya koyuyor ve maalesef uzunca bir sü-
re sadece teorilerinin ciddiye alýnýp akýl, mantýk ve
bilime uygun tartýþýlmasý için mücadele ediyor.
PEKÝ NELER YAPTI MARGULIS?

1970’li yýllarda Ýngiliz kimyager James Lowe-
lock tarafýndan geliþtirilen Gaia hipotezinin en
büyük destekçisi ve geliþtiricilerinden biri Lynn
Margulis. Gaia hipotezine göre; dünya, gezegenin
atmosfer ve yüzey tortulunun kendi kendini dü-
zenlediði fizyolojik bir sistem.

Endosimbiyoz teorisi ile ise; ortak yaþamýnda
canlýlarýn evriminde oldukça önemli bir rol oyna-
dýðýný, her þeyin rekabetten, ‘vahþi doða’dan ibaret
olmadýðýný söylerken ayný anda fikirlerine katý bir
þekilde itirazda bulunanlarýn sözlerini çarpýtma-
sýyla da mücadele ediyor. Eleþtirmenler, uzunca
süre onu ciddiye almayýp sözlerini çarpýtarak kari-
katürize ediyorlar. 

Neo-Darwincilerin fikirlerinin hüküm sürdüðü
dönemde, Türlerin Kökeni kitabýnda ‘rekabet,
mücadele, ölümüne kavga’ gibi terimlerin kulla-
ným oranýnýn 1/10000 kadar olduðu tespit edilmiþ-
ken ‘ortak yaþamdan’, ‘ortak yaþamýn da evrimsel
süreçteki önemli rolünden’ üstüne basa basa söz
etti Margulis.

Yaþamýn sadece kanlý bir oyundan ibaret olma-
dýðýnýn, ayný zamanda, iþ birliðine dayanan bir gi-
riþim olduðunun, ortaklarýn zafer kazandýðýnýn al-
týný çizerken, kendisi hiç bu kelimeleri kullanma-
masýna raðmen, doðayý “iyicil ve cömert” olarak
gördüðünü söylemekle itham edildi. Oysa ki Mar-
gulis, evrimin sadece iþbirliðine dayandýðýný deðil,
onun rekabet içerdiði kadar, iþbirliði de içerdiðini
söylüyordu. Yaþamýn kanlý bir oyun olduðunu red-
detmiyor, yaþamýn sadece kanlý bir oyundan ibaret
olmadýðýný söylüyordu.

Bu çarpýtmalar ne kadar tanýdýk deðil mi? Maa-

lesef okurken hiç yabancýlamýyorsunuz.
HEVESÝNÝZ MARGULIS’ÝNKÝ KADAR
DAÝM OLSUN

“Halka açýk olmayan þey bilim deðildir” diye-
rek, laboratuvarýna özel þirketlerin, sonuçlarýn
gizli kalmasý þartýyla, yapmak istedikleri bütçe
tekliflerini reddediyor, 11 Eylül saldýrýlarýna dair
þüphelerini kanýtlarýyla beraber tartýþtýrýp, ger-
çeklerin kamuoyuna açýklanmasý için çabalýyor
Lynn Margulis.

Bu aralar yaþamak, yaptýðýn iþte ýsrarcý olmak ya
da yeni bir iþe baþlamak için ilham bulmak hiç ko-
lay deðil. Her daim insanýn hevesi kýrýlabiliyor. Ýl-
hamýný arayanlar, ‘her zaman bir yol vardýr’ý bir ya-
þam tecrübesi üzerinden okumak isteyenler için
güzel bir kaynak Lynn Margulis-Ýsyankâr Bilimci-
nin Yaþamý ve Mirasý kitabý. 

Ýlhamýnýzý bulmanýz dileðiyle…

LYNN MARGULISÝlham kaynaðý 
bir bilim kadýný

KÜNYE
Lynn Margulis- Ýsyankâr Bilimcinin Yaþamý ve Mirasý
Hazýrlayan: Dorion Sagan
Çevirmen: Sibel Sevinç
Ginko Bilim, 248 sayfa
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Nuray ÖZTÜRK / Gülay KAÐAN
Menemen / Ýzmir

1
800’lü yýllarý aratmayan çalýþma koþullarýna
karþý ayaklanan 3. Havalimaný iþçilerinin ta-
leplerini hatýrlayýn: “Tahta kurularýný te-
mizleyin, insanca çalýþma koþullarýný saðla-
yýn, iþçi saðlýðý ve güvenliði önlemlerini alýn

ve ücretlere zam yapýn!” Ýþte Metropol Un Ürünleri
fabrikasýnda çalýþan iþçilerin çalýþma koþullarý da
çok farklý deðil. Tek fark, her gün bir iþçi ölmüyor
olmasý ama bir þekilde sakat kalmalarý olasý... 

Ýzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesinde kuru-
lu Metropol Un Ürünleri fabrikasýnda çoðu kadýn
yaklaþýk 100 iþçi çalýþýyor. Ýþçilerin tamamýna yakýný
asgari ücret alýyor ve elbette sendika yok.
MADEM ÖYLE SONDA TAKIN!

Görüþtüðümüz kadýn iþçiler, öðle yemeði saati
dýþýnda, durmadan dinlenmeden, hatta tuvalete bile
gitmeden çalýþtýklarýný anlatýyor. Ýþyerinde özellikle
tuvalet ihtiyacýnýn nasýl bir krize dönüþtüðünü þöyle
ifade ediyor: “Bize ekmek yemek yasak, su içmek
yasak, turþu bile yemiyoruz, su ihtiyacý doðar da tu-
valete gitmek zorunda kalýrýz diye...” 

Ýþçilerden biri, “Bedenimi terbiye ettim” diyor,
“Ýhtiyaç doðunca kendimi sýkýyorum, gitmiyorum.”
Bazý iþçi kadýnlarýn tuvalet yasaðýna isyan ettiðini,
“Madem öyle atýk varilleri koyun bandýn yanýna, bir
de sonda takýn öyle çalýþalým” diye tepki gösteren-
ler olduðunu aktarýyor. “Ama nafile hiçbir þey de-
ðiþmedi!” 
TURÞU YEMÝYORUZ KÝ
SUSAMAYALIM

“Mesela yemekte turþu oluyor, susarýz diye ye-
miyoruz” diyen baþka bir kadýn iþçi, þunlarý anlatý-
yor: “Sabah sekizde iþbaþý yapýyoruz. Çaya çýka-
mazsýn, tuvalete gidemezsin. Bir gün izin istedim.
Ýzin vermedi usta, ‘En çok siz gidiyorsunuz tuvalete
size bez baðlayacaðým’ dedi. Baþka bir gün iþçi ka-
dýnlardan biri regl oldu. Ýzin istedi tuvalete gitmek
için, izin vermediler. Acil gitmem lazým dedi kadýn,
yok göndermediler. Býrak dedim, o leke pantolonu-
na deðsin o leke senin leken deðil, onlarýn lekesi...
Bir kadýnýn açýklamasý mý gerekiyor regl olduðunu.
Acil diyor yetmiyor mu? Ne diyebilir baþka... Aðladý
arkadaþ...”

Patronun genç yeðeni ilk geldiðinde iþçileri top-
lamýþ, “Tuvaletiniz geldiðinde ustanýza söyleyecek-
siniz, ustanýz da bize söyleyecek, biz izin verirsek
gideceksiniz” demiþ. Ýþçiler de “dilekçe yazalým is-
terseniz” diye tepki göstermiþ. Konu öylece kapan-
mýþ ama tuvalet sorunu bitmemiþ. 
YASAKLAR ÖZELLÝKLE
KADIN ÝÞÇÝLERE!

Fabrikada, tuvalet yasaðý dahil birçok konuda
cinsiyet ayrýmcýlýðý yapýldýðýný söylüyor kadýnlar. Er-
kek iþçilerin, özellikle ustabaþýlarýn tuvalete gitme,
çaya çýkma, sigara içme gibi dertleri olmadýðýný,
birbirlerini kolladýklarýný belirterek, “Onlar her þeyi
rahat rahat yapýyor. Bize gelince her þey yasak” di-
yorlar. 
BÝRBÝRÝMÝZE BAKACAK 
ZAMAN YOK

Öyle hýzlý iþliyor ki bant, hýzýna yetiþemiyorlar.
“Çok yoðun çalýþýyoruz, birbirimize bakacak za-

man yok. Kesimdeki arkadaþ tak tak tak böreði
kesiyor, dört kiþi topluyor. Makine çok hýzlý, itiraz
ediyorsun makinenin hýzýný düþürün diye, hýzý
düþürüyor ama 5 dakika! O an senin gazýný alýyor
sonra yine devam...” diyor biri. 

Günün sonunda üst deðiþtirmek için dolapla-
rýnýn baþýna zor gittiklerini, el ve ayaklarýnýn aðrý-
sýndan duramadýklarýný söylüyorlar. Bir iþçinin
anlattýðý þu olay, ne kadar bitkin düþtüklerinin
ifadesi: “Bir gün ayaklarým o kadar aðrýyor ki
kendi dolabýmýn baþýna varamadan baþka bir ar-
kadaþýn dolabýnýn önüne oturdum, bir baþkasý
baþkasýnýn, öbürü benim. Sessizce oturduk öyle,
sonra baktým biri aðlýyor, ne olacak bizim halimiz
diye...” 
BÝLMEDÝÐÝN ÞEYÝN HAYALÝ

Ýçlerinden biri kendini hiçbir zaman iþçi
olarak görmediðini söylüyor, “Paralý köle-
leriz biz. Çünkü artý bir þey yok. Hayal-
lerin var mý diyor bir arkadaþ yeni iþe
baþlayan diðerine o da cevap veriyor;
‘Çocuklar okusun, aç açýkta kalma-
yalým. Hayalim bu.’ Kendine dair
bir hayali yok. Nasýl olsun ki, biz
paralý köleyiz” diyor. 

Diðeri araya giriyor; “Haya-
tým, bilmediði bir þeyin hayalini
nasýl kursun! Dört duvar ara-
sýnda bütün gün. Çýkýyor eve
gidiyor yine ayný...” 

Her gün 10-12 saat çalýþýr
eve gelirsin bitap düþmüþ bir
halde, yemek yaparsýn, çocuðun
ihtiyaçlarý, ütü, bulaþýk, çamaþýr
derken, gün biter sen de biter-
sin... Varsa kenarda köþede zamlar-
dan kurtardýðýn azýcýk paran, gider
börek alýrsýn gelen misafirine ikram
için... Ýþte o börekler, bu koþullarda yapý-
lýyor.

Hazýr börek nasýl hazýrlanýr?

YÜZ KÝÞÝ ÇALIÞIYOR 
BÝRÝ KÝÞÝ KAZANIYOR,
BUNU ANLAMIYORUM!

BU kadar aðýr koþullarý deðiþtirmek için neden bir
þeyler yapmadýklarý sorusunun yanýtý aslýnda yine
kendi deneyimlerinde; “Bireysel olarak hiçbir
sorunumuz çözülmez. N’oldu, çalýþmadý bir arkadaþ iþ
yavaþlattý kapýnýn önüne koydular. Mühendisten,
ustabaþýdan korkmuyoruz, sesini çýkarmayanlardan
korkuyoruz” diyorlar. Çözüm diye ‘Yetiþtiremiyorsan
börekleri at’ diyenler olduðunu söyleyen bir iþçi, þöyle

devam ediyor: “Ben atmam, ürünle bir
sorunum yok, benim sorunum

patronla. Yüz kiþi çalýþýyor bir kiþi
kazanýyor bunu anlamýyorum.

Bir usta var fabrikanýn
kuruluþundan beri orada.

Diyoruz ki aðabey sen
patronla beraber
baþlamýþsýn bir ona bak
bir sana! O Ferrari’ye
biniyor, senin bir
Þahin’in bile yok!”
Diyor ki “15 yýlda üç
kez evimin eþyasýný
deðiþtirdim, þükür!” 15
yýlda iki kanepe
deðiþtirmiþ þükür diyor.

Patron napmýþ, 40 tane
araba ikisi lüks,

apartmanlar, evler,
yazlýklar, aklýna ne gelirse...

O da þükür diyor. Ne zaman
þükür demekten vazgeçeriz, o

zaman bizim korkumuz da geçer.”

KRÝZSÝZ
BÝR HAYAT

YAÞAMADIK
CUMHURBAÞKANI Erdoðan’ýn “Kriz yok”sözlerini sorduðumuz iþçiler, “Biz krizsiz birhayat yaþamadýk” diyorlar ama son aylardagýdadan elektriðe, ulaþýmdan doðal gaza ge-len zamlarýn kendilerini çok zorladýðýný ifadeediyorlar. “Bir ay önce ÝZBAN’da 6 lira kartbasýyordum, þimdi 8.10 kuruþ... 2 lira 10 ku-ruþ zam gelmiþ. Ýþçi maaþlarýna senedebir kez zam geliyor, o da en fazla yüzde4. Elektriðe senede dört kez zam geli-yor, yüzde 15’lerde... Asgari ücretzaten erimiþ. Sadece hayatta

kalmaya çalýþýyoruz” di-
yor biri.

Neslihan KARYEMEZ / Burcu SEVÝN
Ýkitelli / Ýstanbul 

C
umhurbaþkaný ve hükümet temsilcilerinin
ýsrarla “yok” dediði ekonomik krizi, Ýkitel-
li’de kadýnlara sorduk. Ýþçi Hatice, ev ka-
dýný Gülay, kuaför Nazlý, fatura ödeme
merkezinde çalýþan Serpil, gündelikçilik

yapan Canan ve bir dükkanda karþýlaþtýðýmýz Neri-
man ülkeyi yönetenlerle ayný fikirde deðil.  

BÝR DE BUNA ÞÜKRETMEMÝZÝ ÝSTÝYORLAR
HHAATTÝÝCCEE:: Evde iki kiþi çalýþýyoruz ama hiçbir þeye yetiþemiyoruz. Kýþ için fazla hazýrlýk yapamadým. Sebzeler çok pahalýydý.

Pazardan bile bir þey almak çok zorlaþtý. Bir de üzerine çocuklarýn defter ve kitaplarý girince avans bile çekmek zorunda kaldým.
Þimdi krizin olmadýðýný savunan birisi çýkýp bana çocuðunun bütün ihtiyaçlarýný karþýlayabildiðini ve evinde dolu bir mutfaðý
olduðunu söylese, ne gibi bir iþte çalýþtýðýný merak ederim. Faturalar yüksek, vergiler belimizi büktü. 

Havalar gittikçe soðuyor ve ben evimi geçindirebilmek için doðal gazlý evde soba yakmayý düþünüyorum. Tuvalet kaðýdý
dünyanýn hiçbir yerinde bu kadar paraya satýlmýyordur. Yani artýk tuvalet kaðýdý da lüks haline geldi sayýlýr. Çocuklarým okusunlar
isterdim hep, ama okusan bile Ankara’da bir dayýya ihtiyaç var. Dört sene üniversite okuyan gençler benimle beraber
imalathanede. Bir de buna þükretmemizi istiyorlar, iþsizlik çokmuþ! Bu kadar iþsizlik varken, bu kadar kriz yok demelerine gelirsek,
köprüyü geçene kadar bize verdikleri makarnalara kalýr. Devlet büyüklerinin tek düþündüðü koltuklarý ve her sabah ayný saatte
nasýl daha verimli olup da patrona kazandýrdýðým. Peki, benim hak ettiðim? Eve ekmek götüremeyen babanýn, ocaðýna yemek

koyamayan annenin evinde kriz var; çantasýna defteri koyamayan çocuðun evinde
kriz var; kriz bizim patronun evinde deðil. Krizden etkilenen iþçi, emekçi hâlâ

þükretmeli mi sizce, yoksa artýk yeter mi demeli?

Patrona, zengine ‘kriz mriz yok’ tabii

‘ÇARÞI PAZAR 
NÝYE BÖYLE’ DÝYE 
NEDEN SORMUYORUZ?

GGÜÜLLAAYY:: Dolar, avro yükseliþe geçtiðinde ilk yumur-
ta ve þampuan fiyatlarýnýn bu kadar çok artmasý þaþýrt-
mýþtý beni. Yumurtayý biz üretmiyor muyuz? Neden do-
lardan etkilensin. Günlük yediðimiz bir yumurtamýz var,
onu da çok görüyorlar. 

Üç kadýnýz evde, þampuan çok kullanýyoruz. En ucuz
markete gideyim dedim, orasý bile uçmuþ. Hiç bu kadar
zamlardan etkilendiðimi hatýrlamýyorum. Pazar ayrý bir
þey, domatesi kýþýn daha ucuza yemiþtik. Bu sene do-
laplarýmýza kýþlýk bir þey koyamadýk. Yiyemiyoruz ki ký-
þa nasýl koyalým? Bu kýþ sebze meyve tüketemeyeceðiz
bu gidiþle. Hadi ben yemesem olur, ama çocuðuklarýma
peyniri, zeytini, yumurtayý, meyveyi, sebzeyi en azýn-
dan yedirmek zorundayým...  Faturalar aldý baþýný gitti.
Her halde ýsýnmak için tekrardan soba kuracaðýz. Þim-
diden su faturasý 112 TL, elektik faturasý 150 TL gelmiþ.
Bir de bunun doðal gazý var. 

Ýki çocuk okutuyoruz daha eksiklerini alamamýþým.
Devlet kitap veriyor, ama öðretmenler kaynak kitap is-
tiyor. Ya kaynak kitaptakiler devletin verdiðinde olsun
ya da devlet hiç vermesin boþu boþuna. Bu sene son
seneleri dershaneye de vereceðim. Birine 4 bin lira is-

tiyorlar. Ne yaparýz bil-
miyorum! 

Ülkemizde üretim
yok. Biz buðdayý ürete-
mez miyiz unu dýþarý-
dan alýyoruz. O zaman
dolara baðlý kriz yaþar
mýydýk? Fabrikalarýmýzý
sattýlar. Hayvancýlýðýmýz
vardý. Bugün neden eti
dýþarýdan alýyoruz. Biz
mercimeði, bulguru
ekemez miyiz? Buna ne-
den izin verilmiyor? Na-
sýl olur bilmiyorum, ama
artýk bir þeyler yapýlma-
lý. Biz niye evde oturu-
yoruz, çarþý pazar ne-
den böyle diye neden
sormuyoruz...

BÖYLE NEREYE KADAR?
NERÝMAN: Geçen hafta bu haftaya göre pazar daha

düþüktü. Bugün domatesin kilosu 6-7 li-
ra. Esnafa soruyoruz, neden bu kadar pa-
halý diye, biz de pahalý alýyoruz diyorlar.
Dün gittim þampuan aldým, bir ay önce
aldýðýmýn üzerine 10 TL gelmiþ. Þu mar-
ketlerden hýrsýzlýk yapanlarý hor görmü-
yorum artýk. Aldýðý para yetmiyor ne yap-
sýn! Paranýn olmamasý, gelen zamlar, ka-
rý koca arasýndaki iliþkiyi de etkiliyor,
kavgalar baþlýyor, þiddete dönüþüyor...
Sevgi mi kalýyor sonra. Eþim haftalýk alý-
yor 650 TL; sigarasý var yol parasý var.
Eve kalan 400 TL. Birçok ihtiyacýmýzý ala-
mýyoruz, çünkü haftaya kadar o para ile
geçinmek zorundayýz. Sonumuz ne ola-
cak bilmiyorum. Esnafýyla, iþçisiyle, ev
kadýnýyla, herkes kapýsýný kapatýp sokaða
çýkacak. Baþka çaresi yok, nereye kadar!

HAYAT HER 
GEÇEN GÜN 
ZORLAÞIYOR

SERPÝL: Ben üç yýldýr fatura ödeme
merkezinde çalýþýyorum, her geçen gün
daha da zorlaþýyor hayat. Bunu müþterile-
rimden de görebiliyorum. Kimi müþterile-
rim ‘geçen ay börek yapmýþtým yine de bu
kadar çok gelmemiþti elektrik faturasý’, ki-
mi de ‘bu iki aylýkmýþ ben geçen ay fatu-
ramý ödemiþtim ama’ diyerek geli-
yor. Bir müþterim ‘elektrik-
ten tasarruf yapabilmek
için sokak lambasý-
nýn ve televizyo-
nun ýþýðýnda otu-
ruyorum’ dedi.
Biz kalabalýk
bir aileyiz. An-
nem haftalýk
350 TL’ye bü-
tün dolabý doldu-
ruyordu. Þimdi ya-
rýsý bile dolmuyor. Ne
annem ne de yengemler
kýþlýk erzak hazýrlayamadý.
Domatesin kilosu yedi lira nasýl kýþ-
lýk hazýrlasýn.

ÝÞSÝZLÝKTEN ÇOK
KORKUYORUZ

CANAN: Ben gündelik iþlere gidiyorum. Eþim çalýþýyor. Evimiz
var ama yine de geçinmekte zorlanýyoruz. Üç çocuk okutuyorum.

Her þey ateþ pahasý. Bizi bu hale nasýl getirdiler? Okullar açýldý
top kâðýt istediler. Geçen yýl 7 TL’ye aldýðýmýz kâðýt þimdi 25

TL. Bu nasýl artýþ anlamadým. Eþim Esenyurt’ta metal
fabrikasýnda çalýþýyor. Çalýþanlarýn çoðunu ücretsiz

izne gönderdiler. Eþim eski ve kadrolu iþçi olduðu
için çalýþýyor. Ama çok korkuyoruz her an

iþsiz kalýrsak diye.

NAZLI: Ýki aydýr ne kirayý ne de faturalarý toparlayamýyoruz.
Ben kuaför iþletiyorum, eþim kahve... Ýki aydýr iþlerimiz de düþ-
tü. Ona raðmen biz geçinemiyorsak, asgari ücretliler nasýl ge-
çinsin? Benim müþterilerimden bayaðý var memlekete geri dö-
nenler. Herkes gelip dert yanýyor; pazara gittik þu kadar paha-
lýydý, hiç bir þey alamadýk diye... Ben sabahlarý elli lira ile çýký-
yorum dýþarý, eve gelene kadar ya 10 lira kalýyor ya da bir þey
kalmýyor. 

Kriz elbette olur, ülkede üretim mi var! Üretim olmazsa cepte-
ki çabuk biter. Dolar bahane. Evet, dolara baðlý, çünkü her þeyi
yurtdýþýndan alýyoruz. En ucuz þey kâðýttý ülkemizde SEKA varken,
þimdi en pahalýsý o oldu. Türk Telekom’u sattýlar, elektriði sattýlar
ne kaldý ki... En son þeker pancarýný da bitirdiler. Bitmemiþ borç-
larla köprü yaptýrýyoruz. Bundan sonra artýk köprünün ayaklarýný
yemeye baþlarýz.

ARTIK KÖPRÜNÜN AYAKLARINI YERÝZ
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Hilal TOK

H
avanýn kýþa döndüðü, güneþin yerini
gri bulutlarýn aldýðý bir eylül akþamý
‘yaðmur ha geldi ha gelecek’ tela-
þýyla yola koyuluyoruz. Güzergah
Esenyurt’ta bir iþçi mahallesi. Önce

“Yaþamýn tüm renkleri Kozapark’ta” sloganýyla
varlýðýný büyüten Garanti Koza’nýn ‘yaþam ala-
ný’nýn yanýndan geçiyoruz. Dev gibi binalarýn
arasýnda boydan boya yüzülebilir yapay göl oldu-
ðunu söylüyor yanýmda Esenyurt’u avucunun içi
gibi bilen arkadaþ. Beni, bu binalarýn yapýmýnda
hala çalýþan ama sefalet içinde yaþayan bir iþçi-
nin evine götürüyor. Eve yaklaþtýkça yol üstünde-
ki kocaman lüks binalar, önce küçük-büyük fab-
rikalara, sonra birkaç katlý derme çatma binalara

dönüþüyor. 
O binalardan
birine giriyo-

ruz; kapýsýný
çaldýðýmýz
dairede bizi
Garanti
Koza þanti-
yesinde ça-
lýþan inþaat
iþçisi Ök-
keþ Karayý-

lan, eþi Meh-
bare

Hüseyinova ve iki yaþýndaki çocuklarý bekliyor. 
Geçtiðimiz haftalarda Evrensel gazetesinde

yayýnlanan “Müþteriye dört mevsim tatil, iþçiye
dört mevsim sefalet” baþlýklý haberden, müþteri-
lerine dört dörtlük yaþamlar vaat eden Garanti
Koza’nýn, o vaadi elleriyle yaratan iþçilere aylar-
dýr ücret ödemediðini biliyoruz. Ýþçiler aylardýr
ücret alamadýðý gibi, her ay daha da büyüyen
borçlarýyla cebelleþiyor. Ökkeþ Karayýlan da soh-
betimiz baþladýktan bir süre sonra, bu durumu,
“Eve gelmeye utanýyorum, eþimin çocuklarýmýn
yüzüne bakamýyorum” diye ifade ediyor. 

Böyle zamanlarda olaný yetirme, olmayaný ol-
durma çabasý en çok kadýnlarýn omzuna yükleni-
yor. Mehbare Hüseyinova da her kadýn gibi az da
olsa eldekini yetirmek için kendi çözümlerini
üretmeye çalýþýyor.
EV SATILIK 
EÞYALAR EV SAHÝBÝNÝN

Mehbare, 42 yaþýnda. Beþ yýl önce Azerbey-
can’dan Türkiye’ye gelmiþ, çalýþmak için. Ora-
daki yoksulluktan kurtulmak isterken burasý da
çözüm olmamýþ derdine. Ama eþi Ökkeþ ile ta-
nýþmýþ, bir çocuklarý olmuþ. Oturduklarý ev kira.
Ancak ödeyemedikleri için ev sahibi evden çýka-
rýyor onlarý; cama kocaman ‘SATILIK’ ilaný ya-
pýþtýrýlmýþ bile... Ama her gün karýn doyurma
peþindeyken, ev sorunu öncelik olamýyor. Yürü-
me mesafesindeki þantiyeye her gün parasýný al-
ma umuduyla giden Ökkeþ, evde kahvaltýlýk
malzeme ve yemek olmadýðý için iþe baþlama-
dan önce þantiyenin verdiði yemeklerden artýrýp

eþine ve çocuðuna getiriyor. Diðer iþçi arka-
daþlarý da -durumlarý her ne kadar farklý

olmasa da- “Senin küçük çocuðun
var” diyerek yumurtalarýný Ökkeþ’le

paylaþýyormuþ. Bir kuþ gibi kaptý-
ðýný yavrusuna getiriyor Ökkeþ,
her gün. 

Mehbare, “Herkes ister güzel
bir ailesi olsun. Ben yetim bü-

yüdüm. Güzel bir ailem oldu.
Ama zor yaþýyoruz. Arkadaþlar
yardým ediyor Allah’tan. Allah

razý olsun, bu yardýmlar ol-
masa hiç yaþayamayýz...”

diyor. 
Daha önce defalarca

muhtarlýða gitmiþ. Önceden bebek bezi yardýmý
geldiðini ama artýk onun da kesildiðini söylüyor.
Þimdi evdeki bezlerden, çarþaflardan yýrtýp biçip
çocuðuna bez yapýyor. Ürettiði çözümlerden biri
bu... Öðreniyoruz ki bebeðin poposu bu sebeple
yara bere, piþik içinde... 

Mehpare devam ediyor; “Gördüðünüz eþyala-
rýn hepsi ev sahibinin. Hiçbir þey bize ait deðil.
Halýmýz bile yok, hepsi ev sahibinin. Arkadaþla-
rýmýz çocuðumuza beþik aldý. Biz istiyoruz ki
iþimiz iyi olsun, geçinebilelim. Çocuðum küçük
olmasa çalýþýrým. Ama nereye býrakacaðým?”
ÝÞTE SÝZE ÝKÝ SINIF!

Okumasý yazmasý yok Mehbare’nin, vatandaþ-
lýk da alamamýþ bir türlü... Vatandaþlýk almasý
için Azerbeycan’a gidip evraklarýný halletmesi la-
zým ama “Azerbeycan’a gidecek param yok” di-
yor. Yardýmlarla dönen evde kendi ihtiyaçlarýný
unutmuþ bile. Mehbare, çocuðuna bez almak is-
tiyor, saðlýkla büyüyeceði yemekler yedirmek is-
tiyor... “Çocuðumun karný doysun yeter” diyor. 

Tüm bu sohbet esnasýnda yanýmýzda olan eþi
bir an mutfaða gidiyor. O gidince gözleri dolma-
ya baþlýyor Mehbare’nin, “Ben kocama ‘evde bir
þey yok’ diyemiyorum. O kadar canýna kýyan olu-
yor. Korkuyorum ben de. Mutlu görünmeye, sý-
kýntý yaratmamaya çalýþýyorum. Sesimi çýkarmý-
yorum, içime atýyorum, sabrediyorum. Kocam
her gün akþam karanlýðýnda geliyor, utandýðýn-
dan. Diyor, ona borç, buna borç, nasýl görüneyim
insanlara...” 

En son ne zaman pazara çýktýðýný hatýrlamýyor
Mehbare. Yoksulluðun tüm izlerini görebileceði-
miz bu evde, çocuklarýnýn koþuþturmalarý her ne
kadar yüzlerini gülümsetse de tasalarý büyük.
Makarna yediriyor o gün Mehbare, iki yaþýndaki
oðluna. Birazdan bir nevresim daha feda edecek
bez yerine. Sabah þantiyedeki kahvaltýdan kalan
olursa kahvaltý edebilecekler. 

Garanti Koza patronlarý mý? Onlar mükellef
kahvaltý sofralarýndan sonra müþterilerine 3 bin
500 konutu, 40 bin kilometre karelik yüzülebilir
yapay gölü, 4 kilometre yürüyüþ parkurunu,
aðaçlarla donatýlmýþ 70 bin metre karelik yeþil
alaný, 63 kortlu dünyanýn en büyük tenis akade-
misini, en üst düzey teknoloji ile donatýlmýþ fit-
ness merkeziyle dört mevsim tatil sunan yaþam
alanlarýný tanýtacak...

Þantiyeden kahvaltý kalýrsa
nevresim yeterse...

“Ben kocama ‘evde bir þey yok’
diyemiyorum. O kadar canýna kýyan oluyor.
Korkuyorum ben de. Sesimi çýkarmýyorum,
içime atýyorum, sabrediyorum...”

Dýþarda fiyatlar el yakýyor, fabrikada patron
‘olmayan krizin’ acýsýný misliyle çýkarýyor

Ayþe ÖZ
Sincan / Ankara

Ç
ocuklarýn  okul masraflarý, meyvesi, seb-
zesi, eti derken her günümüz küçük kü-
çük krizlerle doluydu zaten. Peki, ülke
ekonomisi krize girmiþken ne yapacaðýz?
Metal iþçisi kadýnlar, yaþadýklarý sýkýntýlara

gündelik, kiþisel çözümler üretmeye çalýþý-
yor. “Bu durum daha nereye kadar süre-

cek?” sorusunun cevabý ise “Belirsiz!” Ekonomi ba-
kanýnýn “orta vadeli” diye-
rek açýkladýðý, kriz olma-
yan belirsiz durumun çö-

zümü neydi? Yüksek enflasyon, iþsizlik  vs. Peki, ne-
den biz etkileniyoruz bundan? Tavuðun kilosu olmuþ
15 lira! Her þeye yüzde 20 zam geldi ama hissedilen
20’lerin çok üstünde. Dýþarýda fiyatlar el yakýyor, içeri-
de fabrikada ise patronlar güya olmayan krizin (öyle
diyolar ya ‘kriz yok’) acýsýný bize misliyle çýkarýyor. 

Görüþtüðümüz metal iþçisi kadýnlar endiþeli, her-
kes gergin. Fabrikalarda dolarýn yükselmesiyle baþla-
yan bir ton deðiþik durum var ve bundan en çok da
kadýn iþçiler etkileniyor. Evin yönetimi kadýnlarda ol-
duðundan tam yoluna
koyduklarý ev düze-
ni ‘hooop’ bir var-
diya deðiþimiyle

tepetaklak duruma geliyor. 
Evli, iki çocuk annesi olan Mehtap’ýn vardiyasý bir

ay içinde üç kez deðiþmiþ. Fabrikadaki durumu þöyle
anlatýyor: “Dolar arttý, ülke krizde. Fabrika yurt içi sa-
týþlarý düþtüðü için yurt dýþý satýþlarýna sipariþ yetiþtir-
meye çalýþýyor. Biz de sürekli bant bant geziyoruz.
Hangi bantta sipariþ yoðunsa bizi ‘Siz haftaya gece
vardiyasýna geliyorsunuz’ diye oraya gönderiyorlar. So-
ruyorlar mý ev ne olacak? Okullar açýldý, iki çocuk da
okula gidiyor... Hayýr! Gelsin uykusuz geceler, bembe-
yaz ruhsuz suratlar. Hayýr bir þey de denmiyor kimse-
ye. Herkes öðrenmiþ; ‘Kriz var dýþarda, herkesi iþten
çýkarýyorlar, istersen gelme! Bir de bunun korkusunu
yaþatýyorlar. Susuyoruz ama nereye kadar? Gergin bir
þekilde, onunla bununla kavga ede ede çalýþýyoruz.”
ÝKÝ KÝÞÝ ÇALIÞSAN DA YETMÝYOR

Fatma bir çocuk annesi, genç bir kadýn. Kredi
kartlarýnýn aðzýna kadar dolu, maaþ kartýnýn eksi
2800’de olduðunu söylüyor. Fatma’nýn anlattýklarý da
diðerlerininkine benziyor: “Krediler þunlar bunlar
derken zaten baþa baþ sürdüyoruz hayatý. Bir de her-
þey ateþ pahasý oldu. Biz Sincan’da diðer fabrikalar-
dan daha iyi ücretler alýyoruz diye seviniriz genelde
ama biz de yetiþtiremiyoruz artýk. Kocam da ben de
çalýþýyoruz ama inanýn bazen arabaya gaz parasý bula-
mýyoruz, akraba ziyareti yapmak için.”

Ayþe de iki çocuk annesi. O da Fatma gibi maaþ
kartý ekside olanlardan ama bir yöntem bulmuþ! Oð-
luna sünnet düðünü yapmýþ. Aileden, eþten, dosttan
gelen küçük yardýmlarla ucuza sünnet düðünü ayarla-
mýþ; gelen altýnlarla, paralarla borçlarý kapatmak için.
Fakat sonuç umduðu gibi olmamýþ. Altýn çok yüksel-
diði için gelenler genelde para takmýþlar. Borçlarýn bir
kýsmýný kapatmayý baþarmýþ ama en fazla iki üç ay
sonra yine ayný borcun olacaðýný tahmin ediyor Ayþe.
“Ülke bu haldeyken biraz zor görünüyor. Her þeye
zam, her þeye zam! Yakýnda Kemal Sunal filmindeki
gibi zam duyunca baygýnlýk geçireceðiz” diyen Ayþe,
fabrikada da durumlarýn çok karýþýk olduðunu anlatý-
yor: “Çok izin rapor alan kiþilerden liste yapýlmýþ. Çý-
kýþ yapacaklarmýþ. Genelde her sene olur öyle þeyler
ama o kadar çok kriz lafý dönüyor ki ‘Bize de bulaþýr
mý’ diye korkuyorum. Çünkü çocuklarýn hastalýðý,
okulu derken en çok izin kulllanan kadýnlar oluyor.”
PARAYA ÝHTÝYAÇ VARSA 
ZENGÝNLERDEN ALSINLAR!

Zeynep genç bir kadýn iþçi. Evli ve çocuklu deðil.
Genelde evin alýþveriþ kýsmýný ailesi hallediyor. Anne-
sinin sürekli “Yok ya buna da mý bu kadar zam geldi”
demesinden durumun ne kadar kötü olduðunun far-
kýnda. Temel tüketim maddelerine bu kadar çok zam
yapýlmasýna tepkili: “Neden her þeyi biz üstleniyoruz.
Zenginler yedikleri yemeklerin ne kadar tuttuðuna
hiç bakmýyorlardýr herhalde, ama biz her þeyi hesaplý-
yoruz” diyor. Son dönemde çevresinde trafik cezasý
gelmeyen hiç kimse olmasýðýna dikkat çeken Zeynep,
“Devletin bu kadar paraya ihtiyacý varsa zenginlerden
alsýn. Zaten maaþýmýzdan bir ton vergi kesiliyor bi-
zim. Biz görevimizi layýkýyla yapýyoruz; her gün çalýþý-
yoruz, maaþýmýzdan vergileri alýyorlar paþalar gibi.
Cumhurbaþkaný ‘kriz yok’ diyor, ama her gün iþe gel-
diðimizde gözümüze gözümüze sokuyorlar krizi.”

Aleyna YEMEL
Kocaeli Üniversitesi

Malum okullar açýldý, farklý þehirlerden üniversiteye gelen
kadýn arkadaþlarýmýzla bir araya geldik. Biz Kocaeli Üni-
versitesinde öðrenim görüyoruz. En önemli sorunumuz

barýnma. KYK yurdu çýksa biteceðini düþündüðümüz sýkýntýlar
ne yazýk ki bitmiyor. Geçen sene mecburi olarak özel yurtta ka-
lan bu sene devlet yurduna baþvuran Sena, “Geçen sene özel
yurda aylýk 650 lira ödüyordum. Çünkü KYK yurdu okula gele-
ceðim zaman çýkmadý, yedeklerdeydim. Çýktýðýnda ise mecbur
özel yurda kayýt yaptýrdýðým ve senelik senet imzaladýðým için
yurttan ayrýlamadým, bu durum beni ve ailemi çok zorladý.” di-
yor. Þöyle devam ediyor, “Bu sene KYK yurduna baþvurdum ve
çýktý. Geçen sene çamaþýr makinelerine 5 lira ücret karþýlýðýnda
çamaþýr atýyorduk, sabah kahvaltýsý vardý ama akþam yemeði
yoktu. KYK yurtlarýnda sabah kahvaltýnýn 4.50 TL akþam yeme-
ðinin ise 8 lira olduðunu biliyordum. Çamaþýrlarýmý da istedi-
ðim zaman atabilirdim diye düþündüm, içim rahatladý.” diyor.
Ancak bu rahatlamanýn çok uzun sürmediðini anlatýyor “Baktýk
ki yurtlar açýldý, 40 kuruþa aldýðýmýz sular 55 kuruþ olmuþ, ye-
diðimiz 3 liralýk bir yemek 5 lira olmuþ, günde bir tane alma
hakkýna sahip olduðumuz ekmek 50 kuruþa bize satýlýyor.”

Hamide arkadaþýmýz da dahil oluyor sohbete “Zamlar so-
ðuk bir rüzgar gibi yüzümüze çarptý. Ben kampüsün içinde
yurtta kalýyorum bu benim için bir avantaj ama merkeze uzak,
ulaþým sýkýntýsý zor. Aldýðýmýz 470 lira bursu yurda mý verelim,
ulaþým ihtiyacýmýzý mý karþýlayalým, sosyal hayatýmýz mý olsun
karar veremiyoruz.” 

Ýclal arkadaþýmýz da bu sene kendi yurdunda karþýlaþtýðý
tabloyu anlatýyor, “Yurdun giriþinde, Cumhurbaþkaný Erdo-
ðan’ýn erkek öðrencilerle çekilen fotoðraflarýnýn çerçevelettiri-
lip asýldýðýný gördüm. Biraz garipsedik diyeceðim ama diyemi-
yorum. Geçen senede yurt gezisinde “Dombýra” müziði bize eþ-
lik ediyordu” diyor.

Tüm bu konuþmalarda isteðimizin çok açýk olduðu görüyo-
rum. Biz kadýn öðrenciler istiyoruz ki; yurtlarýmýzýn, okullarýmý-
zýn laik bir þekilde kimsenin baskýsý, dayatmasý olmadan olsun.
Aldýðýmýz burslar, ailemizin etinden týrnaðýndan keserek gön-
derdiði harçlýklar bize yetmiyor. Bir ucundan tutsak diðerini
elimizden kaçýrýyoruz. Biz üniversite öðrencisiyiz, kadýn olarak
kendimizi her gün bir adým ileri taþýmalýyýz, çok okumalý, çok iz-
lemeli, çok öðrenmeliyiz. Biz kadýnlarýn ve tüm öðrencilerin is-
tediði parasýz, bilimsel eðitim ve en önemlisi barýnma hakkýdýr.
Bunlara bile ulaþamadýðýmýz, ulaþmak için cana diþ taktýðýmýz
durumda nasýl baþarýlý olabiliriz ki?

Bir ucunu tutsak diðerini elimizden kaçýrýyoruz
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A
nkara’nýn Sincan ve Etimesgut ilçelerinin
sýnýrýnda bulunan Oðuzlar Mahallesinde
kadýnlarýn dayanýþmasý, saðlýk ocaðý açýl-
masý talebinin peþini inatla býrakmamala-
rý kazanýmla sonuçlandý. Kadýnlar “Þimdi

sýrada diðer taleplerimiz ve yerel seçimler var” diyor.
2014 yerel seçimlerinde mahallemizden bir kadýn

muhtar adayý çýkmýþtý; Sevgi Akyýldýz. Aðýrlýklý olarak
iþçi ailelerinin yaþadýðý ve politik tercihlerin genelde
AKP’den yana olduðu mahallemizde, AKP’li erkek
muhtar adayý karþýsýnda hiçbir partiden olmadýðýna
sürekli dikkat çeken kadýn aday Sevgi Akyýldýz’ýn se-
çilme olasýlýðý aslýnda oldukça zayýftý. Mahalledeki
kadýnlarla birlikte kadýn muhtar adayý ile tanýþma
toplantýsýnda buluþtuk. Bu toplantý, çoðu zaman ma-
halleden dýþarý çýkmayan ya da çýkamayan, sosyal ha-
yatý AKP’li kadýnlarýn düzenlediði “sohbet” toplantý-
larý ve mahallemizin parkýnda düzenlenen piknikler-
den öteye geçmeyen, vaktini ev iþleri ve televizyon iz-
leyerek geçiren kadýnlar için kendi sorunlarýný ifade
edecekleri bir platform oldu ayný zamanda.

Hangi partiye oy veriyor olursa olsun kadýnlarýn
mahalleyle ilgili sorunlarý ortaktý; kreþ, yaþlý baký-
mevi, saðlýk ocaðý, pazar yeri, sokak lambalarý...
Kadýn muhtar adayýna bu taleplere sahip çýkmasý
þartýyla destek sözü verdik ve diðer adaylara fark
atarak seçildi.

Seçimlerin ardýndan kreþ ve saðlýk ocaðý açýlmasý
için dilekçeler yazýldý, imzalar toplandý, muhtar ve
oluþturduðumuz bir kadýn heyeti aracýlýðýyla beledi-
ye baþkaný ve kaymakama imzalar iletildi. Böylece
bizi bir araya getiren saðlýk ocaðý serüvenimiz baþ-

ladý.
Sonuç olarak da önce apartman dairesin-

de bir doktor ve bir hemþirenin bulundu-
ðu saðlýk ocaðý açýldý. Bu saðlýk ocaðý-
nýn yeterli olmadýðý kadýnlar tarafýn-
dan sýkça dile getirilince bu kez de
mahallede bulunan belediye arsasýna,

bir ay kadar önce, büyük bir saðlýk
ocaðý inþaatý baþlatýldý.

Sonrasýnda mahalleye kreþ açýlma-
sý için imzalar toplandý. Kadýnlarýn
taleplerini ýsrarla takip etmeleri so-
nucu belediye de harekete geçti ama
üç mahallede de kreþ bulunmadýðý

için kura çekiliþi ile kreþin yan mahal-
leye yapýlmasýna karar verildi.

Yerel seçimler yaklaþýrken bu deneyimi
paylaþmak ve kadýnlarýn görüþlerini dile
getirmek istedik.
‘KENDÝMÝZE
GÜVENÝMÝZ ARTTI’

Mahalledeki bir markette çalýþan Ayþe,
saðlýk ocaðý inþaatýný büyük bir sevinçle
karþýladýðýný söylüyor: “Saðlýk ocaðý için ye-

ni bina yapýlmasý çok güzel. Bu da gösteri-
yor ki; aðlamayana meme yok. Biz istekle-

rimizi açýkça ifade etmeliyiz. Kadýnlar birlik olunca
baþaramayacaklarý þey yok. Ýmzalarý topladýk, birlik
olduk, saðlýk ocaðýný açtýrdýk, þimdi de yeni binamýz
yapýlýyor, sýrada kreþ ve pazar yeri var” dedi.

Mahallemizde aðýrlýklý iþçi ailelerin yaþadýðýna
dikkat çeken Ayþe; sözlerini þöyle sürdürüyor: “Ma-
hallelinin gelir durumu belli. Bizler zengin deðiliz.
Çocuklar ve yaþlýlar çok sýk hastalanýyor. Yeri geliyor
bir dolmuþ parasý bulunmuyor. Muhtarýmýzýn kadýn
olmasý bizim için büyük bir nimet. Erkek muhtar ha-
limizden anlamýyor. Eþlerimiz çalýþýyor, muhtarla hep
kadýnlar muhatap oluyor, çünkü bütün gün mahalle-
de yaþayan kadýnlar. Kazanýmlar bizim kendimize
olan güvenimizi artýrýyor.”
‘MUHTARIMIZ KADIN OLMALI’

Eþi organizede bir fabrikada çalýþan Emine ise ta-
leplerini þöyle sýralýyor: “Saðlýk ocaðý tamam, þimdi
diðer isteklerimiz için biraraya gelmeye devam ede-
ceðiz. Pazar yerimiz yok, kreþ açýldý ama yan mahal-
leye, bize faydasý yok. Mahallemize ücretsiz kreþ is-
temeye devam edeceðiz. Yaþlýlar için de bir bakýmevi
açýlmasýný istiyoruz.” Mahalle muhtarýnýn kadýn ol-
masý gerektiðine vurgu yapan Emine; “Muhtarýmýz
kadýn olmalý, belediye baþkanýmýz da kadýn olsun.
Muhtar adaylarý belli olsun o zaman kadýn adaylarla
konuþur ona göre kimi destekleyeceðimizi hep birlik-
te belirleriz, geçen seçimlerde yaptýðýmýz gibi. Muh-
tarýmýzdan memnunuz. Kadýnlar daha hoþgörülü
oluyorlar, daha bir dinliyorlar, kadýn kadýnýn dilinden,
dertlerinden daha iyi anlýyor. Sokak lambalarýný da
yaktýrdýk, erkek olsaydý anlamazdý” diyor.
‘TEK TAÞIMI DA ALIRIM
MÜCADELEMÝ DE YAPARIM’

Birebir yaptýðýmýz sohbetlerin ardýndan mahalle-
mizin parkýnda bir çok kadýnla da ayak üstü konuþ-
tuk. Kadýnlarýn çoðu yeni saðlýk ocaðýnýn yapýlmasýn-
dan memnun. Hemen hepsinin isteði kadýnlarýn bir
araya gelerek önümüzdeki yerel seçimlerde talepler
doðrultusunda birlikte hareket etmek.

Nuran parktaki kadýnlarýn ortak sesi oluyor: “Ka-
dýnlar bir araya gelince, konuþunca, birlikte hareket
edince kazanýyor. Böyle yapmaya devam etmeliyiz,
kadýnlar olarak hayatýn her yerinde olmalýyýz; öðret-
men, doktor, iþçi, mühendis, muhtar... Kadýnlar hak-
larýný bilmeli, kendini savunmalý, susmamalý. Þarký-
daki gibi, çocuk da yaparým, kariyer de; tek taþýmý da
kendim alýrým, mücadelemi de yaparým, o kadar!”

Yüksel YILDIZ
Esenyalý / Ýstanbul

Y
aklaþan yerel seçimler ve biz çalýþan kadýnlarýn en
basitinden evden iþe, iþten eve gitmek için çektiðimiz
bir günlük kargaþayla anlatmak isterim.
Mahallemiz Esenyalý’da yapýlan her muhtarlýk seçi-
minde ulaþýmýn düzeleceðinden, gece aydýnlat-

malarýnýn tamamlanacaðýndan, parklarýn çocuklar için elveriþli
olacaðýndan tutun da çöplerin alýnmasýna kadar her zaman
vaatler var. Ama bu vaatler seçimler bitene kadar. Vaatler dýþýnda
da insan hayatýný kolaylaþtýracak çalýþmalar bile nerdeyse yok.

En basitinden ben yýllardýr toplu taþýmayý kullanarak iþe gidip
geliyorum. Her sabah, özellikle de okullarýn açýk olduðu günler
hafta içi otobüse binmek benim için çile. Otobüs týka basa
doluysa durakta bile durmaz, seni teðet geçer. Durakta durursa
da insanlarý ite kaka ilerlersin; “Lütfen ilerler misiniz, iþe geç
kalacaðýz”, “Lütfen ilerler misiniz, okula yetiþemeyeceðim...”
Akbiller arka kapýdan, orta kapýdan gönderilir; kiminin
akbili kaybolur, kiminin cüzdaný çalýnýr kalabalýkta, kimi
tacize uðrar, kimi gençlere hakaret eder yer vermedikleri
için... Aslýnda iþe baþlamadan yollarda baþlar stres. Güne
de bu kargaþa halinde baþlarsýn.

Bu sorunlara karþý her defasýnda Alo 153’ü arayýp
ÝETT’ye bildirirsin, dönüþ yapacaklarýný söylerler
ve yaparlar da ama bu dönüþlerden
hiçbir çözüm alýnmaz; deðiþiklik yapýl-
mayacaðýný, ek bir araç veremeyecek-
lerini, sefer saatlerini artýramayacak-
larýný dile getirirler.

Alternatif olarak minibüsü kullanýrsan
o da tam bir kabus. Minibüs þoförlerinin
kaba saba davranýþlarý, öðrencilere karþý
saygýsýz davranýþlarý, müdahale ettiðinde
þoförün kendinde yetki bulup itiraz eden
yolcuyu yolun ortasýnda býrakmaktan tut-
tun hakaretlere varan tutumu... Yine bir
dolu sýkýntý ve stresle iþe gidersin.

Mahallemizde varolan ulaþým zaten yetersiz ve hiçbir
düzenleme de yapýlmýyor. Yýllardýr bulunduðum mahallede
ayný kargaþanýn içinde, ayný sýkýþýklýkta  iþe gidip geliyorum.
Evde yaþadýðýn stres yetmez, iþte yaþadýðýn stres yetmez bir de
yolda stres! Bize saðlýklý  düþünmemiz gerektiði, akýl
saðlýðýmýzý bozmamamýz gerektiði söylenir ama nasýl koruyalým
akýl saðlýðýmýz! Bu kargaþayla, stresle nereye kadar!

Eðer mahallemizde kendi adaylarýmýzý çýkarmazsak daha çok
vaat dinleriz, ülkede gidiþat neyse mahallede de o olur.

Yerel yönetimler
saðlýðýmýzý bozuyor

Saðlýk ocaðý tamam
sýra yerel seçimlerde

Adile DOÐAN
Esenyalý / Ýstanbul

Y
etkiler krizin piskolojik olduðu-
nu ifade ederken, “Abartmayýn
gayet iyiyiz” diye de dalga geçi-
yorlar. Kriz piskolojik deðil ama
kendini hisettirdiðinden beri

herkesin psikolojisi bozuk. 
Artýk her yerde, yolda yürürken kendi

kendine konuþan insanlarla karþýlaþýyoruz.
Marketten iki paket makarna, bir de yað al-
mýþ, kafasý önünde elindeki fiþe bakýp “Ben
ne aldým acaba ki 48 lira ödedim” diye yü-
rüyen Kiraz teyze, kendisine çarpmak üze-
re olan arabayý görmüyor bile. Neyse ki þo-
för fren yapýyor. Ama Kiraz teyze hâlâ fiþe
bakýyor ve cebinde kuruþ bile kalmadýðýný,
akþam ekmeði veresiye alacaðýný söylüyor.

Plastik fabrikasýnda çalýþan Nihal, “Bir
ayda yüzde 40 fakirleþtim” diyor. Maaþla
ayýn sonunu getirirken, geçtiðimiz ay orta-
sýnda bitmiþ parasý. Ekim ayýnda da çalýþtý-
ðý fabrika iþçileri ücretsiz izne çýkartacak-
mýþ. Ücretsiz izin demek ev ekonomisinin
yarýsýný karþýlayamamak demek. 
ÜCRETSÝZ ÝZÝNLER VE
BELÝRSÝZLÝK

Bir metal fabrikasýnda çalýþan iki kadýn
arkadaþla balkonda çay içiyoruz. Ücretsiz
izinler onlarýn fabrikasýnda da baþlamýþ.
“Hani kriz yoktu? Bu ne þimdi! Kendimizi
geçtik çocuklu iþçiler ne yapacak? Psikoloji-
mizi bozan durumlardan bir tanesi de be-
lirsizlik” diyorlar. “Bunlar ya kýdem tazmi-
natlarýmýzý vermezlerse, o zaman ne ya-
pacaðýz?”sorusu üzerine fabrikada kendi
aralarýnda tartýþma yürüttüklerini aktarýyor.

Konu dönüp dolaþýp ayný yere geliyor: Peki,
þimdi ne olacak? 
NASIL YAPARIZ?

Ekonomiden açýlan sohbet elbette ülke
siyasetine geliyor. “Katar bize uçak hediye
etti” diyor biri. Diðeri “Yok o öyle deðil,
halktan gizliyorlar, o uçak parayla alýndý...
Öyle deðilse bile kim bilir memleketin ne-
resini peþkes çektiler” diyor. 

Ýþçilerin birleþmesi gerektiðinden söz
açýlýyor sonra. “Bizim fabrikada olmaz” di-
yorlar. Peki, olan yerlerde nasýl oluyor? As-
lýnda bu kadýn arkadaþlardan biri, daha ön-
ce çalýþtýðý fabrikadan oldukça deneyimli.
“Orada iþçiler birlikte hareket ederek bir-
çok hak kazanmýþlardý ve dayanýþmalarý ör-

nekti” diye hatýrlatýyorum. Biraz düþün-
dükten sonra, güvendikleri iþçilerin isimle-
rini saymaya baþlýyorlar. “Peki, sendikayý ne
yapacaðýz bizim bir þey yaptýðýmýzý duyar-
larsa ilk sendika bizi iþten attýrýr” diye ko-
nuþuyorlar. Söz konusu Türk Metal Sendi-
kasý ise tabii iþler zorlaþýyor. Ama imkansýz
deðil. Ýmkansýz olmadýðýný Flormar’da gör-
dük, 3. havalimaný iþçilerinden, Cargill iþçi-
lerinden gördük. Bunlar bir yandan umut
verirken, diðer yandan “Biz nasýl yaparýz?”
sorusunu da gündeme getiriyor.
‘DÜZEN BOZUCU’ ÝÞÇÝLER 

Kriz bahanesiyle dört arkadaþýyla birlikte
iþten atýlan Aysel, þöyle anlatýyor: “Çalýþtý-
ðým tekstil fabrikasýnda çalýþma koþullarý

çok kötüydü, fazla mesaiden canýmýz çýký-
yordu. Beþ aydýr sürekli iþ yok diyerek bizi
ücretsiz izne çýkartýyorladý. Ben haksýzlýða
karþý çýkan biriyim. Bu nedenle fabrikada
biraz öne çýktým ve beni krizi bahane ede-
rek iþten attýlar. Samimi olduðum dört kiþi-
yi de çýkardýlar. Sonradan duydum ki usta-
baþý, ‘Önümüzde kötü günler var. Bunun
gibi düzen bozucularý barýndýrmamýz la-
zým’ demiþ.” Patronlarýn iþçilerin talepleri-
ni daha rahat ezip geçebilmek için önlem-
lerinden biri de öncülük yapabilecek iþçi-
lerden kurtulmak olacak gibi görünüyor. 
EV YIKILDI YIKILACAK 

Kader ise “Önümüz kýþ, yaþam þartlarý
emekçiler için giderek zorlaþacak. Depremi
bekler gibi bir halimiz var. Ev ha yýkýldý yý-
kýlacak” diyor. Ailecek içinde bulunduklarý
durumu þöyle anlatýyor: “Eþim her aradý-
ðýnda yüreðim hopluyor. “Kesin kovuldu”
diyorum. Çünkü bir aydýr her gün 3-5 iþçi
çýkartýyorlar. Evimiz kira, iki öðrenci var. En
kötüsü eþim buraya da yeni baþladý, senesi
henüz dolmadý. Yani tazminat falan da ala-
maz. Çocuðuna pantolon alamadýðý için in-
tihar eden babayý o kadar iyi anlýyorum ki,
çünkü ayný durumdayýz. Eþim bilerek
çocuklar uyuduktan sonra eve geliyor, ola ki
bir þey istemesinler diye. Ama nereye ka-
dar, o da, ben de çok üzülüyoruz, psikoloji-
miz bozuldu...” 

Patronlar ve onlarýn hükümeti, krizin fa-
turasýný emekçi ve yoksul halka ödetip kur-
tulmanýn hesaplarýný çoktan beridir yapýyor.
Bunun için adýmlar da attýlar zaten. Þimdi
bizim yanýt vereceðimiz soru þu; Kader’in
dediði gibi, depremi bekler gibi bekleyecek
miyiz, yoksa bir araya gelip bir þeyler mi ya-
pacaðýz? 
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Ebru YÝÐÝT
Kocaeli 

E
konomik kriz, “Kriz yok,
bunlar hep manipülasyon”
diyenlere nispet yapar gibi,
gelip kadýnlarýn hayatýnýn
ortasýna oturmuþ durum-

da. Kocaeli’nin Erzurum ve Esentepe mahal-
lerinde sohbet ettiðimiz kadýnlar, krizin aþure kay-

natmak, kýþ hazýrlýðý yapmak gibi rutinlerini bile etk-
ilediðini anlattý. 

Malumumuz bu zamanlar Muharrem ayýna denk
geldiði için aþure kaynatýlýp daðýtýldý, hemen her

mahallede. Ayfer, “Aþure yapmak bizim için gelenek” diyor,
“Ýçine koymaya 12 farklý malzemeyi almak zor olsa da, yine
de her sene elimizden geldiðince yapmaya çalýþýyoruz.
Yaptýktan sonrasý daha güzel, asýl güzel olaný paylaþmak.”

Aþure daðýtan tüm kadýnlarýn yüzünde hep ayný gülüm-
seyiþ var. Yaþam hýzla akýp giderken, bazen birbirimize
selam dahi veremeden geçtiðimiz yollardan, bu kez paylaþ-
mayý yeniden hatýrlatarak geçmek gülümsetiyor kadýnlarý.
Nurcan da aþure yapýp daðýtmýþ. “Okul kantininde çalýþýy-
orum, sonrasýnda ev iþleri falan derken, bu yorgunluðun
içinde yine de aþure yapmasaydýk olmazdý” diye anlatýyor. 

Ayný zamanda bolluk bereket getirsin diye yapýlan
aþureyi, bu yýl kadýnlar kýt kanaat bütçeleriyle yapabildiler.
Hatta yapamadýlar... Ayþe, her þeyin pahalý olmasýndan
yakýnarak, “Ekmeði bile alýrken iki defa düþünmek zorun-
da kalýnca aþureden bile tasarruf ediyoruz” diyor.

Ayný zamanda kýþ hazýrlýðýyla geçen günler bugünler.
Daha doðrusu normalde öyleydi. Hatice de her yýl hiç
aksatmadan kýþ hazýrlýðý yapardý. Ama hem fiziken yorul-
duðunu hem de bu yýl ekonomik açýdan sýkýntý çektiðini
dile getiriyor; “Domatesten soðana kadar bu sene bütün
sebze meyveler el yakýyor. Kýþ için biraz hazýrlýk yapalým,
en azýndan rahat ederiz diye düþündük, ama ne fayda!
Elimizde avucumuzda olan ile bugünü ancak çýkarýyoruz.”

Sevin de kýþ hazýrlýðý yapamamýþ. “Kýþ hazýrlýðý için
ayýrdýðýmýz parayý kaðýt fiyatlarýndaki artýþla birlikte kýr-
tasiye olarak harcadýk” diye yakýnýyor. 

Dilek POLAT
Antalya

Köyde büyüdüm, sebzemizi kendimiz yetiþtirirdik. Annem el-
leriyle dikerdi tohumdan yetiþtirdiði domates fidelerini. Sa-
latalýðý, patlýcaný, soðaný, patatesi, fasulyeyi. Kýþ boyu dý-

þardan sebze girmezdi evimize, yazdan hazýrladýðýmýz konser-
veleri, kurutmalarý tüketirdik. 

Sonra taþýndýk köyden, bir nevi zorunlu göç yaþadýk aslýn-
da. Kimse kalmamýþtý çünkü köyümüzde. Þehirde yaþamanýn
zorluklarýný, bizi nasýl kýsýtlayacaðýný biliyorduk. En aðýr geleni
ise vaktiyle kendi yetiþtirdiðimiz sebzeleri pazardan alýp tü-
ketmekti. Üstelik asgari ücret alýyorken. Þimdi Antalya’da yaþýyorum. Sebze meyve cenneti di-
ye anýlan, seralarýn, bahçelerin yaygýn olduðu bir þehir. Öyle ki Türkiye’ye Antalya’dan gidiyor,
sebze meyve. Pazara gittim geçenlerde, domates biber alýp konserve yapacaðým güya. Do-
matesin kilosu olmuþ 5 lira, o da en ucuzu! Domatese baktým, sonra pazarcýnýn yüzüne...
“Hayýrdýr abla” dedi. Fiyatý iþaret ettim, dedi “Bu iyi günlerimiz, daha dur, 10 lira olacak
domatesin kilosu.” 

Vaktiyle bizi yerimizden yurdumuzdan edip pazardan alýþveriþ yapmaya
zorladýðýnýz bu düzeniniz de batsýn, kilosunu 5 liraya çýkardýðýnýz domate-
siniz de! Domates cenneti Antalya’da bile biz domates alýrken elimiz
titrer ise gerisini hiç düþünemiyorum. Artýk salça da turþu da aný-
larýmýzda kalacaða benziyor. Mutfak yangýnlarý, en çok biz
kadýnlarý vuruyor. Zamlarý kabullenmek de olmaz...
Bu gidiþata hep birlikte dur demek lazým! 

Bir domatese baktým 
bir pazarcýnýn yüzüne...

Kriz kýþ hazýrlýðýný da vurdu

Depremi bekler gibi
bekleyecek miyiz?



20 5saðlýk

Sinan CEVÝZ

D
olar, avro neden arttý? Bir savaþ mý var?
Yoksa bizim yaþadýklarýmýz psikolojik mi?
Domates 8 TL olmuþ, konserve yapama-
dýk ondan mý psikolojimiz bozuk? Yoksa
psikolojimiz bozulduðundan mý domates

bize pahalý geliyor! 
Ekonomiye dair garip tartýþmalar sürerken iþçi ka-

dýnlar olup biteni yakýndan takip ediyor. ‘Reis’e itimat
eden de, iktidarýn ekonomi politikalarýný eleþtiren de
ayný kaygý içinde; “Ya daha kötü olursa”, “Ya iþten atý-
lýrsam”... Bu ve benzeri kaygýlarla hayat devam eder-
ken olup bitenleri ünlü bir tekstil firmasýnýn depo-
sunda çalýþan kadýn iþçilerle konuþtuk. 

Depoda çalýþan yaklaþýk 5 bin iþçinin yarýya yakýný
kadýn. Hayata yeni baþlayan, ilk iþ deneyimini burada
yaþayan genç kadýnlar da var aralarýnda, boyu kadar
çocuklarý olanlar da... Karý koca birlikte çalýþan da var,
küçük bebeði olan da... 

Ve bütün dert iyi bir hayat yaþamak ve yaþatmak
olunca, ekonomik geliþmeler kadýnlarýn en çok dikka-
tini çeken konularýn baþýnda geliyor. Bekar genç ka-
dýn iþçiler, geliþmelere daha çok sosyal yaþamlarýnýn
kýsýtlanmasý üzerinden ilgi gösteriyor. Telefon fiyatla-
rýnýn artmasý, sinema biletlerinin pahalý olmasý... 20
yaþlarýnda bir kadýn iþçi “Eskisi gibi deðil, her þey pa-
halý artýk. El yakýyor resmen, sosyal yaþamýmýz zaten
kýsýtlýydý iyice kýsýtlandý. Bir sinema bileti 17 TL ol-
muþ gel de bir arkadaþýnla sinemaya git. Bir de de-
miþler ki bu psikolojik, tabii cebinde para olan olma-
yanýn derdini anlamaz. Hani kraliçenin biri demiþ ya,
ekmek yoksa pasta yesinler diye, onun gibi bir þey bu
da...” diyor. 

Evlilik hazýrlýðý yapanlarýn derdi ise masraflarýn al-
týndan nasýl kalkarýz... Düðün salonu tutmaktansa sa-
dece nikah yapma fikri daha da güçleniyor son za-
manlarda. 

Çeyrek altýn olmuþ 400 TL; hal böyle olunca eþ
dost akraba düðünlerinin davetiyesi gelince, bizim
depo çalýþaný kadýnlar hemen hesap makinesine sarý-
lýyor. “50 taksak ayýp mý olur acaba” sözleri havada
uçuþsa da pek çare bulunamýyor.

E tabii bunlarýn hepsi psikolojik deðil ama, ekono-
minin psikolojiyi etkilediði bir gerçek. 
ONDAN KIS, BUNDAN KIS...

Evli ve hele ki çocuk sahibi olan kadýnlar için her

þey daha da zor. “Ben kocamla birlikte burada çalý-
þýyorum bu depoda. Tek amacýmýz çocuklarýmýzýn
eðitimi, saðlýðý biraz daha iyi olsun, ihtiyaçlarý bir
nebze olsun karþýlansýn...” diyor bir kadýn iþçi. Ama
daha iyi bir eðitim, daha iyi bir saðlýk beklentisi,
döviz krizi yaþanýnca, ücretleriyle birlikte erimiþ.
Baþka bir kadýn iþçi durumu þöyle özetliyor;  “Kriz
mriz yok diyor Reis, ama biz dibine kadar yaþýyoruz
krizi. 2018 yeni bir baþlangýç olur dedik, her þey iyi
olur dedik, þimdi sürekli kredi kartlarýna yükleniyo-
ruz. Eþimle birlikte aldýðýmýz yetmiyor. Bir oðlu-
muz var, iþyerinde kreþ olmadýðý için ona bir akra-
bamýzýn kýzý bakýyor. Bakýcý parasýný ödemekte bile
zorlanýyoruz. Bakkala gitmeye korkar olduk, un alýp
evde ekmek mi piþirsek diye düþünüyoruz. Ondan
kýs bundan kýs þaþýrdýk kaldýk... Nasýl kriz yok! Ta-
bii bizim patrona da kriz yok, sürekli yeni maðaza-
lar açýp duruyor...”
ÝNSANDA PSÝKOLOJÝ MÝ KALIR?

Evli çiftlerin “iki kiþi çalýþýr, her ay bir miktar da
bir kenara atarýz” diye yaptýðý hesaplar genellikle
tutmaz zaten, ama bu günlerde daha da þaþmýþ
tüm hesaplar. Ýsyan noktasýna gelmiþ bir kadýn iþçi-
yi dinleyelim: “Eþim düzenli iþ bulamýyor, bir çalý-
þýyor bir boþta. Ben de çalýþmasam çocuðun ihtiya-
cýný karþýlamak bir yana evin kirasýný ödeyemeyiz.
Kriz yok madem, müdür geldi toplantý yaptý, deni-
yor ki 1000 kiþi çýkaracaðýz. Madem kriz yok o za-
man niye her þeye zam yapýlýyor? Madem öyle dev-
let elektriðe, suya niye zam yapýyor, ekmek niye
zamlanýyor? Tamam baþkana inanalým, kriz yok di-

yor, o zaman bu zamlar dursun! Bak þimdi korku-
yoruz bizi iþten atacaklar diye, o zaman desinler
kimse iþten atýlmayacak diye. Zamlarý da geri alsýn-
lar, biz de diyelim kriz yok. Herhalde kendilerine
yok kriz, bizim için dememiþlerdir o lafý. Psikolojik
diyor da bakan, ya insanlarda böyle yaþam olunca
psikoloji mi kalýr! Aldýðýn üç kuruþla bir yamayý ka-
pýyorsun diðer taraf açýlýyor, sonra iþçinin psikoloji-
si niye bozuk, elbet bozuk olur! Önce bu hale geti-
rip sonra da dalga geçiyorlar insanla...” 
O KADAR KÂR EDÝYORLAR KÝ 
BUNLARA BÝR ÞEY OLMAZ!

Ýþten atmalar en büyük kabus. Görüþtüðümüz
kadýn iþçilerden biri hükümeti iþten atmalarý engel-
lemeye çaðýrýyor. “Bunlara bir þey olmaz! Ýsteseler
iþçi çýkarmazlar. Diyelim iþler düþse bile o kadar kâr
ediyorlar ki biz bir yýl depoda yatsak, sade maaþ al-
sak bunlara bir þey olmaz! Hükümet bunu saðlamalý,
iþçi atýlmasý olmamalý. Yoksa zaten geçinemiyoruz,
býrak geçimi, aç kalýrýz...”

Aslýnda depo iþçileri bir mücadele birikimine sa-
hip. Eski iþçiler, iþyerlerindeki haksýzlýklara karþý za-
man zaman birlik olup iþ durdurduklarýný hatýrlatý-
yor. Son dönemde iþçilerin birliði meselesi daha bir
tartýþýlýr durumda. 
BÝRLÝK OLURSAN
DOKUNAMIYORLAR

“Ýþten atýlmalar olursa ne yapmalý?” sorusuna üç
yýldýr depoda çalýþan bir kadýn iþçinin yanýtý þöyle
oluyor: “Bizde zaman zaman iþçi patlýyor, benim ta-
nýk olduðum böyle iki olay oldu, primleri vermediler
birinde çalýþmadý birçok bölüm. Bizim gördüðümüz
bu, birlik olursan sana dokunamýyorlar. Ama hepi-
miz kurbanlýk koyun gibi bizi atmalarýný beklersek
olmaz. Bazý arkadaþlar diyor ki iþler yoðun, bunlar
iþçi çýkarmaz... Ama biz diyoruz ki atar atmaz, biz
birliðimizi saðlayalým gerisini onlar düþünsün. So-
nuçta baþka taleplerimiz de var. Bu maaþlarla geçi-
nemiyoruz, o zaman maaþlara zam yapýlsýn. Kreþ is-
tiyoruz. Bunlarý almak için de mücadele etmeliyiz.
Saðdan soldan duyuyoruz mesela Makel iþçileri bu-
nu yapmýþ, ne mutlu onlara, biz de yapmalýyýz. Hiç
birlik olmadýk deðil, ama saman alevi gibi parlýyor
sönüyoruz; sýký sýkýya sarýlmalýyýz birbirimize.”

BÝNLERCE ÝÞÇÝ VAR 
BÝR TANE KREÞ YOK!

DEPODA çalýþan kadýnlarýn en önemli taleplerinden biri
kreþ. Birçok kadýn çocuðunu býrakacak bir yeri olmadýðý için
iþten çýktý ya da vardiyasýnýn çocuðuna göre düzenlenme-
sini istediði için iþten atýldý. Bakýcý tutmanýn maliyeti nere-
deyse aldýklarý ücrete denk gelen iþçiler, binlerce kadýnýn
çalýþtýðý bu iþyerinde kreþ olmasýný istiyor.

Bunlar mý
psikolojik?
Bunlar mý
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H
apþýrýk, týksýrýk, baþ að-
rýsý, nefes daralmasý...
Kimi aðýr yaþar, kimi
daha hafif. Ama her iki
durumda da zorlar in-

saný. Alerji, bir nevi çaðýn hastalý-
ðý. Gelin bu ay birlikte bakalým
alerjinin ne olduðuna.

Alerji, normalde zararlý ol-
mayan bir maddeye karþý vücu-

dun aþýrý reaksiyon vermesidir.
Avrupa’daki nüfusun yüzde 40’tan

fazlasý halen en az bir alerjiden muzdarip-
tir. Bu alerjik hastalarýn yaklaþýk yüzde 70’i

birden çok þeye karþý alerjendir. Çocuklar
genellikle atopik dermatit, alerjik rinit ve
alerjik astýmdan etkilenirler. 

Peki, nedir alerjiye yol açanlar? 
Alerjenler genellikle dýþ ve iç ortam

alerjenleri olarak sýnýflandýrýlýr. Alerjenler
ülkeden ülkeye, hatta ayný ülke içinde coð-
rafi bölgelere baðlý olarak deðiþiklik göste-
rir. Aðaç, çim, yabani ot polenleri, mantar
ve küfler en sýk görülen hava kaynaklý aler-
jenlerdir. Aðaç polenleri erken ilkbahar, çi-
men polenleri geç ilkbahar ve erken yaz,
yabani ot polenleri ise geç yaz döneminde
ortaya çýkar. Toz akarlarý ve hamam böceði
dýþkýlarý, kedi ve köpek tüyleri ve küf man-
tarlarý da sýk görülen alerjenlerdir.

ÜÇ BAÞLIKTA
ALERJÝ

AALLEERRJJÝÝKK rahatsýzlýklarý üç baþlýk altýnda
toplayabiliriz: Atopik dermatit dediðimiz deri
alerjisi, alerjik rinit ve astým. 

Her üç durumda da alerjenle ilk kez karþý-
laþan vücut bu alerjene karþý immün yanýt
oluþturur ve kendi içinde bunu alt etmeye ça-
lýþýr. Týbbi adýyla IgE adý verilen bir antikor
oluþturur, aslýnda bu normal þartlarda bazý
parazitlere karþý salgýlanan ancak alerjik
reaksiyonlarda da rol oynayan bir antikor ti-
pidir. IgE antikoru, saðlýklý insanlarda belirli
bir oranda sentezlenirken, alerjik reaksiyon
gösteren kiþilerde artýþ eðilimindedir. Ne ka-
dar yüksek alerji o kadar yüksek IgE! Zaten
doktorlar da alerji tespiti için bu antikora ba-
karlar. 

Her alerjili giden durumda klasik bulgula-
rýn dýþýnda çeþitli deri testleriyle alerjeni tes-
pit etmekte elimizi güçlendirir. Deri testleri-
nin sonuçlarýna göre immün yanýtý düzenle-
yen tedavinin düzenlenmesi de mümkün ol-
maktadýr. 

Alerji mevsimi geldi
kendisi gelmesin!

ALERJÝDEN NASIL
KORUNABÝLÝRSÝNÝZ?

EEVV aakkaarrllaarrýýnnddaann kkoorruunnmmaakk iiççiinn;;
Yatak çarþaflarý sýk yýkanmalý 

Özel yatak kýlýflarý kullanýlmalý 
Halýlar kaldýrýlmalý 

· Zeminde ýslak temizlik yapýlmalý 
Etkin ve filtreli elektrikli süpürgeler kullanýlmalý 

Odadan toz tutucu eþyalar kaldýrýlmalý 
Ev, akar öldürücülerle ilaçlanmalý

DDýýþþ oorrttaamm aalleerrjjeennlleerriinnddeenn kkoorruunnmmaakk iiççiinn;;
Ocak-Mart: Aðaç poleni 
Nisan-Mayýs: Çayýr poleni 
Mayýs-Haziran: Tahýl poleni 
Eylül-Ekim: Yabani ot poleni dönemidir.

Eðer bunlara karþý alerjiniz varsa, özellikle
ilk ve sonbahar aylarýnda açýk havada bulun-
mamaya dikkat edilmeli. Sabah ve öðle arasýn-
da polenler daha yoðun olacaðýndan bu saat-
lerde açýk havada olmamaya dikkat edebilirsi-
niz. Piknik ve doða yürüyüþü gibi etkinlikler po-
len mevsiminde yapýlmamalý. Camlar kapalý tu-
tulmalý. Eve girince elbiseler deðiþtirilmeli ve
duþ alýnmalý.

TEDAVÝSÝ MÜMKÜN MÜ?
ALERJÝ tedavisi alerjenden kaçýnma ve alerjen immunoterapisi ile mümkündür.

Ýmmünoterapinin amacý baðýþýklýk sistemini eðitmek ve vücuda alerjenlerlerin düþman
olmadýðýný öðretmektir. Hastalara alerjik yanýt oluþturan maddeler giderek artan
dozlarda, uzun sürede verilerek alerjenle bir sonraki karþýlaþmada hastalýk geliþmemesi
için korunma saðlanmýþ olur. Bu yöntem alerjenden korunma yöntemlerinin uygulanmasýna
ve ilaç kullanýmýna raðmen kontrol altýna alýnamayan alerjiler söz konusu olduðunda,
hasta alerji ilaçlarýnýn yan etkileri yüzünden ilaca devam edemediðinde, yeni alerjiler ve
astým oluþmasýn diye koruma amaçlý uygulanabilir. Ama immunoterapi; gýda alerjisi,
egzama, ürtiker gibi durumlarda uygulanamýyor. Bu tedavi emin ellerde yani alerji
uzmanlarý, immunologlar, kulak burun boðaz, göðüs ve çocuk hastalýklarý uzmanlarý
tarafýndan uygulanmalýdýr. 

BELÝRTÝLER
AALLEERRJJÝÝKK rriinniitt:: En sýk rastlanan bulgu-

lar burun týkanýklýðý, burun akýntýsý, kaþýn-
týsý, koku ve tat bozukluklarý, yumuþak
damakta kaþýntý, hapþýrma ve baþ aðrýsý-
dýr. Semptomlarýn periyodik olmasý, bu þi-
kayetlerin bazý ortamlarda ve belirli za-
manlarda ortaya çýkýp bazen de kaybol-
masý alerjik rinitin özelliklerindendir.

AAssttýýmm:: Ailesel kalýtýmsal durumu tetik-
leyen çevresel faktörlerle geliþen solun
yolu týkanýklýðý ile giden bir durumdur.
Çevresel faktörler arasýnda çevresel kar-
bon ve kükürt gazý, egzoz dumanlarý, ev
akarlarý, sigara ve kimyasal kokular, ilaç-
lar özellikle aspirin sayýlabilir. Özellikle
gece sabah karþý ortaya çýkan akciðer ha-
va yollarýnýn daralmasýna baðlý nefes dar-
lýðý, soluk alamama ve öksürük ataklarý
görülen astým hastalýðý tüm bu olumsuz-
luklara raðmen uygun tedavi ile kontrol
altýna alýnýp normal bir yaþamýn mümkün
olduðu bir hastalýktýr.

AAttooppiikk ddeerrmmaattiitt:: Deride kuruma, ka-
þýntý ve bazen de pullanma ile bulgu ve-
ren kalýtsal-ailesel cilt durumudur.

ALERJÝYÝ NE TETÝKLER?
11.. Ailede alerjili anne, baba, dayý, hala, teyze vs. olmasý 

22.. Sosyoekonomik düzeyin yüksek olmasý 
33.. Siyah ýrktan olmak
44.. Hava kirliliði
55.. Ailenin ilk çocuðu olmak
66.. Ev içinde hayvan beslenmesi 
77.. Evde sigara içilmesi
88.. Bebeðin bir yaþýndan önce yapay mamalarla beslenmesi

KÝMLERDE ALERJÝ DAHA SIK GÖRÜLÜR?
Sanayileþmiþ toplumlarda geleneksel yapýdaki tarým toplumlarýna göre çok dahafazla görülür.
Kentsel alanlarda yaþayanlarda kýrsal bölgelerde yaþayanlara göre daha fazlagörülür. 

Kardeþ sayýsý çok olan veya kalabalýk aile çocuklarýnda daha az görülür. Bunun  sebe-bi de erken çocukluk döneminde mikroplarla temasýn, özellikle kiþinin
baðýrsak florasýnýn zenginliðinin alerji geliþimini azalmasýdýr. Özellikle
paraziter enfeksiyonlar ile sindirim yoluyla bulaþan enfeksiyonlarýn
yoðun olduðu bölgelerde alerji sýklýðý düþüktür.
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yeni kabinesi oluþtu. Yeni kabinenin

bütün bakanlarý patronlardan atandý. Yani
iktidar, en baþýndan beri tavrýný iþçiden ya-
na deðil, patrondan yana koymuþtu. Ve týp-

ký “eski günlerdeki” gibi, kendisine biat etmeyeni, yoluna
taþ koyaný baský ve þiddetle bastýracaðý en baþýndan aþikardý.
Yeni düzen, eskinin devamýydý.

Bu güveni arkasýnda hisseden patronlar, iþçileri ve emek-
çileri bugün daha da derinden sömürmeye cesaret bulmuþ-
ken, buna karþý çýkan iþçilerin arkasýnda devlet desteði bek-
lemek saflýk olurdu. Siyasi krizin en baþýndan itibaren tavrý-
ný patrondan yana koyan iktidarýn, ekonomik krizde iþçiden
yana olmasý düþünülemezdi. Nitekim öyle de oldu.

Dövizin artmasýyla birlikte baþlayan süreç, fakirin ekme-
ðini vurmaya baþlayýnca çarþý pazar karýþtý. Ekonominin týký-
rýnda olduðuna bizi ikna etmeye çalýþtýlarsa da patates dahi
alamayacak noktaya geldiðimizde kriz sesleri de yükseldi
haliyle. Krize çözüm bulmak bir yana dursun, “Kriz var” di-
yen terörist oldu bu sefer! Dolar yükseliþini Facebook’ta ya-
zan vatandaþ mý tutuklanmadý, çocuðuna pantolon alamadý-
ðý için intihar eden Ýsmail Devrim’in haberini yapan gazete-
ci mi gözaltýna alýnmadý...

Ne var ki krize yok demekle ya da var diyeni tutuklamakla
da kriz ortadan kalkmadý. Domates 10 liraya çýktý; elektriðe,
suya zam geldi; aileler okul alýþveriþi yapamadý... Peki, iþçi-
nin, memurun maaþýna zam geldi mi? Býrakýn zammý, üstü-
ne üstlük emekçiler maaþlarýný da alamadý! Devlet iþçiye
“Bu dýþ güçlerin oyunudur” dedi, fedakarlýk çaðrýsý yaptý. 

Devlet patronlara ne dedi peki? Þirketlerin vergi borçlarý
yeniden yapýlandýrýlýp ertelendi, istihdam desteði diye iþve-
renlere devlet kaynaklarýndan paralar akýtýldý, greve çýkan iþ-
çiler tartaklanýp gözaltýna alýndý! Yani, yangýndan ilk kurtarý-
lan yine patronlar oldu. Ýþçilerden fedakarlýk isteyip patron-
larý kurtarmaya çabalayan bu devlet kimin devleti?
ÝNTÝHAR ÝPÝMÝZDEN BAÞKA 
KAYBEDECEK BÝR ÞEYÝMÝZ YOK

Devlet iþçinin iþsizlik ödeneðine, emeklilik maaþýna, ký-
dem tazminatýna göz dikerken; patronlarý ayakta tutmanýn
yollarýný arýyor. Bugün yine bir yandan yoksullara dönüp
“Kriz mriz yok, psikolojik” derken, “olmayan” kriz için pat-
ronlara reçeteler üretiyor.

Çocuðuna pantolon alamadýðý için Ýsmail Devrim, borç-
larýný ödeyemediði için Ramazan Kavalcý intihar etti. Ýþ bu-
lamayan bir genç kendini yaktý. Devlet yekpare halde “kriz
yok, konu psikolojik” dedi geçti. Doðalgaza, elektriðe, suya,
ekmeðe gelen zamlar ne kadar gerçekse; iþsizlik, yoksulluk
ve ölüm ne kadar gerçekse kriz de o kadar gerçek. 

Asýl soru bu gerçek karþýsýnda ne yapacaðýmýz. Kimden
medet umup kime güveneceðimiz... Ýsmail Devrim, giderek
artan yoksulluðunun karþýsýnda yalnýzdý. Daha sonra “psiko-
lojik” açýklamalarýný olumlamasýndan baský gördüðü anlaþý-
lan eþi Hafize Devrim ise daha da yalnýz hissediyor muhte-
melen. “Oy verip vekil yaptýklarý” insanlardan hesap dahi so-
ramýyor Hafize. Yalnýzlýk ve örgütsüzlük böyle bir þey, insaný
sükuta boðuyor.

Peki, kim hesap sorabiliyor? Dört buçuk aydýr fabrika ka-
pýsýnda direnen Flormar iþçisi kadýn soruyor. Neden sorabi-
liyor? Ýþsiz kaldýðý halde, aylardýr ücret alamadýðý halde, ço-
cuðunun okul pantolonu, kitap, defter derdini dayanýþmayla
çözdüðü için sorabiliyor. Kendisi gibi yüzlerce emekçinin
direniþine verdiði destekle sorabiliyor. Yoksulluk, sömürü ve
baský karþýsýnda tek baþýnalýk intihara sürüklerken, dayanýþ-
ma yaþatýyor, mücadele çok eski bir gerçeði öðretiyor:
“Dünyada insanlar, patronlar ve iþçiler diye ikiye ayrýlmýþ...” 

Her türlü krizde olduðu gibi patronlar ve devleti bugün
de iþçinin alýn terine, daha çok çalýþmasýna, üç kuruþuna ih-
tiyaç duyuyor. Bizim ihtiyacýmýz ise emeðimizin patronlarý
kurtarmak için akýtýlmamasý. Kaybedecek sarayýmýz da yok,
ejder suyumuz da... Ýster dýþ güç desinler, ister baþka bir
þey; Yoksulluk yüzünden intihar etmemek için, insanca ya-
þam için örgütlenmekten ve mücadeleden baþka çare yok!

Ayný sýnýftan olmayan ayný gemide olamaz!
Merhaba sevgili kadýnlar. Ben büyük

bir iç çamaþýrý fabrikasýnýn fason
bölümünde çalýþýyorum. 42 yaþým-

dayým ve 17 yaþýnda bir kýzým var. Size, her
ne kadar kriz yok dense de yarýn bir gün
kapýmýza dayanacak olan ‘kriz’ meselesi-
nin bize nasýl yansýdýðýndan bahsetmek is-
tiyorum. 

Biz ayný yerde 25-30 kiþi çalýþýyoruz. Son
zamanlarda patron ucuz iþ gücü olarak Türk-
menistanlý kadýnlarý alýyor. Üstelik gündelik
çalýþan bir iþçinin aldýðý yevmiyenin yarýsýna
çalýþýyorlar... Ve bu kadýnlar kendi ülkelerinde
doktorluk, avukatlýk gibi meslekleri yapan ka-
dýnlar. Týpký Suriye’den buraya gelip günlüðü
10-20 liraya çalýþan öðretmen, hemþire kadýn-
lar gibi. Ne acý deðil mi!..  

Ben sigortalý çalýþýyorum, onlara göre
daha þanslýyým. Ama aldýðým maaþ tabii ki
hiçbir þeye yetmiyor. 1700 lira ile 17 yaþýn-
da genç bir kýzýnýz varken neye, ne kadar
yetebilirsiniz ki? Üstelik kýzým VSD hastasý,
yani kalp hastasý. Devlet hastanelerine gi-

diyorum tedavi ve kontroller için. Doðru
düzgün bakýlmýyor, kesin bir tedavi yönte-
mi belirlenmiyor, e mecburen ben de öze-
le gitmek zorunda kalýyorum. Bir eko çekil-
mek için 500 lira veriyoruz, düþünün ar-
týk... “Saðlýk parasýz oldu artýk” diyenler
var ya, onlara soruyorum, nasýl parasýz? 

Geçen gün ayný yerde çalýþtýðým,
AKP’ye oy veren bir kadýn arkadaþým mar-
kete gitmiþ, 100 lira ile üç parça þey alabil-
miþ. Þaþkýnlýk ve kýzgýnlýk arasýnda bir ses
tonuyla ‘Bu nasýl olur’ dedi durdu gün bo-
yu. Hani bizi ayýrýyorlar ya AKP’li kadýnlar,
CHP’li kadýnlar diye, aslýnda ayrýldýðýmýz
falan yok. Meseleye nereden baktýðýmýzý
fark edersek o zaman anlayacaðýz ne olup
bittiðini. Ben açýk bir kadýným, yan masam-
da çarþaflý bir kadýn arkadaþým çalýþýyor.
Birlikte yiyor, birlikte iþ yapýyor, günün bir
kýsmýný birlikte geçiriyoruz. Hiçbir konuda
da ayrý düþmüyoruz. Neden sizce? Çünkü
konuþtuðumuz dil ayný, hayata baktýðýmýz
pencere ayný. Artýk þunu anlamamýz gere-

kiyor; türbanlý, açýk, dindar, ateist, AKP’li,
CHP’li hiç önemli deðil. Çünkü hepimiz iþçi-
yiz, ayný sýnýfa mensubuz. Ait olduðumuz
sýnýfý bilmemiz lazým, birlik olarak dayanýþ-
mayý saðlamamýz lazým.

Ýktidarýn iþçilerin koþullarýný deðiþtirmek
gibi bir kaygýsý yoksa o noktada bizim sorgu-
lamamýz gerek bir þeyleri. Þimdi bu zamlar-
dan sonra konuþtuðumuz tek þey ‘Acaba ne
kadar zam gelecek’... Kriz var deyip maaþlarý-
mýza daha az zam yapacaklar. Bize mi sordu-
lar ekonomiyi bu þekilde batýrýrken, bize mi
sordular bunca borcu yaparken? Niye biz
ödeyelim ki faturasýný? 

Hani diyorlar ya ayný gemideyiz diye, biz
hiçbir zaman ayný gemide olmadýk. Ayný sýný-
fa mensup olmayanlar ayný gemide olamaz.
Titanik filmini hatýrlayýn, ayný gemidelerdi
ama 1. ve 2. sýnýf olarak ayrýydý yolcular ve ön-
ce zenginleri kurtardýlar. Bizim durum da iþte
tam olarak bu! Bizi buradan çekip kurtaracak
olan da yine kendimiziz.

EEsseennyyuurrtt // ÝÝSSTTAANNBBUULL

Önce kitap, þimdi rahip... Sahi bu kriz niye çýktý?
2001 yýlýndaki krizde lisedeydim, “Bülent

Ecevit’in bir kitap atmasýyla kriz mi çý-
kar?” diye düþünmüþtüm. Þimdi de kriz

var, nedeninin bir rahip olduðunu söylediler.
Gerçekten öyle mi? Öyle ya da böyle bu kriz
bizi daha baþýnda etkilemeye baþladý, “He-
men býraksýnlar rahibi” diye düþündüm. Son-
ra fark ettim ki rahibi býraksalar da bu kriz de-
vam edecek. Kendi kendime güldüm... Yýllar-
dýr süren özelleþtirmeler, patronlarý daha bü-
yük patron yapan düzenlemeler, “yerli ve mil-
li” sermaye deyip adýný bile söylemekte zor-
landýðým McKinsey þirketine danýþmalar....

Gebze’de bir çikolata fabrikasýnda çalýþý-
yorum ben. Üç çocuk annesi bir arkadaþým -
eþi de çalýþmasýna raðmen- çocuklarýnýn okul
masrafýný karþýlayamadýðýndan yakýnýyor.
Baþka bir arkadaþýmýz oðlunu okul pantolonu

almaya götürdüðü maðazadan apar topar ge-
ri çýkarttýðýný söylüyor, “Bir pantolona 75 TL
dediler” diyerek. 

Son zamanlarda serviste, iþ baþýnda,
molalarda ekonomik gidiþat konuþulan tek
gündem. Örneðin bir gün, serviste emekli-
lik yaþý konuþuluyor, daha önce sigorta gi-
riþi olmayan ve 7 yýldýr bizim fabrikada ça-
lýþan bir arkadaþ soruyor; “Ne zaman
emekli olurum?” Birkaç kiþi “58 yaþýnda
emekli olursun” deyince arkadaþýmýzýn yü-
zü düþüyor. Hemen yanýnda son seçimde
AKP’den sandýk görevlisi olan arkadaþ
“Böyle þey mi olur mezarda mý emekli ola-
caðýz?” diye itiraz edince, “Sen onu kendi
oy verdiðin adama söyle” diye tepki görü-
yor. Haklý mý? Haklý. 

Ben ve pek çok iþçi arkadaþým güvendik,

her yerin güllük gülistanlýk olacaðýna inandýk
ama olmadý, olmuyor. 1600 TL ile geçinemiyo-
ruz, yüzümüz hiç gülmüyor. Biz iþçiler için iyi-
ye giden hiçbir þey olmadý. 

Baþka bir arkadaþýmýz, “Asgari ücretlinin
geçinebileceði tek yer Meclis lokantasý” diye
bir þey paylaþmýþ sosyal medyada. Ters oran-
tý bu olsa gerek, milletvekili olacaksýn Meclis-
te 1 TL’ye tatlý yiyeceksin. Asgari ücretli bir ça-
lýþan en ucuz lokantaya gitse, en az 15 TL
öder. Milletvekili olmak gibi bir derdimiz yok
ama iþçiler olarak emeðimizin karþýlýðýný al-
mak istiyoruz. Bu kriz döneminin bana öðret-
tiði bir þey var. ABD tükürse biz boðuluyoruz.
Nasýl oluyor da bir taraftan yerli ve millilik na-
ralarý atýlýrken, diðer taraftan bu kadar ba-
ðýmlý oluyoruz?

GGEEBBZZEE

Gülcan TUFAN BULUNTÝ
Ýzmir

7.40 güne baþlamak için zorun-
lu saat. Gün aydý mý? Aymadý.
Maraton baþlýyor malum. Otoma-
tiðe baðlandým, doðruca mutfak,
hýzlýca kahvaltý. Can için ayrýca
okul kahvaltýsý. Evde yapmýyor
mu? Yapýyor ama diðer çocuklar
yerken caný çekmesin Can’ýn þiþer
bir yerleri...

Kahvaltý hazýr, sýra çocuklarý
dürtmeye geldi. Eylül yavaþ, krize
girmeden sakinliðimi koruyarak
anne þevkatinden ödün vermeden
uyandýrýyorum. Can uyurken ço-
raplar giydiriliyor. E bir de rutini-
miz var, “Kalk artýk sabah oldu
sütçü köþeyi döndü.” Her sabah
bed sesime lanetler okuyorum.
Kahvaltý devam ederken Eylül’ün
saçlarý örülüyor. Ve yeni bir þarký;
“Haydi acele edelim geç kalmaya-
lým.” Kapýdayým, arabadayýz,
Can’ýn okulu, Eylül’ün okulu... 

Veee evdeyim, balkondayým
sonunda kahve mi içiyorum.
Eðer þanslýysam Aliaða’ya
gitmem gerekmiyor. Hay Al-
lah, Bülent’i unuttum o biz
daha uyanmadan iþe gidiyor, öð-
len kahvaltýya geliyor. Yani bu, þu
anlama geliyor; sabah kahvaltý
yapan çocuklara öðlen için ye-
mek yaparken, sabah kahvaltý
yapmayan erime öðlen kahvaltý
hazýrlanacak. Eveet öðlen oluyor
son kontrol; yemek ok! Kahvaltý
ok! Hadi bakalým Eylül’ü alalým

oradan Can’a geçelim... 
Mutlu aile tablosu varan 1, ön-

ce masadan Bülent ayrýlýyor, hoo-
op iþe. Sonra Eylül hooop okula
býrakýlýyor. Her gün 3 kilometre
okula yürüyerek gidip gelen ben,
þemsiyesinden su geçirmez botu-
na, montuna kadar her þeye sahip
günde dört defa okula býrakýlýp
alýnan kýzým. Neyse döndük hadi
eve... Can bekler, masa bekler,
mutfak bekler, balkonda toplana-
cak çamaþýr, makinede asýlacak
çamaþýr, yerlere dökülmüþ kýrýntý,
sulanacak çiçek, beslenecek kedi,
kuþ... Çok bekle-
yenim var çok.
Süre baþ-
lar... Ak-
þam ye-
me-

ði de tamamsa Eylül’ü almaya gi-
diyoruz. Akþam yemeði, çayýn ya-
nýna kek, çörek... Ödev eþliðinde
þahane gider. Çocuklarýn tepesine
eðilen öðretmenin midesine de
yazýk, ama þimdi hadi banyoya... O
saçlar ter kokmayacak, ben çek-
tim, öðretmen çekmesin. Saçlar...
Süper baba kurutuyor. Can’a kita-
býný da okursa taparým ona! Ak-
þam yemeðinden sonraki rutin;
masa bulaþýk, bulaþýk makinesi
aç-baþlat oh bitti. TV, tablet, tele-
fon þahane dakikalar... Alarmý aç,
yataða geç, kitabýný aç, uykuya di-

ren diren diren...

Ayþe ÖZ
Ankara

N
e zamandýr ayaklarýnýzý
uzatýp kulaklýkla müzik
dinlediðiniz, hiçbir þeyi
düþünmediðiniz, rahat
bir tatil yaptýnýz? Ya da

kocanýzýn “Çocuk düþecek çok ko-
þuyor, yemek de yemedi” diye tatil-
de bile çocukla sizi baþbaþa býrak-
madýðý bir tatil! 

Biz bu sefer kýrdýk zincilerimizi;
yaklaþýk 1 aylýk uðraþlarýmýz sonucu
kocalarýmýzý da ikna ederek, fabri-
kadan kýzlarla tatile gittik. Çocukla-
rý da aldýk ama kocalarý býraktýk,
bastýk gittik bir tatil beldesine.
Kendimize tanýdýklar aracýlýðýyla
güzel, denize de yakýn bir yerde ha-

vuzlu bir ev kiraladýk. Tabii ucuza...
Dört kadýn, üç çocuk, her þeyi en
ucuza getiren bir planla tam 10 gün
doyasýya eðlendik. Çocuklarý çok
düþünmediðimiz, genellikle sand-
viç, makarna gibi çabuk yapýlan ye-
meklerle kendi haline býrakýp nere-
deyse hiç ev temizlemediðimiz bu
tatilde, kendimizi sýcak kumlardan
serin sulara attýk. Çocuklarýn gü-
venliðini saðlamak adýna her gün
biri onlarla oyun oynuyordu. Diðer-
lerimiz müzik dinleyip, yüzüp, dans
ediyorduk. Her zaman erkenden
uyuyoruz diye gece gezmeleri yap-
týk. Ýlk defa birlikte kafa çektik.
Otostop çekmek, sarhoþ olup gece-
leri sokaklarda baðýrmak, hepsi bu-
nun içine dahil... Bir de yaptýðýmýz
her þeyin hesabýný kocalara verme-

mek için telefonlarý açmamak, koca
aradýðý zaman telefonu “Al baban
arýyor” diye çocuða vermek... Ýþin
kötü taraflarý da vardý; sabahlarý ek-
mek alma sýrasý, çok içmenin verdi-
ði rahatsýzlýk gibi, ama olsun hepsi
de çok güzeldi. 

Bir dahaki tatilimizi çocuksuz
yapmak üzere çeþitli planlarýmýz
var. Þimdiden çalýþmalara baþla-
dýk. Demem o ki çocuklar, ev, her
þey çok önemli ama biz de önem-
liyiz. Birbirimizin elbiselerini gi-
yip, makyaj malzemelerini kulla-
nýp, saçlarýný ördüðümüz, doyasý-
ya dertleþtiðimiz, güldüðümüz,
oynadýðýmýz günler bize gerçek-
ten kadýn olduðumuzu hatýrlattý
ve hayat boyu unutulmaz anýlarý-
mýz oldu...

Kadýn kadýna çýktýk bu yaz tatile

Gülcan ÖZCAN
Maltepe / Ýstanbul

B
en 30 yaþýnda, üniversite mezunu, ayný zamanda
4 yýldýr anne olan iþçi bir kadýným. Oðlumu çok
seviyorum tabi ki her anne gibi. Ancak þöyle bir
yazý okuduðumda kendimi buldum diyebilirim;
“Çocuðumu seviyorum ancak anne olmayý sevmi-

yorum.” 
Aslýnda bu yazý benim hayatýmýn özeti gibiydi. Anne ol-

mak tabi ki dünyanýn en güzel duygusu; yalnýz tabi berabe-
rinde getirdiði fazla sorumluluk, ayrýca iþ yüküyle beraber
çocuk büyütmek, takdir edersiniz ki beni de zorladý. Zanne-
diyorum bizim jenerasyonun ortak sorunu bu, sadece be-
nim deðil.

Özellikle belirtmek istiyorum, çocuðun kýrký çýkana ka-
dar evden çýkmama gibi saçma bir geleneðin olduðu ülke-
de, çocuðunuza karþý olan tutumunuzla ilgili baþtan bir
gerginlik ortaya çýkýyor. Çünkü çalýþan anneler genellikle
sosyal olarak aktif olduklarýndan, 40 gün kýsýtlanmak hiç
hoþ bir durum olmuyor. Sonrasý ise annem her ne kadar
yardýmcý olup yükümü hafifletse de çok zor ilerledi. Dü-
þünsenize size muhtaç küçücük bir varlýk... Elbette ilk
baþta birbirinize alýþmanýz zaman alabiliyor. Hele ki 40
günlük süreci çok gergin yaþamýþsanýz, tabi sezeryan ve
göðüs ucu aðrýsý da girdiyse iþin içine çok zorlandýðýnýz
zamanlar kaçýnýlmaz oluyor. 

Tabi zamanla büyüyor ve biraz da tek çocuklarda görü-
len bir durum olarak sürekli ilgi ve hep anneyle oyun oy-
nama isteði beraberinde geliyor. Dur oðlum, tamam oyna-
rýz oðlum, yorgunum biraz anlayýþlý ol oðlum derken sos-
yal ortamdan uzaklaþmanýz ve kendinize hiç zaman ayýra-
mamanýz izliyor süreci. 

Eþim gerçekten ilgili biri ancak yeni baþladýðý iþin saatle-
ri nedeniyle bizimle zaman geçiremiyor. Çocukla uzun saat-
ler sürekli dipdibe olmak bazen çok bunalmama neden olu-
yor. Düþünsenize dýþarýya çýkýyorsunuz her þey onun ihti-
yaçlarýna göre þekilleniyor, alýþveriþ azap oluyor, oyun par-
kýnda saatler geçiriyorsunuz ama anne çok eðlenmiyor bu
durumdan. Evet, kabul ediyorum, galiba çocuðuyla oyun oy-
namayý seven bir anne deðilim ben. 

Çocuklarýn telefonla oynamasýný elbette tasvip etmiyo-
rum, ama evde hiçbir þey yapamayýnca ben de bu yola üzü-
lerek baþvurdum. Elbette deli gibi telefonla oynatan bir an-
ne deðilim, ancak az da olsa yola baþvurduðumu dürüstçe
söylemeliyim. 

Saðlýklý bireyler yetiþtirmemiz gerektiðinin farkýndayým,
ancak bizler saðlýklý ülke ortamýnda yaþayamadýðýmýz ve ge-
rek iþ gerek eðitim anlamýnda yeterli bilince ulaþmadýðýmýz
sürece bu nasýl mümkün olabilir? 

Bu bir eksikliðin yanýnda, aslýnda daha önceki nesillerle
yaþadýðýmýz çatýþmayla da alakalý bence. Çocuðumu eþimle
birlikte yetiþtirmek daha doðruyken bunu annemle beraber
yapmak zorunda kalmam da sorun yaþamama neden oldu.
Bu biraz da yaþadýðýmýz ülkenin gerçeklerinin sonucu... Oy-
sa mahallemizde ücretsiz kreþ olmalý ve babalarýn çalýþma
saatlerinin en azýndan çocuklar belli bir yaþa gelene kadar
uygun þekilde düzenlenmeli. Anneler gerektiðinde doðum
öncesi, doðum sonrasý ve çocuðun büyüme sürecinde eði-
tim programlarýna alýnmalý. 

Elbette çocuk büyütmek bir süreç ve ben þu an daha
dikkatli ve daha farkýnda ilerlemeye çalýþýyorum. Pedagog
bir arkadaþýmdan gerektiðinde yardým da alýyorum. Be-
nim gibi imkanlarý sýnýrlý genç annelerin durumunu az
da olsa dile getirme fýrsatý verdiði için Ekmek ve Gül’e
teþekkür ederim.

Annelik güzel... mi?Bir kadýnýn güncesi
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Dayanýþma ile yeniden baþladým 
1

990 doðumlu genç bir anneyim. Bir yaþýnday-
ken annem beni babaanneme býrakýp gitmiþ.
Beni ve 8 çocuðu gecekonduda çok zor þartlar-
da büyütmeye çalýþtýlar. Dedem çok acýmasýzdý,
babaannemi karþýmýzda hortumlarla, zincirlerle

döven bir insandý, bizi de ayný þekilde döverdi. Dede-
min “Kötü kýzlar gibi mi olacak” sözlerine raðmen ba-
baannem beni ilkokula kaydettirmiþti. 

Bir de babam vardý tabii. Çalýþmayan, gündüzleri
uyuyup geceleri uyumayan. Ve de amcam... Yaþamýmda-
ki ilk travmam. Bana ne yaptýðý çok sonradan anlamýþ-
tým. Hayal meyal hatýrlýyorum, 6-7 yaþlarýnda istismara
uðradýðýmý. O zamanlar çocuktum, korkmuþtum. “Söy-
lersem döverler, suçlu ben olurum” diye anlatamadým
kimseye. Bu zorluklar devam ederken liseye baþladým.
Babam hâlâ çalýþmýyordu ve yiyecek ekmeði zor bulu-
yorduk. Babamla her gün kavga ediyordum, “Çalýþmý-
yorsun, bizi herkese muhtaç ediyorsun” diye baðýrýp
çaðýrýyordum. Zamanla psikolojim iyice bozuldu; okul-
dan, arkadaþlarýmdan soðudum, bir çýkýþ yolu aramaya
baþladým. 

15-16 yaþlarýnda okulu býrakýp kursa yazýldým. Kursa
giderken bir adamla tanýþtým ve dükkanýnda iþe baþla-
dým. Adam 46 yaþýndaydý, kimseden görmediðim ilgiyi
ondan görüyordum. Çok boþluktaydým, bir yandan kor-
kuyordum bir yandan da hayatýmdaki boþluklarý doldur-
maya çalýþýyordum. 19 yaþýma birkaç ay kalaydý, bir gün
alkol almýþtým, ilk kez alkol alýyorum tabii, bayýlmýþým.
O gün hayatým bitti, hiçbir þey eskisi gibi olmadý. Bir
travma daha yaþamýþtým. Bir ay içinde ikinci þoku yaþa-
dým, hamileydim.

Evlenmekten baþka çarem kalmamýþtý, ailemden
saklamak zorundaydým. Gizlice evlendim, aileme söyle-
meliydim artýk. Babaannem çok aðladý, ama kabullen-
mek zorunda kaldý. Evliliðim devam ederken acýlar da
devam etti. Artýk eþim olan adam her akþam sarhoþ ge-
liyordu, çocuðuna sahip çýkmadý, ev sahipleri kapýlara
dayandý. Çocuðum iki yaþýna geldiðinde ikinci kez ha-
mile kaldým. Hiç kimsem yoktu, kendi ellerimle kendi-
mi yakmýþtým. Çocuklarýmý býrakacak bir yerim yoktu,
çalýþamadým. Durumumuz her geçen gün daha kötüye
gitti. Üç kez intihar ettim, ölümden döndüm. Ama ipin
koptuðu yerde “Artýk yeter” dedim. Bu adamdan kur-
tulmalýydým, çocuklarýmý da kurtarmalýydým. Direndim
ve boþanma davasý açtým. Çocuklarýmla yeni bir hayata
baþladýk. 

Boþandýktan sonra 3 ay kaldýðým evin kirasýný ödeye-
medim, elektrik, su, doðal gaz kesildi. Çocuðum birinci
sýnýfa gidiyordu, mum ýþýðýnda ödev yaptýk, komþularýn
verdiði tüpte yemek piþirdim. Geceleri çok aðladým
ama çocuklara belli etmedim, hiçbir zaman mücadele
etmekten vazgeçmedim. Eski eþim peþimi býrakmadý,
tehdit etti, içip evime geldi, baðýrdý çaðýrdý, ama kork-
madým, asla ona boyun eðmedim. Ve sonunda ben ka-
zandým.

Çocuðumun okulundaki veliler benim için bir daire
bulmuþlar. Aralarýnda para toplayýp, nakliyeyi tutup el
birliði ile beni o eve taþýdýlar. Herkesi ve her þeyi geride
býrakýp hayata yeniden baþladýk. Oturduðum yerde yeni
kadýnlarla tanýþtým ve kadýn derneðine üye oldum. Yar-
dýma ihtiyacý olan kadýnlar için koþturmaya baþladým.
Þimdi ben de zorda olan kadýnlara el uzatýyorum. Mül-
teci aileler var, hiç ayrým yapmadan ihtiyaçlarýna koþ-
maya çalýþýyorum. Paylaþtýkça mutlu oluyorum. Bu ha-
yat beni yýkamadý, yýkamayacak da. Ne olursa olsun pes
etmedim, kadýnlar siz güçlü olursanýz bütün kadýnlar
güçlü olur. Hep birlikte, el ele güçlü kalmak dileðiyle...

Tuzluçayýr // AANKARA

Gülþah KAYA

U
zun süredir nefes aldýr-
mayan siyasi krizler, aç
býrakan ekonomik krize
dönüþtü. “Döviz yükseliþi
Ayþe Teyze’yi niye etkile-

sin?” diyenler bir köþede dursun, Ay-
þe Teyze ekmek alýrken hesap yapar
hale geldi. Dýþ güçler, içerideki terö-
ristler ve bilumum bahane bugüne
kadar pek çok siyasi krizi “kotarmýþ”
gibi görünse de, önümüzde zamlý fa-
turalar, market fiyatlarý gibi bir ger-
çek dururken, bunun birilerinin algý
operasyonu olduðuna ve aslýnda kri-
zin olmadýðýna inanmak ne mümkün?

Bu sefer bu bahaneler o kadar da
kullanýþlý olmayacak gibi görünüyor. Fa-
kat iktidar, uzun süredir bu bahaneleri
dayanak yaparak kullandýðý yöntemi,
ekonomik kriz için de denemekte ýsrar
ediyor: Politikalarýný desteklemeyen,
aksini söyleyen, hakkýný arayan herkesi
sýrasýyla terörist ilan edip yargý eliyle
bir þekilde cezalandýrýyor. Sýranýn
emekçilere gelmesi ise bir tesadüf deðil
elbette.
ÝÞÇÝLER NEDEN 
‘TERÖRÝST’ OLDU?

3. havaalaný inþaatýnda çalýþan inþaat
iþçileri, havaalaný sýrf 29 Ekim’e yetiþ-
sin diye insanlýk dýþý koþullarda çalýþtý-
rýldýklarý için “Yeter!” dediler. Yüzlerce
iþçi tahtakurularýyla uyumak, günde 18
saat çalýþmak, iþ cinayetlerinde ölmek
istemediklerini; ücretlerini almak, ser-
vislerde eziyet çekmemek istediklerini
söyledikleri için gözaltýna alýndýlar. Bu
iþçilerden 24’ü ise tutuklandý. Sadece
insanca çalýþmak ve yaþamak istedikle-
rini söyledikleri için...

Neden? Açýklama Valilikten geldi ve
bu iþin arkasýnda “Cumhurbaþkanýmýz
için çok önemli olan bu projenin yetiþ-
memesi için uðraþan” bir kýsým provo-
katörün olduðunu, masum iþçilerin ise
galeyana geldiðini söyledi. Hadi yedik
diyelim...

Bunun hemen ardýndan, sendikalý
olduklarý için iþten atýlan Cargill iþçile-

ri, haklarý için alana çýktýkla-
rýnda yine polis þiddetine ma-
ruz kalarak gözaltýna alýndýlar.
Ve sonrasýnda tazminatlarýný
alamayan Migros iþçileri, yýl-
lardýr verdikleri emeðin kar-
þýlýðýný istedikleri için polis
saldýrýsýna uðradý. Bu iþçile-
rin hepsi mi teröristti? De-
ðilse, ne oldu da iþçiler bir
anda suçlu oldular?
BU DEVLET 
PATRONLARIN

Birkaç adým geriye gi-
delim ve 15 Temmuz’un
ardýndan gelen OHAL’i
hatýrlayalým. Daha ilk gü-
nünde, sendikalý olduklarý
için iþten atýlan ve grevde
olan Avcýlar Belediyesi iþçi-
lerinin çadýrýnýn kaldýrýlma-
sýna, grevin yasaklanmasýna
karar verilen OHAL’i... Son-
rasýnda KHK’ler ile grev ya-
saðýnýn kapsamý geniþletil-
di. Ýþçilerin haklarýný ara-
masýnýn önünü kesen
bu emek düþmaný tu-
tum, metal iþçileri-
nin, cam iþçilerinin
ve her türlü grevin
yasaklanmasýyla
devam etti. Bu sý-
rada Cumhur-
baþkaný Erdoðan
ise yaptýðý açýk-
lamalarla her
seferinde pat-
ronlara güvence
verdi ve her tür-
lü iþçi ayaklan-
masýný bastýr-
dýklarýný övünçle
anlattý.

OHAL süre-
cinde yapýlan ha-
zýrlýklarýn ardýn-
dan gelen baþkan-
lýk seçimi ile yeni
düzen kuruldu ve
bu yeni düzenin 
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Mevzu bozuk
psikoloji deðil
bozuk çark 

Adile DOÐAN / Rahime ACAR
Altýnoluk / Balýkesir

DDOOÐÐAASSIINNIINN, denizinin, havasýnýn güzel; araba
gürültüsünün az olduðu, her yerinden derelerin aktýðý,
sakin köyleriyle yýllarca büyük þehirlerde çalýþmýþ,
emekli olunca da birçok emekçinin kaçýp yerleþtiði bir
yer burasý. Nereden mi bahsediyoruz? Balýkesir’e
baðlý, Kazdaðlarý’nýn eteklerinde Altýnoluk
Mahallesinden.

Bizim anlatacaklarýmýz ise yýllarca çalýþmaktan iki
büklüm olmuþ kadýn, erkek birçok emekçinin
dinlenmek için kaçýp geldiði bu doða harikasý yerde
doðup büyüyen yerel halk ve özellikle kadýnlarýn
yaþadýklarý... Kapý kapý dolaþýp süt, yumurta, salça gibi
birçok þey satan iki kadýnla sohbetimizi paylaþmak
istiyoruz.

Sibel Milli; 41 yaþýnda, ama hiç yaþýný göstermiyor
doðrusu. Biraz da þaþýyorum. Yaþadýklarý köyde iþ
olanaklarý sýnýrlý olduðu için 2015 yýlýnda eþiyle
birlikte kredi çekerek tavuk çiftliði kurmuþlar. Ýþleri
zamanla biraz ilerletip inek çiftliði olan baþka biriyle
ortak olup süt de satmaya baþlamýþlar. Birçok doðal
ürün yaptýklarýný söyleyen Sibel þöyle özetliyor
yaþamýný: “Ýþlerimiz biraz yoluna girince kadýnlara da
iþ kapýsý açtýk. Ben baþardým, ayaklarým üzerinde
durdum, baþka kadýnlara da niye destek olmayayým
diye düþündüm. Eþim çiftlikte uðraþýrken ben ve þoför
olarak çalýþan arkadaþým da ürünleri daðýtýyoruz. Her
iþte olduðu gibi bu iþin de zorluklarý var. Sabah 5’te
kalkýyoruz, eve dönüþümüz bazen 9’u buluyor.”

Evdeki iþler de Sibel’i bekliyor tabii. “Herkesin tatil

diye geldiði yerde yaz bitecek daha doðru dürüst
denize girmedik” diyor ve ekliyor “Bizden kötü
koþullarda çalýþan kadýnlar var. Zeytinliklerde 15-16
yaþlarýnda kýzlar günlük 50 liraya çok uzun saatler
çalýþtýrýlýyorlar. Zeytinlik ve mandalinada çalýsan iþçi
kadýnlar, kendilerinden istenen kasayý
tamamlayamazsa yevmiyeleri kesiliyor. Yemek
verilmiyor, yemeklerini yanlarýnda götürüyorlar. Hem
de bu arazilerin bazýlarý belediye ait. Ýþ olanaklarý
kýsýtlý, bir de kriz varlýðýný hissetiriyor. Her þeye zam
geldi, en çok da yeme zam gelince mecburen biz de
fiyatlarý arttýyoruz.”

Nadide; Sibel’in yanýnda çalýþan þoför kadýn. Sibel
dayanýþma için bir kadýnla çalýsmak istemiþ. Ýlan
verince Nadide iþ baþvurusuna gelmiþ. O gün bu
gündür birlikte çalýþýyorlar. 

Nadide, 50 yaþýnda ama hiçbir güvencesi yok. 17
yaþýnda evlenmiþ. 18’inde anne olmuþ. 20 yýl evli
kaldýktan sonra boþanmýþ. Evliliði boyunca eþi
çalýsmasýný istememiþ. Boþandýktan sonra Ýstanbul’da
bir AVM’de 10 yýl sigortasýz çalýþmýþ. “Burada çok
çalýþýyoruz ama mutluyum” diyor. 

14 yýl olmuþ boþanalý. Çocuklarýný büyütüp
evlendirmiþ sonra da sakin ve ayný zamanda çalýþacaðý
bir yer arayýþýna girmiþ ve Altýnoluk’a gelmiþ. Nadide;
sitem ediyor “Devlet kadýnlarýn haklarýný korumuyor.
Hayatým boyunca çalýþmamýþým, iþ hayatýný
bilmiyorum, boþandýðým eþin nafakasýna muhtacým.
Ama nafaka neye yeter? Mecburen iþe girdim, bu defa
da sigorta olursa nafakan kesiliyor.” 

Nadide’nin en büyük öfkesi ise 20 yýlýný çalan ve
onu çalýþtýrmayan eski eþine.

Herkesin tatile geldiði yerde
biz daha denize giremedik
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E
jder meyvesi, tahta kurusu,
alýnamayan okul pantolonu... 
Yýllar sonra bu üç ifade art
arda okunduðunda, bugünkü
halimizi bilmeyene bir þey

anlatmayacak belki. 
Ama biz bileceðiz; bunlar, hakiki bir

yozlaþmanýn, ezici bir halk düþmanlýðý-
nýn ve haysiyet cellatlýðýnýn ne demek
olduðunun göstergeleridir. Bunlar, res-
mi tarih ne yazarsa yazsýn yarýklardan
sýzacak ve bugünümüzü anlatacak olan-
lardýr...  

Akþam pazarýndan aldýklarý çarýk çü-
rüklerle kýt kanaat geçinenlerin oðulla-
rý, tahta kurusu sarmýþ yataklarda uyu-
maya çalýþýp, kurtlu yemekleri öðün
olarak tüketip, ölesiye çalýþtýrýldýklarý
inþaatlarda sakat kalýp iþ bulamaz olun-
ca çocuklarýna bir okul pantolonu bile
alamadýðý için canlarýna kýyma nokta
getirildiler... O sýrada ejder meyveli bil-
memnelerin ikram edildiði þaþaalý tö-
renlerini, milyon milyar liralýk saray
harcamalarýný ülkenin büyüklüðünün
ilamý olarak göstermeye çalýþanlarýn di-
linden krizin “psikolojik” olduðunu duy-
duk. Sahte bir sükûnet yaratmak uðruna
iþçi, öðrenci, akademisyen, sosyal medya
kullanýcýsý, gazeteci demeden hapse týk-
týklarýný gördük. 

Ve fakat iktidarýn baskýyla yarattýðý her
sessizlikten, kendi çürümesinin sesi yük-
selir oldu. Bu yüzden bu kadar çok konu-
þuyorlar. Çürümenin sesini bastýrmak
için...  Diþleri çoktan bozulmuþ bir saati
alelacele onarmaya çalýþmanýn beyhude
gayretini taþýyan söylemleriyle aslýnda
mekanizmanýn tamamen bozuk olduðunu
gizlemeye çalýþýyorlar. Ve belli ki “diþliler
deðil, mekanizma bozuk” diyenlerden
korkuyla en insani bir hak talebini demir
yumruklarla karþýlýyorlar.  

Bu çürüme, bu halk düþmanlýðý, bu
haysiyet cellatlýðýnýn karþýsýnda örgütlü
bir dayanak noktasý olmadýðýnda yoksul-
luk ve derinleþen eþitsizlik kiþisel bir ta-
lihsizliðe indirgeniyor. Örgütlü bir müca-
delenin parçasý olmadan hissettiðimiz öf-
ke, umutsuzluk, korku, kaygý bir öz-yýkým
olarak vuku buluyor. Yaþamak uðraþýsý bir
“kendinle savaþ”a dönüþüyor...

Bakýn hele þu rakamlara;   
Hanehalkýnýn kredi borcu 2002’de 2,3

milyar TL iken, Temmuz 2018 itibariyle
183 kat artarak 421 milyar TL’ye yükseldi... 

Halkýn toplam kredi borcu 2002’de 6,6
milyar TL iken, Temmuz 2018 itibariyle
78 kat artarak 519 milyar TL’ye yükseldi...

Onlarýn paralarý, mallarý mülkleri arttý,
bizim borçlarýmýz!

Krizler karþýsýnda egemenlerin uygula-
dýðý politikalar, kapitalizmin yeniden üreti-
mini mümkün ve süreðen kýlmanýn bir
aracý olarak sömürü ve ezme-ezilme iliþki-
lerini güçlendirir, dolayýsýyla da toplumsal
eþitsizliði derinleþtirir. Kadýnlarýn eþitsizli-
ði ise özellikle böylesi dönemlerde katmer-
lenir. Ancak, sorunlarý, talepleri ve yaþadýk-
larý daha az gündem olur, “büyük” mesele-
lerin yanýnda “küçük dertler” olarak imle-
nir ve varlýklarý kadýnlarýn yaþamlarýný aðýr
bir biçimde etkilerken yok sayýlýrlar. Top-
lumsal hayatýn özelleþmesinin, bireycilik ve
soyutlanmanýn, geleneksel deðerlere dönü-
þün emekçi kadýnlar ve çocuklar üzerinde
yýkýcý ve hayati etkileri olur. 

Ekmek ve Gül’ün bu sayýsý, bu yýkýcý
ve hayati etkileri bizzat yaþayanlarýn dene-
yimleri ile dolu. Yazý ve mektuplarýn her
biri, diþlileri ne kadar tamir etmeye çalý-
þýrlarsa çalýþsýnlar, bozuk mekanizmanýn
bize faturasýnýn ne olduðunu gözler önü-
ne seriyor. Ýþsizliðin acýsý, eve girmeyen
aþýn kaygýsý, ödenemeyen faturalarýn san-
cýsý, çocuklara sürekli “hayýr” demenin
yarasý ve bütün bu büyük sorunlarýn silik-
leþtirdiði ama her biri baþka bir hayati
noktaya temas eden kadýnca sorunlarýmýz
“damdan düþenlerin” dilinden, kalemin-
den dökülüyor. 

Görünen o ki 2008 krizinde yaþananlar

halen hatýrýmýzda. Çoðumuz krizin etki-
lerinin halen devam ettiði kötü yaþam
koþullarýnýn daha da aðýrlaþacaðý bilgisi-
ne sahibiz. Ne olacaðýný biliyoruz. Me-
sele, bildiðimizle ne yapacaðýmýz...

Madem rakamlardan konuþmayý çok
seviyorlar, konuþalým;

Türkiye’de 2002 yýlýnda sadece 4 do-
lar milyarderi varken, aradan geçen 16
yýlda Türk Lirasýnda yaþanan aþýrý deðer
kaybýna raðmen, dolar milyarderi sayýsý
Mart 2018 itibariyle 40’a çýktý...

Ekonomide yaþanan krizin bedelini,
yaþananlarda hiçbir sorumluluðu olma-
yan emekçiler deðil, ülke ekonomisini
bu noktaya getiren iktidar ve sermaye
güçleri ödesin... 40 milyarder ve irili
ufaklý milyonerlerin paracýklarýna halel
gelmesin diye yaðmalanan Ýþsizlik Fo-
nundaki kaynaklar sadece iþsizler için
kullanýlsýn... Patronlarýn deðil, aðýr borç
yükü altýndaki ücretli emekçilerin borç
faizleri silinsin... Temel tüketim malla-
rýndan hiç vergi alýnmasýn, dolaylý vergi-
ler azaltýlsýn, zenginlerden ‘servet vergi-
si’ alýnsýn... Krizin bedelini krizi kim çý-

kardýysa o ödesin. Biz ödemeyececeðiz!
***

Bu cüretli sözleri söyleyebilmemizin,
günden güne zorlaþýrken hayat doðru bil-
diðini yapmakta ýsrar ediþimizin nedenle-
ri var elbet. Onlardan biri Sennur Se-
zer’in bize vasiyeti... 

Ekmek ve Gül’ün yayýmlanmaya baþ-
ladýðý ilk dönemlerde, aheste bir naze-
ninlikle taþýdýðý koca bedeniyle çalýþma
masamýza yaklaþýp, yüzünde alýmlý bir
gülümsemeyle bizi cesaretlendirecek
mis gibi sözler söylemiþ sonra da “Ýþiniz
hep çok zor olacak. Ama hiç çaresiz kal-
mayacaksýnýz...” demiþti. 

Sennur Sezer’in hayatta ilerlemek için
seçtiði yol, yanýnda, safýnda yer aldýðý ta-
raftý bunu ona rahatlýkla söyleten. Ne de
olsa emeðin yolunda yürüyenler, yol her tý-
kandýðýnda yenisini açmayý bilen, gücünü
hayatý her gün yeniden yaratanlarla birlikte
olmaktan alanlardý. Biz de o yolda yürüme-
yi, o safta yer almayý seçenlerdeniz. Çare-
sizliðe kapalý kapýlarýmýz...

Bu inadý bize veren kadýnlardan Sen-
nur Sezer’e çok þey borçluyuz. Bu inat
var oldukça, kadýnlarýn kapýlarý çaresizli-
ðe kapalý oldukça da aramýzda olmaya ve
bizi cesaretlendirmeye devam edecek. 

O’nu ebediyete
göç ediþinin
üçüncü yýlýnda
sevgiyle anýyoruz...
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Umudumuzu kaybetmiyoruz, kazanacaðýz!

Hem öðreten hem hatýrlatan dergi

Flormar fabrikasýnda 2,5 aydýr çalýþýyordum. Ýþin zorluðun-
dan, maaþlarýn düþük olmasýndan, çalýþma saatlerinin uzunlu-
ðundan kaynaklý iþten çýkacaktým. Sonra fabrikada sendikal bir
faaliyet olduðunu duyunca hiç düþünmeden üye ol-
dum. Sendikanýn ne olduðunu, kazanýmlarýný bildi-
ðim için etrafýmdaki arkadaþlarýmý da ikna ettim. 

Beni 2,5 ayýn sonunda iþten çýkardýlar. Sebep
olarak ‘performans düþüklüðü’ dediler. Asýl se-
bep ise içeride sürdürdüðüm sendikal faaliyet-
ti. Maalesef ki iþverenler; ufku açýk, içeride iþçi-
lerin gözünü açacak kimseyi istemiyorlar. Þu bir
gerçek ki Türkiye’de kadýn iþçi çalýþtýrmak hep daha
ucuza mal olmuþtur. Kadýn iþçilerin maaþý hep eve giden
ek gelir olarak görülmüþtür. Flormar da bunu çok iyi kullandý.
Flormar 1 iken 10 oldu, sonra 100, sonra 1000’e ulaþtý. Kendi iþ-
çisine reva gördüðü; ramazan ayýnda 132 iþçisini kapý önüne

koymak oldu. “Cumhurbaþkaný sendika haktýr, hatta iki sendi-
kaya birden üye olabilirsiniz” diyordu. Biz bir sendikaya üye ol-
duk diye kapý önüne konduk. Ýki sendikaya üye olsak sýnýr dýþý

edeceklerdi herhalde. Bize bu hakký veren devlet 138
gündür nerede? Eðer devlet varsa adalet nerede?
Maalesef devlet de iþverenden yana, hatta kolluk
güçlerini üzerimize salacak kadar.

Ben bütün emekçileri dayanýþmaya ve birlik ol-
maya çaðýrýyorum. Unutmayýn ki birlikten kuvvet
doðar. Biz bu kadar karamsarlýðýn içinde umudu-
muzu hiç kaybetmeden ilk günkü kararlýlýkla müca-
delemize devam ediyoruz ve hakkýmýzý alana kadar
o kapýnýn önünden ayrýlmayacaðýz. Direne direne

kazanacaðýz.
FFeerryyaatt GGÖÖKKÞÞEENN 

FFlloorrmmaarr DDiirreenniiþþççiissii// GGEEBBZZEE

Merhaba, ben çorap baskýda çalýþan bir iþçi kadýným.

Sizlerle bir duygumu paylaþmak istiyorum. 
Ekmek ve Gül ile oturduðum mahalledeki

tanýdýklarým vasýtasýyla tanýþtým. Hatta derginin
adýný duyduðumda bir kadýn dergisine ne kadar
yakýþan bir isim olduðunu düþünmüþtüm.

Bir buçuk yýldýr dergiyi takip ediyorum ve
içeriðinden de oldukça faydalanýyorum, hele
kapak resimlerine bayýlýyorum.

Ýki yýldan fazladýr ayný fabrikada çalýþýyo-
rum. Derginin temmuz sayýsýnda yýllýk izinlerle ilgili

bir yazý vardý hatýrlarsanýz. Ben yazýyý okuyunca patronla

aramda geçen konuþma aklýma geldi. Ýþyerinden bir

arkadaþýmýz on dört gün yýllýk izin istediðinde patron pazar

günlerinin resmi tatil sayýlmayacaðýný yýllýk izinden düþüle-

ceðini söyleyince ben de tepki göstermiþtim. Pazar gün-

lerinin yýllýk izinden sayýlmamasý gerektiðini söyleyince

“Yok öyle bir þey, kim söylüyor” diye çýkýþýp kabul etmey-
erek konuyu kapattý. Bir hafta sonra dergi elime

ulaþtýðýnda bu konuyla ilgili yazýyý okuduðum-
da haklý olduðumuzu teyit ettim. Aklýma
hemen bu yazýyý patronuma gösterip hak-
lýlýðýmý ispatlamak geldi ama sonra düþündüm
ki patronum bunu bal gibi biliyordu, sadece
iþine gelmiyordu. En iyisi ben bu bilgiyi
arkadaþlarýmla ve çevremdekilerle paylaþ-
malýyým dedim ve dediðimi de yaptým.

Demem o ki Ekmek ve Gül bildiklerimizi hatýrlattýðý gibi

bilmediklerimizi de öðreten bir dergidir.

TTeekkssttiill iiþþççiissii SSeellddaa 
SSuullttaannggaazzii // ÝÝSSTTAANNBBUULL

Eðitim iyileþmeli, bunu bize borçlular
Bu yýl oðlum 10. sýnýfa baþladý. Okula gittiði mesafe ayný,

ama servis ücreti geçen yýldan 25 lira daha fazla. Servis þofö-
rü “Biz bile bu kadar beklemiyorduk, þaþkýnýz” dedi.

Okul tam gün olduðu için oðlum öðlen yemeklerini geçen
sene yemekhane ve kantinden yiyordu. Bu yýl yemekhaneye
gidemiyor, evden ekmek arasý hazýrlýyoruz, kantinden de sa-

dece içecek alabilecek kadar harçlýk verebiliyoruz.
Geçen yýl takviye matematik ve Ýngilizce dersleri alý-

yordu, spora gidiyordu, bu yýl dersler olmayacak, spora
da yazdýramadýk. Uygun fiyatlý bir gitar kursu bulduk. Ya-
ni sosyal faaliyetlerde ciddi azalma oldu. Benim en çok
üzüldüðüm bu. Bir de kýrtasiye masraflarý var; çok paha-
lý; en uygun yeri, en uygun malzemeyi aradýk durduk. 

Önümüzdeki krizin ne kadar büyük olacaðýný bilmiyo-
rum. Ama ciddi olacaðýný düþünüyorum, bu yüzden gerek-

li olmayan hiçbir harcama yapmama kararý aldýk ailece ve uy-
guluyoruz. Hayatýmýzda hiç tarhana yapmamýþtýk bu yýl tarha-
na, domates, fasulye konservesi yaptýk. Markete her girdiði-
mizde fiyat artýyor. Ay sonunu getirememe kaygýsý yaþýyoruz.

Bir yandan yaþam zorlaþýrken bir yandan da eðitimin kali-
tesi düþüyor. 7. sýnýfýn sonuna doðru sosyal medyanýn da et-
kisiyle çocuklar arasýnda küfür modasý baþlýyor. Lisede ise ay-
yuka çýýyor. Veli toplantýsýnda belirtilmesine raðmen öðret-
menler bu duruma o kadar alýþmýþ ki yorum dahi yapmýyorlar.
Vine videolardaki gençlerin bel altý esprilerinin, madde kulla-
nýmýný özendiren rap þarkýlarýnýn bu kadar çok dinlenmesine
þaþýyorum.

Okullar ne yapýyor? Bilinçlendirme adýna eðitim seminer-
leri yok, öðretmenlerin tartýþma açtýðý yok, felsefe, psikoloji
dersleri yok. Müzik dersleri hâlâ flütle geçiyor, bir de lise 21
yaþa kadar uzatýldý. Oðlumun okuluna 18 yaþýnda bir genç gel-
di. Kimle arkadaþlýk kuracak, ne muhabbeti yapacak 15 yaþýn-
daki oðlumla? Acilen doðru eðitime ihtiyaç var. Veliler olarak
hemfikir olup okul yönetimlerine baský yapmamýz gerekiyor.
Alýnan vergilerin karþýlýðýný istiyoruz. Devlet okullarý iyileþtiril-
meli. Bunu bize borçlular.

EElliiff BBÝÝLLEENN TTAAÞÞ // AANNTTAALLYYAA

Bir masanýn
etrafýnda...

Ankara Mamak’ýn Kartaltepe Mahallesinde yeni yapýl-

mýþ devasa sitelerin olduðu yerdeydik. En az 30 haneli bu

sitelerde hâlâ komþuluðu, mahalle sýcaklýðýný ayakta tut-

maya çalýþan kadýnlarýn aþure gününe davet edilmiþtik.
Malzemeler ortaklaþa alýnmýþ, bir gece önceden her þey

hazýrlanmýþ. Sabahýn erken saatlerinde sitenin giriþ katýn-

daki salonda kadýnlar kazanlarý kaynatmaya baþlamýþ. Di-

ðer komþularýn da yardým etmek için erken saatte yanlarý-

na indiðini ve onlarý kahvaltý masasýnda görünce þaþýrmýþ-

lar. “Ne güzel enerjileri var, erkenden gelmiþler her þeyi

hazýrlamýþlar, kahvaltýlarýna ortak ettiler hemen” sözleriy-

le masaya bakarak gülümsüyorlar.
Aþure hazýrlanýrken uzunca bir masa kuruluyor. Yavaþ

yavaþ gelmeye baþlýyor site sakinleri, erkekler bir ucuna yý-

ðýlýyor masanýn, sohbet ediyorlar. Kadýnlardan biri “Bakýn

erkekleri de biz yan yana getiriyoruz, ne güzel oldu böyle”

diyor masaya bakýp gülümseyerek. Sitenin yan tarafýnda,

devam eden bir site inþaatý var ve orada çalýþan çoðu Af-

gan inþaat iþçileri. Onlarý da ortak ediyor kadýnlar aþure

sofrasýna. O uzunca masa yetmiyor yana bir masa daha ek-

leniyor.
Gelip yiyemeyenler, o gün evde olmayanlar için de kü-

çük tencerelere aþureler ayrýlýyor. 
“Neden böyle bir plan yaptýnýz, evlerinizde de yapýp

daðýtabilirdiniz” diye soruyoruz, “Böylesi gibi olur muydu?

Zaten herkes yalnýzlaþmýþ, kendisi için yaþar hale gelmiþ,

komþuluk unutulmak üzere ama tam tersi þimdi yan yana

olmak lazým, hayat zorlaþýyor, o yüzden biz bu komþuluðu

yaþatmak istiyoruz, dayanýþma önemli” diyorlar.
Yanlarýndan ayrýlmak için kalktýðýmýzda “Bak sizi yaza-

caðým, Ekmek ve Gül dergisinden okursunuz” dediðimde

“Güzel yaz, o fotoðrafýmýzý da koy, görsünler, örnek olalým”

diyor bir kadýn, masaya bakýp gülümsüyorum.
Elimde eve götürmem için verdikleri

aþure kasemle çýkýyorum siteden. Yol üze-
rinde karþýlaþtýðým tanýdýk bir kaç kiþiyi gö-
rünce kaseyi soruyorlar, anlatýyorum.
Bak daha cadde bitmeden duydu sizi ka-
dýnlar, daha da çok duyacaklar. Umudu-
nuz, neþeniz ve dayanýþma gücünüzle
daha çok örnek olacaksýnýz. Masaya bakýp
daha çok gülümseyeceðiz. Herkesi bir masanýn etrafýna

toplayabilen emeðinize saygýyla...
HHiillaall KKIILLIIÇÇ

MMaammaakk  // AANNKKAARRAA

mektubumuz var

BU BEDELÝ BÝZ ÖDEMEYECEÐÝZ!



Transit: Nerede 
bu cehennem!

Ýlham kaynaðý 
bir bilim kadýný: 
Lynn Margulis

Kurtuluþ sadece
canýnýn sað olmasý
deðildir!

Mevzu bozuk psikoloji
deðil, bozuk çark

ekmek ve gül
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ÝÞÝTÝN AYRIKOTLARI
Bu yüreðin dört kapýsý sarýsýcaða bakar

bozkýr sýcaðýna
baþlamadan biten bahara

yazla baþlayan baþkaldýrmaya
usulca çamura dönüþen ýrmaklara

serini ararken boðulanlara

Bu yüreðin dört kapýsý
bozkýra açýk

Analýðý, þairliði, evcilliði eksik
acýmadan, kýrgýnlýktan dövüþken bir yürek

sarýsýcaða gömülü bebeleri
gurbete verili bebeleri düþlüyor

derviþlerin ak eteðine sýðýnan
yavrusuz ceylanlarý

Bu yüreðin dört kapýsý
çaresizliðe kapalý

duy sarýsýcak, duy batak çamur
iþitin ayrýkotlarý

Sennur SEZER

Sevgi ve 
özlemle 
anýyoruz...
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